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Äänimaailman tekstittäminen  

Stagetextin tekstityksissä kuvataan aina myös näytelmien muuta äänimaailmaa kuten esimerkiksi 

puhelimen soimista. Ääniefektit ja musiikki tekstitetään preesensissä. Lovett korostaa, että tekstityksen on 

oltava muun äänimaailman osalta sisällä tarinassa. Ei esimerkiksi voida tekstittää, että ”…hän huutaa lavan 

ulkopuolelta.”, vaan ”…hän huutaa puutarhasta.”  

Musiikin osalta StageTextin tekstityksissä tekstitetään ainakin laulun nimi ja sanat sekä kuka on laulamassa. 

Musiikkia myös kuvaillaan jonkin verran.  

 

Tekstittäjät 

StageText on kouluttanut yli neljäkymmentä henkilöä tekstitysten tekemiseen. Suurin osa tekstittäjistä 

tekee tekstityksiä osa‐aikaisesti. Tekstittäjät tulevat muun muassa teatterialalta sekä kuurojen yhteisöistä. 

Osalla tekstittäjistä ei kuitenkaan ole asiaan liittyvää taustaa.  

Lovettin mukaan tekstittäjällä on oltava hyvät kielelliset taidot ‐ kieliopin ja pilkkusääntöjen täytyy olla 

erinomaisesti hallinnassa. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös tietotekninen osaaminen, varmuus ja 

sinnikkyys teattereiden kanssa asioimisessa sekä tietoisuus ja ymmärrys huonokuuloisuudesta ja 

kuuroudesta. Tekstittäjältä vaaditaan lisäksi aitoa motivaatiota teatteripalvelujen kehittämiseen kaikkien 

yleisöjen kannalta toimivammiksi. Stagetextin tavoitteena on tarjota korkeatasoista tekstitystä.  

Ideaalitilanteessa ei Lovettin mukaan voida sanoa, kuka on tehnyt tekstityksen.   

Tekstittäjä tarvitsee tekstityksen valmistelemista varten sähköisen käsikirjoituksen. Sellainen on aina 

olemassa, sillä esimerkiksi valoista vastuussa olevat henkilöt tarvitsevat sen oman työnsä tekemiseen. 

Yleensä tekstittäjä katsoo näytelmän noin 1‐3 kertaa. Lisäksi tekstittäjä tarvitsee DVD‐tallenteen 

näytelmästä tekstityksen työstämistä varten. Keskimäärin yhden näytelmän käsikirjoituksesta syntyy 3 500 

– 6 000 riviä tekstitystä. Työtunteja kuluu yhteensä noin 60.   

 

Rahoitus ja tiedotus 

Stagetext laskuttaa teattereilta tekstitykseen liittyviä kustannuksia. Kustannukset eivät ole kiinteitä, vaan 

vaihtelevat kokonaisuudessaan yleensä 200 punnasta 1 000 puntaan.  StageTextin toiminnan 

vaikuttamistavoitteiden vuoksi kustannukset halutaan pitää kohtuullisina.  

Stagetext ylläpitää verkkosivuillaan (www.stagetext.org) kalenteria tekstittämistään näytelmistä sekä 

kannustaa teattereita kertomaan omilla verkkosivuillaan ja esitteissään tekstitetyistä näytännöistä. Lisäksi 

Stagetext lähettää kerran kuussa uutiskirjeen tulossa olevista tekstitetyistä näytännöistä postituslistalleen. 

Verkkosivuillaan ja esitteissään Stagetext kannustaa yleisöjä ottamaan yhteyttä, jos he haluavat nähdä 

omalla alueellaan enemmän tekstityksiä.  

 

Kirjoitus perustuu Stagetextin toimistopäällikkö Lissy Lovettin pitämään esitykseen Kuuloliiton 

koordinoiman Näyttämötaide saavutettavaksi ‐yhteistyöhankkeen (2011–2013) päätösseminaarissa 

21.1.2013 Klockrike‐teatterissa. Lisäksi lähteenä on käytetty Stagetextin esitteitä ja verkkosivuja 

(www.stagetext.org).   

Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille ‐palvelu 2013 



Lisätietoa: 

Stagetextin verkkosivut: www.stagetext.org 

Näyttämötaide saavutettavaksi ‐hankkeessa julkaistut muut kielensisäistä tekstittämistä teatterissa 

käsittelevät artikkelit Kuulokynnys‐verkkolehden verkkosivuilla: 

http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/viestinta/teatteritekstitys/ 

Outi Salon kirjoitus Näyttämötaide saavutettavaksi ‐seminaarista (21.1.2013) Kulttuuria kaikille ‐palvelun 

blogissa: http://www.kulttuuriakaikille.info/blogi.php?aid=13289&k=13196&d=2013 

Kulttuuria kaikille ‐palvelun ja Suomen Teatterit ry:n tuottama "Teatteria kaikille! Opas teattereille 

saavutettavaan toimintaan" ‐julkaisu, jossa on oma osionsa kielensisäisen tekstityksen järjestämisestä 

esitykseen: http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit 


