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1. Tiivistelmä 
1.1. Tiivistelmä suomeksi 
 
Osallistava selvitys Turun Kaupunginteatterin muunkielisistä asiakkaista lähti teatterin 
halusta tulla yhä inklusiivisemmaksi toiminnassaan ja palvella eri asiakasryhmiä, 
mukaan lukien Turussa asuvia kielivähemmistöjä, entistä paremmin.   
  
Päätavoitteena oli tarjota Turun Kaupunginteatterille keinoja kasvattaa ja 
monipuolistaa kävijäkuntaansa ja tulla inklusiivisemmaksi tarjonnassaan sekä saada 
palautetta yhteisöltä organisaation kehittämistyöhön.  
  
Koko selvitys tehtiin yhteistyössä Teatterin kanssa ja Teatterin aktiivinen osallistuminen 
sekä sitoutuminen prosessiin oli tärkeää. Jo tämän prosessin aikana tavoitteena oli 
luoda henkilökohtaisia yhteyksiä vähemmistöjen edustajiin, jotta näitä yhteyksiä olisi 
mahdollista syventää ja laajentaa tulevaisuudessa. Selvitys on osa Teatterin tekemää 
laajempaa saavutettavuustyötä.  
  
Osallistava selvitys sisälsi kyselyn toteuttamisen, keskustelutilaisuuksien järjestämisen 
ja kerätyn materiaalin käsittelyn ja analysoinnin. Selvityksen kohderyhmäksi oli valittu 
kaksi isointa ei-suomen- tai -ruotsinkielisten ryhmää Turussa eli venäjänkieliset ja 
arabiankieliset.   
  
Turussa oli viime vuoden lopulla yhteensä 194 391 asukasta, jotka puhuivat 
äidinkielenään 52 eri kieltä. Venäjää puhui 3156 asukasta ja arabiaa 2942 asukasta. 
Venäjänkielisten määrä on kasvussa. 
  
Osallistavassa selvityksessä prosessi ja kaikki sen aikana tapahtuvat kohtaamiset ja 
vuorovaikutushetket olivat äärimmäisen tärkeitä.  
  
Selvityksen kautta tavoitettiin moninaisia osallistujia. Vaikka keräsimme tietoa kahden 
kieliryhmän edustajilta, emme nähneet tässä raportissa tarvetta eritellä niitä. Se johtuu 
siitä, että sekä monet esteet osallistumiselle, että halu inklusiivisempaan 
vuorovaikutukseen ovat yhteisiä molemmille ryhmille.  
  
Osallistujien yleisimmät syyt siihen, että teatterissa käydään harvoin tai ei ollenkaan, 
ovat sekä käytännöllisiä että abstraktimpia. Näemme monen osallistumisen esteen 
suhteen trendejä, jotka yhdistyvät muihinkin ihmisiin kuin kielivähemmistöihin. 
  
Käytännöllisten esteiden keskuudessa yleisimmät ovat selvityksen mukaan suomen 
kielen osaamattomuus tai heikko kielitaito, korkeat lippuhinnat ja ajan puute. Näiden 
syiden lisäksi on olemassa syvempiä ongelmia, jotka estävät Turussa asuvia 
arabiankielisiä ja venäjänkielisiä tulemista teatteriin.  
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Monet muunkieliset eivät koe teatterin toiminnan kohdistuvan heihin: tieto Teatterista 
ja sen esityksistä ei ole saatavilla omalla äidinkielellä, näytösten sisältö ei ole 
samaistuttava, Teatteri ei näytä edustavan moninaisuutta sisältä- ja ulkoapäin - ja 
monet pitävät edelleenkin teatteria rikkaiden ajanvietteenä.   
  
Esteiden poistamiseksi ja toiminnan inklusiivisuuden parantamiseksi selvityksen 
tulosten perusteella on tehty ehdotuksia mahdollisista toimenpiteistä Turun 
Kaupunginteatterille.   
  
Ehdotukset on jaettu seitsemään kategoriaan - käytännönläheisemmistä globaaleihin: 
kieli, hinnat, teatterikaverit, viestintä ja markkinointi, henkilökunta ja teatterin imagon 
demokratisointi. Kaikki ehdotukset edistävät jollain tavalla inkluusiota Teatterin 
toiminnassa. Teatteri voi käyttää niitä toimintansa eri osa-alueiden ja yksiköiden 
toiminnan kehittämisessä entistä inklusiivisemmaksi sekä tulevaisuuden toiminnan 
suunnittelussa.  
 

1.2. Tiivistelmä arabiaksi 
  

صخلملا  
  
رثكا ھلعجل حرسملا ةبغر نم تأشن ةیوغللا تایلقألل وكروت ةنیدم حرسمل ماعلا اذھ نم قباس تقو يف تمیقا يتلا ةكرتشملا ةساردلا  
مدقی ام يف الومش . 
  
حبصی ىتح اھتجلاعم ةیفیكو ةینفلا وا ةیحرسملا تایلاعفلا روضح نع بناجألا فوزع بابسا ةفرعم وھ ةساردلا نم يسیئرلا فدھلا  
ھضورع يفً الومش رثكأ اناكم حرسملا . 
  
نا فادھالا دحا ناك ،ریوطتلا ةیلمع لوح عمتجملا دارفا نم ةفلتخم رظن تاھجو عامتسا ىلع ةساردلا ىلع نوفرشملا صرح  
لبقتسملا يف تاقالعلا عیسوتو هالعأ ةروكذملا بابسالا مھف نكمی ثیحب ,تایلقألا يلثمم عم تاقالع نیوكتل حرسملا دعاسن . 
  
عم تاشاقنو تاعالطتسا ىلع توتحا ةیكرتشملا ةساردلا ،حرسملا تامدخل لوصولا ةیناكما نیسحتل حرسملا لمع نم ءزج ةساردلا  
اھعمج مت يتلا داوملا لیلحت .  
  
يف ،ةیسورلاو يبرعلا يثدحتم يأ وكروت ةنیدم يف ةیدیوسلاو ةیدنلنفلا ریغ ةغللا يثدحتم نم نیتعومجم ربكا تفدھتسأ ةساردلا  
ةمسن 2442 ةیبرعلا ةغللاب نوقطانلا ،ما ةغلك ةفلتخم ةغل 52 نوثدحتی ةمسن 194391 وكروت ناكس دادعت غلب يضاملا ماعلا ةیاھن  
ةیسورلا يثدحتم ددع عفترا ةریخالا ةنوالا يف ،ةمسن 3156 ةیسورلاو . 
  
نم ةعونتم ةعومجم ىلإ لوصولا مت .ةیمھألا ةیاغ يف تناك ةساردلا لالخ تثدح يتلا لعافتلا تاظحلو تاءاقللاك تاوطخلا لك  
ةرورض َرن مل اننأ الإ ،نیتیوغللا نیتعومجملا يلثمم نم تانایبلا انعمج اننأ نم مغرلا ىلع ،عالطتسالا لالخ نم نیكراشملا  
نیتعومجملا نیب ةكرتشمً الومش رثكأ لعافت يف ةبغرلاو ةكراشملا نود لوحت يتلا ةدیدعلا قئاوعلا ،ریرقتلا اذھ يف اھلیصفتل .  
  
تابقعلا رثكأ نإف ةساردلل ًاقفو ،ةدیدع بابسا يھ امامت اھمادختسا مدعل وا حرسملا تامدخ مادختسا ةلقل اعویش رثكألا بابسألا  
سانلا عنمت قمعأ لكاشم كانھ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تقولا ةلقو ركاذتلا راعسأ عافتراو ،ةیوغللا تاراھملا فعض يھ اًعویش ةیلمعلا  
ةیسورلاو ةیبرعلا نیثدحتم نم ,نیتعومجملا دنع اذھو حرسملا ىلإ مودقلا نم . 
  
مالا مھتغلب رفوتم ریغ ھضورعو حرسملا ىلع فرعتلا ،مھیلإ ةھجوم تسیل ةیحرسملا ةطشنألا نأ نورعشی تایلقألا نم ةیبلغالا  
ءایرثألل ةیاوھ وھ حرسملا نا نوربتعی لازی ال ریثكو جراخلاو لخادلا نم عونتلا لثمی حرسملا نأ ودبی ال ،ضورعلا ىوتحم كاذك .  
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ىلإ ةمسقم تاحرتقملا ،وكروت ةنیدم حرسمل ةنكمملا ریبادتلل تاحرتقم میدقت مت ،جئاتنلا ىلع ًءانب ةیلومشلا نیسحتو زجاوحلا ةلازإل  
تاحرتقملا لك ،ةیحرسملا ةروصلاو نوفظوملا ،قیوستلاو لصاوتلا ،حرسملا ءاقدصأ ،راعسألا ،ةغللا :ةیملاع ىلإ ةیلمع - تائف 7  

يف ھتطشنأل اھمادختسا حرسملل نكمی ،وكروت ةنیدم حرسمل روھمجلا عیونتو ةیمنتل فدھلا ىلا لوصولا يف رخآب وأ لكشب مھاست  
ةفلتخم تادحوو قطانم . 

1.3. Tiivistelmä venäjäksi 
 
В основе партиципаторного исследования – совместная работа с сотрудниками 
Городского театра Турку и его (потенциальными) посетителями, для которых финский не 
является родным языком. Исследование основано на стремлении театра становиться всё 
более инклюзивным в своей работе и лучше отвечать интересам самых разных 
посетителей, в том числе представителей языковых меньшинств, проживающих в Турку. 

Основная цель исследования – предложить Городскому театру Турку способы расширить 
и разнообразить его аудиторию, сделать театр более инклюзивным, а также получить 
обратную связь от сообществ и использовать ее в планировании работы организации.   

Исследование проходило в тесном сотрудничестве с Городским театром. Активное 
участие сотрудников и их приверженность процессу были исключительно важны. Одной 
из целей исследования было установить в ходе его проведения личные контакты с 
представителями языковых меньшинств, чтобы в дальнейшем эти контакты можно было 
развивать и расширять. Исследование является одним из шагов, которые театр 
предпринимает, чтобы обеспечить более широкую доступность своих предложений. 

Партиципаторное исследование включало в себя проведение онлайн-опроса, экскурсий и 
живых дискуссий в театре, а также обработку и анализ собранных данных. Целевой 
аудиторией для исследования были две самые многочисленные группы, для которых 
финский не является родным языком (после шведоязычных) – русскоязычные и 
арабоязычные жители Турку. 

На конец 2021 года в Турку зарегистрировано 194 391 человек, говорящих на 52 разных 
языках. Из них 3156 – русскоязычные, 2942 – арабоязычные. Число русскоязычных 
жителей Турку постоянно растёт.  

Для партиципаторного исследования чрезвычайно важен сам процесс, включающий все 
контакты и встречи.   

В опросе приняли участие самые разные люди. Несмотря на то, что опросе был нацелен на 
представителей двух языковых групп, мы не стали описывать результаты отдельно для 
каждой из них. Это связано с тем, что и выявленные препятствия на пути к участию, и 
персональное стремление к более инклюзивному взаимодействию с театром оказались 
общими для обеих групп. 

Наиболее распространенные причины, по которым участники редко посещают театр или 
не посещают его вообще, носят как практический, так и более абстрактный характер. Мы 
считаем, что барьеры для участия, о которых говорится в отчете, – общие не только для 
русскоязычных и арабоязычных жителей Турку, но и для более широкого круга людей.  
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Исследование показало, что наиболее распространенными практическими барьерами 
являются незнание или недостаточное владение финским языком, высокие цены на 
билеты и нехватка времени. Помимо этих причин, есть и более сущностные препятствия. 
Многие чувствуют, что деятельность театра не ориентирована на них: нет никакой 
информации о театре и спектаклях, доступной на родном языке; содержание спектаклей 
сложно соотнести со своим опытом, и в целом репертуар не всегда отвечает 
сформированным в другом культурном контексте ожиданиям; часть респондентов 
считает, что театр не выявляет многообразия ни внутри самой организации, ни в 
постановках. Многие в целом воспринимают театр как элитарное искусство. 

В ходе исследования для Городского театра Турку были разработаны предложения, 
которые театр может использовать в своей дальнейшей работе для того, чтобы постепенно 
устранять препятствия для участия большего числа людей, и тем самым cделать свою 
деятельность более инклюзивной. 

Предложения разделены на 7 категорий – от конкретно практических до более общих: 
язык, цены, компания для участия, коммуникация и маркетинг, внутренняя коммуникация 
и демократизация имиджа театра. Все предложения так или иначе направлены на то, 
чтобы сделать более инклюзивной работу в рамках разных направлений деятельности 
театра и различных подразделений в его штате, а также помочь театру выработать 
ориентиры и приоритеты в планировании дальнейшей деятельности. 

2. Tausta 
 
Turun Kaupunginteatteri tapasi Cultura-säätiön edustajia loppusyksystä 2021. 
Kaupungin teatterina ja vastuullisena toimijana Teatteri halusi ottaa toiminnassaan 
entistä paremmin huomioon kaikki turkulaiset ja saada paremman käsityksen Turussa 
asuvien muiden kuin suomenkielisten tilanteesta teatteripalvelujen käytön suhteen. 

Teatteria kiinnosti, mitkä esteet vaikuttavat muiden kuin suomenkielisten asiakkaiden 
osallistumiseen ja mitä voidaan tehdä näiden esteiden poistamiseksi.   

Sen lisäksi Teatteria myös kiinnosti, kuinka tuttuja Teatteri ja sen palvelut ovat 
kielivähemmistöjen edustajille, mitkä sisällöt ja muodot olisivat heille mielenkiintoisia 
ja mitkä tiedotuskanavat olisivat tehokkaita heidän tavoittamisekseen.  

Cultura-säätiö tarjosi Turun kaupunginteatterille osallistavaa selvitystä. Koska 
osallistava selvitys oli vain ensimmäinen askel teatterille toimimisessa eri kieliryhmien 
kanssa, aloitimme keskittymällä venäjänkielisiin ja arabiankielisiin turkulaisiin.  
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Venäjänkieliset ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä: yksin Turussa on yli 3000 
venäjänkielistä ja määrä on kasvussa. Arabiankieliset ovat toiseksi suurin ei-
suomenkielisten ryhmä Turussa venäjänkielisten jälkeen.   

Osallistava selvitys sisälsi kyselyn toteuttamisen, keskustelutilaisuuksien järjestämisen 
ja kerätyn materiaalin käsittelyn ja analysoinnin. Analyysin tulosten perusteella on tehty 
ehdotuksia mahdollisista toimenpiteistä Turun Kaupunginteatterille.  

Huolimatta selkeästi määritellyistä vaiheista, kyseessä ei ollut vain mekaaninen 
prosessi. Termi “osallistava” tarkoittaa sitä, että selvitys tehtiin vuorovaikutuksessa. Se 
sisälsi paljon keskusteluja, kuuntelemista ja reflektointia. Selvityksessä oli aktiivisesti 
mukana paitsi Turussa asuvia arabiankielisiä ja venäjänkielisiä myös Turun 
Kaupunginteatteri.  

 

 

Kuva: turku.fi 
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3. Selvitys 

3.1. Selvityksen tarkoitus ja päätavoite 

Cultura-säätiön ja Turun Kaupunginteatterin osallistavan selvityksen tarkoituksena oli 
selvittää, miksi kielivähemmistöihin kuuluvat eivät juurikaan käytä Turun 
Kaupunginteatterin palveluita tai koe niitä omakseen.   

Päätavoitteena oli tarjota Turun Kaupunginteatterille keinoja kasvattaa ja 
monipuolistaa kävijäkuntaansa ja tulla inklusiivisemmaksi tarjonnassaan sekä rakentaa 
yhteyksiä yhteisöihin organisaation kehittämistyötä varten.  

Osallistavassa selvityksessä tärkeintä ei ole vain saadut tiedot ja valmistellut 
toimenpide-ehdotukset vaan prosessi kokonaisuudessaan ja kaikki sen aikana 
tapahtuvat kohtaamiset ja vuorovaikutushetket.  

3.2. Selvityksen rakenne  
 

 
  

Koko prosessin ajan taustalla, mutta keskeisessä roolissa, oli vuorovaikutus sekä 
arabiankielisten ja venäjänkielisten ihmisten sekä Teatterin kanssa.  

Kyselyn toteuttaminen

Kerätyn materiaalin käsittely ja analysointi

Keskustelutilaisuuksien järjestäminen

Kerätyn materiaalin käsittely ja analysointi

Analyysin tulosten perusteella toimenpide-
ehdotusten valmistelu Turun Kaupunginteatterille
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4.  Tiedon kerääminen 
Osallistava selvitys sisälsi kyselyn toteuttamisen ja kahden keskustelutilaisuuden 
järjestämisen Turun Kaupunginteatterilla: toinen tilaisuus järjestettiin venäjänkielisille 
ja toinen arabiankielisille turkulaisille. Keskusteluissa oli mukana myös 
Kaupunginteatterin johtoa.  

4.1. Kysely 
 
Kyselylomake oli auki Zoho Survey - alustalla 1.-12.12.2021 ja sitä jaettiin seuraavien 
kanavien kautta: 

● Selvityksen tekijöiden omat verkostot; 
● Instagram; 

● Facebook-ryhmät; 

● Twitter; 
● VK; 
● Organisaatiot, yhdistykset, seurat. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 168 vastausta (tyhjät ja testivastaukset eivät ole mukana 
laskennassa).   
  
68 vastaajista oli venäjänkielisiä, 66 arabiankielisiä ja 34 tunnistamattomia.   
Yli 80 vastaajista vastasi ainakin yhteen avoimeen kysymykseen ja 47 vastaajista antoi 
yhteystietonsa keskustelutilaisuuteen ilmoittautumista varten, mikä tarkoittaa suurta 
kiinnostusta vastaajien puolelta.   
  
Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä. Suurin osa vastanneista oli 20-30- tai 30-40- 
vuotiaita, kolmanneksi suurin ryhmä olivat 40-50 -vuotiaat.   
  
Kyselyyn vastanneista 71% oli naisia, 26% miehiä ja 2% sukupuolivähemmistöjen 
edustajia. Tämä heijastelee yleisiä tilastoja sukupuolijakautumasta kulttuuripalvelujen 
kulutuksessa ja kulttuuriin osallistumisessa.   
  
Suurin osa vastaajista on asunut Suomessa yli 10 vuotta, mutta vastauksia saatiin myös 
vasta Suomeen muuttaneilta.  
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Kuinka tuttu Kaupunginteatteri on vastaajille? 

Saamiemme vastausten perusteella Turun kaupunginteatteri on monelle tuttu.  
Lähes puolet kyselyyn vastanneista on käynyt kaupunginteatterissa (48%). Suurin osa 
ihmisistä ei kuitenkaan tiedä muista Teatterin tarjoamista palveluista kuin esityksistä. 
Muista palveluista eniten tuttuja ovat Teatterikierrokset, Somenäyttämö ja Taideseinä, 
vähiten tuttu - Baaritiskillä-haastattelut. 

 

Mitkä seuraavista Turun Kaupunginteatterin tarjoamista palveluista ovat  
sinulle tuttuja? (voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon listasta) 

Vastannut: 153 
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Mikä on esteenä teatterissa käymiselle?  

Osallistumisen esteitä koskevaan kysymykseen saamamme vastaukset voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: käytännönläheisiin ja abstraktimpiin. 
 
Ensimmäinen ryhmä sisältää kieliongelmat, korkeat lippuhinnat, ajan ja seuran 
puutteen ja epätietoisuuden Teatterin tarjonnasta.  
  
Toinen ryhmä liittyy sisältöön - sen ei koeta olevan merkityksellinen tai se ei sovi 
vastanneiden arvomaailmaan; ja myös yleisesti ottaen teatteritaiteen maineeseen - sitä 
usein pidetään rikkaiden ajanvietteenä.  
  
Käytännön esteet ovat yleisimpiä osallistujien keskuudessa. Osallistumisen esteet eivät 
kuitenkaan liity vain käytännön asioihin, kuten kyselylomake osoitti.  
  
Jotkut esteistä (kuten esimerkiksi korkeat hinnat ja ajan puute) eivät koske pelkästään 
vain näitä kahta kielivähemmistöä, vaan ovat enemmän yleisluontoisia.  
 

Jos käytät Turun Kaupunginteatterin palveluita harvoin tai ne jäävät 
sinulta käyttämättä, onko näillä asioilla siihen vaikutusta? 
(voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon listasta) 

 
Vastannut: 134 
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  Kieli        Käytännön asiat          Sisältö ja muoto

 

Sisältö ja muoto 

Kysymykseen kiinnostavasta sisällöstä tuli paljon erilaisia vastauksia. Jotkut niistä ovat 

täysin vastakkaisilla puolilla: toiset haluavat perinteisiä esityksiä ja klassista 

ohjelmistoa, toiset kaikkea muuta kuin perinteistä teatteria.  

 

Tämä osoittaa monimuotoisuuden kieliryhmien sisällä, jotka kuitenkin usein nähdään 

homogeenisinä.   

 

Muutama nykyaikainen teema, jotka nousivat esille, on ympäristön muutos, 

polarisaatio, Queer/LGBT-aiheet ja rasismi.  

 

Näyttämöllä halutaan nähdä enemmän monikulttuurisuutta, esim. ei pelkästään 

suomalaista kulttuuria edustavia näyttelijöitä tai teoksia, jotka kertovat toisistakin 

kulttuureista. Tämä on myös suora pyyntö yleisöltä sisällön monimuotoisuudelle. 
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Esitykset paikan päällä ovat yhä suosituimpia. Monet ovat kuitenkin kiinnostuneet 
online-streamingista, hybriditapahtumista ja immersiivisistä esityksistä.  

Saimme osallistujilta ehdotuksia dokumenttiteatterista, näytöksistä luonnon äärellä, 
keskustelutilaisuuksista, oppimisprojekteista sekä ammatillisesta suuntautumisesta, 
teatterikursseista, valmennuskursseista teatterikouluihin hakevalle ja työpajoista 
kaikenikäisille.   

Vuorovaikutus Teatterin ja yleisön välillä 

Vastauksissaan osallistujat ilmaisivat kiinnostuksensa ja halunsa olla suorassa 
yhteydessä Teatteriin, rakentaa henkilökohtaisia yhteyksiä ja tehdä asioita yhdessä.   

Osallistujat toivat esille tärkeyden tehdä Teatterista mahdollisimman avoin kaikille, 
osallisuuden tukemisen ja rasismin sekä ääriajattelun kitkemisen. He tekivät 
konkreettisia ehdotuksia, kuten yhteistyö erään vastaajan blogin kautta, 
vapaaehtoistoiminta, ambassador-toiminta, avoimien ovien päivät, monikulttuuriset ja 
osallistavat tapahtumat, sosiaalinen teatteri, haastattelut ja keskustelutilaisuudet 
teatterin näyttelijöiden ja ohjaajien kanssa.  
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Viestintä 

Vastatessaan kysymykseen viestinnästä osallistujat valitsivat verkkotiedotuksen 
perinteisempien kanavien, kuten printtimedian sijaan. Suosituimpina 
tiedonhankintalähteinä ovat Instagram ja Facebook, joiden jälkeen Teatterin omat 
nettisivut.  

Osallistujat ovat kiinnostuneita aktiivisemmasta, selkeämmästä ja helposti 
saavutettavammasta viestinnästä. Viestintä ja tiedotus eri kielillä auttaisi tavoittamaan 
paremmin venäjän- ja arabiankielisten vähemmistöjen edustajat. 

4.2. Keskustelutilaisuudet 

Keskustelutilaisuudet järjestettiin Turun Kaupunginteatterissa 14.2.2022 ja 21.2.2022.  

Keskustelutilaisuuteen 14.2. osallistui venäjänkielisiä Turun asukkaita sekä Teatterin ja 
Cultura-säätiön edustajia. Tilaisuuden fasilitoi Mariia Sennikova.  

Keskustelutilaisuuteen 21.2.2022 osallistui Teatterin ja Cultura-säätiön edustajien 
lisäksi Turussa asuvia arabiankielisiä ihmisiä. Nouran Al-Emara fasilitoi tilaisuuden.   
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Dialogitilaisuuksien rakenne  

Tilaisuudet alkoivat opastetulla teatterikierroksella Kaupunginteatterin tiloissa 
teatterinjohtaja Arto Valkaman johdolla.  

Sitä seurasi keskustelu turvallisen tilan periaatteista, inspiroiva viritys keskusteluun 2-
hengen ryhmissä ja varsinainen keskustelu.   

Keskustelut olivat puolirakenteisia. Fasilitaattorit käyttivät joitain etukäteen 
valmisteltuja kysymyksiä, mutta myös antoivat osallistujille vapauden viedä keskustelua 
heitä kiinnostavaan suuntaan. Tämä auttoi saamaan osallistujilta heidän mielestään 
olennaisia tietoja dialogikeskustelun aiheesta.  

Kirjurit laittoivat ylös kaikki näkemykset, ideat ja aiheet, joista keskusteltiin.  

Tilaisuuksissa oli mukana myös tulkki, joka oli tukemassa muutamaa osallistujaa, jotka 
kokivat tarvitsevansa apua.   

Molemmissa keskusteluissa käytössä olivat Erätauko-säätiön rakentavan keskustelun 
säännöt ja keskustelussa hyödynnettiin muutenkin erätauon menetelmiä. 

 

Näkemykset ja ideat pohjana toimenpide-ehdotuksille 

Kummassakin tilaisuudessa osallistujat olivat aktiivisesti mukana keskustelussa 
kertomalla sekä henkilökohtaisia että yleistettyjä näkemyksiä edustaen omaa 
kieliryhmäänsä.  
  
Teatteri sai sekä kommentteja ja mielipiteitä sen toiminnasta että ehdotuksia tiettyjen 
kohtien parantamiselle, esimerkiksi viestinnästä ja markkinoinnista saatiin paljon 
palautetta: muun muassa halutaan lisää tietoa teatterin toiminnasta sekä digitaalisissa 
että paperisissa medioissa.  
  
Tilaisuudessa keskusteltiin Teatterin sisällöistä ja kutsuttiin osallistujia kertomaan 
omasta kokemuksestaan.  
  
Arabiankieliset ovat tottuneet kokemaan teatteria “enemmän hauskana”, suosikki genre 
on komedia.  
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Venäjänkielisillä on myös omat tottumuksensa teatteriin, jolloin arvostetaan etenkin 
draamaa ja muita klassisia esityksiä, jotka eivät ole muokattuja nykyaikaan. Kuitenkin 
molemmalla kieliryhmällä oli sama mielipide siitä, että halutaan nähdä esityksiä, joihin 
muunkieliset voivat samaistua. 
  
Keskustelujen aikana nousivat esiin hyvin vähän varsinaiset ongelmat kielen riittävästä 
osaamisesta, mutta kun tilaisuuksien kieli oli suomi, voi olettaa että 
keskustelutilaisuuksiin osallistuneet ihmiset eivät koe kieltä isoimpana esteenä. 
  
Siitä huolimatta keskusteluissakin ehdotettiin keinoja, miten voi auttaa madaltamaan 
kynnystä heille, joilla on kielellisiä haasteita (tekstitykset, käsikirjat, jne.) 

  
Olemme sisällyttäneet osallistujilta saamiamme ehdotuksia ja ideoita toimenpide-
ehdotuksiin (kts. Toimenpide-ehdotukset).  
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Vuorovaikutus 

Keskustelun lopussa osallistujat olivat kiitollisia mahdollisuudesta tavata Teatterin 
edustajien kanssa ja kävi selvästi ilmi, että on jo ollut pitkään tarve tällaisille 
keskustelutilaisuuksille.   
  
Teatteri on aloittanut rakentamaan pohjaa vuorovaikutukselle kieliryhmien edustajien 
kanssa tapaamalla heitä kasvotusten ja vaihtamalla yhteystietojaan mahdollista 
yhteistyötä varten.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tämä selvitys on hieno askel eteenpäin, ja tällaista pitää lisätä 
enemmän esim. eri säätiöiden ja koulujen kanssa. Enemmän 

yhteistyötä ja matalalla kynnyksellä esim. ei vain peruskoulutason 
kanssa. Silloin mielenkiintoa teatteria kohtaan ei ollut välttämättä 

teininä ja nyt mielenkiinto on kasvanut suuresti. 
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5. Analyysi 
 
Vaikka keräsimme tietoa kahden kieliryhmän edustajilta, emme nähneet tarvetta puhua 
niistä erikseen. Tämä johtuu siitä, että sekä monet esteet osallistumiselle että halu 
inklusiivisempaan vuorovaikutukseen ovat yhteisiä molemmille ryhmille.  
  
Ajattelemme, että kyseessä on suurempi trendi, joka on yhteinen muillekin 
ihmisryhmille, ei erityisesti näille kahdelle kielivähemmistölle.  
  
Keräämiemme tietojen perusteella jotkut esteet osallistumiselle, kuten kieli, ovat yleisiä 
kielivähemmistöihin liittyville ihmisille. Monet osallistujista kuitenkin osaavat suomea 
hyvin eivätkä koe sitä esteenä. Tässä kohdassa on tärkeää huomata se, että syyt 
osallistumatta jättämiseen ovat monimutkaisempia kuin pelkkä kielen osaamattomuus, 
kuten kielivähemmistöjen kohdalla usein oletetaan.  
  
Näiden syiden lisäksi on olemassa syvempiä ongelmia, jotka estävät Turussa asuvia 
arabiankielisiä ja venäjänkielisiä tulemista Teatteriin.  
  
Monet muunkieliset eivät koe Teatterin toiminnan kohdistuvan heihin: tieto Teatterista 
ja sen esityksistä ei ole saatavilla omalla äidinkielellä, näytösten sisältö ei ole 
samaistuttava, teatteri ei näytä edustavan moninaisuutta sisältä- ja ulkoapäin ja monet 
edelleenkin pitävät teatterin rikkaiden ajanvietteenä.   
  
Päätökseen tulla Teatteriin voi vaikuttaa samanaikaisesti useita esteitä, sekä 
käytännönläheisiä että abstraktimpia. Myös monet esteistä ovat yleisluonteisia, eivätkä 
ne koske vain kahta kyseistä kieliryhmää. Esimerkiksi ajattelu teatterista rikkaiden 
ajanvietteenä on yleistä ihmisten keskuudessa. Tämä on melko yleinen stereotypia ja 
isompi haaste, johon on etsittävä ratkaisuja.   
  
Yhteistä molemmille ryhmille on myös se, että toisesta kulttuurista tuleville on välillä 
hankalaa samaistua esitysten huumoriin ja muihin hienovaraisiin tilanteisiin, joissa 
tarvitaan vahvaa tuntemusta tietystä yhteiskunnallisesta ilmiöstä, koska heiltä voi 
puuttua kulttuurinen konteksti sanoman ymmärtämiselle.   
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Osalle arabiankielisistä sekä venäjänkielisistä esteenä voi olla teemat, jotka nostetaan 
esiin nykyaikaisessa suomalaisessa teatterissa, esimerkiksi Queer/LGBT-aiheet. Tämän 
ongelman parantamiseksi voisi etsiä tapoja, miten lähestyä sellaisia aiheita turvallisessa 
ympäristössä.  
  
Vastauksissa ja palautteessa oli kuitenkin pieniä eroja, jotka havaitsimme. 
Arabiankieliset, enemmän kuin venäjänkieliset, kiinnittivät huomiota sisällön 
monimuotoisuuden tärkeyteen. Arabiankielisten vastausten keskuudessa myös usein 
tuli esiin, että nykyinen sisältö ei puhuttele heitä eikä sovi heidän arvomaailmaansa. 
Myös nostettiin esiin tärkeäksi rasismin sekä ääriajattelun kitkeminen.   
   
Venäjänkielisten osalta seuraavat suuntaukset tulivat esiin selkeästi: he pyysivät 
aktiivisesti palveluita ja jopa esityksiä omalla kielellään ja myös enemmän perheille ja 
lapsille suunnattuja tapahtumia sekä mahdollisuutta keskustella teatterista.  
  

 
 
On tärkeää tuoda esiin kielivähemmistöjen sisäinen monimuotoisuus, sillä tietyt 
kieliryhmät usein nähdään homogeenisinä. Jokaisessa kielivähemmistössä on saman 
verran moninaisuutta kuin myös suomenkielisessä enemmistössä. Se kävi selväksi 
saamistamme vastauksista eikä se koske vain osallistumisen esteitä, vaan myös tapoja 
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saada ihmiset tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja sisältöä sekä palveluita, joita he 
haluavat saada ja kokea.  
  
Yksi hyvin selkeä suuntaus vastauksissa oli toive henkilökohtaisemmasta ja 
avoimemmasta vuorovaikutuksesta Teatterin kanssa. Se osoittaa ihmisten suuren 
kiinnostuksen tällaisten suhteiden rakentamiselle instituution kanssa.  
  
Tälle on ehdottomasti kysyntää kahden kieliryhmän edustajien keskuudessa ja 
todennäköisesti laajempaa kiinnostusta eri ihmisryhmissä, jotka eivät kuuluneet tähän 
selvitykseen.  
  
Monet vastanneista ihmisistä haluavat olla osana teatterin toimintaa ja sen 
suunnittelua. Joistakin eroista huolimatta, tie osallistamiseen on samanlainen eri 
ihmisryhmille.   
  
Yleisesti ottaen osallisuutta edistävän toiminnan tulee herättää ihmisissä kiinnostusta ja 
motivaatiota, mutta on äärimmäisen tärkeää, että instituutio itse on valmis sitoutumaan 
ja avautumaan. Tässä tapauksessa tuntuu, että sekä Turun kaupunginteatteri että 
ihmiset ovat valmiita vuoropuheluun ja pitkäjänteisen yhteistyön edistämiseen.  
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6. Teatterin kyky vaikuttaa 
esteisiin 

 
Teatteri pystyy käsittelemään esteitä osallistumiseen eri asteilla.   
  
Käytännön esteiden käsittelemisessä Teatteri voi vaikuttaa kielitaitoon liittyvään 
esteeseen tekemällä palveluistaan saavutettavampia heille, jotka eivät osaa suomea 
ollenkaan tai osaavat sitä heikosti.  
  
Sama koskee myös Teatterin palvelujen tuntemattomuutta - tilanteeseen voidaan 
vaikuttaa, jos viestintä ja markkinointi tapahtuisi ihmisten omalla kielellä tai 
saavutettavalla kielellä ja heille olennaisten kanavien kautta.   
  
Pääsylippujen hinnoissa Teatteri voi pyrkiä ottamaan pieniä askelia, mutta on 
epätodennäköistä, että Teatteri voisi muuttaa koko hinnoittelupolitiikkansa.  
  
Teatteri voisi osittain käsitellä teatteriseuran puutetta luomalla ihmisille 
mahdollisuuksia seurustella ja auttamalla heitä löytämään teatteriseuraa.   
  
Vaikka Teatteri ei voi suoraan vaikuttaa ajanpuutteen ongelmaan, työskentely muilla 
alueilla, kuten suurempi osallisuus ja sen seurauksena ihmisten suurempi 
henkilökohtainen osallisuus Teatterin työhön, voi muuttaa ihmisten prioriteetteja ja 
vapauttaa aikaa kulttuurielämään osallistumiselle.  
  
Puhuessa abstraktimmista esteistä, väärinkäsitys teatterista instituutiona on 
globaalimpi haaste, joka vaatii enemmän aikaa ja panostusta Turun kaupunginteatterin 
lisäksi myös muilta alan toimijoilta. Tämä on kuitenkin asia, johon voidaan panostaa ja 
teatterin imagon demokratisointi pitäisi olla etusijalla.   
  
On mahdollista jossain määrin poistaa esitysten ja muiden palvelujen sisältöön liittyviä 
esteitä, jos jatkossa ihmisten mielipiteet ja monimuotoisuus-näkökulma otetaan 
huomioon ohjelmia suunniteltaessa.  
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Ulkomaalaisena teatterissa tuntuu, kuin kaikki 
tuijottaisivat, että mitä tuo täällä tekee. 

Omissa piireissä teatteria pidetään rikkaiden 
ajanvietteenä.  

Immersiivisiä esityksiä, vierailevien ohjaajien ja 
nuorten teatteriryhmien esityksiä, lisää yhteistyötä 

Aura of Puppets-kanssa. 

Teatteri on kuin peili meille. Jos näytöksessä sanotaan jotain, se 
on jonkun elämää ja jokainen meistä elää erilaista. Joten se 

peilaa oikeaa elämää. Teatteri on koulu, johonkin sisältöön voi 
yhtyä tai toiseen ei… Maahanmuuttajat eivät näe itsensä 

esityksissä, heidän tarinoita ei kerrota. 
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7. Toimenpide-ehdotukset 
 
Selvityksessä saadun tiedon pohjalta olemme valmistaneet Teatterin toiminnan eri osa-
alueisiin liittyvät toimenpide-ehdotukset, joita Teatteri voi soveltaa työssään sen 
toimintaan osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ja yksilöllisten ja 
merkityksellisten yhteyksien rakentamiseksi yleisöön.  
  
Osa konkreettisista ehdotuksista tuli suoraan ihmisiltä ja osa muotoiltiin osallistujilta 
saamamme palautteen perusteella. Teatteri voi soveltaa niitä eri osa-alueiden ja 
yksiköiden työn arvioinnissa ja tulevaisuuden strategioissa. 
  
Ehdotukset on jaettu seitsemään kategoriaan - käytännönläheisemmistä globaaleihin:   
kieli, hinnat, teatterikaverit, viestintä ja markkinointi, henkilökunta, teatterin imagon 
demokratisointi. Jako ei ole ehdoton ja että monet ehdotukset voidaan luokitella 
kuuluviksi useampaan kategoriaan samanaikaisesti. Siksi ehdotukset on merkitty myös 
hashtageilla.   
 

Värillä merkittynä on toimenpiteitä, jotka eivät vaadi teatterilta paljoa resursseja ja joita 
teatteri voi aloittaa lähitulevaisuudessa. 

 

7.1. Kieli 

 
Kotisivujen kääntäminen eri kielille; 
#kieli #saavutettavuus #viestintä  

 

Eri kielisten tekstityksien tarjoaminen esityksiin kävijöiden yksilölliseen 
käyttöön esimerkiksi erillisen sovelluksen tai omien nettisivujen kautta. 
Niitä ei projisoitaisi kaikille nähtäväksi näyttämöltä, jotta ne eivät tule osaksi lavastusta 
eivätkä häiritsisi muita vierailijoita.  
  
Olisi hyvä, jos tekstitykset olisivat saatavilla eri kielillä, eikä pelkästään englanniksi.  
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Tekstitykset suomen kielellä olisivat myös hyödyllisiä kielen oppijoille sekä esimerkiksi 
kuulovammaisille, eivätkä ne vaatisi erityisiä toimenpiteitä kuten tulkin palkkaamista; 

 

#kieli #saavutettavuus 

 

Podcastien ja haastattelujen litterointi, jotta vierailijat, jotka eivät osaa tai puhu 
tarpeeksi suomea, voisivat lukea ja tarvittaessa kääntää tekstit automaattisesti 
esimerkiksi Google Translate -palvelun kautta;  

#kieli #saavutettavuus 

 

Tekstitykset verkkotapahtumiin, joille on olemassa käsikirjoitus etukäteen;  

#kieli #saavutettavuus 

 

Eri esityksissä käytetyn kielen vaikeustason ilmoittaminen 
tiedotusmateriaaleissa, esimerkiksi selkokielestä vaativaan kielitaitoon: "Tämä 
esitys sopii kielen hyvin osaaville", "Tämä tuotanto sopii myös niille, jotka osaavat 
suomea keskitasolla" jne.   
  
Visuaalisesti tämän voisi esittää esimerkiksi merkitsemällä CEFR-asteikolla ja/tai 
käyttämällä työkaluja, jotka määrittävät automaattisesti tekstin monimutkaisuuden 
tason (esimerkiksi vastaava työkalu on kehitetty Helsingin yliopistossa); 
#kieli #saavutettavuus #sisältö 

 

Selkokielinen käsikirja esityksiin. Se voi sisältää monimutkaisia sanoja, hahmojen 
nimiä, konteksti selitettynä lyhyellä kommentilla ja viittauksia, jotka ovat suomalaisille 
ymmärrettäviä, mutta joita muiden kulttuurien edustajat eivät välttämättä ymmärrä.   
Kuvaukset voivat sisältää myös yleistä tietoa näytelmästä, kuten: "Näytös perustuu 
klassiseen juoneen, mutta se on esitetty nykyaikaisella tavalla."  
  
Nämä tiedot auttavat ihmisiä ymmärtämään, mihin he tarkalleen ovat menossa, ja he 
pystyisivät valmistautumaan tiettyyn esitykseen. Käsikirja myös tukee suomen kielen 
oppimista vapaa-ajalla.  
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Myös lasten kanssa vieraileville on mahdollista luoda vastaavia käsikirjoja, jotka antavat 
tietoa esityksestä saavutettavalla kielellä. Heurekan kokemuksen mukaan tällaiset 
tekstit kiinnostavat paitsi lapsia myös heidän vanhempiaan (sekä niitä, joille suomi ei 
ole äidinkieli, että suomenkielisiä);  
#kieli #saavutettavuus #sisalto 

 

Joidenkin palveluiden tuottaminen myös selkokielellä. Ne voidaan toteuttaa 
yhteistyössä eri yhteisöjen ja ryhmien kanssa (katso osio Sisältö ja muoto);  

#kieli #saavutettavuus #sisältö #yhteistyö 

 

Teatteriryhmälle ehdotus tutustua Ateneumin Kaikuu-projektiin ja 
mahdollisesti mukauttaa se Teatterin ympäristöön.  

Kaikuu-projektista: Ateneum järjestää eri taustoista tuleville suomen kielen 
opiskelijoille taidekierroksia. Omaleimaiset Kaikuu-kierrokset tuovat uusia suomalaisia 
museoihin. Lisää projektista: https://museokaikuu.fi/kierrokset/.  

#kieli #saavutettavuus #sisältö #yhteistyö #yleisötyö #demokratisointi 

7.2. Hinnat 

Olisi hyvä, jos jotkut teatteriharjoitukset olisivat yleisölle auki ja niihin olisi 
vapaa pääsy;  

#hinnat #saavutettavuus #yleisötyö #demokratisointi 

 

Ilmaisia lippuja vapaaehtoistyöstä tai tapahtumiin osallistumisesta;  

#hinnat #saavutettavuus #yhteistyö #yleisötyö  

 

Lippujen myynti esityspäivänä alennettuun hintaan paitsi opiskelijoille 
myös muille katsojaryhmille;  

#hinnat #saavutettavuus 
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Lippujen arvonta (esimerkiksi podcastin, kirjastojen tai teatterin sosiaalisen median 
kautta);  

#hinnat #saavutettavuus 

 

Aktiivinen tiedottaminen eri kielillä alennuksista;  

#viestintä #markinnointi #kieli #saavutettavuus #hinnat #yleisötyö 

 

Sarjalippu, jolla teatteriliput tulevat edullisempi kuin ostettuna erikseen;  

#hinnat 

 

Kanta-asiakasohjelma: teatterivieraat voivat maksaa vuosittaisen lahjoituksen ja 
saada tästä alennuksia esityksistä ja teatteripalveluista sekä muita bonuksia.  

#hinnat #yleisötyö 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oletetaan, että suomalainen käy useammin kokeilemaan 
uusia asioita, esityksiä. Arabiankielisiä ovat enemmän 
varovaisia, pitää olla syy käymiselle. “Onko tämä 
kulttuuritapahtuma tämän ison rahasumman arvoista?” 
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7.3. Teatterikaverit 

 
Kulttuuriluotsien verkoston palveluiden aktiivinen edistäminen (Turussa - 
kulttuuriystävät);  

#teatterikaverit #viestintä #saavutettavuus #yleisötyö 

 

Facebook-ryhmän perustaminen 
ihmisille, jotka etsivät seuraa teatteriin;  

#teatterikaverit #saavutettavuus 

 

Pikatreffit teatterissa ihmisille, jotka eivät halua mennä teatteriin yksin. 
Lyhyet tapaamiset ennen esitystä tai toisena päivänä, jossa ihmiset voivat kahvitella ja 
jutella. Ne osallistujat, jotka ovat löytäneet tapahtumasta teatterikumppanin, saavat 
alennusta lipuista, jos he tulevat yhdessä;  

#teatterikaverit #saavutettavuus #yleisötyö 

 

Yhteistyö opiskelijayhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa;  

#teatterikaverit #saavutettavuus #yleisötyö #yhteistyö 

 

Teatteri voi ilmoittaa alennussalasanan Bumblen (BFF, Bizz, Date) ja 
Tinderin kaltaisten sovellusten käyttäjille.  

#teatterikaverit #hinnat #yleisötyö 

 

 

 

Esitykset herättävät monesti 
vahvoja tunteita ja halua käsitellä 
tunteita jonkun kanssa, käymään 

läpi sisältöä. 

Itse haluan kaverin kanssa tulla, ei yksin ole kiva kokemus. 
Opiskelijat tarvitsevat Kulttuurikaveria kaltaista toimintaa, 

kun muuttavat yleensä eri paikasta eikä kontakteja ole 
paljon kulttuuripalveluiden käyttöön. Tarvitaan esim. 

oppilaitosten tukea, viestintä sitä kautta. Auttaa yksinäisiä 
ihmisiä löytämään seuraa. 
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7.4. Viestintä ja markkinointi 

Vuorovaikutus yleisön kanssa eri kielillä kirjoittavien bloggaajien kautta; 

#viestintä #markinnointi #kieli #saavutettavuus #yhteistyö #yleisötyö 
#demokratisointi 

 

Erikielisten avainsanojen sisällyttäminen tiedotusmateriaaleihin. 

Mainosmateriaaleihin on hyvä sisällyttää avainsanoja eri kielillä erilaisten mahdollisten 
vierailijoiden huomion saamiseksi. Mutta samalla on erittäin tärkeää, ettei ihmisiä 
johdeta harhaan, ts. tulee selkeästi mainita, että itse palvelu tarjotaan 
suomeksi/ruotsiksi/muulla kielellä;  

#viestintä #markinnointi #kieli #saavutettavuus 

 

Selkokielisten ja erikielisten tekstien käyttö nettisivuilla, julisteissa; 
#viestintä #kieli #saavutettavuus #demokratisointi 

 

Palveluiden kuvaus ja markkinointi eri kielillä tai selkokielellä. 

Tähän tarkoitukseen voidaan ottaa mukaan vapaaehtoisia eri kieliryhmistä;  

#viestintä #kieli #saavutettavuus #yhteistyö #yleisötyö 

 

Esityksen musikaalisuuden asteen kuvaus ja millaista musiikkia on osana 
esitystä; 

#viestintä #saavutettavuus 

 

Ambassador-toiminta eri yhteisöjen ja ryhmien edustajien kanssa. 
Tavoitteena on tutustua erilaisia ihmisiä Teatterin toimintaan ja antaa heille 
mahdollisuus toimia "suurlähettiläinä". Tämä luo henkilökohtaisia yhteyksiä ja 
mahdollisesti houkuttelee uutta yleisöä Teatteriin;  

#viestintä #markinnointi #yhteistyö #yleisötyö #demokratisointi 
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Kirjastojen, joita monet kyselyyn vastanneista käyttävät aktiivisesti, käyttö 
kanavana tiedon levittämiseen ja yleisöjen tavoittamiseen; 

#viestintä #markinnointi 

 

Väliaika-podcastin markkinointi yleisölle, 
joka kuuntelee podcasteja urheilun aikana: 
pyöräily, lenkkeily - koska monet kyselyyn 
vastanneista harrastavat aktiivisesti urheilua vapaa-
ajallaan;  

#markinnointi 

 

Kyselyn tulosten perusteella monet ihmiset viettävät vapaa-aikaa 
katsomalla elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluissa.  

Jos teatterin ohjelmistossa on yhtäläisyyksiä sen kanssa, mikä on tällä hetkellä 
suosituinta elokuvissa tai suoratoistoalustoilla (tietyt elokuvat, teemat, genret), voisi 
ottaa tämä huomioon markkinoinnissa ja viestittää tästä aktiivisesti yleisölle;  

#viestintä #markinnointi #sisältö 

 

Sisäinen viestintä: prosessista ja tuloksista viestittäminen henkilökunnalle, jotta 
työntekijät olisivat tietoisia siitä, että Teatteri on matkalla kohti inklusiivisuutta ja 
monimuotoisuutta. 

#viestintä #demokratisointi #henkilökunta 

 

 

 

 

 

 

Koen mainonnan ja viestinnän 
olevan todella tärkeää. Mitä 
enemmän kuulee ja pääsee 

kokemaan, sitä enemmän haluaa 
nähdä ja kuulla. 

Teatteri ei ole niin suosittu 
nuorten keskuudessa, se ei 
ole trendikäs paikka, se on 

enemmän suunnattu 
ikäihmisille. 
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7.5. Sisältö ja muoto 

Teatterin ohjelmiston ja palvelujen suunnittelu yhdessä kaupunkilaisten 
(eri ryhmien) kanssa niin, että yhteiskunnan monimuotoisuus heijastuu esitysten 
sisällöissä;  

#sisältö #muoto #yleisötyö #yhteistyö #saavutettavuus #demokratisointi 

 

Yhteistyö harrastajateatterien ja 
muiden teatteriryhmien kanssa;  

#sisältö #muoto #yhteistyö  

 

Pop up-teatteri eri puolilla kaupunkia;  

#sisältö #muoto #yhteistyö #saavutettavuus #demokratisointi 

 

Teatterin ammattilaisten (näyttelijät, ohjaajat, valaistusmestarit jne.) 
vierailut Turun amatööriteatterihin, vapaamuotoinen vuorovaikutus, 
konsultaatiot;  

#sisältö #muoto #yhteistyö #demokratisointi 

 

Ei-ammattinäyttelijöiden osallistuminen teatterituotantoihin; 

#sisältö #muoto #yhteistyö #demokratisointi 

 

Community outreach program - ihmisten kutsuminen tekemään jonkinlainen 
projekti yhdessä. Se voi olla pop up -näyttely Teatterin aulassa tai Taideseinällä, jotka 
ovat valmistuneet erilaisten yhteisöjen kanssa, avointen ovien päivät, tapahtumat koko 
perheelle, jne.; 

#sisältö #muoto #yhteistyö #yleisötyö #saavutettavuus #demokratisointi 

Olisi mielenkiintoista nähdä esityksiä, 
joissa esiintyy eri kulttuureja edustavia 
näyttelijöitä. Ja myös esityksiä, jotka 

edustaisivat vähemmistöjä, esimerkiksi 
saamelaisia. 
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”Nuorison studio”, jossa nuoret pääsevät näyttelemään tai 
osallistumaan;  

#sisältö #muoto #yleisötyö #saavutettavuus 

 

Yhteistyö muiden kulttuurilaitosten ja -järjestöjen kanssa, mukaan lukien 
teatterit (esim. yhteinen perhepäivä);  

#sisältö #muoto #yhteistyö 

 

Avointen keskustelujen järjestäminen esityksen jälkeen. 

Tämä on erityisen tärkeää tuotannoissa, jotka käsittelevät joillekin arkaluonteisia 
aiheita, jotta ihmiset voisivat ilmaista näkemyksensä ja keskustella siitä. Joillekin 
yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat liian nopeasti, eivätkä he pysy niiden perässä. 
Tällaisille ihmisille on hyvä antaa mahdollisuus puhua turvallisessa ympäristössä, jotta 
he eivät kokisi olevansa ulkopuolinen. 

Arkaluontoisia aiheita koskevien esitysten 
tiedottamisessa tulee hienovaaraisesti 
ilmaista, mitkä aiheet nostetaan esille. 
Vuoropuhelun helpottamiseksi on 
mahdollista ottaa mukaan fasilitaattoreja 
art mediator joukosta (esim. Cultura-
säätiön poolista). 

Sen lisäksi voi ottaa käyttöön Erätauon 
dialogimenetelmät. Erätauko on uusi tapa 
käynnistää ja käydä rakentavaa 
yhteiskunnallista keskustelua. Erätauon 
avulla voi tuoda eri lähtökohdista tulevia 
ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua 
ja saa paikalle myös heidät, jotka herkästi 
jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. Lisää 
Erätaukosta: https://www.eratauko.fi 

#sisältö #muoto #yleisötyö 
#saavutettavuus  

Enemmän avoimuutta, 
eritaustaisia nuoria mukaan 
ottamista - keskustelemaan, 

kyseenalaistamaan, 
innovoimaan! 
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 7.6. Henkilökunta 

Ihannetapauksessa teatterin henkilökunnassa olisi community manager, 
jolla on äänivaltaa päätöksenteossa;  

#henkilökunta #demokratisointi #yleisötyö #saavutettavuus #yhteistyö 

 

Jos vakituisen työntekijän ottaminen tiimiin ei ole mahdollista jostain 
syystä, se voi tapahtua projektinomaisesti, jotta erilaiset ihmiset eri taustoista ja 
kulttuureista pystyisivät vaikuttamaan Teatterin toimintaan. Tämä kuitenkin vaatii 
erityisiä toimenpiteitä Teatterilta, jotta community managerilla olisi tärkeä rooli 
päätöstenteossa ja hänen mielipiteitään kuunnellaan. 

Valitettavasti moninaisuuden periaatteen toteuttaminen rekrytointipolitiikassa kohtaa 
usein monia esteitä. Eri taustaisten ihmisten tasavertaisen osallistumisen 
varmistaminen päätöksentekoon ei ole helppo tehtävä, ja sen ratkaiseminen vaatii usein 
toiminnallisia uudistuksia.  

Mutta se, mitä voidaan tehdä ensimmäisinä askelina tähän suuntaan, on tietoisuus 
moninaisuudesta ja jatkuva keskustelu kaikkien työprosessien sisällä tarpeesta 
integroida moninaisuuden ja osallisuuden periaate toiminnan kaikilla osa-alueilla ja 
kaikilla tasoilla. 

Tämä tarkoittaa, että jopa “käytännönläheiset” palvelut, kuten narikka tai 
henkilökunnan ja vierailijoiden ruokailu, voidaan vähitellen miettiä uudelleen dialogissa 
eri ihmisten kanssa. 

#henkilökunta #demokratisointi #yleisötyö #saavutettavuus #yhteistyö 

 

Henkilöstön tietoisuuden lisääminen sen omasta sisäisestä 
monimuotoisuudestaan. 

 

Vaikka Teatterin henkilökunnassa ei olekaan ei-suomalaistaustaisia työntekijöitä tai 
heitä on vain vähän, moninaisuus on jo läsnä nykyisessä tiimissä tavalla tai toisella. 
Siihen on alettava kiinnittämään enemmän huomiota ja tällä tavoin antaa sille 
mahdollisuus ilmaista itseään.  

#henkilökunta #demokratisointi 



 33 

7.7. Teatterin imagon demokratisointi 

Laitamme Teatterin imagon demokratisoinnin erilliseksi kohdaksi, koska päätelmämme 
on, että keskittymällä tähän näkökulmaan voidaan tehokkaasti miettiä Teatterin 
toiminnan muita osa-alueita, mukaan lukien tiedotus- ja markkinointipolitiikkaa.  

Teatterin imagon demokratisointi auttaisi saavuttamaan yleisön, joka on aikaisemmin 
ollut teatterin ulottumattomissa.  

Teatterin imagon demokratisointi kokonaisuutena ja ihmisten ennakkoluulojen 
purkaminen siitä, että teatteri on vain eliitin vapaa-ajan vietto. Tämä näyttäisi Teatterin 
"kasvot" tekemällä rakenteesta läpinäkyvämpi. Teatterissa työskentelevien ihmisten, 
päätöstentekijöiden, esittely ja mikä heitä ohjaa niissä päätöksissä, jne. Tämä on iso 
tehtävä, jota pitää työstää pitkällä tähtäimellä Teatterin toiminnan suunnittelussa sekä 
strategioissa tulevaisuudelle että päivittäisissä tehtävissä.  

Muutama ehdotus: 

Аmbassador-toiminta, tekemistä vapaaehtoisille, community outreach-
hankkeet;  

#demokratisointi #läpinäkyvyys #yleisötyö #saavutettavuus #yhteistyö 

 

Tehdä job shadowing eri yhteisöjen edustajien 
kanssa, keskustella prosessista Teatteri-blogissa;  

#demokratisointi #läpinäkyvyys #yleisötyö 
#saavutettavuus #yhteistyö 

 

Haastattelut Teatterin edustajien kanssa lehdeissä kuten Yhteishyvä, Iso 
Numero, etc.;  

#demokratisointi #henkilökunta #viestintä #markinnointi #yhteistyö  

 

Kertoa avoimesti yleisölle, kuka ja millä perusteella tekee päätöksiä 
Teatterissa (esimerkiksi blogissa tai podcastissa);  

#demokratisointi #henkilökunta #läpinäkyvyys #sisältö #muoto 

Ihmiset haluavat luoda 
henkilökohtaisia yhteyksiä, 
joiden kautta voi lähestyä 

teatteria.” 
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Live lähetykset toimijoiden kanssa, jotka ovat mukana päätöstenteossa, 
jotta ihmiset voivat suoraan esittää kysymyksiä Teatterin toiminnasta;  

#demokratisointi #henkilökunta #läpinäkyvyys #sisältö #muoto 

 

Tuoda esiin Teatterin henkilökunnan sisällä oleva moninaisuus;  

#demokratisointi #henkilökunta #läpinäkyvyys #moninaisuus #viestintä 

 

Opastukset kulissien takana;  

#demokratisointi #sisältö #muoto #läpinäkyvyys 

 

Tehdä jotkut harjoitukset avoimiksi kiinnostuneille; 

#demokratisointi #sisältö #läpinäkyvyys 

 

Vuorovaikutus yleisön kanssa eri kielillä kirjoittavien bloggaajien kautta; 
selkokielisten ja erikielisten tekstien käyttö nettisivuilla, julisteissa; 
palveluiden kuvaus ja markkinointi selkokielellä ja muilla kielillä.  

#demokratisointi #yleisötyö #saavutettavuus#viestintä #markinnointi #kieli 
#saavutettavuus 

 

 

 

 

 

 

 

Ensivaikutelman olevan moderni minimalistisen suunta, 
geometriset muodot, nykyajan teatteri, vaikea 

lähestyä. Venäjällä teatteritraditio erilainen, joten ei 
paljon yhteistä sen kanssa. Oma mielikuva muuttunut 

kierroksen jälkeen, se avasi silmät, että tämä on 
paljon muuta kuin mitä näkyy mainoksissa. 

Minkälainen imago 
teatterista teillä on? 
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8. Loppusanat 
 
On monia tapoja tehdä toiminnasta osallistavampaa, mutta jokaisessa tapauksessa 
toteutus tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tämä on dynaaminen prosessi, 
joka rakentaa suhteen yleisöön uudelleen. 

Turun Kaupunginteatteri on sitoutunut luomaan pitkäkestoisia siteitä ja yhteistyötä 
yleisön kanssa ja tällaiselle vuorovaikutukselle on kysyntää ihmisiltä. Samalla kun 
luodaan yhteyksiä yhteisöihin, niitä on ylläpidettävä.  

Vaikka Turun Kaupunginteatteri ei voi vaikuttaa kaikkiin esteisiin osallistumiselle tai 
poistaa niitä kokonaan, on olemassa keinoja käsitellä näitä kysymyksiä ja tehdä 
toiminnasta avoimempaa ja osallistavampaa kielivähemmistöjen edustajille ja 
laajemmin yleisölle. 

Toimenpide-ehdotukset -osiossa esitetyt ehdotukset on suunniteltu erityisesti Turun 
Kaupunginteatterille. Niihin kuuluu sekä yksinkertaisia asioita, jotka eivät vaadi 
Teatterilta paljoa, sekä vaativampia toimenpiteitä. Teatteri voi itse päättää, mitä 
toimenpiteitä toteuttaa ja missä määrin. 
 
Jatkotyötä osallistumisen parantamiseksi Teatteri voi tehdä itse tai yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Kuvat: Suvi Elo 
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9. Liitteet  
9.1. Kyselylomake 
 

Turun Kaupunginteatterin osallistava selvitys 

Kiitos, kun jaat mielipiteesi Turun Kaupunginteatterin kanssa. Ajatuksesi ovat meille tärkeitä. 
Tuellasi Turun Kaupunginteatteri voi kehittää toimintaansa niin, että sen tarjoamat palvelut 
ovat yhä useammalle ihmiselle kiinnostavia, saavutettavia ja merkityksellisiä. 

Teatteri on meille kaikille ja teatteri haluaa osata huomioida ihmisten erilaiset tarpeet. Tämän 
selvityksen avulla teatteri voi ottaa entistä paremmin huomioon mahdollisimman monipuolisen 
yleisön. 

Olethan vastauksissasi avoin ja jaat kaikki mieleesi tulevat ajatuksesi vapaasti. Näin teatteri saa 
aidon mahdollisuuden koittaa tehdä Turun Kaupunginteatterista enemmän juuri sinunkin 
teatterisi. Kaikki vastaukset ovat hyvin arvokkaita. Niitä käsitellään suurella luottamuksella. 

	

	

	

	

 

 
 
 



 37 

 
 

 
 
 



 38 

 

 



 39 

 

 

 



 40 

 
 



 41 

 
 
 

9.2. Muistiinpanot 14.2. venäjänkielinen 
keskustelutilaisuus 
 
Alussa virittävä keskustelu pareittain:   

• Yksi osallistuja kertoo asuneensa Turun alueella yli 20 vuotta ja on huomannut, 
ettei täällä ole venäjänkielistä tuotantoa ollenkaan. Helsingissä on tarjolla ja on 
kysyntää.  

• Toiselle heräsi ajatus, kun oli katsonut Hobitti-näytöksen esittelyä nettisivuilta. 
Hän ehdottaa eri kielisiä ”käsikirjoja”, jotka tukevat kävijöitä ymmärtämään 
näytöksen sisällön paremmin. ”Käsikirja” tukee suomen kielen oppimista myös 
vapaa-ajalla. Tästä syystä hän kannustaa kokeilemaan tätä, sillä se auttaa 
kotoutumisessa. 

Kokemuksia tekstityksistä?  

• Tekstitykset ovat lähinnä häirinneet.  
• Toinen sanoo, että klassista sisältöä voi seurata ilman tekstiä, juoni riittää. 

Samoin Venäjällä, on näytöksiä, joissa ei tarvitse ymmärtää täysin ennen kuin 
”pysyy mukana”.  

• Toiset kokevat juonen ensisijaisen tärkeäksi, ei välttämättä kieltä.  
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Miten madaltaa kynnystä Teatterissa käymiseen? 

• Jos info tulisi vaikka omalla kotikielellä esim. Facebookissa Venäjä-ryhmissä jne. 
Ihmiset eivät lue välttämättä lehtiä jne, joten mainonta täytyy saada muita 
kanavia pitkin myös.  

• Tämä selvitys on hieno askel eteenpäin ja tällaista pitää lisätä enemmän esim. eri 
säätiöiden kanssa ja koulujen. Enemmän yhteistyötä ja matalalla kynnyksellä 
esim. ei vain peruskoulutason kanssa. Silloin mielenkiintoa teatteria kohtaan ei 
ollut välttämättä teininä ja nyt mielenkiinto kasvanut suuresti. Pelkkä lehtien 
kautta tiedotus ei saavuta kaikkia, joten täytyy monipuolisemmin eri kanavia 
pitkin yhteistyössä muiden tahojen kanssa.  

• Jos voisi joka kk-3kk välein olla joku pieni mainos venäjän kielellä, josta 
tiedetään mitä on tarjolla teatterissa.  

• Jos nettisivut voidaan kääntää eri kielille esim. venäjän kielelle, jotta ihmiset 
tietävät enemmän. Samoin eri mainontakanavat, some, Youtube, vaikuttajat, 
Instagram, Facebook.  

• Toinen vastaa, että itse suosii paperista mainontaa, koska ei itse käytä verkkoa 
uutisten lukemiseen. Suosii lehtimainosta. 

• Ehdotettiin sarjalippuja, joita ostettaessa ”on pakko käydä” ja ne olisi halvempia 
kuin yksittäiset liput.  

• Toivotaan lapsille kierroksia, joissa voi katsoa harjoittelua jne.  

Keskustelussa nousi esiin se, että venäjänkielisillä ei ole riittävästi saatavilla tietoa 
kaupungin kulttuuripalveluista: 

• Turun kaupungin kulttuuripalveluista tietoa omalla äidinkielellään on, jos 
kovasti etsii. Osallistuja pitää sen etsimisen vaikeana, kun ei kaikkea löydy ja 
infon pitäisi olla selkeämpää. Toinen kommentoi, että kokee yhteistyön olevan 
tärkeä eri säätiöiden kanssa esim. jotta saa viestinnän toimimaan paremmin.  

• Turun kaupunki tekee kahdesti vuodessa jakelun ”Turku-posti”, joka käännetään 
venäjäksi ja jaetaan jopa Pietarissa. Hyvä tapa saada näkyvyyttä.  

• Turussa on monikulttuurisia paikkoja/tahoja, joihin on hyvä viedä info ja 
osallistujan ollessa itse raisiolainen miettii ympäryskuntia, joihin ei mene 
”Turun-posti”, joten se itsessään ei ole ratkaisu, mutta hyvä keino. 

Minkälainen imago Teatterilla on teillä?  

• Ensivaikutelman olevan moderni minimalistisen suunta, geometriset muodot, 
nykyajan teatteri, vaikea lähestyä. Venäjällä teatteritraditio erilainen, joten ei 
paljon yhteistä sen kanssa. Oma mielikuva muuttunut kierroksen jälkeen, se 
avasi silmät, että tämä on paljon muuta kuin mitä näkyy mainoksissa. Imago: 
vain tietynlaiset ihmiset sopivat tänne, ei keskivertoihmisille. Osallistuja kertoo, 
ettei välttämättä ymmärrä teatteria ja se voi vaikeuttaa tänne tulemista. Alkuun 
oli ajatus, että on vain eliiteille. Kun näki työntekijät, tuli olo, että tämä on 
normaali paikka.  

• Aina on tietyt ihmiset, jotka käyttävät palveluita. Esim. uimahalleissa käy tietyt 
vakiotyypit, teatterilla tietyt tyypit. Mainostaminen ei itsessään ratkaise, kun jos 
ihmisiä ei kiinnosta, ne eivät tule.  
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• Toinen osallistuja kehuu teatteria, sijaintia ja mielellään käyttää palveluita. 
Hinnat välillä pysäyttää tulemasta, mutta ymmärtää tietenkin hinnoittelun.  

Osallistujat toivoisivat enemmän yleisötilaisuuksia.  

• Voiko tutustumiset olla muuta kuin vain kierroksia. Avoimia ovia, taidenäyttelyjä 
- luodaan kokemus, elämys. 

• Yksi osallistuja kertoo ehdotuksen: tehdään markkinointia esim. 
palautteista/kokemuksia, joita voi jakaa. Esim. jos ihminen näkee oman kaverin 
kokemuksen/palautteen, hän haluaa myös kokeilla palvelua.  

• Esityksen jälkeen joku tapahtuma, jossa esim. näyttelijät voi olla osana, lapsille 
mukava ja miksei aikuisille. Yleensä kun esitys loppuu, tulee pettymys, että ei voi 
jakaa ajatuksia esim. ennen kotiin menoa. Kommentti tähän: -“Täytyy tällöin 
esityksen olla lyhyt, jotta jaksaa.” - “Nämä voi yhdistää esim. päiväesityksiin.”  

Kaipaavatko ihmiset seuraa Teatterin palveluiden käyttämiseksi?  

• Ehdottomasti jonkun kanssa, koska esitykset herättävät monesti vahvoja tunteita 
ja haluaa käsitellä tunteita jonkun kanssa. Käymään läpi sisältöä. Itse haluaa 
kaverin kanssa tulla, ei yksin ole kiva kokemus.  

• Opiskelijat tarvitsevat sellaista Kulttuurikaveri-palvelua, kun muuttavat yleensä 
eri paikasta eikä kontakteja ole paljon kulttuuripalveluiden käyttöön. 
Kulttuurikaveri auttaa asiassa. Tarvitaan esim. oppilaitosten tukea, viestintä sitä 
kautta. Auttaa esim. myös yksinäisiä ihmisiä löytämään seuraa.  

• Toinen kokee, ettei ole väliä tuleeko yksin tai ryhmässä, itse mieluummin tulee 
yksin, jotta katsoo rauhassa. Hän viihtyy yksin ja osaa nauttia omasta 
seurastaan.  

• Toinen ei tule yksin ikinä, kaipaa ihmistä, kenen kanssa voi jakaa surut ja ilot.  

 
 

• Kaikilla kulttuureilla on eri tavat käydä teatterissa ja esim. Venäjällä hyvin 
erilainen rakenne: teatteri on näyttävämpi ja tunnelma erilainen, punaiset 
samettiset verhot.  

• Suomessa käydessä yllättyy, miten erilaista se on Venäjään verrattuna, esim. 
sisustus ja lavasteet. Osallistuja käynyt katsomassa näytöstä ”tyhjässä lavassa”, ja 
tämä yllätti suuresti.  

• Toisella on enemmän kokemusta kesäteatterista. Kesäteatterikulttuuri Suomessa 
valtava, kaikille löytyy jotain. Korona rajoitti tietenkin. Kokemusta myös Virosta, 
hän on soittanut siellä. Suomen ja Viron kesäteatterit samantapaisia. Iso työ 
näytöksen takana on tuttu. Kaikille teatterin ihmisille hatunnosto. + Kesäteatteri 
kevyempää.  

• Toinen käy paljon Pietarissa, ja huomaa että paljon enemmän klassikoita kuin 
täällä. Tämä ainoana isona erona. Itse suosii laadukkaita näytöksiä, ei pahalla, 
mutta ei halua harrastajien näytöksiä. Tykkää käydä täällä, katsoa ammattilaisia 
ja laadukasta sisältöä.  Laadukkaan sisällön kriteerit hänen mukaan: vaikeaa 
vastata, ainakin juoni, ohjaajan työ näkyvissä, miten näytelmä rakennettu, 
rekvisiitta, jokainen valo, kieli, kaikki yhdessä tekevät kokonaisuuden. Yksi 
osallistujasta ei siedä kiroilua ollenkaan, ei katso, jos kiroillaan.  
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• “Toiset hyväksyvät kaiken kielenkäytön, minulle teatteri on esimerkki, joten en 
siedä huonoa kielenkäyttöä. On Turussa toinen teatteri, johon päätin olla 
menemättä enää kielenkäytön takia. Se on minulle tärkein asia.” 

• “Teatteri on kuin peili meille. Jos näytöksessä sanotaan jotain, se on jonkun 
elämää ja jokainen meistä elää erilaista. Joten se peilaa oikeaa elämää. Teatteri 
on koulu, johonkin sisältöön voi yhtyä tai toiseen ei. Ei voi odottaa, että teatteri 
on ”anteeksi, anteeksi, anteeksi”-sisältöä. Se on meidän näköistä.” 

• “Ihmiset on erilaisia, itseäni miellyttää suomalainen vanhanaikainen 
mustavalkoinen taide, jossa kumarretaan kauniisti ja teititellään, klassikoita 
nimenomaan. Siinä mietin, miten kaunis suomen kieli on.”  

• “On erilaista sisältöä, saa olla klassikoita ja nykyaikaista, jossa käytetään 
”slangia”.” 

• “Yhteiskunnassa kaikkea huonoa. Teatteri on kaunista, rauhoittaa ja 
tasapainottaa. Se on klassista ja kaunista.”  

 
 

• “90-luvulla teatterille tulimme mekoilla ja korkokengillä, ylipukeutuneina. Täällä 
ihmisillä farkut ja normivaatteet. Itse harmittaa, että jos teatteriin ei pukeuduta, 
niin minne?” 

• “Ajatus on juuri se, että ihminen saisi tulla juuri sellaisenaan. Ei saisi olla kynnys. 
Saa pukeutua, jos haluaa.” 

• “Täysin eri mieltä, täytyy käydä kampaamossa.”  
• Muut ovat eri mieltä osallistujan kanssa, joka vahvasti sitä mieltä, että kauniina 

ja teatteriin täytyy tulla kuin juhliin. Yksi osallistuja ehdottaa toisenlaista 
kampanjaa, jotta jokaisella on hyvä olla: “Toiset haluavat tulla takki päällä toiset 
revityissä farkuissa. Täytyy kampanjoida juuri sitä, että omanlaisena olet 
tervetullut. Toisille se tuo hyvän olon käydä kampaamossa, toiset eivät välitä tai 
haluaisi asettaa sellaista vaatimusta.” 

• “Voidaan tehdä eri nurkat, ylipukeutuneet ja normivaatteilla olevat, ympäristö 
ratkaisee, se tunnelma ratkaisee, millaisia ihmisiä tulee ovesta sisään.” 

• “Historiallisesti huono asia, jos aletaan laittaa ihmiset eri ryhmiin. Kukin 
tavallaan, eikä tarvitse miettiä sitä, miten tulee teatteriin. Jos tätä viestiä voisi 
tuoda esiin enemmän viestinnässä. Tärkeintä on mitä nähdään lavalla, ja mitä 
koetaan.”  

• “Miksi itsenäisyyspäiväjuhlissa ei tulla revityillä farkuilla?” 
• “Siellä on dress code, ei voi verrata. Tämä on eri ympäristö, jokaisella tulisi olla 

hyvä olla omana itsenään.”  
• “Kynnys tulla on suuri, jos pitää laittautua, toisilla ei ole varaa.”  
• “Joku voi ohikulkumatkallaan huomata näytöksen ja tulla, hän saa tulla miten 

tykkää. Ei tarvitsisi valmistautua.” 

Kiitokset ja oivallukset: 

• “Haluan kiittää tästä kokemuksesta. Kiitän myös hlökuntaa. Tämä tilaisuus on 
merkki, että meitä otetaan huomioon. Toivon sisällöstä, että olisi sekä klassikoita 
että enemmän tätä päivää. Kannatan yhteistyötä eri tahojen kanssa kuten koulut 
ja oppilaitokset.” 
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• “Kiitos. Koen mainonnan ja viestinnän olevan todella tärkeää. Mitä enemmän 
kuulee ja pääsee kokemaan, sitä enemmän haluaa nähdä ja kuulla.” 

• “Voiko kuva eliittisestä teatterista ollakin juuri se este tulemasta teatterille? 
Keskustelu vei sen juuri siihen suuntaan, kun puhuimme esim. pukeutumisesta. 
Keskustelusta huomasi hyvinkin sen, miten erilaisia me Suomessa olevat 
venäläiset olemme.” - palaa puheenvuoroon, jossa toinen osallistuja sanoi 
teatterin olevan peili: “Onko TKT peili venäjänkielisille? Tätä voi miettiä.” 

Muutama osallistuja suostuivat auttaa viestinnässä TKT:n ja venäjänkielisten 
välillä.  

 

9.3. Muistiinpanot 21.2. arabiankielinen 
keskustelutilaisuus 
 
Ajatukset virityskysymyksestä:  
 
Yhdellä osallistujalla on ollut kokemus työstä teatterissa ja hän ihmetteli kuinka 
hankalaa on saada arabiankielisiä tulemaan näkemään esityksiä.  
Puhuttiin kierroksesta ja miten kiinnostavaa nähdä teatterin kulissien takana ja kuinka 
paljon tarvitaan työvoimaa ja aikaa esityksen valmistamiseen. 
 
Kysyttiin mitä teatteri merkitsee?  
 
 

• Se tarkoittaa iloa, nautintoa.  
• Se merkitsee leikkiä ja kokemusta.  
• Monipuolisuutta, erilaisia näytöksiä. Kiinnostava, miten esitys näyttää hienolta ja 

ei edes tiedä mitä kaikkea työtä sen takana on 
• Toiselle osallistujalle teatteri ei merkitse kovin paljon, hän vertaisi teatteri 

elokuvateatteriin, paikka jossa käydään ja tavataan ihmisten kanssa 
• Teatteri on ajatusten ja keskustelujen herättäjä. 
• Taide-esityksissä on aina joku sanoma, viesti, joka välitetään eteenpäin 

yhteiskunnalle. Positiivinen asia, mikä oli nähty kierroksen aikana, että teatterilla 
on hyvät tilat ja riittävästi resursseja toimintaan, se että teatterilla on jopa 3 
näyttämöä, varsinkin iloitsi pieni näyttämö sopukka, joka annetaan ulkopuolisille 
teatteriryhmille käyttäväksi, mutta huomattiin että tätä tietoa ei ole nähtävissä 
teatterille kotisivuilla - tämä olisi hyvä mahdollisuus mainostaa tätä toimintaa 
ulkopuolisille (teatteri vastasi että haluaa rajoittaa toimintansa kuitenkin 
ammattilaisille). Puhuttiin siitä, että on vaikeaa löytää paikkoja näytösten 
esittämiseen. 

• Irakissa on vaikeampaa hakea paikkaa esityksille, koska siinä tarvitaan 
kontakteja, kaikki tapahtuu omien verkostojen kautta. 
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• Nostettu esiin kulttuurisia eroja sisällöissä, esimerkiksi queer-aiheiset esitykset 
ja näyttelyt + teatterissa halutaan nähdä enemmän komediaa, eikä vakavia 
asioita 

• Tosi vähän arabiankielisiä nähdään käyvän kulttuurisissa paikoissa 
• Kulttuuritapahtumiin pitää kasvaa, maahanmuuttajille ja myös suomalaisille, 

joiden perheissä ei ollut tapana käyttää niitä palveluja, on hankalaa aloittaa -> 
kysyttiin miten voi saada aikuisia ihmisiä tutustumaan kulttuuritapahtumiin: 
ehkä markkinoida yliopiston kylässä, Varissuolla, kauppakeskuksista. Pitää 
madaltaa kynnystä osallistumiselle, teatteri voisi itse ottaa yhteyttä yhteisöihin ja 
kutsua heidät mukaan: avoimet ovet, tutustumiskierrokset  

• Arabiankieliset ovat kiinnostuneita enemmän komediasta ja ajantasaisista 
esityksistä, joihin voi samaistua, jotka nostavat esiin yhteiskunnallisia ongelmia 

• Pitää tiedottaa kulttuuritapahtumista kiinnostavalla tavalla, näyttää polkuja 
lähestymiselle. Arabiankieliset eivät koe itsenään kohderyhmänä teatterin 
viestinnässä. Puhuttiin siitä, että kun yhden esityksen nimessä oli käytetty hyvin 
yleistä arabian sanaa, niin arabiankieliset olivat heti tietoisia, mistä tämä näytös 
kertoo ja että se on kohdistettu heille. Mutta sitä ei saa käyttää “cklickbait”:na 
että ihmisiä yritetään kalastaa ja kutsua käymään teatteriin, vaikka esityksessä ei 
ole yhtäkään arabiankielistä näyttelijää jne. Keskusteltiin markkinoinnista ja 
mitkä keinot ovat oikeudenmukaisia ja mitkä ei. Ei kannata huijata ihmisiä, 
mutta voi kuitenkin käyttää keinoja herättää huomiota ja kiinnostusta. Viestintä 
omalla kielellä aina herättää kiinnostusta ja tuo asiakkaita. 

• Maahanmuuttajat eivät näe itseään esityksissä, heidän tarinoita ei kerrota 
 
 

• Teatteri ei ole niin suosittu nuorten keskuudessa, se ei ole trendikas paikka, se on 
enemmän suunnattu ikäihmisille  

• Oletetaan, että suomalainen käy useammin kokeilemaan uusia asioita, esityksiä. 
Arabiankieliset ovat enemmän varovaisia, pitää olla syy käymiselle. “Onko tämä 
kulttuuritapahtuma tämän ison rahasumman arvoista?” 

• Sosiaalinen media on vahva markkinointikanava. Tarvitaan myös enemmän 
dataa kohderyhmistä, jotka voi tavoittaa kyselylomakkeiden, haastattelujen tai 
palautekanavien kautta. Aina parempi käyttää kohderyhmän edustajaa. Sen 
jälkeen voisi järjestää tapahtumia näille kohderyhmille 

 
Oivallukset: 
 
 

• Riittävä tiedostaminen ja kasvatus 
• Viihtyvyys teatterissa 
• Tarvitaan lisää resursseja. Taiteen tekijöillä ei ole riittävästi varaa 

markkinointiin, mutta isot tahot kuten kaupunki ja teatteri voisivat auttaa 
• On tärkeää puhua näistä ongelmista, me kaikki olemme erilaisia ja meillä on 

erilaiset mielipiteet  
• Halutaan luoda henkilökohtaisia yhteyksiä, joiden kautta voi lähestyä teatteria 

 


