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______________________________________________________________________
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, kuinka paljon teatterit Suomessa ovat käyttäneet viittomakielen tulkkausta vuosien 2000–2005 välillä. Lisäksi pyrittiin selvittämään,
miten teatterit suhtautuvat viittomakielen tulkkaukseen ja tulkin läsnäoloon esityksiensä
harjoitusvaiheessa sekä esitystilanteissa. Työssä tutkittiin, millaisia eroja teattereiden
mielipiteissä on ja kuinka ne näkyvät käytännössä. Tavoitteena oli myös selvittää, vaikuttaako mielipiteisiin teatterin virallinen asema.
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin tammi-helmikuun 2006 aikana. Kyselylomake
lähetettiin 86 teatterille eri puolella Suomea, joista puolet oli ammatti-, puolet harrastajateattereita. Kyselylomakkeista 53 eli 62 % palautettiin määräaikaan mennessä. Tutkimus oli luonteeltaan sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen, koska sen tarkoituksena
oli selvittää sekä laadullista että määrällistä tietoa.
Työn teoriaosassa kuvattiin viittomakielen tulkin ammattia, tulkkipalvelua ja tulkkipalvelun käyttäjiä. Lisäksi selvitettiin, mitä ominaispiirteitä teatteritulkkauksella on sekä
kuinka paljon ja millä tavalla teatteritulkkauksia järjestetään Suomessa ja muissa maissa.
Saavutettavuutta käsiteltiin kulttuurialan näkökulmasta ja esitettiin, kuinka saavutettavuutta on pyritty edistämään Suomessa viime vuosien aikana.
Tutkimuksessa selvisi, että vajaalla puolella teattereista oli ollut vuosien 2000–2005 aikana ainakin yksi viittomakielelle tulkattu esitys. Ammattiteattereissa oli käytetty tulkkia huomattavasti harrastajateattereita enemmän. Teatterit suhtautuivat tulkkaukseen
myönteisesti ja olivat valmiita tekemään yhteistyötä tulkin kanssa tulkkaukseen liittyvissä ennakkojärjestelyissä. Ne teatterit, joilla ei ollut kokemusta tulkin käytöstä, ilmoittivat olevansa kiinnostuneita järjestämään tulkattuja näytöksiä.
Teatteritulkkaukseen liittyviä käytäntöjä tulisi tarkentaa ja teattereiden tietoisuutta
tulkkausjärjestelyistä lisätä. Kirjallisella toimintaohjeella tulkkausjärjestelyjen toteuttaminen saattaisi helpottua.
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ABSTRACT
Lintula, Salla. The Experiences of Finnish Theatres on Sign Language Interpreting.
Turku, Spring 2006, 59 p., 4 appendices.
The Diaconia University of Applied Sciences, Turku Unit, Degree Program in Sign Language Interpretation, Sign Language Interpreter.
______________________________________________________________________
The purpose of the present study was to find out how much Finnish theaters have been
using Sign Language interpreting between the years 2000–2005. Furthermore the aim
was to find out what kind of attitudes theaters have towards sign language interpreting
and how they feel about an interpreter being present during their rehearsals and shows.
The study also compared the differences of attitudes between professional and community theaters. It was also studied whether the official status of the theater had any effect
on these attitudes.
The material was collected in January-February 2006. A questionnaire was sent to 86
theaters around Finland, out of which 43 were professional and 43 community theaters.
53 of the questionnaires were returned, making the answer percent 62.
The theoretical part of the study takes a deeper look at Sign Language interpreting as a
profession, interpreting services in Finland, and the people using the service. The characteristics of performance interpreting was also discussed, as well as how interpreting in
theaters is organized in other countries. Studies on how cultural accessibility has been
promoted in Finland over the past few years were also presented.
The study showed that almost half of the theaters had had at least one interpreted performance in 2000–2005. Professional theaters had significantly more experience on interpreting than community theaters. The theaters felt positively about interpreting and
were willing to co-operate with the interpreter on the prearrangements of the interpretation. In course of the present study it became evident that theaters in general have an
approving attitude towards interpreting. The theaters that did not have any experience
on interpreting expressed their interest on arranging interpreted performances.
In the future, the practices of arranging performance interpreting should be clarified.
Theaters should also be made more aware of these practices. A written guide might
make the arrangements easier to implement.
______________________________________________________________________
Keywords: sign language, sign language interpreting, performance interpreting, accessibility, survey, qualitative research, quantitative research
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on koota konkreettista tietoa siitä, kuinka paljon suomalaisissa teattereissa järjestetään viittomakielelle tulkattuja esityksiä ja miten teattereissa suhtaudutaan tulkkaukseen. Työn lähtökohtana oli myös selvittää, toimivatko teatterit samalla tavalla vastaanottaessaan tulkin esityksiinsä. Lisäksi halusin antaa teattereille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä tulkkauksen järjestämisestä. Aineisto on kerätty vuoden 2006 alussa 86 teatterille lähetetyllä kyselyllä. Työssä on tutkittu niin
ammatti- kuin harrastajateattereidenkin tulkkauskäytäntöjä.
Työ jakaantuu kahteen osaan. Alussa kerrotaan lyhyesti viittomakielen tulkkien työnkuvasta ja heidän asiakaskunnastaan. Omissa kappaleissaan käsitellään teatteritulkkauksen ominaispiirteitä ja teatteritulkkauskäytäntöjä Suomessa ja muissa maissa. Työssä
esitellään myös Suomessa viime vuosien aikana tehtyjä selvityksiä kulttuurialan saavutettavuudesta ja toimenpide-ehdotuksia sille, kuinka saavutettavuutta voisi edistää.
Työn tutkimusosa keskittyy pohtimaan tutkimusprosessin kulkua ja siitä saatuja tuloksia.
Saavutettavuus on ollut ajankohtainen aihe koko 2000-luvun ajan. Varsinkin vähemmistöryhmien mahdollisuuksista osallistua valtakulttuurin tapahtumiin on käyty julkista
keskustelua. Myös tämän opinnäytetyön tarkoitus on vaikuttaa kulttuurialan saavutettavuuteen kartoittamalla, millainen tilanne teattereissa on teatteritulkkauksen suhteen.
Työssä myös pohditaan, millaisia ongelmia tulkkausjärjestelyihin liittyy. Työn tulokset
toivottavasti auttavat kehittämään toimivia malleja, kuinka lisätä viittomakielistä teatteritulkkausta Suomessa. Huomioimalla kuurojen ja huonokuuloisten katsojien tarpeet teatterit edistävät omalta osaltaan saavutettavuutta kulttuurialalla.
Aikaisemmat samasta aihepiiristä tehdyt opinnäytetyöt ovat käsitelleet tulkkien valmistautumista teatteritulkkaukseen sekä kuuron ja kuulevan yleisön asenteita tulkkausta
kohtaan. Näiden töiden tuloksia käsitellään myös tässä työssä.
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2 VIITTOMAKIELEN TULKKAUS JA TULKKIPALVELU

Suomessa on koulutettuja viittomakielen tulkkeja noin 650, joista arviolta 450 työskentelee tällä hetkellä aktiivisesti. Tulkkeja koulutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun
Helsingin ja Kuopion yksiköissä ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä.
Tulkkeja valmistuu vuosittain noin 60. (Suomen Viittomakielen Tulkit ry.)
Tulkkeja on koulutettu vuodesta 1978. Alussa koulutus koostui lyhyistä opintokokonaisuuksista, esimerkiksi viikonloppukursseista, jonka jälkeen opinnot vähitellen 80luvun aikana pitenivät ja monipuolistuivat. Vuonna 1998 koulutus muuttui ammattikorkeakoulutasoiseksi. (Suomen Viittomakielen Tulkit ry.) Koulutetuista tulkeista pitää
yllä rekisteriä alan järjestöjen perustama tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä, johon kuuluu
Kuulonhuoltoliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Suomen Kuurosokeat ry ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry (Lappi 2000, 75).

2.1 Viittomakielen tulkin työnkuva
Viittomakielen tulkit työskentelevät asioimistulkkeina esimerkiksi kuurojen asiakkaiden
työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa, sekä opiskelutulkkeina oppilaitoksissa ja kursseilla. Tulkilta edellytetään hyvää kielitaitoa molemmissa työkielissään sekä useiden alojen termistöjen hallintaa. (Suomen Viittomakielen Tulkit ry.)
Tulkin roolina on olla mahdollisimman näkymätön kahden kielen ja kulttuurin välittäjä.
Tulkin tulee antaa tilaa erikielisten asiakkaittensa kohtaamiselle. Hän ei voi esittää omia
mielipiteitään tulkkaustilanteessa ja on puolueeton kaikkia tulkkauksen osapuolia kohtaan. (Hynynen, Pyörre & Roslöf 2003, 69–70.) Hän on myös vaitiolovelvollinen kaikista tulkkaustilanteeseen liittyvistä asioista (Viittomakielentulkin ammattisäännöstö).
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Tulkin työkielinä ovat suomi (ja muut hänen osaamansa puhutut kielet) sekä joko suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli. Tulkki voi tulkata myös viitotulla puheella, jolloin viittomia tuotetaan suomen kielen sanajärjestyksen mukaan. Viitottua puhetta
kommunikaatiomenetelmänä käyttävät muun muassa huonokuuloiset ja kuulonsa kielen
oppimisen jälkeen menettäneet eli kuuroutuneet. Jos asiakkaana on kuurosokea, tuotetaan viittomat kädestä käteen. (Hynynen ym. 2003, 55–56, 59.) Tulkkausmenetelmänä
voi olla myös esimerkiksi kirjoitustulkkaus ja sormiaakkosviestintä (Kuulonhuoltoliitto
ry).

2.2 Tulkkipalvelu
Perustuslain asetuksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 7 §:n mukaan tulkkipalveluihin kuuluu työssä käymisen, opiskelun, asioimisen,
yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi suoritettava viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävillä menetelmillä tapahtuva
tulkkaus. Palveluja tulisi järjestää niin, että vaikeasti kuulo- ja näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 240 ja muulla 8 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä vähintään 120 tulkintatuntia kalenterivuoden aikana. (Kuurojen Liitto.) Tulkkipalvelut ovat
olleet kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä vuodesta 1994 ja ovat käyttäjälleen maksuttomia (Lappi 2000, 75). Tulkkeja välittää Suomessa tällä hetkellä noin 20
tulkkikeskusta. Tulkin tilaaja on useimmiten kuuro, mutta tilaaja voi olla myös kuuleva
osapuoli. (Suomen Viittomakielen Tulkit ry.)

2.3 Tulkkipalvelun käyttäjät
Kuurojen Liiton viittomakielitoimikunnan mukaan viittomakielinen on kuuro, kuuleva tai
huonokuuloinen henkilö, jonka äidinkieli tai ensikieli on suomalainen viittomakieli (Jokinen 2000, 79). Pääasiallisesti tulkkipalvelua käyttävät kuurot, mutta myös huonokuuloi-
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set, kuuroutuneet ja kuulevat ihmiset. Suomessa on noin 8000 kuuroa, joista 5000 on
viittomakielisiä ja 3000 puheenoppimisiän jälkeen kuuroutuneita. Viittomakielisiä kuulevia on arviolta 9000. Vajaa 80 % viittomakielisistä kuuroista asuu Etelä- ja LänsiSuomen läänissä, kymmenesosa Itä-Suomen läänissä ja kymmenesosa Oulun ja Lapin
läänissä. (Viittomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen 2005, 10.)
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3 TULKKAUS TEATTERISSA

Teatterissa tulkkaus ei välttämättä kuulu viittomakielen tulkin normaaliin työnkuvaan.
Se eroaa tavallisesta asioimistulkkaustilanteesta huomattavasti valmistautumisen ja muiden ennakkojärjestelyjen suhteen. Teatterissa paljon tulkkaavat tulkit ovat yleensä itse
kiinnostuneita näyttämötaiteista ja heillä voi myös olla aikaisempaa kokemusta näyttelemisestä. (Gebron 1996, 6.)

3.1 Teatteritulkkauksen ominaispiirteet
Gebronin (1996, 4) mukaan teatteritulkkausta voisi pitää omana taiteenlajinaan. Se ei ole
vain vuorosanojen kääntämistä, vaan näytelmän tunnelman ja sen esittäjien taiteellisten
visioiden välittämistä tulkkausta tarvitseville katsojille. Esityksen tulkkaus ei ole kuin
mikä tahansa muu työtehtävä, vaan se vaatii valmistautumista ja tulkkaukseen paneutumista ajan kanssa. Vaikka tulkki olisi kokenut ja taitava työssään, ei hän silti välttämättä
ole sopiva tulkkaamaan teatterissa. Jotta tulkista tulisi hyvä teatteritulkki, pitäisi hänen
opiskella paitsi itse viittomakieltä ja sen tulkkausta, myös näytelmätekstin analysoimista, tekstin kääntämistä ja näyttelemistä. (Performing Arts Interpreting: Qualification,
Recognition, and Betterment through Education.)

3.2 Tulkin valmistautuminen tulkkaukseen
Tulkin valmistautumiseen vaikuttaa se, milloin hän vastaanottaa työtilauksen. Jos tulkatun esityksen esittämisajankohta on lähiviikkoina, on tulkilla aikaa esimerkiksi hankkia
käsikirjoitus, tutustua esitystilaan ja mahdollisesti käydä katsomassa kyseessä oleva
näytelmä. Hän voi myös suunnitella erilaisia tulkkausratkaisuja, joihin tukeutua esitystilanteessa. Gebronin ehdottamaa syvällistä ja intensiivistä esityksen tunnelmien ja tavoitteiden pohtimista voi lyhyellä aikavälillä olla vaikea toteuttaa. Valmistautumista auttaa
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tulkin mahdollinen oma kokemus teatterityöstä. Jos hän tietää kuinka teatterissa toimitaan ja mistä osatekijöistä esitys rakentuu, on hänen helpompi löytää oma paikkansa
esityksessä. (Gebron 1996, 6.)
Viittomakielen tulkkien tapoja valmistautua teatteriesityksen tulkkaamiseen on kartoitettu kyselytutkimuksella Soile Kallion ja Tanja Tossavaisen opinnäytetyössä. Vastaajina oli kymmenen tulkkia, joista suurin osa oli valmistautunut tulkkaukseen hankkimalla
näytelmän käsikirjoituksen ja osallistumalla ainakin kerran näytelmän harjoituksiin. Näytelmästä ääninauhan tai videon oli hankkinut kolme tulkkia. Puolet oli keskustellut näytelmästä esiintyjien ja/tai ohjaajan kanssa. Kyselyyn vastasi myös tulkkeja, jotka eivät
valmistautuneet millään lailla tulevaan tulkkaukseen. Työn tekijöiden mukaan tulkkien
valmistautumistapoihin vaikutti heidän asenteensa työhönsä: osa suhtautui intohimoisesti teatteriin, eivätkä he esimerkiksi laskeneet valmistautumiseen kuluneita työtunteja.
Osa oli ammatillisesti sitoutuneita työhönsä ja halusivat tehdä hyvää työtä, mutta eivät
olleet erityisen kiinnostuneita teatterista. Muutamat tulkeista taas olivat motivoituneet
saamastaan palkasta, eivätkä valmistautuneet, jos siitä ei maksettu erikseen. (2002, 32–
41.)

3.3 Teatterin valmistautuminen tulkkaukseen
Teatterilla on tärkeä osuus tulkkausta varten tehtävissä järjestelyissä. Teatteri voi edistää tulkkaustilanteen onnistumista neuvottelemalla tulkin kanssa siitä, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia. Lyhyellä varoitusajalla teatteri voi esimerkiksi toimittaa tulkille
käsikirjoituksen, tutustuttaa hänet esitystilaan ja kertoa esityksen kulusta. On myös
tärkeää, että teatteri huolehtii esityksen teknisistä seikoista. Teatterin tulisi äänentoiston
tarkistuksella varmistaa, että ääni kuuluu mahdollisimman hyvin myös sille paikalle,
missä tulkkaus tapahtuu. Samoin olisi hyvä järjestää tulkkauspaikalle erillinen valaistus,
jotta tulkkaus näkyisi esityksen kaikkina aikoina. Kyse ei ole kohdevalosta, joka suunnataan suoraan tulkkiin koko näytelmän ajaksi. Valaistuksen voi suunnitella näytelmään
sopivaksi niin, että sen olemassaolo ei häiritse muita katsojia, mutta silti on tarpeeksi
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tulkkia valaiseva. (Gebron 1996, 45, 72.) On myös mahdollista, että tulkkausta tarvitseva katsoja haluaa käyttää induktiosilmukkaa esityksen aikana. Tällaisia tilanteita varten
teatterin tulisi tiedottaa silmukan käyttömahdollisuudesta tiloissaan. (Performing Arts
Interpreting: Qualification, Recognition, and Betterment through Education.)

3.4 Tulkkauspaikka
Tulkkauspaikan onnistunut valinta on oleellinen osa tulkkausta. Paikan valinnassa on
teatterin ja tulkin hyvä tehdä yhteistyötä, jotta molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu
löytyisi. Myös tulkkausta tarvitsevan katsojan mielipide kannattaa ottaa huomioon.
Tulkin tulisi sijoittautua niin, että katsojan on helppo seurata sekä näytelmää että sen
tulkkausta samanaikaisesti. (Gebron 1996, 16.)

Tulkkauspaikkoja voidaan jaotella seuraavanlaisesti: place-tulkkauksessa tulkki sananmukaisesti sijoitetaan johonkin tiettyyn paikkaan, jossa hän suorittaa koko tulkkauksen.
Paikka on tällöin yleensä näyttämötilan ulkopuolella, esimerkiksi katsomossa, sen sivustalla, katsomon ja näyttämön välisessä tilassa tai näyttämön vieressä. Tyylistä käytetään nimitystä platform-tulkkaus, jos tulkkaus tapahtuu korokkeen päällä. Melko samantapainen tyyli on myös sightline-tulkkaus, jossa tulkkauspaikka on hieman lähempänä näyttämöä kuin place-tulkkauksessa. Zone-tulkkauksessa tulkki on mukana näyttämötilassa, mutta tulkkaa pääosin ennalta päätetyssä paikassa ja vaihtaa paikkaa vain,
jos kohtaus sitä vaatii. Paikka on usein näyttämön vasen tai oikea reuna. Tyyliä voi
käyttää varsinkin silloin, jos näytelmää tulkkaa kaksi tulkkia. Shadow-tulkkaus taas antaa tulkille vapauden liikkua näyttämötilassa, kuitenkin aina seuraten sitä näyttelijää,
jota tulkkaa. Tyyliä käytetään useimmiten silloin, jos tulkkaamassa on useampi henkilö.
Sen toteuttaminen vaatii tulkin mukanaoloa harjoituksissa. (TerpTheatre.)
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3.5 Muut järjestelyt
Tulkkausjärjestelyissä voidaan lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi tulkin puvustus ja
maskeeraus. Perinteisesti tulkit ovat pukeutuneet tummaan vaatetukseen tulkatessaan,
jotta käsien liikkeet erottautuisivat helpommin. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Jos tulkkaus tapahtuu näyttämöllä, voisi tulkin vaatetuksen suunnitella sopivaksi
muiden esiintyjien roolivaatteisiin sekä itse näytelmään. Vaatetuksessa tulisi kuitenkin
huomioida, että ne toimivat myös selkeänä taustana viittomiselle. Tulkin maskeerauksesta voi olla hyötyä tulkkauksen ymmärrettävyyden kannalta. Teatterimeikki korostaa
kasvon piirteitä ja selkeyttää ilmeitä, sekä lisää tulkin suun liikkeiden eli huulion näkyvyyttä. (TerpTheatre.)

3.6 Teatteritulkkaus kuurojen teatterissa
Teatteritulkkaus ei käsitä ainoastaan suomen kielestä viittomakielelle tapahtuvaa tulkkausta. Viittomakielisissä esityksissä viitotut repliikit voidaan tulkataan puheelle. Repliikit tulee tällöin tulkata ajallisesti täsmälleen viittomisen alusta loppuun, ettei seuraava
repliikki peity. Tulkkaus ei kuitenkaan ole vain repliikkien lukemista, vaan tulkin pitää
tietää mikä näytelmän sanoma on, jotta se välittyisi myös tulkkauksessa. Tämän takia
tulkki yleensä onkin mukana koko harjoitusprosessissa. Tulkin rooli on viittomakielisessä teatterissa siis hyvin erilainen kuin kuulevien teatterissa. (Wallvik 2005, 88.)
Teatteri Totti (aiemmin Kuurojen Teatteri) on toiminut Suomessa vuodesta 1988 osana
Kuurojen Liiton organisaatiota (Wallvik 2005, 46). Teatterilla on ollut syksyyn 2005
mennessä 22 produktiota. Ohjelmistoon on kuulunut myös noin 20 koti- ja ulkomaista
vierailunäytöstä. Lisäksi Suomessa toimii kaksi harrastajateatteriryhmää: Turun Kuurojen Sateenkaariteatteri ry ja Kuurojen teatteriryhmä “Elävät Kädet” ry. (Viittomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen 2005, 11.)
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4 TEATTERITULKKAUS SUOMESSA JA ULKOMAILLA

Tässä luvussa tutustutaan teatteritulkkauskäytäntöihin Suomessa ja muualla maailmassa.
Osa tiedoista pohjautuu Euroopan tulkkien järjestön EFSLI:n (European Forum of Sign
Language Interpreters) vuonna 2002 toimittamaan uutiskirjeeseen, johon on koottu eri
Euroopan maiden tulkkijärjestöjen itse kartoittamaa tietoa teatteritulkkauksen järjestämisestä. Maiden esittämät tiedot ovat saattaneet olla melko suppeita, mutta antavat
yleisen kuvan siitä, millainen tilanne kussakin maassa on teatteritulkkauksen suhteen.

4.1 Suomi
Suomessa tulkit tulkkaavat teatteriesitykset useimmiten yksin. Valmistautumisajasta voi
hakea korvausta, mutta kuurojen asiakkaiden kotikunnat eivät välttämättä maksa sitä.
Teatteritulkkauksesta maksetaan niin sanottua vaativan tason tuntipalkkaa (Suomen
Viittomakielen Tulkit ry). Suomessa on myös kokeiltu viittomakielen ja suomen kielen
yhdistämistä samaan näytelmään. Turkulaisen Sateenkaariteatterin ja Teatteri Maneerin
yhteistyönä on valmisteltu näytelmät Myrsky ja Kesäyön Unelma, joissa osa näyttelijöistä oli kuuroja, osa kuulevia. Esityksissä vuorosanat sekä viitottiin että puhuttiin.
(EFSLI Newsletter 2002, 15.)
Lotta Jääskeläinen ja Päivi Rajalin ovat selvittäneet tutkielmassaan viittomakielen tulkkien ja kuurojen näkökulmia teatteritulkkaukseen. Työtä varten haastateltiin kuutta teatteritulkkauskokemusta omaavaa tulkkia sekä neljää kuuroa. Tulkkien mielestä heidät oli
otettu myönteisesti vastaan teattereissa, varsinkin niissä, joilla oli aiempaa kokemusta
tulkkauksesta. Teatterit olivat pitäneet huolta sopivan tulkkauspaikan löytämisestä ja
näkyvyydestä. Tulkit kuitenkin kokivat tulkkaukset teattereissa usein raskaiksi, etenkin
jos esitys on kestänyt useita tunteja, ja jos he ovat joutuneet työskentelemään yksin.
Tulkit toivoivatkin, että teatteritulkkauksissa käytettäisiin yleisemmin kahta tulkkia.
Näytelmän nopeassa tempossa on ollut vaikea pysyä mukana ja tulkkausratkaisuja on
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jouduttu tekemään pikaisesti suomen kielen mukaan. Ennen näytöstä tehtävään käännöstyöhön ei myöskään aina ole ollut tarpeeksi aikaa. Näytöksissä ongelmana on ollut näyttelijöiden puheesta selvän saaminen ja huono kuuluvuus. (1998, 6–8, 40–43.)
Kuurot olivat kokeneet tulkkaustilanteissa suurimmaksi vaikeudekseen seurata näytelmää ja tulkkausta yhtä aikaa. Tämä on ollut harmillista varsinkin silloin, kun tulkki on
ollut hyvin valmistautunut ja tulkannut sujuvasti, mutta sijoitettu epäkäytännölliseen
paikkaan. Kuurot haastateltavat esittivät myös toivomuksen, että Kuurojen Liiton kulttuuriosasto pitäisi yhteyttä teattereihin eri puolella Suomea ja järjestäisi esimerkiksi kerran vuodessa tulkkauksen näytelmään, joka kiinnostaisi kuuroja. Esityksen tulkkauksessa voisi olla mukana useampi tulkki. (Jääskeläinen & Rajalin 1998, 43.)

4.2 Pohjoismaat
Tanskassa teatteritulkkauksien järjestäminen on muutamien asiasta innostuneiden tulkkien käsissä, jotka hoitavat rahoituksen ja tulkkausjärjestelyt. Tulkkien työmotivaatiota
vähentää se, ettei valmistautumisajasta saa tarpeeksi korvausta. Norjassa teatteritulkkauksia on tehty vuodesta 1994. Toiminta on valtion rahoittamaa. Tulkille maksetaan valmistautumisajan palkkaa noin puolet normaalista palkasta. Teatteritulkkauksia tekevistä
tulkeista on pulaa. (EFSLI Newsletter 2002, 6, 20.)
Ruotsin kulttuurineuvosto teki vuonna 1998 kartoituksen vammaisten mahdollisuuksista osallistua kulttuuriin. Haastatelluista 43 teatterista vain muutamassa oli järjestetty
viittomakielisiä tulkkauksia. Useimmat teatterit mainitsivat olevansa valmiita liittämään
tulkkauksen näytöksiinsä, jos kysyntää olisi. Teatterit eivät kuitenkaan mainostaneet
tarjoamaansa mahdollisuutta järjestää tulkkaus. (Funktionshindrades tillgång till kultur:
kartläggning och handlingsprogram, 102–107.) Myös Christina Olsson on tutkinut teattereiden tulkkauskokemuksia. Hän haastatteli lopputyössään seitsemää ruotsalaista teatteria, joista neljä oli puheteatteria, yksi pantomiimi-, yksi tanssi- ja yksi kuurojen teatteri. Vain yhdessä teattereista oli tulkattu esityksiä ruotsin kieleltä viittomakielelle. Kolme
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teatteria käytti esityksissään tekstitystä, jos sitä erikseen pyydettiin. Kuurojen teatterissa sen sijaan käytettiin usein puhetulkkausta, joko nauhalta tai suorana. (2005, 28–
35.)

4.3 Hollanti
Hollannissa ongelmana on, että kuuroille myönnetään vain 18 tulkkaustuntia vuodessa
käytettäväksi niin sanottuun vapaa-ajan tulkkaukseen. Kuuron ei siis kannata tilata tulkkia teatteriin, koska tulkin valmistautumiseen käyttämä aika verottaisi tuntimäärää. Jos
taas tulkki ei valmistautuisi esitykseen, tulkkauksen laatu kärsisi. Asian parantamiseksi
on perustettu säätiö (Entree-theatre), joka vuosittain tuottaa muutaman produktion ja
tekee niihin tulkkauksen. Mainostuksella houkutellaan kuuroja katsojia, joiden välillä
tulkkaustunnit jaetaan niin, että jokaiselta vähenee vain mahdollisimman pieni määrä
myönnettyjä tunteja. Yksi produktio esitetään noin neljä kertaa. Yhteistyötä on sittemmin tehty myös teatterien kanssa, jotka ovat korvanneet tulkkien palkat. Tulkkaus tapahtuu yleensä näyttämön sivussa, mikä ei täysin miellytä kuuroja katsojia. (EFSLI
Newsletter 2002, 29.)

4.4 Iso-Britannia
Britanniassa vuoden 1995 laki syrjinnän kieltämisestä vammaisuuden vuoksi (Disability
Discrimination Act, Part 3) velvoittaa teatterit järjestämään tulkattuja esityksiä teattereissa. Käytännössä asian toteutus ei ole niin yksiselitteistä, koska brittiläistä viittomakieltä (BSL) ei ole vielä tunnustettu laissa ja kuurot ovat epätasa-arvoisessa asemassa
muihin kansalaisiin verrattuna. Lisäksi tulkeista on pulaa, eivätkä kaikki teatterit laista
huolimatta ole halukkaita järjestämään tulkkausta. (EFSLI Newsletter 2002, 8.) Esityksistä vähintään yksi produktiota kohti tulkataan ja esitysajan pidentyessä mahdollisesti
useampiakin. Näytöksiä myös tekstitetään. Maassa toimii komissio, joka valvoo vammaisten oikeuksien toteutumista ja laiminlyöntitapauksissa voi nostaa syytteen. (Viit-
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tomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen 2005, 14.)
Vuonna 1994 Britanniassa perustettiin järjestö Signed Performances in Theatre (SPIT)
tarjoamaan teatteritulkkausta kuuroille ja huonokuuloisille. Jäseninä on tällä hetkellä
noin 80 tulkkia, jotka työskentelevät ympäri Englantia, sekä yli 130 taidelaitosta. Järjestön tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni teatterikokemus olisi esteetön.
SPIT ei itse välitä tulkkeja teattereille, vaan ylläpitää rekisteriä heistä. Järjestö on toiminnallaan nostanut viittomakielelle tulkattujen esitysten määrää sekä lanseerannut logon, jota voi käyttää viitotuissa esityksissä. (Signed Performances in Theatre.)

© Signed Performances in Theatre

KUVIO 1. Sign Performances in Theatre-organisaation käyttämä logo viittomakielen
tulkkauksesta

4.5 Yhdysvallat
Vuonna 1990 säädetyn vammaispalvelulain (Americans with Disabilities Act) myötä
palveluntarjoajat ovat velvoitettuja varmistamaan, että myös vammaiset pystyvät hyödyntämään heidän palvelujaan. Yleensä tämän katsotaan tarkoittavan vain rakenteellisia
seikkoja, esimerkiksi pyörätuoliramppeja ja muita fyysistä esteettömyyttä edistävien
toimenpiteiden toteuttamista. Lakia kuitenkin sovelletaan myös tulkkauksen suhteen.
Teattereille on laadittu kirjallisia toimintaohjeita, joiden mukaan toimia tulkkausta järjestäessään. Useat teatterit myös ilmoittavat kotisivuillaan, millaiset käytännöt heillä on
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tulkkauksen suhteen. (TerpTheatre.)
Yhdysvalloissa teatteritulkkauksia tekevän tulkin palkkaus vaihtelee sen mukaan, minkä
arvoiseksi tulkki itse määrittelee työnsä. Tulkin taidot ja aiemmat opiskelut vaikuttavat
myös asiaan, samoin tulkkaustilanteen vaativuus. Tulkit voivat laskuttaa joko samalla
hinnalla kaikki tulkkaukseen liittyvät osa-alueet (harjoitukset, esitykset, matkapalkan)
tai määritellä palkan jokaiselle osalle erikseen. Teatterit voivat maksaa myös kirjanpito-,
puvustus- ja meikkikuluja tulkille. Teattereita suositellaan antamaan tulkille vapaalippuja esityksiin, oman pukuhuoneen ja mainitsemaan tulkin nimen käsiohjelmassa. (TerpTheatre.)
Maassa toimii myös useita teatteritulkkaukseen liittyviä järjestöjä. Niistä esimerkkinä
on newyorkilainen organisaatio Hands On, jonka tavoitteena on tarjota kuuroille ja huonokuuloisille esteetöntä osallistumista teatteriin. Toimintaan kuuluu muun muassa jatkokoulutuksen tarjoamista tulkeille sekä yleisöjen ja teattereiden opetusta teatteritulkkauksesta ja sen järjestämisestä. Hands On listaa myös meneillään olevat tulkatut näytökset. (Hands On Sign Interpreted Performances.)
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5 SAAVUTETTAVUUS KULTTUURIALALLA

Saavutettavuus ja samaa tarkoittava esteettömyys ovat olleet käsitteinä kulttuuripalvelujen yhteydessä käytössä 2000-luvun alusta lähtien. Hyvä saavutettavuus mahdollistaa
kaikkien osallistumisen kulttuuriin yksilöiden ominaisuuksista riippumatta. Sillä voidaan
myös tarkoittaa osallistumismahdollisuuksia itse tekemällä, esimerkiksi työskentelemällä
kulttuurialalla. Saavutettavuus toteutuu poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen
ja ymmärtämisen esteitä. (Kulttuuria kaikille 2002, 11–12.) Useimmiten palvelujen piiristä poissulkeminen ei ole tahallista, vaan johtuu siitä, että ei tiedetä tai tiedosteta, etteivät kaikki liiku ja aisti samalla tavalla. Saavutettavuutta parannettaessa kiinnitetään
yleensä eniten huomiota fyysisiin esteisiin. (Taide tarjolle, kulttuuri kaikille 2004, 4.)
Saavutettavuutta tukevat monet eri lait. Perustuslaissa korostetaan, ettei ketään tulisi
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, mielipiteen, alkuperän, kielen, uskonnon, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kieliryhmille
taataan oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Viittomakieltä käyttävien oikeus tulkkipalveluun on myös turvattu lailla. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 11.)

5.1 Saavutettavuuden osa-alueita
Saavutettavuus on käsitteenä hyvin laaja, ja siksi se usein jaotellaan eri osatekijöihin.
Sillä voidaan tarkoittaa fyysistä saavutettavuutta, kuten tasaisia kulkureittejä, liikuntaesteisille soveltuvia wc-tiloja, pyörätuolipaikkoja katsomossa ja tekstien sijoittelua niin,
että ne näkee lukea matalaltakin. (Kulttuuria kaikille 2002, 13.) Saavutettavuutta eri aistien avulla edesautetaan merkitsemällä välitettävä tieto esimerkiksi pistekirjoituksella,
kohokartoilla tai kuvallisin merkein, piktogrammein. Tiedon välitys voi tapahtua myös
apuvälinein, muun muassa käyttämällä tele- ja induktiosilmukoita. Myös kaikenlaiset
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tulkkaukset (kuvailutulkkaus, viittomakielen ja viitotun puheen tulkkaus sekä tulkkaus
kuurosokeille) edistävät saavutettavuutta. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006,
8.)
Tiedolliseen saavutettavuuteen liittyy ymmärtämisen helpottaminen. Kuvitukset, selkokielisyys ja mahdollisuus kokeilla ja koskettaa tukevat kielen kautta saatavaa informaatiota. Tiedottamisen saavutettavuudella tarkoitetaan esitteiden visuaalista ja kielellistä
selkeyttä, tiedottamista eri kielillä, vähemmistö- ja erityisryhmille kohdistettua mainontaa ja saavutettavia verkkosivuja. Kulttuuripalvelujen esteettömyydestä kertominen on
myös tärkeää. Muun muassa pyörätuolisymbolilla voidaan tiedottaa, että tilassa voi
liikkua esteettömästi. Taloudellinen saavutettavuus tarkoittaa lippujen hintojen porrastamista tai että tiettyinä ajankohtana hintoja on alennettu tai osallistuminen on ilmaista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus taas liittyy toiminnan sisältöihin. Tällöin esityksien ja näyttelyiden aiheet heijastavat kohderyhmien kiinnostuksen kohteita, eivät
vain valtakulttuuria. Asenteellinen saavutettavuus on kenties tärkein osa-alue, koska sen
toteutuessa poistuvat myös monet muutkin saavutettavuuden esteet. Kun tapahtumien
suunnittelijat, rahoittajat ja toteuttajat ottavat huomioon mahdolliset osallistumisen esteet, edesauttavat he saavutettavuuden toteutumista. (Kulttuuria kaikille 2002, 13–14.)

5.2 Tutkimukset ja kartoitukset kulttuurin saavutettavuudesta
Tässä luvussa esitellään viime vuosien aikaan tehtyjä kartoituksia saavutettavuuden toteutumisesta sekä toimenpideohjelmaehdotuksia, joiden tarkoitus on parantaa saavutettavuutta etenkin kulttuurialalla.

5.2.1 Kulttuuria kaikille -työryhmä
Keväällä 2001 Valtakunnallinen vammaisneuvosto ja Valtion taidemuseo tekivät opetusministeriölle aloitteen kulttuurilaitosten saavutettavuudesta ja tarjonnasta vammaisille
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ihmisille. Aloitteen johdosta ministeriö asetti lokakuussa 2001 työryhmän, jonka päätavoitteena oli valmistella esitys vammaiskulttuurin edistämisestä Suomessa. (Projektipolitiikasta kaikkihuomioivaan kulttuuripolitiikkaan 2004, 33–34.) Tavoitteensa mukaan
nimetyn Kulttuuria kaikille -työryhmän tuli lisäksi selvittää, miten kulttuurin saavutettavuutta voitaisiin edistää kulttuurilaitoksissa. Syksyllä 2002 valmistuneessa muistiossa
tarkasteltiin kirjastojen ja museoiden saavutettavuutta sekä kulttuuripalvelujen saavutettavuutta tietoverkossa. Julkiset kulttuurilaitokset, kuten teatterit ja konserttisalit, jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska niistä ei ollut saatavilla aiheeseen liittyvää tietoa.
(Kulttuuria kaikille 2002, 6–7.) Työryhmä totesi muistiossaan, ettei saavutettavuus toteudu Suomessa säännönmukaisesti eikä tasalaatuisesti (Kulttuuria kaikille 2002, 57).

5.2.2 Taide tarjolle, kulttuuri kaikille
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä taide- ja taiteilijapolitiikasta (2003) edellytetään,
että opetusministeriö valmistelee toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on kulttuurin
saavutettavuuden lisääminen julkisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa. Ohjelman suunnittelemisen sai tehtäväksi opetusministeriön keväällä 2003 kahdeksi vuodeksi asettama
Vammaiset ja Kulttuuri -toimikunta. Heidän ehdotuksensa toimenpideohjelmaksi Taide
tarjolle, kulttuuri kaikille valmistui vuoden 2004 lopulla. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 4.)
Ohjelmassa todetaan, että taiteen ja kulttuurin saavutettavuus jää usein toteutumatta,
koska kulttuurialalla työskentelevillä ei ole tarpeeksi käytännön tietoa. Ihanteellisessa
tilanteessa jokainen heistä hahmottaisi, kuinka omalta osaltaan voisi vaikuttaa kulttuuripalvelujen saavutettavuuteen. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa olisivat ajan tasalla, koska he olisivat saaneet koulutusta ja kokemusta erilaisten yleisöryhmien huomioimisessa. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 9–10.) Työryhmä ehdottaa ohjelmassaan esittäviin taiteisiin (musiikki, näyttämötaide ja elokuvat) liittyvissä tapahtumissa huomioimaan muun muassa induktiosilmukan käytön ja muistuttaa esteetöntä rakentamista koskevien määräyksien velvoittavan rakentamaan uusien rakennusten ko-
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koontumistiloihin induktiosilmukan tai vastaavan äänensiirtojärjestelmän. Tapahtumien
on myös oltava saavutettavia huonokuuloisille, kuuroutuneille ja kuuroille, jolloin puhetai lauluosuudet tulisi tarjota tekstinä, tulkattuna viittomakielelle tai viitotulle puheelle.
Tilassa, jossa tulkkaus järjestetään, tulisi olla hyvin suunniteltu valaistus. (Taiteen ja
kulttuurin saavutettavuus 2006, 32–33.)
Toimenpideohjelman mukaan opetusministeriö edellyttää, että valtionosuutta saavat taide- ja kulttuurilaitokset myös ottavat saavutettavuuden huomioon omassa toiminnassaan. Saavutettavuuden edistämistä pidetään näin yhtenä kriteerinä harkinnanvaraisten
valtionavustusten myöntämiselle. Toimepideohjelmaehdotuksen tekemisen myötä kehitettiin Kulttuuria kaikille -neuvontapalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota käytännön
työkaluja ja ohjeita saavutettavan kulttuuritapahtuman ja -kohteen aikaansaamiseksi.
(Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 50–51.) Neuvontapalvelun ohjeet saavutettavan

tapahtuman

järjestämisestä

on

koottu

omille

www-sivuilleen

(www.kulttuuriakaikille.fi).

5.2.3 Selvitys esteettömyyden huomioimisesta Suomen kunnissa
Syksyllä 2003 Stakesin koordinoima Suomen Design for All -verkosto käynnisti Kylä ja
kaupunki kaikille -hankkeen selvittämään, oliko suomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla
esteettömyyssuunnitelmia ja toteutettiinko niitä. Tavoitteena oli myös tukea suunnitelmia laativien kaupunkien ja kuntien yhteistyötä. Hankkeen myötä toteutettiin tutkimus,
jossa kuntien esteettömyystilannetta kartoitettiin muun muassa rakennetun ympäristön,
joukkoliikenteen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, viestinnän ja kulttuurin alueilla. Tutkimus toteutettiin lähettämällä esteettömyyskysely kaikkiin Suomen 444 kuntaan, joista
43 % eli 190 vastasi. (Selvitys esteettömyyden huomioimisesta Suomen kunnissa 2003,
1, 4, 9.)
Tuloksista selvisi, että kunnista noin kolmanneksessa (36 %) esteettömyys oli huomioitu strategiatasolla. Kaksi kuntaa kolmesta (64 %) taas ei ollut huomioinut esteettömyyt-
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tä ollenkaan, edes suunnitelmatasolla. Kunnat useimmiten sisällyttivät esteettömyyden
osaksi jotakin muuta kunnan strategiaa tai poliittista ohjelmaa, eivätkä kehittäneet erillistä esteettömyysstrategiaa. Joka neljännessä eli 46 kunnassa oli tehty esteettömyyskartoituksia. 133 kunnassa (70 %) ei esteettömyyskartoituksien teko ollut edes suunnitelmissa. Kaikkein vähiten esteettömyyden toteutumista oli huomioitu kulttuuri- ja koulutuspalveluiden sekä viestinnän alueilla. (Selvitys esteettömyyden huomioimisesta Suomen kunnissa 2003, 10–15.)

5.2.4 Opetusministeriön toimenpideohjelma 2006–2010
Kolmas opetusministeriön asettama saavutettavuutta kartoittava työryhmä aloitti työnsä helmikuussa 2005. Sen tavoitteena oli valmistella ministeriölle toimenpideohjelma
vuosille 2006–2010 taiteen- ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi. Vuoden
2006 alussa julkaistu ohjelma sisältää ehdotuksia, kuinka saavutettavuuden parantamisen
suhteen tulisi edetä. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 4.)
Toimenpideohjelman mukaan Kulttuuria kaikille -palvelun tarjoaman neuvontatyön jatkuminen ja kehittäminen olisi turvattava myös jatkossa, sillä kulttuurialan toimijoiden
tietoisuuden ja osaamisen kasvattaminen lisää saavutettavuutta. Lähivuosien haasteena
on saada aikaan asennemuutos, yhä myönteisempi suhtautuminen erilaisiin yleisöihin.
Tavoitteena on saada saavutettavuus luontevaksi ja itsestään selväksi osaksi laitosten
toimintaa. Ohjelmassa ehdotetaan myös, että opetusministeriö vaikuttaisi hallinnon toimintaan tulosohjauksella. Taide- ja kulttuurilaitoksiin (esimerkiksi Suomen Kansallisooppera, Suomen Kansallisteatteri, Suomen elokuvasäätiö) opetusministeriö voisi vaikuttaa käymällä niiden kanssa säännöllisesti tulos- tai tavoitekeskusteluja. Lisäksi taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yksiköille, muun muassa valtionosuuden piirissä oleville taide- ja kulttuurilaitoksille voitaisiin esitellä hyviä toimintatapoja, esimerkiksi kehottaa heitä laatimaan saavutettavuuskartoituksia ja -suunnitelmia. Laitosten työntekijät
voivat parantaa asiantuntemustaan saavutettavuudesta henkilöstökoulutuksella sekä yh-
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teydenpidolla paikallisiin ja valtakunnallisiin vähemmistöryhmiä edustaviin järjestöihin.
(Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006, 14–16, 18.)
Työryhmä uskoo myös, että mahdollisuus saada tukea erilaisiin saavutettavuutta parantaviin pilottihankkeisiin kannustaa taide- ja kulttuurilaitoksia pitkäjänteisempään kehittämistyöhön. Kehityksen tuloksena toivottavasti on, että kulttuurialan toimijat ottaisivat saavutettavuusnäkökulman automaattisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Opetusministeriö tulee laatimaan vuoden 2011 aikana kokonaisarvion toimenpideohjelman
toteutumisesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta. (Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus
2006, 18–19, 28.)

5.2.5 Viittomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen
Viittomakielisen teatteritoiminnan kehittämistyötä varten perustettiin työryhmä keväällä 2005. Tavoitteena oli, että viittomakieliset pääsisivät osallisiksi korkeatasoisesta,
omakielisestä teatteritarjonnasta. Ryhmä selvitti vaihtoehtoja teatteritoiminnan järjestämiselle ja siihen liittyviä resurssitarpeita, ja koosti päätelmistään muistion opetusministeriölle vuoden 2005 lopulla. Muistiossa ehdotetaan, että viittomakielistä teatteritoimintaa kehitettäisiin Teatteri Totin kautta. Teatteri Totin toimintaa tulisi edesauttaa niin,
että se voisi tulevaisuudessa toimia viittomakielisenä ammattiteatterina ja tuottaa riittävän määrän tuotantoja ja esityskertoja vuosittain. Työryhmän mielestä myös viittomakielelle tulkattujen esitysten määrää tulisi lisätä sekä kehittää tulkkien saamaa koulutusta
teatterissa tulkkaamisesta. (Viittomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen 2005, 15–
16.)
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6 TUTKIMUS VIITTOMAKIELEN TULKKAUKSESTA TEATTEREISSA

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka paljon teatterit Suomessa ovat käyttäneet viittomakielen tulkkausta viimeisen viiden vuoden aikana. Sen lisäksi halusin selvittää, miten teatterit suhtautuvat tulkin läsnäoloon esityksissä ja mahdollisesti harjoitteluvaiheessa. Minua kiinnosti myös tietää, löytyisikö harrastaja- ja ammattiteattereiden
välillä asenne-eroja tulkkausta kohtaan. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivis-kvantitatiivinen, koska sen tarkoituksena on selvittää sekä määrällistä että laadullista tietoa tulkkauksen järjestämisestä teattereissa.
Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella (Liite 1. Kyselylomake), jonka lähetin postitse
86 teatterille tammikuun 2006 aikana. Vastausaikaa teattereilla oli helmikuun 24. päivään
asti. Kyselylomakkeen mukaan liitin saatekirjeen, jossa kerrottiin tutkimuksen tavoitteista (Liite 2. Saatekirje). Koska otokseen kuului myös suomenruotsalaisia teattereita,
käänsin kyselylomakkeen ja sen mukana lähetetyn saatekirjeen ruotsiksi (Liite 3. Saatekirje ruotsiksi). Käännöstyöhön osallistuivat viittomakielen tulkkiopiskelija Evelina
Kuusinen ja tämän työn toinen ohjaaja, viittomakielen tulkki Marja Forsén. Lomakkeen
ja saatekirjeen oheen liitin vastauskuoren, jonka postimaksu oli maksettu. Muistutin teattereita vielä kyselyyn vastaamisesta sähköpostitse viikkoa ennen vastausajan päättymistä.

6.1 Otanta
Halusin koota mahdollisimman kattavan otoksen Suomen teattereista, jotta tulokset olisivat luotettavia. Otos ei saanut kuitenkaan olla liian suuri, koska se tuli käsitellä ja analysoida opinnäytetyöhön varatun ajan puitteissa. Aluksi suunnittelin lähettäväni kyselyn kaikille kaupunginteattereille ja vastaavalle määrälle harrastajateattereita. Koska kaupunginteattereita ei Suomessa ole kuin 18, otokseen olisi valikoitunut vain 36 teatteria,
mikä ei mielestäni ollut riittävä määrä. Yllättävän vaikeaa oli myös määrittää, mitkä teat-
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terit todella olivat ammattiteattereita ja mitkä harrastajateattereita. Pohdin esimerkiksi,
kumpaan ryhmään tulisi lukea ammattilaisjohtoiset harrastajateatterit.
Teatterin tiedotuskeskuksen mukaan ammattiteatterin kriteerinä pidetään sitä, että sen
taiteellinen henkilökunta ja johto on alan ammatillisen koulutuksen saanutta tai muuten
teatterityöstään elantonsa saavaa (Nina Jääskeläinen, henkilökohtainen tiedonanto
8.3.2006). Määritelmän mukaan ammattijohtoisia harrastajateattereita ei siis laskettaisi
ammattiteattereihin. Tieto osoittautui tulosten analysointivaiheessa hyödylliseksi, kun
muutamat teatterit määrittelivät vastauksissaan itsensä sekä ammatti-, että harrastajateattereiksi juuri ammattilaisjohtonsa takia. Tiesin näin käsitellä heidän vastauksensa harrastajateattereiden ryhmään kuuluvana.
Otosta kootessani päädyin käyttämään Teatterin tiedotuskeskuksen kotisivuja, joiden
tarjoamalla hakupalvelulla pystyi etsimään teattereita eri kategorioiden avulla. Hain ensin kaikki listatut teatterilain piiriin kuuluvat teatterit, joita löytyi 58. Koska teattereiden joukossa oli tanssiteattereita ja muutama ooppera, joissa oletin harvemmin järjestettävän tulkkauksia, rajasin hakua vielä teatterilain piirissä oleviin puheteattereihin. Näitä
löytyi 43, mikä määränä tuntui sopivalta tutkimukselleni. Harrastajateattereiden kohdalla ei ole olemassa yhtä tarkkoja jaottelumenetelmiä. Laajin rekisteri, joka teattereista on
koottu on Suomen Harrastajateatteriliiton ylläpitämä. Rekisteriin kuuluu yli 550 jäsentä, joiden joukosta arvoin otokseen mukaan 43 teatteria.
Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut käyttää otoksen valinnassa enemmän harkintaa. Nyt
tutkimuksessa on käytetty varsin yksinkertaista otantamenetelmää, joka on toimiva tässä
työssä, mutta vaikeuttaa tulosten vertaamista. Jos olisin suhteuttanut valittujen teattereiden lukumäärän niiden perusjoukkoihin eli valinnut esimerkiksi 50 % harrastajateattereista ja saman prosenttimäärän ammattiteattereista, olisi tulokset luotettavammin edustaneet molempia ryhmiä. Nyt kaikista teatterilain piiriin kuuluvista ammattilaispuheteattereista kysely lähetettiin noin 43 %:lle, kun taas harrastajateattereista vain 8 % sai
pyynnön osallistua. Teattereista ei siis ole tutkittu samankokoista otosta.
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6.2 Kyselylomake
Kyselylomake koostuu 19 kysymyksestä. Useimmiten kysymykset ovat monimuotoisia, joissa osa vastausvaihtoehdoista on annettu ja osa (yleensä yksi) on avoimia. Mukana on myös pelkästään strukturoituja eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä sekä avoimia
kysymyksiä. Kysymyksen 19 kohdalla on käytetty Likertin 5-portaista järjestysasteikkoa, jonka avulla mitattiin teattereiden kantaa kysymyksessä esitettyihin väittämiin.
Lomake on jaettu kuuteen osioon: taustatietoihin, teatterin ja tulkin väliseen yhteydenpitoon, valmistautumiseen, esitykseen, palautteeseen ja kokemukseen tulkin käytöstä.
Laatiessani kyselylomaketta olin suunnitellut myös tutkivani, miten teattereiden maantieteellinen sijainti vaikuttaa tulkkauksen järjestämiseen. Olisi ollut mielenkiintoista selvittää, missä suhteessa tulkkaukset jakaantuvat ympäri Suomea. Tämän takia lomakkeessa on kysymys teatterin sijainnista. Valtaosa otoksen teattereista kuitenkin keskittyi suurimpien kaupunkien ympäristöön, joten päädyin tutkimaan eroja muiden muuttujien välillä.
Lomaketta viimeistellessä pohdin, tulisiko lomakkeen pituus ja kysymysten lukumäärä
vaikuttamaan vastausprosenttiin. Kuusisivuinen lomake saattaisi joidenkin vastaajien
mielestä tuntua raskaalta täyttää. Halusin kuitenkin kartoittaa mahdollisimman tarkasti
vallitsevia toimintatapoja ja asenteita. Tämän takia lomakkeen muutamassa kohdassa
kysyttiin samoja asioita kahdessa eri kysymyksessä, mutta eri tavalla (vertaa kysymykset 13 ja 19e). Näin oli mahdollista vertailla, oliko vastauksissa yhtäläisyyksiä vai olivatko ne ristiriidassa keskenään. Myös työn tavoite tutkia sekä määrällisiä että laadullisia piirteitä vaikutti kysymysten määrään. Pohdiskelujeni seurauksena päätin kuitenkin
poistaa yhden kysymyksen, mikä nyt jälkeenpäin kaduttaa. Kysymyksessä tiedusteltiin, mainostaako teatteri erikseen näytöksiään, joita tullaan tulkkaamaan. Kysymyksen
poistamalla jätin huomioimatta tärkeän saavutettavuuden osa-alueen, tiedottamisen.
Vaikka muutamat teatterit itse kertoivat vastauksissaan tiedottamiskäytännöistään, ei
aiheesta voinut koota tarpeeksi kattavaa aineistoa.
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Vastauksista käsitellään muun
muassa taustatiedot, tulkattujen esitysten lukumäärä, tulkkausjärjestelyihin liittyviä asioita ja teattereiden mielipiteitä tulkkausta kohtaan. Lisäksi vertaillaan ammattiteattereiden ja harrastajateattereiden välisiä eroja asenteiden ja tulkkauskäytäntöjen suhteen. Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 53 teatteria, vastausprosentti oli 62 %.

7.1 Taustatiedot
Kyselyyn vastanneiden ammattinimikkeet vaihtelivat suuresti. Suurin yhtenäinen vastaajajoukko olivat teatterisihteerit (10), joiden tehtäviin kuului muun muassa toimistotyöt, varaukset ja markkinointi. Näitä samoja töitä tekeviä, mutta eri ammattinimikkeillä
esiintyviä vastaajia oli 6. Vastaajina oli myös teatterin taiteellisia tai hallinnollisia johtajia
(3), tuottajia (4), näyttelijöitä (4) ja valaistusmestareita (2). Kyselyyn vastaajan ammattinimike ei välttämättä ole tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, mutta tuo mielenkiintoista lisäinformaatiota siitä, kenen vastuulla tulkkaukseen liittyvät asiat teatterissa ovat.
Vastauksista 47 % tuli harrastajateattereilta ja 53 % ammattiteattereilta. Muutamat harrastajateatterit lisäsivät vastaukseensa olevansa ammattijohtoisia, mutta nämä teatterit
on katsottu kuuluvan harrastajateattereiden kategoriaan. Suurin osa vastauksista tuli Etelä-Suomen (45 %) ja Länsi-Suomen lääneistä (42 %). Myös Itä-Suomen (6 %), Lapin (6
%) ja Oulun läänistä (1 %) saatiin vastauksia.
Tutkimuksen kannalta oli hyödyllistä, että harrastaja- ja ammattiteattereilta tuli lähes
sama määrä vastauksia. Tämä helpotti teattereiden välisen vertailun tekemistä. Vastauksia tuli eniten Etelä- ja Länsi-Suomesta, koska valtaosa Suomen teattereista on keskittynyt näille alueille. Tämän vuoksi sinne lähetettiin myös eniten kyselylomakkeita.
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Vain muutama teatteri ilmoitti, että heillä on toimintaohje kuuroja katsojia varten. Epäselväksi jäi, oliko kyseessä kirjallinen vai suullinen ohje. Kyseiset teatterit kertoivat toimivansa “hyväksi koettujen toimintamallien mukaan”. Yksi teatteri mainitsi ohjeekseen
kuurojen tasa-arvoisen kohtelun. Toimintaohjeeksi ilmoitettiin myös seuraavia:
Lipun varauksen vastaanottaja ottaa yhteyttä markkinointiin.
Toimimme tilanteen mukaan.
Meillä on sovitut menettelytavat.
Avustaja pääsee ilmaiseksi teatteriin ja saa ennakkoon luettavakseen
käsikirjoituksen.
Teattereiden ilmoittamat toimintaohjeet, esimerkiksi kuurojen tasa-arvoinen kohtelu,
osoittavat, että teatterit ovat pohtineet itselleen sopivia tapoja toimia tulkkauksen järjestämisessä. Useimmilla teattereilla ei kuitenkaan ollut minkäänlaista toimintaohjetta. Jos
teattereilla olisi virallinen, yhtenäinen toimintaohje, heidän yhteistyönsä tulkkien kanssa
varmasti helpottuisi. Teatterit pystyisivät tarkistamaan ohjeesta, kuinka onnistuneet
tulkkausolosuhteet tulisi järjestää. Tulkki taas voisi keskittyä omiin ennakkovalmisteluihinsa, esimerkiksi käännöstyöhön, eikä hänen tarvitsisi selvittää teatterille tulkkausjärjestelyihin liittyviä asioita. Toimintaohjeen tulisi olla kirjallinen, sillä suullisesti sovitut menettelytavat helposti muuttavat muotoaan.

7.2 Tulkatut esitykset
Vuosien 2000–2005 aikana noin kolmasosassa teattereista oli tulkattu 1–5 kertaa. Yhdessä teatterissa kymmenestä tulkkauskertoja oli ollut 6–10 ja muutamassa oli tulkattu11–15 kertaa. Tulkkauksia ei ollut järjestetty hieman yli puolessa teattereista. (KUVIO 2.)

30

KUVIO 2. Tulkattujen esitysten määrä vuosina 2000–2005
Harrastajateattereista valtaosa (80 %) ei ollut käyttänyt tulkkia kertaakaan. Tulkkauksia
oli järjestetty viidesosassa harrastajateattereista. Ammattiteattereista hieman yli 70
%:ssa oli järjestetty ainakin yksi tulkattu näytös. Yli 16 kertaa ei ollut tulkattu kummassakaan teatterijoukossa. (KUVIO 3.)

KUVIO 3. Tulkattujen esitysten määrä teattereittain
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Tulkkauskertojen määrässä on erittäin suuri ero harrastaja- ja ammattiteattereiden välillä.
Kaikista vastanneista harrastajateattereista vain viidessä (20%) oli järjestetty tulkkaus
tai tulkkauksia. Lupaavaa on, että suuressa osassa ammattiteattereita esityksiä on tulkattu ainakin kerran. Se, että näillä teattereilla on jonkinlaista kokemusta siitä, kuinka tulkkaus toteutetaan, voi helpottaa tulkkausmäärien lisäämistä.
Valtaosa (82 %) niistä teattereista, joilla ei ollut kokemusta tulkin käytöstä, oli sitä mieltä, ettei tulkkaukselle ole ollut tarvetta. Osa teattereista (14 %) oli myös vastannut, ettei
kukaan ole koskaan tullut pyytämään tai ehdottamaan tulkkauksen järjestämistä. Monet
vastaajista olivat lisänneet vastaukseensa, että teatteri olisi valmis järjestämään tulkkauksen, jos tulevaisuudessa sille olisi kysyntää. Muutamat kyselivät, olisinko itse kiinnostunut tulemaan tulkkaamaan heidän esityksiään ja ehdottivat yhteistyötä jo täksi kevääksi. Teatterit lähettivät myös esitteitä tulevasta ohjelmistostaan.

7.3 Tulkkauksen järjestäminen
Ne 25 teatteria, jotka olivat käyttäneet tulkkia esityksissään, vastasivat kysymyksiin
tulkkausta varten tekemistään järjestelyistä. Tulkkauksista yli puoleen tulkin oli tilannut
kuuro asiakas. Noin viidesosassa tapauksista (23 %) tulkki oli ehdottanut teatterille yhteistyötä. Muutama teattereista oli itse tilannut tulkin. Muussa tapauksessa (20%) tulkkauksen oli järjestänyt koulu tai firma. Erään teatterin mukaan tulkkina oli kerran toiminut kuurojen katsojien mukana ollut kuuleva, joka ei ollut ammatiltaan tulkki. (KUVIO
4.)
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KUVIO 4. Tulkin tilaaja
Tavallisissa asioimistulkkaustilanteissa tulkin pääasiallinen tilaaja on kuuro. Nyt kuitenkin yli puolessa tapauksista joku muu kuin kuuro on tehnyt tilauksen. Tulkkien itse organisoimista tulkkauksista osa on mahdollisesti tulkkiopiskelijoiden opintojaan varten
suunnittelemia projekteja. Firmojen ja koulujen tekemät tilaukset ovat luultavasti yhteisiä illanviettoja ja koululaisnäytöksiä varten. Tuloksesta ei voi päätellä mitään varmoja
syitä, miksi tilauksenteko on jakautunut näin, koska työtä varten ei kuuroilta ole kysytty heidän mielipiteitään kuulevien teatteria kohtaan. Voidaan kuitenkin pohtia, vaikuttiko asiaan se, ettei kuuroja ehkä kiinnosta kuulevien teatteriesitykset. He saattaisivat
mennä katsomaan tulkatun esityksen, jonka tulkki on valmistanut yhteistyössä teatterin
kanssa, ja mennä koululuokan tai työkavereiden mukana yhteiseen näytökseen, mutta
jos he itse päättävät, kuinka moni heistä valitsee tulkatun teatteriesityksen taidenautinnokseen.

7.4 Tulkkaukseen valmistautuminen
Kaikki teatterit, joissa tulkkaus/tulkkauksia oli järjestetty, olivat antaneet tulkin tutustua
ennakkoon esityksen käsikirjoitukseen sekä esitystilaan. Suuri osa vastaajista oli ottanut
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vastaan tulkin esittämiä toivomuksia tulkkausjärjestelyistä. Usea oli myös antanut tulkille mahdollisuuden keskustella ohjaajien sekä esiintyjien kanssa esityksestä. Vajaassa
70 %:ssa teattereista tulkki oli osallistunut kerran harjoituksiin. Kolmasosassa tulkki oli
ollut mukana useammassa harjoituksessa ja reilu 10 % oli ottanut tulkin mukaan koko
harjoitusprosessiin. ”Muuta, mitä” -kohtaan vastanneet (32 %) olivat tarjonneet tulkille
mahdollisuuden nähdä esityksen ilmaiseksi ennen tulkkausta. (KUVIO 5.)

KUVIO 5. Tulkin esittämät toivomukset tulkkausjärjestelyistä ja niiden toteutuminen

Käsikirjoitukseen tutustuminen on olennainen osa tulkkaukseen valmistautumista. Siksi
onkin ilahduttavaa huomata, että kaikkina tulkkauskertoina tulkilla on ollut mahdollisuus
saada teatterilta esityksen käsikirjoitus. Myös esitystilaan tutustuminen edesauttaa
tulkkauksen onnistumista. Tilan näkemällä tulkki pystyy suunnittelemaan, mihin hänen
kannattaisi kuuron kanssa sijoittautua. Teatterit ovat myös huomioineet tulkin mielipiteen tulkkausjärjestelyissä vastaanottamalla tulkin esittämiä toivomuksia. Varsinkin jos
teatterissa tulkataan ensimmäistä kertaa, on tulkki tärkeä informaation lähde siitä, kuinka
järjestelyt kannattaa toteuttaa. Tulokset tulkin mukanaolosta harjoituksissa ovat osittain
realistisia, osittain hyvin yllättäviä. Jotta tulkin olisi mahdollista osallistua edes yhteen
harjoitukseen, tulisi tulevasta tulkkauksesta tietää jo hyvissä ajoin ennen esitysten alka-
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mista. Usein kuitenkin tulkki vastaanottaa työtehtävän varsin lähellä esitysajankohtaa.
Tämän vuoksi se, että tutkimuksen mukaan melkein 70 %:ssa teattereista tulkki on osallistunut yhteen harjoitukseen, on melko yllättävä, joskin ilahduttava tieto. Todenmukainen tulos taas on se, että noin 30 % tulkeista on ollut mukana yhtä useammassa harjoituksessa ja koko harjoitusprosessissa enää reilu kymmenesosa. Useampaan harjoitukseen yleensä osallistuvat ne tulkit, jotka tulkkaavat parina tai isommalla joukolla. Varsinkin jos tulkkaus aiotaan järjestää lavalla näyttelijöiden joukossa, on hyvä että ennen
esitystä harjoitellaan tulkkien ja näyttelijöiden yhteensovittamista lavalle. Teattereiden
tulkille tarjoama ilmainen näytös esityksestä on hyvä toimintamalli, joka olisi syytä toteuttaa, jos siihen on vain aikaa, ja varsinkin jos tulkki ei ole voinut osallistua harjoituksiin. Esityksen katsomalla saa paremman yleiskuvan muun muassa näytelmän kulusta ja
näyttelijöiden puhetyylistä, kuin vain lukemalla käsikirjoituksen.
Tässä kappaleessa esitettyihin tuloksiin ja analyyseihin täytyy kuitenkin suhtautua varauksella. Teattereiden vastauksiin on saattanut vaikuttaa lomakkeen 10. kysymyksen
sanamuoto “tulkki on saanut pyytäessään”. Osa teattereista on vastannut kaikkiin kysymyksiin vaihtoehtojen mukaan joko “kyllä“ tai “ei”, osa taas on jättänyt vastaamatta
muutamiin kohtiin. Esimerkiksi kohdissa 10c, d ja e, joissa tiedustellaan, onko tulkki
saanut pyytäessään osallistua harjoituksiin: jos teatteri on vastannut “ei” kaikki kohtiin,
tarkoittaako sen, että tulkki on todella pyytänyt päästä harjoituksiin ja häneltä on
pyyntö evätty? Vai ilmoittaako teatteri vastauksessaan, ettei tulkki ole ollut mukana
harjoituksissa, eikä ole pyytänytkään päästä mukaan. Kysymys olisi pitänyt muotoilla
selkeämmin ja esimerkiksi vain kysyä, onko tulkki ollut mukana harjoituksissa ja onko
hän keskustellut työryhmän kanssa esityksestä. Nyt tuloksista ei voi aivan varmasti
päätellä, millainen toimintamalli teattereilla on ollut tulkkausten suhteen. Ne antavat kuitenkin suuntaa sille, millaiset asenteet teattereilla on valmistautumisen suhteen.
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7.5 Tulkkausta varten tehdyt muut järjestelyt

Hieman alle puolet teattereista (48 %) oli järjestänyt tulkkauspaikalle lisävalaistuksen.
Induktiosilmukka oli käytössä 44 %:lla. Yksi teatteri oli tarkistanut äänentoistonsa
tulkkia varten.

On yllättävä tieto, että vain vajaalla puolella tulkkauskokemusta omaavista teattereista
on käytössä induktiosilmukka. Harrastajateattereiden kohdalla silmukan puuttuminen on
ehkä ymmärrettävämpää, koska heidän esiintymispaikkansa kenties ovat usein pienempiä ja huonommin varusteltuja. Myös taloudelliset mahdollisuudet hankkia silmukka
saattavat olla pienemmät. Ammattiteattereissa taas silmukan tulisi olla vakiovaruste.
Sopiva valaistus on tärkeä tekijä tulkkauksen onnistumisessa. Valaistuksen voisi katsoa
olevan yksi vähimmäisvaatimuksista tulkkausjärjestelyissä. Samoin äänentoistoon tulee
kiinnittää huomiota. Tulkkauspaikan valinnan jälkeen on hyvä testata, kuinka hyvin
kaikki näytelmän äänet kantavat sinne. Jos esimerkiksi tulkkauspaikka sijaitsee lähellä
kaiuttimia, voi olla, ettei tulkki saa selvää vuorosanoista äänen puuroutumisen takia.

7.6 Tulkin sijoittuminen esityksessä
Valtaosa teattereista (77 %) päätti tulkkauspaikasta yhdessä tulkin kanssa. Muutamat
teatterit olivat ottaneet myös kuuron mielipiteen huomioon paikkaa valittaessa. 15 % oli
antanut tulkin valita itse missä tulkkaa. Muutama teattereista (8 %) oli yksin päättänyt
tulkkauspaikasta.
Se, että usea teattereista huomioi tulkin mielipiteen paikan valinnassa, vahvistaa työssä
aiemmin esitetyn huomion teattereiden valmiudesta kuunnella tulkin toivomuksia tulkkauksen järjestämisestä. Tärkeää on myös, että kuuro katsoja on saanut vaikuttaa paikan
valintaan.
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Eniten tulkkauksia, reilu viidesosa, on tehty näyttämön ja katsomon välisessä tilassa.
Suunnilleen yhtä useassa tilanteessa (20 %) tulkkauspaikka on ollut katsomossa kuuron
katsojan edessä. Myös katsomossa, mutta kuuron vieressä, oli tehty tulkkauksia. Paikkoina olivat olleet myös käytävä katsomon vieressä ja tila näyttämön vieressä. Yksi teatteri oli asettanut tulkin ja kuuron katsomon takariviin. (KUVIO 6.) Vajaassa viidesosassa tulkkaustilanteista tulkki oli sijoittautunut näyttämölle. Valtaosassa näistä kerroista (84 %) tulkki on seissyt näyttämön oikeassa tai vasemmassa reunassa ja tulkannut
paikallaan. Muutamissa tulkkauksista (8 %) tulkki oli vaihdellut paikkaansa näytelmän
kulun mukaan, mutta aina tulkannut sivussa.

KUVIO 6. Tulkkauspaikka
Ihanteellista tulkkauspaikkaa, johon tulkki pitäisi aina sijoittaa, ei ole. Tulkkauspaikan
pitäisi sopia näytelmään ja samalla mahdollistaa kuuron yhtäaikaisen tulkin ja näytelmän
seuraamisen. Teattereiden järjestämissä tulkatuissa esityksissä tulkkauspaikat ovat sijoittuneet melko tasaisesti eri puolille katsomoa. Sitä, onko paikat olleet hyvin vai huonosti valittuja, on vaikea määrittää tässä, koska asiaan vaikuttaa myös kuuron istumapaikka. Yleensä kuitenkin tulkin sijoittaminen katsomoon ei välttämättä ole kaikkein pa-
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ras vaihtoehto, varsinkin jos tulkki istuu kuuron vieressä. Tällöin kuuron pitää erikseen
katsoa, mitä tulkki viittoo ja sitten kääntää katseensa näyttämöllä nähdäkseen, mihin viitottu asia liittyy. Tulkin sijoittaminen kuuron eteen katsomossa auttaisi näytelmän ja
tulkkauksen yhtäaikaista seuraamista. Mutta ihmettelen kuinka tulkki on tällaisessa tilanteessa istunut, katsomossahan kaikki tuolit on suunnattu näyttämölle päin. Jos tulkki
sijoitetaan katsomoon tulkkaamaan, on erityisen tärkeää, että muille katsojille ilmoitetaan tulkkauksesta. Lähellä tulkkia ja kuuroa istuvat voivat helposti kokea tulkkauksen
häiritsevän näytelmän seuraamista. Yhden teatterin päätös sijoittaa tulkki kuuron kanssa
katsomon takariviin on luultavasti perustunut juuri pyrkimykseen olla häiritsemättä
muuta yleisöä. Muuten takarivi ei välttämättä ole kaikista parhain paikka tulkille ja kuurolle huonon näkyvyyden takia.
Kaikista näkyvin tulkkauspaikka on luonnollisesti näyttämö. Tulkki on tällöin jo osa
esitystä, koska on esillä jatkuvasti muun näytelmän ohella. Kuuro katsoja pystyy tällöin
helposti saamaan kokonaiskuvan näyttämön tapahtumista ja tulkkauksesta, mutta muita
katsojia voi häiritä tulkin läsnäolo. Vuonna 2002 tehdyssä opinnäytetyössä tutkittiin
yleisön suhtautumista viittomakielelle tulkattuihin näytöksiin. Vastaukset koottiin erään
harrastajateatterin näytelmän kolmen tulkatun esityksen jälkeen. Tulkit olivat tällöin sijoitettu näyttämölle muiden näyttelijöiden sekaan. Vastaajina oli 76 henkilöä, joista valtaosa (93, 2 %) kertoi pystyneensä seuraamaan normaalisti tulkattua näytöstä. Vajaa 3
% oli pitänyt tulkkeja häiritsevinä. Kyseisten näytösten kohdalla tulkkauksesta oli tiedotettu etukäteen. (Anturaniemi ym. 2002, 41–43.)

7.7 Teattereiden mielipiteitä tulkkauksesta
Puolet kaikista kyselyyn vastanneista teattereista ei ajatellut tulkkauksen vievän liian
paljon huomiota muulta esitykseltä. Vajaa kymmenesosa taas koki tulkkauksen herättävän liikaa huomiota. Reilu viidesosa ei osannut sanoa, kumpaa mieltä on. Teattereista 15
% ei vastannut kysymykseen.
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Olisi mielenkiintoista tietää, mitä vastaamatta jättäneet teatterit oikeasti ajattelivat väitteestä. Vajaa kymmenesosa myönsi pitävänsä tulkin viittomista häiritsevänä. Oliko joidenkin teattereiden helpompi jättää vastaamatta tai valita vaihtoehto “en osaa sanoa”,
kuin merkitä häiriintyvänsä tulkkauksesta?
Yli 60 % mielestä tulkin tulisi työskennellä muun ryhmän ehdoilla. Noin kymmenesosa
teattereista vastasi olevansa täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä. Vajaa kolmasosa
ei osannut sanoa tai jätti vastaamatta.
On aivan oikein todeta, että tulkin tulisi työskennellä ryhmän ehdoilla. Tulkkauksen tarkoitus ei ole sotkea teatterin muita näytelmään tekemiä järjestelyjä, vaan tavoitteena on
sovittaa se luontevaksi osaksi esitystä. Ryhmän ehdoilla työskenteleminen ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että tulkin mielipiteet jätetään täysin huomiotta.
Hieman yli puolet teattereista ei pitänyt tulkkia työryhmänsä jäsenenä. Kymmenesosan
mielestä tulkin voi laskea kuuluvan mukaan ryhmään. Viidesosa ei osannut sanoa tai ei
vastannut kysymykseen.
Jos tulkki tulee kesken esityskauden tulkkaaman yhden esityksen jo pitkään ohjelmistossa olleesta näytelmästä, ei voida kuvitellaankaan, että häntä pidettäisiin ryhmän jäsenenä. Ryhmän jäsenyys voi olla helpompi saavuttaa, jos tulkki on mukana harjoituksissa
alusta alkaen ja tulkkaa useampia näytöksiä.

7.8 Eroja harrastaja- ja ammattiteattereiden välillä
Tähän asti esitellyistä tuloksista tiedetään jo, että ammattiteattereissa on järjestetty
enemmän tulkkauksia kuin harrastajateattereissa. Tässä luvussa tarkastellaan, eroaako
teattereiden toimintatavat ja asenteet tulkkausta järjestäessä toisistaan vai löytyykö niistä yhtäläisyyksiä. Koska tulkkauskokemusta omaavia ammattiteattereita (20) löytyi tästä otoksesta enemmän kuin harrastajateattereita (5), kovin suuria johtopäätöksiä ei tu-
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loksista voi muodostaa.
Harrastajateattereiden tulkattuihin näytöksiin tulkin oli useimmiten tilannut kuuro. Vain
yhdessä tapauksessa tulkki oli ehdottanut yhteistyötä teatterille. Myös ammattiteattereissa kuuro oli yleisimmin, 65 %:ssa tulkkauskerroista, vastannut tulkin tilaamisesta.
Kaksi ammattiteattereista oli järjestänyt itse tulkit näytöksiin. Tulkki oli ehdottanut
tulkkausta viiden ammattiteatterin kohdalla. Tulkkauspaikan valinnassa molemmat teatterit suosivat joko tulkin tai tulkin ja kuuron kanssa yhdessä tekemää päätöstä. Harrastajateattereista kaksi oli antanut tulkin itse valita paikkansa, ammattiteattereista yksi.
Myös harjoituksiin osallistumisesta teatterit olivat yhtä mieltä, kumpikaan ei olisi mielellään ottanut tulkkia mukaan koko harjoitusprosessiin. Olennainen ero teattereiden välillä löytyi induktiosilmukan suhteen. Siinä missä ammattiteattereista yhdeksällä oli silmukka käytössä, harrastajateattereista ei ollut yhdelläkään.
Ammattiteattereista suuri osa (77 %) ei pidä tulkkausten järjestämistä omissa näytöksissään hyvänä käytäntönä. Harrastajateattereista 40 % oli samaa mieltä. Vajaa viidesosa
harrastajateattereista voisi järjestää tulkkauksia erillisissä näytöksissä, samoin 7 % ammattiteattereista. (KUVIO 7.)

KUVIO 7. Teattereiden mielipiteitä väitteeseen “Tulkkaus tulisi järjestää omissa näytöksissään”
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Kovin yllättävää ei ole, että valtaosa ammattiteattereista ei suosi erillisten tulkkausnäytösten järjestämistä. Isokokoisessa teatterissa omien näytösten organisoiminen vain
tulkkausta tarvitseville ei välttämättä olisi taloudellisesti kannattavaa. Mielenkiintoista
on, että paljon pienempi osa harrastajateattereista on samaa mieltä. Olisivatko harrastajateatterit valmiimpia järjestämään erikseen tulkattuja näytöksiä? Harrastajateattereiden
kenties olisi helpompi toteuttaa näytökset, koska heidän katsojamääränsä ovat ammattiteattereita pienempiä. Hyvällä ennakkomainonnalla harrastajateattereiden katsomon voisi saada täyteen tulkatuista näytöksistä kiinnostuneita, mutta onnistuisiko sama ammattiteatterin isossa katsomossa? Tuloksiin vaikuttaa kuitenkin harrastajateattereiden antamien vastausten jakautuminen. 44 % harrastajateattereista ei ollut vastannut kysymykseen tulkkauksen järjestämisestä omissa näytöksissään tai ei ollut osannut sanoa, mitä
mieltä asiasta oli. Erillisiä näytöksiä ilmoittaa kannattavansa vain 16 %. Prosentti on
hieman suurempi kuin ammattiteattereiden (7 %), mutta on hyvä huomioida, että harrastajateattereiden kohdalla luku vastaa kahta teatteria, ammattiteattereiden kohdalla taas
neljää.
Toinen selkeä ero ammatti- ja harrastajateattereiden mielipiteiden välillä oli, että ammattiteattereista melkein 80 % ei pitänyt tulkkia työryhmänsä jäsenenä, kun taas harrastajista samaa mieltä oli hieman yli viidesosa. Vain vajaa kymmenesosa ammattiteattereista
laski tulkin kuuluvan ryhmään, harrastajista taas 40 %. (KUVIO 8.)
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KUVIO 8. Teattereiden mielipiteitä väitteeseen “Tulkki on työryhmän jäsen”
Jotta pystyisi analysoimaan, miksi harrastajateatterit katsovat tulkin ryhmänsä jäsenekseen ammattiteattereita useammin, pitäisi asiaa tutkia tarkemmin. Harrastajateatterit
kenties ovat ryhmänä hieman vapaamuotoisemmin muodostettu ja he ovat tottuneet
vastaanottamaan erilaisia ihmisiä työryhmäänsä. Tämän työn tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, ettei se, katsotaanko tulkin kuuluvan ryhmään vai ei, vaikuta teattereiden
muuhun tulkkaukseen liittyvään toimintaan. Vaikka suuri osa ammattiteattereista ei pidä
tulkkia ryhmäänsä kuuluvana, he silti ottavat tulkin mielipiteet ja ehdotukset huomioon
tulkkausta järjestettäessä. Ryhmän jäsenyys voi kuitenkin olla tärkeää tulkille, jotta hän
kokisi olevansa mukana esityksen välittämisessä yleisölle, eikä vain ylimääräisenä vaivana teatterille.

7.9 Teattereiden kokemukset tulkkauksesta
Teatterit saivat kysymyslomakkeessa kertoa myös omin sanoin kokemuksistaan tulkkausjärjestelyistä ja -tilanteista. Valtaosa tähän kohtaan vastanneista totesi kaikkien
tulkkauksien aina sujuneen hyvin. Eräs teatteri kertoi tulkkausjärjestelyjen hoituvan on-
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nistuneesti, kunhan molemmat osapuolet, teatteri ja tulkki, osaavat joustaa vaatimuksissaan. Erään teatterin mielestä oli mukavaa, kun tulkit tarjoutuvat itse tulkkaamaan. Huonoina kokemuksina teatterit olivat pitäneet tulkin saapumista esitykseen ilman, että on
siitä etukäteen ilmoittanut. Joissakin tilanteissa tulkki on vaikuttanut kiireiseltä, eikä ole
ollut motivoitunut tulkkaamiseen. Eräässä teatterissa tulkki olisi halunnut tulkata lavalla,
mutta koska se ei teatterin mielestä sopinut näytelmään, se kiellettiin. Tulkin loukkaantuminen asiasta oli ihmetyttänyt teatteria. Huonoiksi kokemuksiksi teatterit määrittelivät myös kiireen tulkkausjärjestelyissä. Jos tulkkitilaus on tehty liian myöhäisessä vaiheessa, ei kaikkien järjestelyjen suhteen ole onnistuttu toivotulla tavalla.

7.10 Teattereiden saama palaute tulkkauksesta
Jos teatterit olivat saaneet palautetta tulkkauksen järjestämisestä, se oli melkein aina
ollut positiivista. Tulkit olivat kiitelleet yhteistyötä ja tulkkausjärjestelyjen onnistumista. Kuurot olivat olleet tyytyväisiä tulkkauspaikkaan ja kokeneet näytelmän ja tulkkauksen yhtäaikaisen seuraamisen helpoksi. Yleisöltä saadun palautteen mukaan tulkkaus
ei ollut häirinnyt esityksen seuraamista. Yleisö oli lisäksi kiitellyt, että tulkkaus oli järjestetty. Eräs teatteri mainitsi, että vaikka he eivät ole saaneet negatiivista palautetta, on
joistakin tulkatuista esityksistä jäänyt tunne, että yleisöä oli häirinnyt tulkkaus.
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8 POHDINTAA

Tutkimuksen mukaan teatterit suhtautuvat positiivisesti viittomakieliseen tulkkaukseen
esityksissään. Myös ne teatterit, joissa ei ole tulkattu, ovat valmiita järjestämään tulkattuja näytöksiä. Tulos rohkaisee kehittämään asiaa eteenpäin. Nyt on tiedossa, että teatteritulkkauksia on mahdollista tehdä enemmän. Seuraavaksi tulisikin selvittää, kuinka
paljon todellista kysyntää teatteritulkkaukselle on. Kuinka kiinnostuneita kuurot ja huonokuuloiset ovat kuulevien teatteritarjonnasta? Entä paljonko teatteritulkkauksia tekeviä
tulkkeja Suomessa on? Kartoittamalla nämä tiedot voidaan päätellä, millainen tilanne teatteritulkkauksen suhteen kokonaisuudessaan on.
Vajaalla puolella teattereista on ollut ainakin yksi tulkattu esitys vuosien 2000–2005
aikana. Kahdessa teatterissa on tulkattu 11–15 kertaa. Tulkkausmäärät eivät siis nouse
kovin isoiksi, varsinkin jos oletetaan, että tulkatuille esityksille olisi kysyntää kuurojen
parissa. Mainitut tulkkauskerrat luultavasti vielä sisältävät monen eri katsojan teatterikäynnit. Vaikka kyseessä olisikin sama katsoja, joka on käynyt esimerkiksi 15 kertaa
katsomassa tulkatun esityksen, jakaantuvat nuo käynnit viiden vuoden ajalle. Kuinka
moni kuuleva, innokkaasti kulttuuriin osallistuva, tyytyisi näkemään vain kolme teatteriesitystä vuodessa? Tulos kuitenkin kertoo sen, että usealla teatterilla on kokemusta
tulkkauksen järjestämisestä. Näiden teattereiden on helpompi myös jatkossa järjestää
tulkattuja näytöksiä, olettaen että heidän kokemuksensa tulkkauksesta on ollut positiivinen.
Itselleni oli yllätys, että niin suurella osalla harrastajateattereista ei ollut kokemusta tulkin käytöstä. Olin ajatellut, että harrastajateatterit pystyvät helpommin liittämään tulkkauksen mukaan esityksiinsä. Toisaalta ammattiteattereilla on ohjelmistossaan useampia
näytelmiä samaan aikaan ja yleensä pidempi esityskausi, joten mahdollisuus toteuttaa
tulkkaus on suurempi. Voi myös olla, että otoksen valinta vaikutti tulokseen. Koska harrastajateattereista vain pieni osa oli valikoitu mukaan tutkimukseen, huomioimatta on
voinut jäädä teattereita, jotka ovat järjestäneet useita tulkattuja esityksiä.
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On tärkeää myös pohtia, millaisia tulkkauksia teattereissa järjestetään. Ei vielä riitä, että
teatterit ovat suostuvaisia tulkin läsnäoloon esityksissä (mikä oikeastaan on kuuron tai
huonokuuloisen katsojan perustuslaillinen oikeus), tulkkauksen pitäisi lisäksi olla asianmukaisesti järjestetty. Teattereilla on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä tulkkausjärjestelyihin kuuluu: esimerkiksi mikä on sopiva tulkkauspaikka, mitä teknisiä järjestelyjä
tulisi toteuttaa ja kuinka tulkkauksesta tulisi tiedottaa. Teatterit ovat kuitenkin halukkaita tekemään yhteistyötä tulkkien kanssa, ottamaan vastaan ehdotuksia ja luomaan suotuisat olosuhteet tulkkauksen onnistumiselle.
Teattereiden ja tulkkien välistä yhteistyötä mielestäni auttaisi yhtenäisten toimintaohjeiden kehittäminen. Kyse ei ole tiukoista säännöistä, joita kaikkien Suomen teattereiden
olisi pakko noudattaa, vaan neuvoista, joiden mukaan toimimalla saavutettaisiin tulkkausjärjestelyissä paras tulos teatterin, tulkkien ja myös yleisön kannalta. Ohjeiden tulisi kuitenkin olla kirjalliset ja yhdenmukaiset kaikille teattereille, jotta taattaisiin yleinen
taso kaikille tulkkauksille. Ohjeiden liitteeksi voisi kehittää myös logoja, joita teattereiden olisi mahdollista käyttää esimerkiksi tiedottaessaan tulkatuista esityksistä ja induktiosilmukan käyttömahdollisuudesta. Merkkejä käyttämällä teatterit edistäisivät tiedottamisen saavutettavuutta. Esimerkkinä kattavasta toimintaohjeesta on työn lopussa liitteenä oleva osa amerikkalaisen Metropolitan Regional Arts Councilin toimittamasta oppaasta kulttuurilaitoksille, jotka toimivat viittomakielen tulkkien kanssa (LIITE 4. Malli
toimintaohjeesta).
Tulkkausjärjestelyjen suhteen voidaan ottaa myös mallia Yhdysvalloista, jossa teatteritulkkausta on tutkittu ja kehitetty muita maita enemmän. Mallin otto ei kuitenkaan tarkoita Yhdysvalloissa toimivien käytäntöjen suoraa siirtämistä suomalaiseen tapaan toimia teatterialalla. Vai kuinka täällä suhtauduttaisiin tulkkiin, joka saapuu teatterille ilmoittamaan tulevasta tulkkauskeikastaan ja samalla listaa vaatimuksensa: oma pukuhuone, puvustajan valmistama tulkkausasu (tai asut) ja nippu vapaalippuja? Amerikkalaisten tavasta järjestää teatteritulkkauksia voi kuitenkin löytää asioita, joita on mahdollista
toteuttaa myös Suomessa.
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Vaikka tulkkaukset mahdollistavat kuurojen osallistumisen kuulevien teatterikulttuuriin,
esityksen seuraaminen saattaa olla heille raskasta, eikä näytelmän sanoma aina välity.
Onnistuneessa tulkkauksessa oleellinen asia on tulkin ammattitaito. Myös opetusministeriön asettamat työryhmät ovat nostaneet selvityksessään esille tulkkien teatteritulkkauskoulutuksen tarpeen (katso luku 5.2.5 Viittomakielisten teatteripalvelujen kehittäminen). Amerikkalaiset teatteritulkit ovat kehittäneet ammattitaitoaan opiskelemalla
muun muassa tekstianalyysiä ja esiintymistä. Suomessa tulkkikoulutukseen on sisällytetty joitakin kursseja esittävän taiteen tulkkauksesta. Opiskelija voi myös itse vaikuttaa
saamansa koulutuksen määrään ja esimerkiksi tehdä opintojensa puitteissa yhteistyötä
teattereiden kanssa ja tulkata heidän esityksiään harjoitteluinaan. Koulutustarjontaa voisi
kuitenkin kehittää esimerkiksi lisäämällä teatteritulkkaukseen liittyvien kurssien määrää
ja syventämällä niiden sisältöjä. Myös jo valmistuneille tulkeille voisi tarjota mahdollisuuden kehittää teatteritulkkaukseen vaadittavia taitoja lisäopinnoilla.
Mahdollisuudet edistää kulttuurialan saavutettavuutta muun muassa tulkkauksen järjestämisen avulla on teoriassa tehty helpoksi: asia on huomioitu valtiohallinnon tasolla asti
ja erilaiset työryhmät ovat koonneet valmiita toimenpide-ehdotuksia avuksi kulttuurin
parissa työskenteleville. Tärkeää nyt onkin, että kaikkia kehitettyjä ideoita ja keinoja
edistää saavutettavuutta todella toteutettaisiin käytännössä. Vain konkreettisella toiminnalla saavutettavuus kulttuurialalla lisääntyy.
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LIITE 1. Kyselylomake

TAUSTATIEDOT
1. Vastaajan ammattinimike ja työtehtävät teatterissa
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Kuinka monta kertaa viimeisen viiden vuoden aikana (vuosina 2000–2005)
teatterinne näytelmiä on tulkattu viittomakielelle?
__ 1–5 kertaa
__ 6–10 kertaa
__ 11–15 kertaa
__ 16–20 kertaa
__ yli 20 kertaa
__ ei kertaakaan
3. Jos teatterissanne ei ole koskaan tulkattu näytelmiä viittomakielelle, miksei?
__ tulkkauksen tarvetta ei ole ilmennyt
__ näytöksiin ei ole saatu viittomakielentulkkia
__ tulkin mukanaolo ei ole sopinut esitettäviin näytelmiin
__ muu syy, mikä ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Teatterinne sijainti
__ Ahvenanmaa
__ Etelä-Karjala
__ Etelä-Pohjanmaa
__ Etelä-Savo
__ Kanta-Häme
__ Itä-Uusimaa
__ Kainuu
__ Keski-Pohjanmaa
__ Keski-Suomi
__ Kymenlaakso

__ Lappi
__ Pirkanmaa
__ Pohjanmaa
__ Pohjois-Karjala
__ Pohjois-Pohjanmaa
__ Pohjois-Savo
__ Päijät-Häme
__ Satakunta
__ Uusimaa
__ Varsinais-Suomi
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5. Teatterinne virallinen asema
__ harrastajateatteri
__ ammattiteatteri

6. Onko teatterillanne toimintaohjetta/-ohjeita kuuron katsojan huomioimiseen?
__ kyllä, millainen/millaisia _____________________________________________
____________________________________________________________________
__ ei

TEATTERIN JA TULKIN YHTEYDENPITO

7. Kuinka tulkkaus on järjestetty?
__ kuuro on tilannut tulkin/tulkit
__ teatteri on tilannut tulkin/tulkit
__ tulkki on ehdottanut yhteistyötä teatterille
__ muuten, miten ______________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Kuuluuko henkilökuntaanne ketään, joka vastaa mahdollisesta yhteydenpidosta
tulkin kanssa? (vastaa ammattinimikkeellä)
__ kyllä, kuka ________________________________________________________
__ ei
9. Tulisiko kuuron katsojan/tulkin aina ilmoittaa esityksen aikana tapahtuvasta
tulkkauksesta etukäteen teatterille?
__ kyllä, perustele _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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__ ei, perustele ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VALMISTAUTUMINEN
10. Tulkki on saanut pyytäessään (voit vastata useampaan kohtaan)
a) tutustua käsikirjoitukseen
__ kyllä
__ ei
b) tutustua esitystilaan
__ kyllä
__ ei
c) olla kerran mukana harjoituksissa
__ kyllä
__ ei
d) olla mukana useammassa harjoituksessa
__ kyllä
__ ei
e) olla mukana koko harjoitusprosessissa
__ kyllä
__ ei
f) keskustella esityksestä ohjaajien/
esiintyjien kanssa
__ kyllä
__ ei
g) esittää toivomuksia tulkkausjärjestelyjen
(esim. valaistus, tulkin paikka, äänentoisto) suhteen __ kyllä
__ ei
h) muuta, mitä _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ESITYS
11. Tulkki (tulkit) on sijoittautunut tulkatessaan (voit vastata useampaan, jos käytäntö
on vaihdellut eri näytelmissä)
__ yleisön joukkoon, kuuron viereiselle istumapaikalle
__ yleisön joukkoon, kuuron edessä sijaitsevalle istumapaikalle
__ katsomon sivuun
__ kuuro ja tulkki on sijoitettu katsomon takariviin
__ kuuro ja tulkki on sijoitettu katsomon takarivin taakse
__ katsomon eturivin ja näyttämön väliseen tilaan
__ näyttämön vierelle
__ näyttämölle
__ muualle, mihin ___________________________________________________
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12. Jos tulkki (tulkit) on sijoittunut näyttämölle, onko hän (voit vastata useampaan,
jos käytäntö on vaihdellut eri näytelmissä)
__ tulkannut näyttämön oikeassa/vasemmassa sivureunassa
__ tulkannut paikallaan korokkeella näyttämön oikeassa/vasemmassa
sivureunassa
__ tulkannut paikallaan korokkeella näyttämön takaosassa
__ vaihdellut tulkkauspaikkaansa näytelmän kulun mukaan, mutta aina tulkannut
kohtauksen sivussa
__ tulkannut näyttelijöiden joukossa
__ tulkannut liikkuen tulkkaamansa näyttelijän mukana
__ muuten, miten ___________________________________________________

13. Tulkin paikan on päättänyt
__ teatteri
__ tulkki
__ kuuro katsoja
__ ohjaaja
__ joku muu, kuka __________________________________________________
__ paikka päätetty yhdessä, keiden kanssa _______________________________
__________________________________________________________________

14. Jos teatteri on ollut mukana tulkkauspaikan valinnassa, mitkä asiat ovat vaikuttaneet kyseisen paikan/kyseisten paikkojen valintaan?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Onko tulkkausta varten tehty jotain muita järjestelyjä?
__ tulkkauspaikka on valaistu erikseen
__ katsomossa on ollut mahdollista käyttää tele-/induktiosilmukkaa
__ esitys on tekstitetty
__ äänentoiston tarkistuksella on varmistettu, että tulkki kuulee vuorosanat
__ muita, mitä _____________________________________________________
__________________________________________________________________
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PALAUTE

16. Millaista palautetta olette saaneet näytöksien viittomakielisestä tulkkauksesta
(voit valita useamman kohdan)
a) yleisöltä?
__ tulkkaus on ollut mukava lisä esitykseen
__ tulkkauksella on kiitettävästi huomioitu kuurojen katsojien tarpeita
__ tulkin mukanaolo ei ole häirinnyt esitystä
__ tulkin mukanaolo on häirinnyt esitystä
__ muuta, millaista __________________________________________________
__________________________________________________________________
__ emme ole saaneet aiheeseen liittyvää palautetta yleisöltä
b) ohjaajilta, näyttelijöiltä yms. työntekijöiltä?
__ tulkkaus on ollut mukava lisä esitykseen
__ tulkkauksella on kiitettävästi huomioitu kuurojen katsojien tarpeita
__ tulkin mukanaolo ei ole häirinnyt esitystä
__ tulkin mukanaolo on häirinnyt esitystä
__ muuta, millaista __________________________________________________
__________________________________________________________________
__ emme ole saaneet aiheeseen liittyvää palautetta ohjaajilta, näyttelijöiltä yms.
työntekijöiltä
c) kuuroilta katsojilta?
__ tulkin paikka on ollut hyvä
__ tulkin paikka on ollut huono
__ tulkki on ollut riittävästi valaistu
__ tulkki ei ole ollut riittävästi valaistu
__ tulkkia ja näytelmää on ollut vaikea seurata samaan aikaan
__ tulkkia ja näytelmää on ollut helppo seurata samaan aikaan
__ muuta, millaista __________________________________________________
__________________________________________________________________
__ emme ole saaneet aiheeseen liittyvää palautetta kuuroilta katsojilta
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d) tulkeilta?
__ tulkki on ollut tyytyväinen yhteistyöhön
__ tulkki olisi halunnut tehdä enemmän yhteistyötä teatterin kanssa
__ tulkki on ollut tyytyväinen tulkkausjärjestelyihin
__ tulkki ei ole ollut tyytyväinen tulkkausjärjestelyihin
__ muuta, millaista __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ emme ole saaneet aiheeseen liittyvää palautetta tulkeilta

KOKEMUS TULKIN KÄYTÖSTÄ
17. Millaisia hyviä kokemuksia teillä on ollut tulkin ja teatterin välisestä yhteistyöstä? Jos teatterissanne ei ole tehty tulkkauksia, millainen mielestänne olisi hyvä
kokemus tulkin ja teatterin yhteistyöstä? (jatka tarvittaessa toiselle puolelle)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

18. Millaisia huonoja kokemuksia teillä on ollut tulkin ja teatterin välisestä yhteistyöstä?Jos teatterissanne ei ole tehty tulkkauksia, millainen mielestänne olisi
huono kokemus tulkin ja teatterin yhteistyöstä? (jatka tarvittaessa toiselle
puolelle)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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19. Ympyröi mielestäsi oikea numero sen mukaan, vastaako väittämät teatterinne
mielipiteitä tulkkausta kohtaan 1. täysin eri mieltä
2. jokseenkin eri mieltä
3. en osaa sanoa 4. jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä
a) tulkkaus tulisi aina toteuttaa,
jos katsoja sitä toivoo

1 2 3 4 5

b) tulkkaus tulisi aina toteuttaa näyttämöllä,
jotta se olisi tarpeeksi näkyvää

1 2 3 4 5

c) tulkki on näytelmää valmistelevan
työryhmän jäsen

1 2 3 4 5

d) tulkin tulee tehdä työnsä näytelmää
valmistelevan työryhmän ehdoilla

1 2 3 4 5

e) tulkin mielipide tulisi huomioida
tulkkauspaikkaa valitessa

1 2 3 4 5

f) sopiva tulkkauspaikka on
näyttämön sivussa tai yleisön
joukossa

1 2 3 4 5

g) tulkkausjärjestelyt aiheuttavat
usein ylimääräistä vaivaa

1 2 3 4 5

h) tulkki vie liikaa huomiota
näyttelijöiltä/itse näytelmältä

1 2 3 4 5

i) tulkkaus lisää näytelmästä
kiinnostuneiden määrää

1 2 3 4 5

j) tulkkaukset tulisi järjestää
omissa erillisissä näytöksissään

1 2 3 4 5

k) esitys on yleensä parempi
ilman tulkkausta

1 2 3 4 5

KIITOS VASTAUKSISTANNE!
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LIITE 2. Saatekirje

Hyvä vastaanottaja

Olen tänä keväänä Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuva viittomakielentulkkiopiskelija. Valmistelen opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on kartoittaa kuinka paljon
Suomen teattereissa käytetään viittomakielen tulkkausta. Selvitän työssäni myös, miten
teatterit suhtautuvat tulkin läsnäoloon näytelmien harjoitusprosessissa ja esityksissä
sekä kuinka teatterin ja tulkin yhteistyö käytännössä sujuu. Tarkoituksena on edistää
esteettömyyttä kulttuurialalla, varsinkin kuurojen mahdollisuutta seurata teatteriesityksiä omalla kielellään.
Oheinen kyselylomake on lähetetty 86 teatterille, joista puolet on harrastaja-, puolet
ammattiteatteria. Pyytäisin teitä vastaamaan kyselyyn ja kertomaan, millaisia kokemuksenne viittomakielen tulkin käytöstä ovat olleet. Vaikka teatterinne esityksiä ei olisi
koskaan tulkattu viittomakielelle, sisältää lomake kysymyksiä joihin voitte silti vastata.
Toivoisin vastauksianne helmikuun 24. päivään mennessä.

Ystävällisin terveisin

Salla Lintula
Viittomakielentulkkiopiskelija
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö
lillasantula@hotmail.com
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LIITE 3.Saatekirje ruotsiksi

Vänlige mottagare

Jag studerar vid Diakoniayrkehögskolan och förbereder mitt lärdomsprov vars syfte är
att kartlägga hur mycket de finska teatrarna använder teckenspråkstolkning. Jag utforskar också hur teatrarna förhåller sig till att tolken har varit med på repetitionerna och
föreställningarna och hur tolkens och teaterns samarbete har fungerat. Avsikten med min
forskning är att främja kulturbranchens hinderfrihet, särkilt de dövas möjlighet att följa
föreställningen på deras eget språk.
Medföljande blanketten har skickats till 86 teatrar, varav hälften är professionella, hälften amatörteatrar. Jag ber er att fylla i blanketten och berätta hurdana era erfarenheter
med tolken har varit. Även om ni inte har haft teckenspårkstolkning, finns det frågor
som ni kan svara på. Jag hoppas att ni skickar tillbaka blanketten senast den 24 februari.

Med vänliga hälsningar,

Salla Lintula
Diakoniayrkehögskolan
Åbo enhet
lillasantula@hotmail.com
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LIITE 4. Malli toimintaohjeesta

Interpreter Logistics
Prepare both the interpreter and your organization for the interpreted performance. You
may wish to duplicate this checklist for your stage manager.
❏ Ensure that interpreter has adequate time to prepare.
Interpreters will need:
•The text at least 3 – 4 weeks before opening.
•Access to rehearsals, performances and audiotapes or videotapes of the event (if available) to rehearse.
•Access to the director, assistant director, participants or stage manager for translation
clarification and consultation.
NOTE: The interpreters’ need to attend a non-interpreted event prior to the interpreted
event may vary depending upon their approach to the event and access to other rehearsal materials, e.g. tapes. Generally speaking, an interpreter may want to sit in the
event space and watch the event 2 – 4 times in addition to attending rehearsals and rehearsing backstage during any non-interpreted events.
❏ Determine where the interpreter will be placed and where Deaf and hard-ofhearing patrons will be seated.
In consultation with the interpreter and, if possible, a deaf patron, decide:
•Where the interpreter(s) will be placed. They should be placed as close to the action as
possible, with consideration given to sightlines from the area reserved for Deaf patrons.
•What seats will be reserved for Deaf and hard-of-hearing patrons.
•Whether interpreter(s) will sit or stand. If sitting, what type of stool works best.
❏ Determine how interpreter will be costumed.
•Interpreters customarily wear appropriate street clothing when interpreting a show.
You may, however, choose to costume the interpreter so that the interpreter matches
the overall picture. A solid-color top that contrasts with the interpreter’s skin tone is
required. The stylemay match that of the costumes.
❏ Provide appropriate lighting for interpreter.
•Two lights, cross-focused from above, are better than one. They should have a
dim/bright
limit and black out at the end of each act.
•If there are lines in the text that are delivered in the dark, interpreter lighting should be
brought to a level so that Deaf audience members can see the interpretation.
•The space to be occupied by the interpreter may need to be delineated by glow tape.
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