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▪ Turun Kaupunginteatteri

▪ 140 000 katsojaa 

▪ 400 esitystä 

▪ 8-10 ensi-iltaa vuodessa 

▪ n. 200 teatterintekijää talossa

▪ tkteatteri.fi

▪ Cultura-säätiö

▪ Edistää venäjänkielisten 

kaksisuuntaista kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan 

▪ Perustoimintana on 

monialainen asiantuntijatyö

▪ https://culturas.fi

Toteutus yhteistyössä

https://tkteatteri.fi/
https://culturas.fi/


Selvityksen tausta 

▪ Miksi TKT halusi tehdä 

selvityksen? 

▪ Muuttuvaan yhteiskuntaan 

reagoiminen

▪ Tavoitteena uudet yleisöt 

▪ Teatteriin tulemisen kynnyksen 

pitää olla matala

▪ Tieto ja konkretia mutun sijaan  



Selvityksen 
tavoitteet 

▪ Tarjota Turun 

Kaupunginteatterille keinoja 

kasvattaa ja monipuolistaa 

kävijäkuntaansa ja tulla 

inklusiivisemmaksi 

tarjonnassaan 

▪ Rakentaa yhteyksiä yhteisöihin 

organisaation kehittämistyötä 

varten



Selvityksen rakenne ja tiedon kerääminen 

Kysely

Kerätyn materiaalin analysointi

Keskustelutilaisuudet

Kerätyn materiaalin ja datan analysointi

Toimenpide-ehdotusten valmistelu



Keskeiset tulokset

▪ Syyt osallistumatta jättämiseen ovat 
monimutkaisempia kuin pelkkä kielen 
osaamattomuus

▪ Toimintaa ei koeta omaksi, ihmisille 
on välillä hankalaa samaistua 

▪ Toive henkilökohtaisemmasta ja 
avoimemmasta vuorovaikutuksesta

▪ Kielivähemmistöjä ei tule ajatella 
yhtenäisinä ryhminä - moninaisuuden 
tärkeys



Ehdotetut 
toimenpiteet 

▪ 7 kategoriaa: kieli, hinnat, 

teatterikaverit, viestintä ja 

markkinointi, henkilökunta, 

sisältö ja muoto, teatterin 

imagon demokratisointi



Toimenpide-ehdotukset, 
muutama esimerkki

▪ Selkokielinen käsikirja esityksiin

▪ Vuorovaikutus yleisön kanssa eri kielillä kirjoittavien bloggaajien kautta

▪ Teatterin ohjelmiston ja palvelujen suunnittelu yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa

▪ Yhteistyö harrastajateatterien ja muiden teatteriryhmien kanssa

▪ Pop-up-teatteri eri puolilla kaupunkia

▪ Avointen keskustelujen järjestäminen esityksen jälkeen

▪ Аmbassador-toiminta, tekemistä vapaaehtoisille, community outreach
programmes



Tiivistelmä

▪ https://tkteatteri.fi/tietoa-

teatterista/ajankohtaista/kielivahemmistoselvityksen-

tulokset/



Miten teatteri käyttää 
tuloksia ja toimenpide-
ehdotuksia? 

▪ Yhteensä 52 ehdotusta

▪ Teatterin näkökulmasta 
toimenpiteissä neljä osa-aluetta 
sen mukaan, miten ehdotusten 
kanssa edetään: 

▪ Jatka ja vahvista 

▪ Uudet mallit testattavaksi

▪ Sisällöt

▪ Vaatii pidempijänteistä suunnittelua 
ja resurssointia 



Osana laajempaa saavutettavuustyötä

▪ Englannin kieli

▪ Lisätään tekstityksiä

▪ Uutena säännölliset englanninkieliset teatterikierrokset ja valikoidusti 

tiedotus

▪ Tekstitysten lisäksi ei kieleen sidottua ohjelmistoa

▪ Hinnoittelu

▪ Lohkohinnoittelu 

▪ Maksuttomat yleisötilaisuudet jatkossakin



Osana laajempaa saavutettavuustyötä

▪ Laaja-alainen yhteistyö

▪ Yleisötyön yhteistyöprojektit kausittain, esimerkiksi syksyllä MLL:n ja kirjaston 
kanssa

▪ Tulevaisuudessa teatterikaverit toiminnan aktivoiminen yhteistyössä SPR:n 
kanssa 

▪ Ihannetilanteessa erillinen projektiluontoinen työnkuva ja tekijä kehittämään 
kokonaisuutta

▪ Sisällöt

▪ Teosavaukset jatkossakin 

▪ Yhteistyöproduktiot tulevaisuudessa eri ryhmien kanssa



Yhteenveto

▪ Yhteistyön ja henkilökohtaisuuden 
vaikutus yksilöllisten 
merkityksellisten yhteyksien 
rakentamiseksi yhteisöihin 

▪ Avoimuus ja osallisuus: 
sitoutuminen vuorovaikutukseen 
moninaisen yleisön kanssa

▪ Viestinnän rooli onnistumisessa 
korostunut

▪ Selvitys ensimmäinen askel ja 
avaus, joka kannustaa eteenpäin




