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Viimastel  aastatel  on  kuulmispuudega 
inimesed hakanud järjest  aktiivsemalt  looma 
kontakte  väljaspool  Eestit  ning  osalema 
mitmesugustel  rahvusvahelistel  üritustel, 
mistõttu  on  kasvanud  ka  vajadus 
rahvusvahelistes  situatsioonides  osutatava 
tõlketeenuse järele. 

Euroopas  on  teadaolevatel  andmetel 
viipekeeletõlkidel  küll  olemas  teatud 
traditsioonid  ja  oskused  töötamaks 
väiksemates  meeskondades,  kuid  mitte 
suurtes  erinevate  keelte  tõlke  haaravates 
meeskondades,  samuti  puudub  senises 
Euroopa  praktikas  spetsiaalne  viipekeele-
tõlkide  ettevalmistus  rahvusvahelistes 
situatsioonides  töötamiseks.  Samas  on 
rahvusvahelistes  situatsioonides  tõlkimine 
seotud väga kõrgete nõudmistega ning  esitab 
tõlgile suuri väljakutseid, kuna:
• enamasti  ollakse  sunnitud  vahendama 

infot ühest võõrkeelest teise 
• sageli  on  vaja  tõlkida  juba  eelnevalt 

kaaskolleegi  poolt  tõlgitud  teksti,  mitte 
originaalesitajat 

• toime peab tulema suure hulga erinevate 
aktsentide ja erineva ladususega edastatud 
info  mõistmise/tõlkimisega  (sest  ka 
kliendid  kasutavad  omavaheliseks 
suhtlemiseks sageli võõrkeelt)

• vaja  on  teha  koostööd  teistest  maadest 
pärit  erineva  kultuuritausta,  tööstiili  ja 
ettevalmistusega tõlkidega

• peab  olema  teadlik  kaaskolleegidena 
töötavate  teist  liiki  tõlkide  (näit. 
kirjutustõlgid,  kõnekeele  tõlgid)  tööga 
seonduvatest  vajadustest,  tõlkeketi 

töötamise  järjekorrast  ja  põhimõtetest, 
oma positsioonist tõlkeketi ahelas jmt.

Eelpoolkirjeldatut  arvestades, algatati 
2009  aastal  Turu  Diakonia  Rakendus-
kõrgkooli (Soome) eestvedamisel rahvusvahe-
line  koostööprojekt  IISE  -  Training  Sign 
Language Interpreters: International Settings 
e.  Viipekeeletõlkide  koolitamine  töötamaks  
rahvusvahelistes situatsioonides. Tegemist on 
Euroopa Liidu poolt finantseeritud projektiga 
(Elukestva  õppe  programm,  horisontaal-
poliitika, põhitegevus 2: keeled) ning projekti 
kestvus  on  2  aastat.  Lisaks  soomlastele  on 
projekti partneriteks Eesti Viipekeele Tõlkide 
Ühing, Utrechti Rakenduskõrgkool (Holland), 
Puuetega  Inimeste  Võrdsete  Võimaluste 
Avatud  Fond  (Ungari)  ning  üksikisikuna 
Maya  de  Wit  -  viipekeeletõlk  ja  Euroopa 
Viipekeeletõlkide  Foorumi  president 
(Holland).  Projekti  vaatlusgrupis  on 
kaaspartneritena  esindatud  ka  Euroopa 
Viipekeeletõlkide  Foorum (EFSLI),  Euroopa 
Kurtide  Liit  (EUD)  ning  Rahvusvaheline 
Konverentsitõlkide Ühendus (AIIC).

Raija Roslöf  (projekti üks koordinaator) 
esitlemas IISE projekti EFSLI 2009 konverentsil 

Tallinnas

Projekti eesmärkideks on:
• töötada  välja  koolitusmaterjalid  rahvus-

vahelistes  situatsioonides  tõlkimiseks 
ettevalmistamiseks



• saavutada  koolituse  tunnustamine  ja 
rakendamine üle kogu Euroopa

• levitada  rahvusvahelistes  situatsioonides 
töötavate  tõlkide  kogemustel  põhinevaid 
teadmisi kõkide asjaosaliste hulgas.

Projekti  lõpptulemusena  valmib  2010.  aasta 
lõpus koolituspakett DVD-l, mis sisaldab nii 
teemakohaseid  õppematerjale  kui  õpetus-
plaane.  Valmivad  koolitusmaterjalid  põhi-
nevad  erialase  kirjanduse  ning  kogenud 
tõlkide  hulgas  läbiviidud  küsitluste  kaudu 
saadud  informatsioonil.  Nimetatud  küsitlusi 
on  projekti  raames  läbiviidud  kahel  korral 
(enne ja pärast EFSLI 2009 konverentsi) ning 
esimene neist oli suunitletud rahvusvahelistes 
situatsioonides tõlkimise kogemusi omavatele 
erinevat  liiki  tõlkidele  üle  Euroopa  ja  teine 
EFSLI  2009  konverentsil  töötanud  tõlkidele 
ning  konverentsil  osalenutele.  Küsitluste 
kokkuvõttena  võib  kõige  olulisemate 
momentidena esile tuua järgmist:

• Vajadused, mida kogenud tõlgid tõid esile 
enne  EFSLI 2009 konverentsi  läbiviidud 
küsitluses,  ei  ole  vastavuses  nendega, 
mida  tõid  esile  konverentsil  töötanud 
tõlgid  ise.  Kogenud  tõlgid  keskendusid 
nimelt enam tõlkimisoskusele, tehnikatele 
ja  koostööle  –  neid  ei  maininud  oma 
vastustes aga konverentsil töötanud tõlgid, 
kes  tõid  pigem  esile  töö  sisulist  külge 
(terminoloogia  valdamist  ja 
ettevalmistust). Tõlketeenuse tarbijad tõid 
lisaks  esile  ühe  olulise  aspekti 
(sekkumisstrateegiad),  mis  konverentsil 
töötanud  tõlkide  puhul  ei  tominud  kuigi 
edukalt.

• Suur vahe on sellel, mida tõlgid oletavad, 
et  nad  vajavad  töötamiseks  rahvus-
vahelistes situatsioonides ning sellel, mida 
tegelikkuses  tõlketeenuse  kaudu  edasi 
antakse ning kuidas seda lõppkokkuvõttes 
kogevad tõlketeenuse tarbijad. 

• Erinevate  osapoolte  vajaduste  mõistmise 
kaudu  on  võimalik  aidata  kaasa 

asjakohase  informatsiooni  levimisele 
kõikide asjaosaliste hulgas. 

Lisaks küsitlustele, kogutakse informat-
siooni  ja  testitakse  projekti  raames 
väljatöötatavaid  koolitusmaterjale  ühtlasi  ka 
kolme  test-kursuse  kaudu,  millest  esimene 
viidi  läbi  juba  2009.  aasta  septembris 
toimunud  EFSLI  konverentsi  ajal  Eestis. 
Kursus oli ühepäevane ning see oli mõeldud 
kõnealusel  konverentsil  töötanud  tõlkidele. 
Kursusel  osales  9  tõlki,  kes  harjutasid 
töötamist  tõlkeketi  ühe  osana  ning 
toimetulekut  erineva  kõne  ladususe  ja 
keeleoskusega  lektoritega.  Test-kursusel 
osalemise kõige väärtuslikuma osana hindasid 
osalejad  seda,  et  läbi  selle  oli  tõlkidel 
võimalik tutvuda teiste meeskonnaliikmetega 
ja  teist  liiki  tõlkide  tööga  ning  laiendada 
teadmisi  seoses  koos-  ja  meeskonnatööga. 
Pärast  kursust  töötasid  osalejad  sellele 
järgnenud konverentsil, pakkudes tõlketeenust 
enam kui 188 osalejale 28st erinevast riigist. 
Tõlget  osutati  järgnevates  keeltes  ja 
meeskondades:

• inglise  keel  –  rahvusvaheline  viiplemine 
(meeskonnas 2 kuuljat tõlki)

• inglise keel – soome viipekeel – rahvus-
vaheline  viiplemine  (meeskonnas  2 
kuuljat ja 1 kurt tõlk)

• eesti keel – eesti viipekeel (3 kuuljat tõlki)
• inglise keel – vene keel (2 tõlki)
• inglise keel – eesti keel (2 tõlki)
• kirjutustõlge inglise keelde (2 tõlki)

Projekti  raames  läbiviidav  teine  test-
kursus leiab aset käesoleva aasta aprillis ning 
sellel  osalevad  Soome  ja  Hollandi 
viipekeeletõlgi  üliõpilased.  Kursus  viiakse 
läbi  veebikeskonnas  ning  selle  tulemustest 
lähtuvalt  püütakse  koolitusmaterjale  veelgi 
täiendada ja edasiarendada, et neid siis uuesti 
testida  viimasel,  kolmandal  test-kusrusel 
2010. aasta septembris. Kolmas koolitus on 4-
päevane (2 päeva koolitust, 2 päeva praktilist 



tööd)  ja  toimub  2010.  aasta  EFSLI 
konverentsi  ajal  Šotimaal  ning  sellele  on 
oodatud osalema kõik nimetatud konverentsil 
töötavad tõlgid. 

Kuigi  projekti  läbiviijateks  on 
viipekeeletõlkidega  seotud  asutused/organi-
satsioonid,  ei  keskenduta  projekti  lõpp-
tulemusena  valmivate  koolitusmaterjalide 
puhul  siiski  ainult  viipekeeletõlkidele,  vaid 
ühtlasi  ka  erinevat  liiki  tõlkide  (kõnekeele 
tõlgid,  viipekeeletõlgid,  kirjutustõlgid) 
omavahelisele  koostööle  ja  erinevatele 
tõlketehnikatele.  Lähemalt  käsitletavateks 
teemadeks  on  meeskonnatõlge,  kett-tõlge, 
kurdid  tõlgid,  ning  kultuuridevaheline 
teadlikkus  ja  kommunikatsioon.  Lisaks 
analüüsitakse ka väljaspool viipekeeletõlkide 
koolitusi  olemasolevaid  analoogseid  kursusi. 
Sellise  spetsiaalse  koolitusmaterjali  kaudu 
tahetakse üle kogu Euroopa juurutada tõlkide 
koolitamist  rahvusvahelistes  situatsioonides 
töötamiseks  ning  parandada  nii  tõlkide 
töötingimusi kui tõsta tõlketeenuse osutamise 
kvaliteeti. 

Projekti töökoosolek Hollandis 2010.a. märtsis

Lisaks  eelmainitule  on  IISE  projekti 
ülesandeks  ka  vastavasisulise  veebilehe 
väljatöötamine,  mille üheks osaks saab olema 
lühike  juhend  töötamiseks  ja  töö 
korraldamiseks  rahvusvahelistes  tõlkemees-
kondades.  Projekti  kodulehega  võib  tutvuda 

aadressil  www.project-iise.eu,  sellel  esitatud 
informatsioon täieneb töö käigus pidevalt. 

Praeguseks on IISE projekt jõudnud oma 
tegemistega  poole  peale.  Suur  hulk  tööd  on 
juba tehtud,  kuid  teist  samapalju  on veel  ees 
ootamas.  Hetkel  tegeletakse  projektiga 
seonduva  informatsiooni  levitamisega 
erinevates  Euroopa  kurtide  ja  tõlkide 
organisatsioonides  ning  teise  test-kursuse 
materjalide  väljatöötamisega,  mida 
katsetatakse  27.  aprillil  Soome  ja  Hollandi 
viipekeeletõlgi  eriala  üliõpilastele  peetaval 
koolitusel. 

Rahvusvahelistes  situatsioonides  tõlki-
mise temaatika on kahtlemata  väga aktuaalne 
ja töö huvitav ning on hea meel tõdeda, et Eesti 
Viipekeele Tõlkide Ühingul on võimalus antud 
valdkonnas  aktiivselt  kaasarääkida. 
Loodetavasti saab tehtud tööst olema tulevikus 
palju abi ka nii tõlkide koolitamisel kui kõigil 
neil,  kes  rahvusvahelistes  situatsioonides 
tõlkimisega seotud on.   

http://www.project-iise.eu/

