
TUʹLǨǨEEM 
JÄʹRJSTUMMUŠ 
ŠÕDDMÕʹŠŠE
Leäk-a jäʹrjsteʹmmen šõddmõõžž 
sääʹmvuuʹdest, säʹmmlaid leʹbe säʹmmlaid 
kuõskki ääʹššest? Leäk-a välddam lokku 
säʹmmlai ǩiõl,laž vuõiggâdvuõđid  
šõddmõõžž plaanmen?

Tän brosyyrâst kaaunak  
äukkai teâđaid sääʹmǩiõllsaž 
tuʹlǩǩummuž jäʹrjstem vääras.



Kooi ǩiõlivuiʹm tuʹlǩǩummuž taarbšet?  
Lääʹddjânnmest mainstet koumm sääʹmǩiõl: 
aanarsääʹm-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl. Taarâst, 
Ruõccâst da Ruõššâst mainstet täi lââʹssen kutt 
jeeʹres sääʹmǩiõl. Tuʹlǩǩuum ǩiõl lie ǩidd šõddmõõžž 
jäʹrjstempääiʹǩest da kuvddleeʹji ââʹnnem ǩiõlâst.

 
Koʹst tuulk käunn? 
Tulkk lij ämmatneǩ, kååʹtt silttad määŋgǩiõllsaž 
saaǥǥtummuž. Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr  
tuõʹllai liist sääʹmǩiõli tuulkin, da listt käunnai 
Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain. Konttrest vuäǯǯ še  
vieʹǩǩ tuulk kaunnmõʹšše. Sääʹmǩiõl tuulk 
lie miâlggâd ooccanj, da tõn diõtt tuʹlǩǩeem 
jäʹrjstummuž lij šiõǥǥ altteed juʹn äiʹjstes.

 

Kâʹll tulkkâd taarbšet? 
Tuulk reâugga tääuʹjmõsân paarrân. Tuulki  
mieʹrr lij ǩidd šõddmõõžž pešttmõõžžâst da 
tuʹlǩǩuum ǩiõlin.



Mii tuʹlǩǩeemnääʹll suäpp šõddmõʹšše 
pueʹrmõsân? Taarbšet-a tuʹlǩǩeem 
vääras pååđtekniikk? 
Tulkk tuʹlǩǩad šõddmõõžžâst juʹn-a konsekutiivâld  
leʹbe simultaanâld.

• Konsekutiivtuʹlǩǩummšest mainsteei da tulkk 
mainste vuârvuâra. Konsekutiivtuʹlǩǩummuž  
diõtt ij taarbâž pååđtuʹlǩǩeemneävvaid, peʹce 
tõn vueiʹtet jäʹrjsted seämma jiõnn-nobstõõzzin 
ko šõddmõõžž muđoi jäʹrjstet. Šõddmõʹšše 
õnnum äiʹǧǧ šâdd miâlggâd kueiʹtǩeärddsiʹžžen 
konsekutiivtuʹlǩǩeem diõtt. 

• Simultaantuʹlǩǩummšest mainstummuž 
tuʹlǩǩeet seämma-äiggsânji nuuʹbb ǩiõʹlle. 
Simultaantuʹlǩǩeemnääʹll õõlǥat tuʹlǩǩeemneävvaid, 
kooi jäʹrjstummšest šõddmõõžž jäʹrjsteei vaʹsttad.  

Mäʹhtt tulkk valmštââtt tuʹlǩǩummša?  
Šõddmõõžž materiaalid mâʹte prograamm, vuässõõttiliist 
leʹbe saakkvuâraid kuõskki aunstõõzzid âlgg tååimted 
tuulkid juʹn ääiʹjben, što tulkk ǩiõrggan tobdstõõttâd 
tõid. Tulkk lij pâi peeitastââʹnnemõõlǥtum da hiâvat 
tuâǥǥmateriaal vääʹldeeʹl lokku teâttstaan.



Mâid tuʹlǩǩummšest âlgg  
suåppâd ouddǩiõʹtte? 
Lij šiõǥǥ suåppâd ǩeerjlânji tuâj määinain, 
tuâjjääiʹjest, jårrâʹsttem-määinain di koʹrvvõõzzâst, 
koon määuʹset. Tuulkâst lij raajjivuõiggâdvuõtt jiijjâs 
tuʹlǩǩummša da tuʹlǩǩummuž ruõkkmõõžž määinain 
âlgg suåppâd ouddǩiõʹtte. Jõs šõddmõõžž leʹbe 
tuʹlǩǩummuž jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin, âlgg täʹst 
suåppâd pâi ouddǩiõʹtte tuulkin da seʹlvvted, måkam 
teeknlaž jäʹrjstõõllmõõžžid tõn vääras taarbšet. 

Mâid mainsteei âlgg väʹldded  
lokku, ko suu tuʹlǩǩeet?
Lij šiõǥǥ, jõs jäʹrjsteei vuäʹpste mainsteeʹjid mainsted 
jäänab luõvâld ko lookkâd saaǥǥ vuõiʹǧǧest põʹmmai 
âʹlnn. Lij vääžnai, što jäʹrjsteei räukk tuâǥǥmateriaal 
mainsteeʹjin juʹn ouddǩiõʹtte da tååimat tõn tuulkid. 
Jõs kuvddleei še mainste šõddmõõžžâst, âlgg 
tuʹlǩǩummuž väʹldded lokku ouddmiârkkân ââʹneeʹl 
huõl tõʹst, što puk mainste saakkvuâraid mikrofooʹne.
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