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1. tund: 
Avalikkus ja ajakirjandus. 
Avalik sfäär ühiskonnas

I osa

1.1. 



• Kuidas käib meil, inimestel omavaheline suhtlemine? 

• Kuidas suhtleme siis, kui me kõiki ei tunne, kellega on vaja 
suhelda? 

• Kuidas öelda sõnumit edasi väga paljudele või kogu 
ühiskonnale?

• Kuidas saavad maailma inimesed tead, mis planeedi eri paigus 
toimub?  

• Kuidas saan oma küsimusele vastuse? 
• Kuidas saame teada, mida me ühiskonnana arvame või 

eelistame? 



• Avalikkus kui ühiskonna sfääride (poliit-, kultuuri-, 
majandussfäär) kommunikatsiooni keskkond



• Avalikkus - ühiskonna sfääride (poliit-, kultuuri-, 
majandussfäär) kommunikatsiooni keskkond

• Avalikkuse tunnused: kõigile avatud, võrdsed positsioonid 
osalistel, diskussiooni kaudu konsensusele jõudmine

• Avalikkus – kodanikkonna võimalus riiki kontrollida



• Tekst avalikul väljal on märk, mille tähendus avaneb 
selle kontekstis.



• Avaliku teksti kontrollimise viisid loovad
olukorra, kus potentsiaalsete tekstide ümber
on pinged ja võitlused.

• Ühiskonnas käib ajakirjanduse vahendusel
võitlus oma hääle avaldamise ja esile toomise
eest.

• Tõsisem võitlus käib ühiskonnas toimuva 
nimetamise ja protsesside hinnangulise 
tõlgendamise pärast.  

• Erinevad huvigrupid püüavad kas otse või 
varjatult teksti paigutada oma ideesid. 



• Fakti ja fiktsiooni määratlemisel võib esineda 
olukordi, kus osa konstrueeritud reaalsust on 
tõlgendatud kokkuleppeliselt fiktsioonina ning osa 
fiktsioone on tõlgendatud reaalsusena. 

• Läbi ajaloo on võitlustega kaasas käinud võitjate 
tähendussüsteemi kehtestamine ka avalikus 
kommunikatsioonis. 

• Alistatutel on tulnud omandada võitja keel kui 
tähendussüsteem, kui ametlikult õige ja 
üldkehtiv. Ajakirjanikke on seejuures sunnitud 
väljenduma võõras keeles, nende töövahendiks on 
agressori keelekasutus (identification with
aggressor).



• D. Hallin on liigitanud ühiskonna tekstid kolmeks 
sfääriks, mille eristav tunnus on tekstide vastavus 
kehtivale konsensusele:

• 1. konsensuse sfäär (sphere of consensus) -
sootsiumis/kultuuris täielikult aktsepteeritud 
nähtuste, tekstide ja interpretatsioonide ala; 

• 2. legitiimsete vastuolude sfäär (sphere of legitimate 
controversy) - sootsiumis/kultuuris aktsepteeritud 
konfliktsed ja ambivalentsed tegelikkuse 
interpretatsioonid; 

• 3. tundmatu ala (sphere of deviance)  -
mitteolemasolevate, absoluutselt negatiivsetena 
määratletud nähtuste ja protsesside ala, mida 
käsitletakse kui võõrast ja ohtlikku



Priit Pärn “Sitta kah” (Sirp ja Vasar, 8.5.1987)

•



2. tund: 
Eesti ajakirjandus ja 

meedia arengud kaasajal

I osa

2.1. 
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1766 Lühike Õpetus (Wilde, Põltsamaal)
1807 Tartu Maarahva Nädalaleht (Roth, Kanepi – Oldekop, Põlva) 
www.estonica.org/et/pildid/Tartu_Maarahva_Nädalaleht/
1821-1823, 1825  Maarahva Nädalaleht (Masing, Äksi-Tartu) 
1857 Pärnu Postimees (Jannsen, Pärnu) 
1878  Sakala (Jakobson, Viljandi) 
1896  Postimees (Jaan Tõnisson, Tartu) 
1905  Eesti Päevaleht (Päts, Tallinn) 

Eesti ajakirjandus jõudis eritüübiliste ja laialt levivate väljaannete süsteemini I 
maailmasõja alguseks. 
Edasises arengus tegi see süsteem läbi mitu muutumist: kujunes iseseisva rahvusriigi 
demokraatlik ajakirjandus, mida 1930. aastate teisel poolel mõjutas “vaikiv ajastu” ja 
kontsentreerumise protsess ning mis muutus suvel 1940 osaks totalitaarsest poliitilisest 
ja ideoloogilisest süsteemist. 
Nõukogude ajakirjandus eristub ennesõjaaegsest ja 90-te omast kõrge formaliseerituse 

poolest. Stalini-järgses meediasüsteemis ja suurel määral kogu avaliku 
kommunikatsiooni süsteemis võis eristada vähemalt viite tasandit, mis erinesid 
tugevasti selle suhtes, mis oli lubatud – milline oli kontrolli aste ja milliseid kontrolli 
vorme kasutati, mil määral avaldatavad tekstid oli allutatud kindlatele sisulistele ja 
vormilistele reeglitele.

http://www.estonica.org/et/pildid/Tartu_Maarahva_N%C3%A4dalaleht/


• Traditsiooniline massimeedia – ajaleht, ajakiri

• Elektrooniline meedia – raadio, televisioon

• Uus meedia – online meedia, sh portaalid –
veebid, äpid, sotsiaalmeedia

• Ristmeedia – meedia segatüübid erinevatel 
platvormidel 



muutusi põhjustab meediumide ja uute tehnoloogiate
areng

• Ruumi muutus – vahemaade vähenemine, füüsilise koha
kadumine, läheduse mõiste muutumine, globaalse – kohaliku
eristav võrdlemine, kohaliku ruumi väiksemad elemendid (sh
subkultuurid, dialektid) väärtustatud

• Aja muutus – aja tajumise muutumine, aja distantsi
vähendamine, ‘kiire’ mõiste muutumine, ‘igavikulise’ mõõde
‘kõrges’ kultuuris, kultuuri muutumine ajas – traditsioonilisus
– modernsus – postmodernsus



• BBC 1923 korporatsioonina, 1926 kompanii – Public Service 
Broadcasting

• John Reith: informeerida, harida, meelt lahutada sõltumatult 
poliitilisest ja kommertsiaalsest võimust



40 Euroopa riigis:

• 11428 televisooni kanalit 

• 3641 audiovisuaalse teeninduse kanalit operaatoritelt 

• 8580 kompaniid (ringhäälingud, saatjad, ülekandjad)

Eestis

• 340 TV kanalit 

• 45 audiovisuaalse teeninduse kanalit erinevatelt operaatoritelt  



• Raadio 1926 – Raadio Ringhääling, Riigi Ringhääling, Eesti 
Raadio

• Televisioon 1956 – Tallinna Televisioonistuudio, Eesti 
Televisioon

• Teleraadio komitee ENSVs

• ETV ja ER alates 1990

• ERR 2007



www.err.ee

• Rahvusinghäälingu seadus 2007 
https://www.riigiteataja.ee/akt/831359

http://www.err.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/831359


§ 4. Rahvusringhäälingu eesmärk
Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega

sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling
programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis
ükshaaval või kogumis:
1) toetavad eesti keele ja kultuuri arengut;
2) väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad
asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist;
3) aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule;
4) aitavad kaasa Eesti majandusliku heaolu ja konkurentsivõime kasvule;
5) aitavad kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele;
6) selgitavad looduskeskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku
arendamise vajadust;
7) väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit;
8) aitavad kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalsele jäädvustamisele;
9) tagavad igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamise.



• Visioon – Rahvusringhääling on usaldusväärseim ja sotsiaal-
kultuuriliselt mõjukaim meediaorganisatsioon Eestis

• Missioon – Rahvusringhääling arendab ja hoiab Eestit.

• Väärtused – Usaldusväärsus, objektiivsus ja tasakaalustatus; 
sõltumatus; professionaalsus; avatus ja läbipaistvus; 
otsingulisus  ja loomingulisus; tõhusus 



• Laulupidude ja tantsupidude esitamine Eesti Raadios ja
Eesti Televisioonis on olnud suursündmus kultuuriliselt, 
poliitiliselt, ajakirjanduslikult ning samuti ringhäälingule
institutsionaalselt oluline. 
Laulupeoreportaažid on läbi aegade ühiskonna tegusate
inimeste ning rituaalide, samuti Eesti erinevate paikade
emotsionaalse esitlemise väli ning sellisena osa kogu
ühiskonna refleksiivsusest ja identiteedist.

Vt www.err.ee arhiiv

http://www.err.ee




On salvestatud küll kõik laulupeod alates 1947, 
aga mitte kõik rongkäigud. 

Veebis on erinevaid saateid nende kohta: 
* http://arhiiv.err.ee/vaata/xxv-uldlaulupidu-1-paev-1-tund
http://arhiiv.err.ee/vaata/muusikaline-tund-muusikaline-tund-iii-poistekooride-laulupidu

* http://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-nsv-xii-uldtantsupeo-rongkaik
*http://arhiiv.err.ee/vaata/noorte-vii-laulu-ja-tantsupidu
http://arhiiv.err.ee/vaata/1965-a-laulupidu-ja-rahvakunstiohtu
http://arhiiv.err.ee/vaata/laste-laulupidu-1962-a
http://arhiiv.err.ee/vaata/meenutame-moodunuid-pidupaevi
http://arhiiv.err.ee/vaata/maa-ja-ilm-maa-ja-ilm-xi-noorte-laulu-ja-tantsupeo-rongkaigu-
reportaaz
http://arhiiv.err.ee/vaata/vestlus-juhan-simmiga-tartu-juubelilaulupeol
http://arhiiv.err.ee/vaata/xxi-uldlaulupidu-1990-rongkaigu-reportaaz-03 jne

http://arhiiv.err.ee/vaata/xxv-uldlaulupidu-1-paev-1-tund
http://arhiiv.err.ee/vaata/muusikaline-tund-muusikaline-tund-iii-poistekooride-laulupidu
http://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-nsv-xii-uldtantsupeo-rongkaik
http://arhiiv.err.ee/vaata/noorte-vii-laulu-ja-tantsupidu
http://arhiiv.err.ee/vaata/1965-a-laulupidu-ja-rahvakunstiohtu
http://arhiiv.err.ee/vaata/laste-laulupidu-1962-a
http://arhiiv.err.ee/vaata/meenutame-moodunuid-pidupaevi
http://arhiiv.err.ee/vaata/maa-ja-ilm-maa-ja-ilm-xi-noorte-laulu-ja-tantsupeo-rongkaigu-reportaaz
http://arhiiv.err.ee/vaata/vestlus-juhan-simmiga-tartu-juubelilaulupeol
http://arhiiv.err.ee/vaata/xxi-uldlaulupidu-1990-rongkaigu-reportaaz-03


www.err.ee

Ringhäälinguseadus 

• 1994. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28671

• Ringhäälinguseadus --> https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991113

• Ringhäälinguseadus 2001. http://www.kul.ee/webeditor/files/Broadcasting_Act.doc

• Ringhäälinguseaduse muutmise seadus 1997. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=74425

• Ringhäälinguseaduse muutmise seadus 1999. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77606

• Ringhäälinguseaduse muutmise seadus 2000-2005. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71964&replstring=33

• Ringhäälinguseaduse muutmise seadus 2000-2003. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71871

• Ringhäälinguseaduse muutmise seadus 2002. 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=162838

• Eesti Ringhäälinguseadus 2007 
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XX10025&keel=en&pg=1&
ptyyp=RT&tyyp=X&query=Estonian+National+Broadcasting+Act

http://www.err.ee
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28671
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12991113
http://www.kul.ee/webeditor/files/Broadcasting_Act.doc
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=74425
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77606
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71964&replstring=33
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71871
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=162838
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XX10025&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=Estonian+National+Broadcasting+Act


Näide. Uus mõte ja idee, mida jagada
Küsimus: milliseid oma algatusi võiksid ja 

tahaksid teistega üldisemalt jagada? 

http://menu.err.ee/v/uudised/elu/7c9b14d1-f08a-4290-a184-ad691fcb838b/avati-
internetikeskkond-kus-inimesed-laenutavad-omavahel-raamatuid

4.10.2016 13:35
Bookworld.me tegevjuht Anu Vunk tutvustas täna "Terevisioonis" eraraamatukogu platvormi, 
mis pakub raamatusõpradel võimalust laenutada omavahel soovitud raamatuid.
Mõte sai alguse 2012. aastal, kui idee autor ei mäletanud, kellele ta oli laenutanud ühe oma 
lemmikraamatutest "Egoisti piibel". Poodides oli see raamat välja müüdud ja ta mõtles, et 
võiks olla selline platvorm, kus saab ära märkida, kelle kätte sa oled oma raamatud andnud.
Bookworld sai teoks käesoleval aastal ning seda on testitud Eestis, Rumeenias, Taanis, Itaalias, 
USAs, Indias ja Lõuna Aafrikas.

Toim. Madis Laur

http://menu.err.ee/v/uudised/elu/7c9b14d1-f08a-4290-a184-ad691fcb838b/avati-internetikeskkond-kus-inimesed-laenutavad-omavahel-raamatuid


• Erinevad väljaanded võivad käsitleda sama teemat
sarnaselt või erinevalt.

• Erinevad kontekstid, detailid ja viited annavad
mitmekesisuse, ärgitavad mõtlema, mida sisu tähendab.

• Võtke palun uurida ühesama teema tekste erinevatest
väljaannetest.

• Võite võtta ka keeleerinevusega tekste, eesti- ja
venekeelsest ERRi portaalist,  portaalist Delfist ja
määratleda, millised on eri keeltes avaldatud sama
teema käsitlemise sarnasused ja erinevused.

• Püüdke vastata:
• - millised kontekstid on sarnased ja erinevad?
• - millised detailid on sarnased ja erinevad?
• - millised hinnangud on sarnased ja erinevad?



5. tund: 
Dialoog ajakirjanduses

Intervjuu

I osa

5.1. 



Dialoog ja küsimused dialoogi enda
kohta

• Kas oled märganud, mida ja kuidas inimesed üksteiselt midagi
küsivad?

• Kas oled ise midagi küsinud ja uurinud?
• Mis on kõige tavalisem küsimus, mida Sina esitad emale? 

Õpetajale?
• Teadmiste ja nõu küsimisel sa tavaliselt mõtled, kellelt mida

tasub küsida.
• Aga mida Sinult tavaliselt küsitakse?
• Nendelt inimestelt, kellel on suured teadmised mingil teemal ja

on maailma asjade peale palju mõelnud, küsitakse nende
teadmisi ka teiste inimeste informeerimiseks.

• Mis valdkondade kohta Sina ise oled huvitavaid intervjuusid
kuulnud?



Intervjuu ja intervjueerimine

• Intervjuu põhielemendid on küsimine ja vastamine .
• On oluline erinevus, kas intervjuu on rohkem faktikeskne või

persoonikeskne

• Intervjuu liigitusi ja vorme.
1.uudis-intervjuu (küsimused-vastused-väited, usutletava tutvustamine – miks
just tema))  
2. intervjuu sündmuskohal (toimuva täpne objektiivne edasi andmine) 
3.  reportaažlik intervjuu (olulised on sündmuste ja keskkonna taustade
kirjeldus)
4. arvamusintervjuu (uuritakse arvamust ja põhjendusi mingi teema kohta)
5. portreeintervjuu (keskendutakse inimesele kui subjektile, tema
maailmapildile)
6. debatt – poliitintervjuu (keskendutakse maailmavaatelistele argumentide



Intervjuu
• Oluline on kanal, kus intervjuu vahendatakse, erinevused on 

trükitud ajakirjanduse, raadio, televisiooni ja veebi kui
kanalite vahel

• Oluline on intervjuu formaat: kas dialoog ühe, kahe, kolme v 
enama inimesega

• Oluline on intervjueerimise keskkond: kas sündmuskoht, 
juhuslik taust, stuudio üldiselt või konkreetse saateformaadi
stuudio jms

• Tüüpiline intervjuu on ekspertintervjuu, kus valdkonna
asjatundja selgitab ja põhjendab nähtusi või seisukohti

• Ootused intervjuule on, et see oleks objektiivne, asjakohane, 
neutraalne.

• Ajakirjanduses on ‘intervjuu’ sünonüümid vestlus (vabas
vormis mõttevahetus), usutlus (žanr), küsitlus (meetod). 



Valikkursuse tutvustuse kokkuvõte

• Webinaril olen esitanud meedia ja ajakirjanduse valikkursuse 
eesmärgid, üldised lähtekohad ja toonud näited mõnest tunnist

• Valikkursus kasutab ajakohaseid näiteid vastavalt sellele, mis
ühiskonnas on parajasti üldine kõneaine ja arutlusteema

• Valikkursusel on ühtaegu läbivalt kordamisi ning edasiliikumine, 
mängides läbi igapäeva meedia ja ajakirjanduse erinevad
positsioonid: olles infoallikas, olles ajakirjandusliku teksti looja, 
olles kriitiline lugeja ja mõtestaja ühiskonnas

• Valikkursus peaks olema tore pideva enesetäiendamise
võimalus ka õpetajale endale

☺


