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Uudise kriteeriumid, millest lähtudes meediakanal enamasti
infotulvast valiku teeb, on järgmised:

1) päevakajalisus (millest inimesed räägivad?)

2) ajakohasus (värskus, eile-täna toimunud sündmused)

3) erakordus (ootamatu ja sihtgruppi intrigeeriv)

4) prominentsus (uudises on tuntud inimene)

5) lokaalsus (geograafiline lähedus)

6) konfliktsus (uudises on olemas vastaspooled ja vastandlikud
seisukohad)

7) mõjukus (info, milleta sihtgrupp ei oska käituda)

8) kanalile omasus (info, mis sobib kanali välja kujunenud
imagoga ja kattud kanali spetsiifikaga)



avaliku arvamuste välja struktuur, arvamuse kujunemine   (W. 
Lipmann) 

1. 
REAALSED
sündmused oma
esmasuses
(vahetu reaalsus)

2.

Avalikkusena tõlgendatud
reaalsus:
sündmused nende
teisesuses: asetatuna
sotsiaalsesse konteksti
(vahendatud reaalsus)

3. 
Individuaalne reaktsioon
sellele, mida tõlgendatakse
avalikuna



NÄIDE SÜNDMUSEST. KIRJELDA VISUAALI. 

Mis märk on? Kuidas tõlgendada? Milline on märgisüsteem? Mida artikkel Eesti ühiskonna ja kultuuri
kontekstis tähendab? 

Tallinnlane tööbörsil: otsin lihtsat tööd. 8.2.2011 ÕL Viljar Voog
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=413829

http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=413829


2016, 7. sept, delfi



NÄIDE. RAHAVAHETUSE OOTUS – KROONILT EUROLE.
Rahast kõnelemine ühiskonnas otseselt ja kaudselt. 

Märk, tähendus ja märgisüsteem ühiskonnas
9.2.11 ÕL



7.9.2016 ERR

Küsitlus: omavalitsustes on populaarseim presidendikandidaat Kaljurand 

http://uudised.err.ee/v/eesti/cee24ef6-437c-4542-8d59-765790ae5eaa/kusitlus-omavalitsustes-on-populaarseim-
presidendikandidaat-kaljurand
• Täna 08:39 
• Allikas: BNS
• Rubriik: Eesti
• Ajalehe Eesti Ekspressi korraldatud küsitlusest selgub, et kohalike omavalitsuste volikogude liikmete seas on populaarseim

presidendikandidaat Marina Kaljurand.
• Pärast presidendivalimiste nurjumist riigikogus korraldatud uuringu kohaselt toetab Kaljuranda 28 protsenti ja Siim Kallast 24 

protsenti küsitletutest. Nemad mõlemad on võrreldes juuniga toetust kasvatanud, märgib Eesti Ekspress.
• Kolmandal kohal oli Allar Jõks 13 protsendiga, aga tema toetus oli kõige rohkem - 9,5 protsendipunkti - kahanenud.
• Neljas oli küsitluse kohaselt Mailis Reps 11 protsendiga. Repsi toetus oli kõige rohkem võrreldes viimase uuringuga kasvanud -

kaheksa protsendipunkti.
• Viiendaks platseerus Mart Helme üheksa protsendiga, tema toetus ei olnud muutunud. Kuues oli Eiki Nestor, keda toetas kaheksa

protsenti vastanutest. Tema toetus oli kolme protsendipunkti võrra tõusnud.
• Uuringus küsiti ka potentsiaalsete valijameeste teist, kolmandat ja neljandat eelistust, et hinnata kandidaatide šansse valimiskogu

lõppvoorus. Nende andmete kohaselt oleks Ekspressi hinanngul suurimad šansid teises voorus Siim Kallasel.

http://uudised.err.ee/v/eesti/cee24ef6-437c-4542-8d59-765790ae5eaa/kusitlus-omavalitsustes-on-populaarseim-presidendikandidaat-kaljurand
http://uudised.err.ee/l/eesti


7.9.2016 ERR

• Täna 05:41    Allikas: AP-AFP-BNS     Rubriik: Välismaa
• USA demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton kritiseeris teisipäeval vabariiklasest rivaali Donald Trumpi, nimetades teda ohuks

riigi rahvuslikule julgeolekule, Trumpi sõnul on riigile ohtlik hoopis Clinton.
• Clinton hoiatas Floridas, et Trump viiks USA Lähis-Idas tagasi sõtta. Sõjaveteranidele ja nende perekondadele tuletas ta meelde Trumpi

solvangut lahingus hukkunud Ühendriikide sõduri moslemitest vanemate aadressil.
• "Kogu tema kampaania on olnud üks pikk solvang kõigi kõigile, kes on mundrit kandnud," ütles Clinton Tampas Lõuna-Florida ülikoolis.
• Trump avalikustas 88 erukindrali ja -admirali kirja, kes kutsuvad USA rahvusliku julgeoleku poliitikas "kurssi korrigeerima".
• Ärimagnaat üritas sellega tagasi lükata esileedi argumendid, mille kohaselt on tema parim inimene teenima USA relvajõudude kõrgeima

juhina.
• "Me usume, et selline muutus on võimalik ainult kellegi juhtimisel, kes ei ole sügavalt seotud ja suuresti vastutav meie sõjaväe kärpimise

ning meie riiki ja maailma ähvardavate ohtude eest. Sel põhjusel toetame Donald Trumpi kandidatuuri järgmise ülemjuhataja kohale," 
seisab kirjas.

• Clintoni sõnul on Trump erinevalt oma eelkäijatest John McCainist ja Mitt Romneyst endale hilinenult sõjaväelise taustaga toetajad
leidnud.

• Eksvälisminister tõstis esile asjaolu, et talle on toetust avaldanud erukindral John Allen ja endine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor
Michael Morell.

• "Nad teavad, et saavad minuga arvestada ja et ma oleksin seda tüüpi relvajõudude ülemjuhataja, kes kaitseb meie riiki ja sõdureid. Nad
teavad, et nad ei saa loota Donald Trumpile," ütles Clinton teel Floridasse. "Nad näevad temas ohtu ja riski."

• Trump ütles Virginias kampaaniaüritusel, et "me kavatseme ISIS-e probleemi lahendada". "Aga me peame tagasi pöörduma oma riigi
ehitamise juurde, sest see on teel põrgusse."

• Vabariiklaste kandidaat hoiatas, et Clinton ei suuda Vene presidendile Vladimir Putinile ja teistele jõulistele liidritele vastu seista.
• "Putin vaatab teda ja naerab," ütles Trump.
• Clintoni asepresidendi kandidaat Tim Kaine ütles Põhja-Carolinas Wilmingtonis peetud kõnes, et Trump eksitab valijaid oma 

välispoliitilistes seisukohtades.
• Kaine'i sõnul väidab Trump, et oli Iraagi sõja vastane, ehkki ütles sõja eel mitmele väljaandele, et toetab sõda. "Emotsionaalselt

ebastabiilse, faktidest teadmatuses, enesekeskse ja kogenematu Donald Trumpi relvajõudude ülemjuhatajaks saamise väljavaade tekitab
minus surmahirmu," lausus Kaine.

• Demokraatide asepresidendikandidaat ütles, et Trumpil on diktaatorite vastu "veider imetlus", ta on lugupidamatu USA sõjaväe vastu ja 
ei saa aru USA suhteid Venemaa, Ladina- ja Lõuna-Ameerika ning Lähis-Idaga puudutavatest põhifaktidest.

Clinton ja Trump nimetasid teineteist USA-le
ohtlikuks
uudised.err.ee/v/valismaa/6f1a44b6-4f78-41dc-
8702-4acb874fba07/clinton-ja-trump-nimetasid-
teineteist-usa-le-ohtlikuks

http://uudised.err.ee/l/valismaa
http://uudised.err.ee/v/valismaa/6f1a44b6-4f78-41dc-8702-4acb874fba07/clinton-ja-trump-nimetasid-teineteist-usa-le-ohtlikuks


Idee:  6.9.2016 ERR Vabariigi kodanikud. Aarne
Rannamäe viimane saade

• "Vabariigi kodanikud": riigipea sõelumisel saaks otsevalimise element olla 
toetusallkirjade kogumine 

ETV saates "Vabariigi kodanikud" leiti, et kui on soov tuua presidendivalimised
rahvale lähemale, võiks kaasava elemendina olla kord, kus kandidaadiks saab alles
siis, kui on teatav hulk toetusallkirju kogutud.

• Mõtte pani lauale Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar, kelle arvates võiks
kandidaadiks saamise eeldus olla näiteks 10 000 toetusallkirja kogumine. Ülejäänud
saatekülalised leidsid, et see number võiks olla suurem, alates 20 000st.

• Seekordsed presidendivalimised on teatavasti jõudnud valimiskokku, kus otsus
tuleb langetada 335 valijamehel ning valituks osutub kandidaat, kes kogub
vähemalt 168 häält.

• Eesti põhiseaduse projekti üks autoreid ning praegune riigikogu liige Jüri Adams 
leiab, et valimiskogu korras on rumal see, et seal ei ole võimalik enam
kompromisskandidaate leida.

• "See on konstrueeritud nii, et saaks poole päevaga Tallinnas ära käia ja enne õhtut
veel koju jõuda," kõlas kriitika Adamsi suust.

• Ta tõi näite Lätist, kus on piiramatu arv valimisvoore: iga päev üks voor ja iga vooru
eel saab kandidaate üles panna. "Valimiskogus kompromissi toimuda ei saa. Need
kandidaadid, kes on esitatud, on n-ö lukku löödud."

http://uudised.err.ee/v/eesti/821ecf92-db2c-42e0-84bb-98521f992ed1/vabariigi-kodanikud-riigipea-soelumisel-saaks-otsevalimise-element-olla-toetusallkirjade-kogumine


Sündmus kommunikatsioonis – 6 komponenti, 
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http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kas-meedia-loob-voi-lohub-avalikku-
sfaari?id=51041258
Kas meedia loob või lõhub avalikku sfääri? (9)    07. juuni 2006
Katrin Aava

Demokraatia üheks alustalaks on tavapäraselt peetud meediat. Saksa filosoofi Jürgen Habermasi
järgi on arutleva demokraatia ideaalmudel seotud eelkõige avalikkusega.
Sellisel juhul pole otsuste legitiimsuse tagatiseks üksnes ühiskonnaliikmete enamuse esindatus,
vaid eelkõige otsustamisele eelnenud arutlus. Selline arutlus koosneb ideaalis ratsionaalsest,
neutraalsest, avatud ja domineerimisvabast kommunikatsioonist nende vahel, keda kõnealused
otsused puudutavad. Arutluse eesmärk on jõuda konsensuseni, mille õigustatust kõik osalejad
tunnistaksid, ning selline arutlus peab leidma aset avalikkuses.
Habermasi hinnangul on alates 19. sajandist poliitiline avalikkus kaotanud oma autonoomsust,
kuna kommunikatsioon ei ole enam võimuvaba eelkõige eri survegruppide majandusliku
huvitatuse tõttu. Kas juhul kui äri- ning poliitiline eliit on omavahel kokku leppinud, toimub
meedias enam tegelikku arutelu, mis mõjutaks ka ühiskonnas otsuste langetamist? Kas näiteks
arhitektid ja linnakodanikud saavad kaasa rääkida avaliku ruumi kujundamise küsimustes või
teevad võimulolijad otsuseid kinnisvaraarendajate kasuks, kes rahastavad nende parteisid?
Oleme tunnistajaks, et olulised väitlused ei toimu meedias. Riigikogu väitlused pole sisulised,
seal ei kaaluta opositsiooni argumente ning kõnepuldis esineja peab eelkõige silmas võimalikku
meediakajastust. Kuidas tegelikke otsuseid vastu võetakse, selgub alles siis, kui üks osapool
lekitab ülitundliku materjali meediasse, eesmärgiga teist poolt kompromiteerida. Olulisi otsuseid
tehakse parteide tagatubades. Ja kui siseneb meedia, siis lõpevad tegelikud arvamusavaldused.
Ühiskondliku arutluse asemel näeme pigem lavastust, mida juhivad imagoloogid, avalikkusele
mõeldud sõnumeid esitavad suhtekorraldajad ning kommunikatsioonijuhid.
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Avaliku sfääri äristumine
Liberaalne ideoloogia on muutnud heaoluühiskonda: individualistlike väärtuste esiletõus ning
solidaarsuse, sidususe vähenemine on tõsine oht sotsiaalsele korrale, kogu ühiskonna
harmooniale. Demokraatlik poliitika kaotab oma mõjujõudu turumajandusliku fundamentalismi
tõttu. Tagajärjeks on avaliku sfääri jätkuv kommertsialiseerumine. Kultuuriministri ettepanek
tuua reklaam avalik-õiguslikku telekanalisse oli tegelikult selge näide avaliku sfääri piiramisest.
Rein Lang edendas omal ajal väitlust teemal, et riikliku telekanali rahastamine tuleb lõpetada,
sest igasuguseid teenuseid saab tellida ka erakanalitelt. Seega võime Eestiski näha survet
allutada meedia jõulisemalt poliitiliste ning ärijõudude teenistusse.
Poola päritolu sotsioloog Zygmunt Bauman rõhutab, et nüüdismeedia eelistab kiirust ning
liikumist arutlusele ning süvenemisele, üksikisiku probleeme kollektiivsetele, iidoleid
autoriteetidele, etendusi tegelikele poliitilistele sündmustele. Kõige selgem näide on ehk Eesti
erakanalite muutunud uudistesaated. Olukord, kus kodanikkond defineerib end tarbimise
kaudu, viitab kodanikuühiskonna ning avaliku sfääri taandumisele. Aga tegeliku avaliku sfäärita
pole olemas ka kriitilist kodanikku.

Laenud ja vabadus
Chantal Mouffe’i hinnangul on demokraatlikus avalikus sfääris kriis. Seda põhjustab
üleilmastumise tingimustes toimuv uusliberalismi võidukäik ning heaoluühiskondades
domineeriv individualistlik tarbimiskultuur. Parem- ja vasakpoolse poliitika piirjoonte
ähmastumine on viinud selleni, et konsensus leitakse tsentris. Eestis, kus kodanikuühiskond on
eriti nõrk, tähendab see n-ö turudemokraatiat (demokraatia põhiline roll on olla
turumajanduse kindlustaja). See võimaldab parempoolsete ning autoritaarset poliitikat ajavate
parteide koostööd ning valitsemist. Valijad, keda on õpetatud nägema demokraatias vaid
vahendit majandusliku heaolu kindlustamiseks, võivad valida endale võimu, mis võtab neilt ära
järjest rohkem demokraatlikke õigusi, lubades majanduslikku heaolu.
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Ennast pangalaenudega koormanud rahvas võib eelistada olmelist stabiilsust
kodanikuvabadustele.
Demokraatlike alternatiivide puudumine soosib (parem)äärmusparteide,
fundamentalismi esilekerkimist. Kui ühiskonnas puudub konfrontatsioon eri
demokraatlike poliitiliste identiteetide vahel, võimenduvad rahvuslikud, religioossed
vastasseisud, mida meedia tahes-tahtmata hakkab võimendama ning süvendama. Ühe
inimese pea maharaiumine on mikrosündmus, kuid CNN-is näidatuna mõjutab juba
miljonite hoiakuid. Ebastabiilsuse suurendamiseks mõeldud sündmused korraldatakse
viisil, et meedia vahendusel saaks sõnumit oluliselt võimendada. Äärmuslased
manipuleerivad selgelt meediaga.
Euroopa heaoluühiskonna immigratsioonivastased liikumised, süvenev islamivastasus
jt vastasseisud viivad ühiskonnas aga antagonismideni, mida on keeruline
demokraatlikult lahendada. Ameerika Ühendriikide näitel võib rääkida avaliku sfääri
olulisest vähenemisest pärast 11. septembrit 2001: ebastabiilsetes oludes suudab
politseiriik tagada rohkem turvalisust kui demokraatlik ühiskond.
Ka konflikt pronkssõduri pärast ei ole võitlus mitte mineviku, vaid pigem oleviku ja
tuleviku pärast. Kui kahel rahvusel puudub ühine kommunikatiivne ruum, ühine avalik
sfäär, kus probleeme arutatakse, siis luuakse see avalik ruum tänavale.
Meediauuringud viitavad vene elanike ilmsele alaesindatusele Eesti meedias. Kui vene
noor ei näe meedias oma rahvuskaaslasi ühiskonnas olulistel teemadel kaasa rääkimas,
tajub ta ka enese piiratud võimalusi ühiskonnas osaleda, teha karjääri ning ennast
teostada. Venelane on eesti meedias äraostetava poliitiku võrdkuju, naeruvääristatud
umbkeelne, kel puudub väärikas roll Eesti riigi kodanikuna.
Keda ei kaasata, see hakkab vastu töötama. Kui majanduslikud ja poliitilised otsused
kasvavad välja sotsiaalse suhtluse tihedaist võrgustikest, ei tundu vastuhakk enam nii
ahvatlev ning seda pole kerge ka piiri tagant provotseerida.
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kõneaine e agenda setting: 
kuidas kujuneb ajakirjanduse ja 

meedia agenda

2. 2. 



Kommunikatsiooni lineaarne mudel

Saatja  tekst, sõnum  vastuvõtja

kes?  mida ütles?  kellele?  millises kanalis?  millise efektiga?

(Lasswell) 



Paris-Match, 1955. Prantsuse 

armee mundris neeger 

saluteerimas ja trikoloori 

vaatamas.





UUE KÕNEAINE KUJUNEMINE ÜHISKONNAS AASTAL 1988: 

AVALIKUD KÕNED. ENSV Loominguliste Liitude juhatuste

ühispleenum, 1.-2. aprill 1988

KUULA (salvesta) KÕNESID Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist! 

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-01
Ignar Fjuk, Mikk Mikiver, Arno Köörna, Endel Lippmaa, Urmo Kala

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-02
Aili Aarelaid, Klara Hallik, Mikk Mikiver, Jevgeni Golikov, Marju Lauristin

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-03
Vladimir Beekman, Eigi Ado, Ain Kaalep, Irina Raud, Enn Põldroos, Ike
Volkov, Lepo Sumera, Heino Kiik, Mikk Mikiver

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-04
Valve Pormeister, Hando Runnel, Arvo Valton, Tõnu Tepandi, Mikk
Mikiver

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-05
Mikk Mikiver, Rein Raud, Aleksei Peterson, Mihhail Šatrov

• http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-06

• Allan Kullaste, Rein Järlik, Aivo Lõhmus, Jüri Arrak, Vladimir Beekman

http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-01
http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-02
http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-03
http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-04
http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-05
http://arhiiv.err.ee/vaata/loominguliste-liitude-juhatuste-uhispleenum-06


Halli mudel
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Kes kujundab avalikkust:
avalikkuse kriitiline analüüs.
Mälu kui kriitilise avalikkuse 

instrument
2.3.



Avalik ja avalikkus

• Sõnade “avalik” ja “avalikkus” kasutamine on ebaselge

• “Avalik üritus” on kõigile juurdepääsetav

• “Avalik” hoone majutab riigiasutust

• Riik on “avalik võim”

• “Avalik” (ametlik) vastuvõtt kätkeb representatsioonijõudu, 
avalikku tunnustust

• Levinuim avalikkusekategooria puudutab avalikku arvamust 
ning publikut



Avalik ja privaatne

• “Avaliku” ja “privaatse” kategooriate vastandus pärineb 
kreeka linnriigist. 
Polise sfääris olid kodanikud võrdsed, 
oikose sfääris (majas, majapidamises) oli kodanik despoot

• Nende kategooriate vastandlikkus hägustus keskajal, tekkis 
representatiivne avalikkus, mis seostus staatusega

• Reformatsioon loob esimene privaatsfäär religioonis – usust 
saab eraasi



Kodanlik avalikkus

• Varane kapitalism tekitas Euroopas laialdase kaupade ja 
väärtpaberite ringluse, millega tekib ka vajaduse uudiste järele

• Varakapitalismi revolutsioonilisus ilmneb merkantilismi ajal. 
Privatiseeritud majandustegevus on avaliku reglementatsiooni 
all, tekib avalik huvi – sotsiaalsus

• Avaliku võimu sekkumine eraellu (maksud) tekitab arutleva 
publiku kriitika. Kriitika muutub ajakirjanduse elemendiks

• Kodanlik avalikkus – publikuks koondunud eraisikute sfäär

• Meediumiks kasutatakse avalikku arutelu

• Poliitiliste funktsioonide täitja riigi ja ühiskonna vahelises 
pingeväljas



Privaatsfäär ja avaliku võimu sfäär

Privaatsfäär Avaliku võimu 

sfäär

Kodaniku 

ühiskond

Poliitiline 

avalikkus

Riik

Kirjanduslik 

avalikkus 

Väikeperekond-

lik siseruum 

“Linn” Õukond



Avalikkuse kujunemine

 “Linn” – kohvikud salongid ja lauaseltsid, 
kui uued avalikkuse institutsioonid

 Tekib “lai publik”, muutused kunstis

 Perekondlikust privaatsusest saab alguse 
humaansuse käsitlus

 Tekkinud kirjanduslik avalikkus muutumas 
poliitiliseks avalikkuseks



Poliitiline avalikkus

 Inglismaal 1690ndad

• Inglise Panga asutamine

• Eeltsensuuri kadumine

• Esimene kabinetivalitsus

 Prantsusmaa ja Saksamaa

• Võrreldes Inglismaaga protsess aeglasem ja 
keerulisem



Sotsiaalsest sfäärist

• Riigi toetusel väljus perekond ühiskondliku töö 
kompleksist 

• Tootmine > (vaba aja) tarbimine
• Avalik töösfäär tungis privaatsfääri – tehaste korterid 

oma töötajatele
• Kultuuri kohandamine massipubliku jaoks 
• Avaliku arvamuse puudumine ajalehe veergudel –

nõrk diskussioon 
• Human interest`i osakaalu suurenemine
• Ajakirjandus > meelelahutus



Filosoofid: avalikkuse idee ja 
ideoloogia

• Opinion, public opinion, opinion publique

• Kant: õiguskord ja valgustus

• Hegel: massides mittetäielik eelarvamus

• Marx: väärteadvus

• Mill: paljude ja keskpäraste valitsemine

• Tocqueville: konformsusele sundiv jõud



Avalikkuse funktsioonimuutus läbi 
ajakirjanduse ajaloo

• Ajaleht kui käsitöö

• Poliitilise momendi lisandumine

• Toimetuste tekkimine

• Kasumi teenimisele keskendumine

• Kontrolli jagunemine avaliku- ja erasektori 
vahel

• Suhtekorralduse esiletõus



Muutunud avalikkus

• Muutunud huvide lepitamise ülesanne

• Poliitilistesse protsessidesse sekkuvad 
kõrvalised organisatsioonid

• Avalikkuse funktsioonimuutusest tingitud 
muutused poliitilistes ühingutes

• Muutused parlamendis



Õigusriigist sotsiaalseks riigiks (SR)

• SR kui ühiskondliku korra kandja, kes lisab 
põhiõigustele sotsiaalprogrammi punktid

• teenindav, jaotav, sotsiaalsete garantiidega riik, 
kus õigus osaleda poliitilise avalikkuse 
institutsioonides

SR poliitilise avalikkuse eeldused:

1) bürokraatlike otsuste objektiivselt võimalik 
minimeerimine

2) struktuuriliste huvide konflikti suhteliseks 
muutmine selgesti tunnetatava üldise huviga



Sotsiaalriigi poliitiline avalikkus

• riigiga seotud poliitilised organisatsioonidest +  
kultuuriliste ja religioossete jõudude aktivistid

• poliitilises avalikkuses tekib organiseeritud 
erahuvide konkurents; avalik ja privaatsfäär 
põimuvad

• vastukäivad tendentsid: 

kriitiline avalikkus vs manipulatiivne avalikkus



Harjutus: avalikkus ja mälu. Mälu kui 
kriitilise avalikkuse instrument. 

Lembit Lauri „Kirjutamata memuaare“ 
saate kuulamine Eesti Raadio arhiivist

• Näited: Lembit Lauri saatesari ‘Kirjutamata memuaare’ Eesti Raadios
• Kuula ERRi arhiivist Lembit Lauri saadet ja arutle, miks on vaja 

mäletada ning ajakirjanduses mälu värskendada. 
• Inimene räägib oma elust ja ühiskonnast, oma elust ühiskonnas
KÜSIMUS: 
• Kirjeldage, millest on jutt? 
• Millised episoodid on inimesele endale olulised, millest ta kõneleb 

üksikasjalikumalt nagu mälupildist?
• Milliseid üldistusi teeb inimene oma loo kohta ise?
• Mida Sina kuulamisel uut teada said ja ise edasi mõtled? Mida ise oma 

vanematelt või vanavanematelt küsid või nendega arutada? 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Meediatiimi
komplekteerimine ja 

õppeülesandena eeltöö valitud 
sündmuse kajastamiseks

2.4. 



Kontekst: ümbruskonna iseloom

• sotsiaalsed tingimused

• kultuuriline kontekst

• kogukonna suurus, 
heterogeensus

• väärtussüsteem

• meediakorraldus

• …



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Praktikum. Rühmatöö.
Praktilise ajakirjandustöö 

harjutamine. Uudis. 
Uudise analüüs

2.5.



Uudise kriteeriumid, millest lähtudes meediakanal enamasti
infotulvast valiku teeb, on järgmised:

1) päevakajalisus (millest inimesed räägivad?)

2) ajakohasus (värskus, eile-täna toimunud sündmused)

3) erakordus (ootamatu ja sihtgruppi intrigeeriv)

4) prominentsus (uudises on tuntud inimene)

5) lokaalsus (geograafiline lähedus)

6) konfliktsus (uudises on olemas vastaspooled ja vastandlikud
seisukohad)

7) mõjukus (info, milleta sihtgrupp ei oska käituda)

8) kanalile omasus (info, mis sobib kanali välja kujunenud
imagoga ja kattud kanali spetsiifikaga



Žanrid
FAKT TÕLGENDUS
fakti uudis kommentaar, juhtkiri, analüüs, 
kolumn
foto/video sündmuskohal intervjuu, vestlus, vestlusring, 
debatt
sündmusreportaaž reportaaž (kommenteeritud)
fakti-intervjuu probleemlugu, andmeanalüüs
andmetabelid, data olemuslugu, portree
nn big data eksperiment, lavastus, mäng

karikatuur, koomiks, veste
säuts jm sotsiaalmeedia suhtlus
kunstiline artikkel, programm



Pressiteate koostamisel on kasulik arvestada ajakirjandusliku 
uudisloo klassikalise struktuuriga. Klassikaline uudis on nagu 
tagurpidi pööratud püramiid, kus kõige üldistavam on pealkiri, 
sealt edasi tuleb teemalause/sissejuhatus ning edasi tulevad 
konkreetsed faktid ehk ideed A, B, C ja nii edasi koos 
laiendusega. Uudise lõppu jääb taust ja perspektiiv.

 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Praktikum. Rühmatöö.
Praktilise ajakirjandustöö 
harjutamine. Reprotaaž. 

Reportaaži analüüs
2.6.



Žanrid
FAKT TÕLGENDUS
fakti uudis kommentaar, juhtkiri, analüüs, 
kolumn
foto/video sündmuskohal intervjuu, vestlus, vestlusring, 
debatt
sündmusreportaaž reportaaž (kommenteeritud)
fakti-intervjuu probleemlugu, andmeanalüüs
andmetabelid, data olemuslugu, portree
nn big data eksperiment, lavastus, mäng

karikatuur, koomiks, veste
säuts jm sotsiaalmeedia suhtlus
kunstiline artikkel, programm



M Rogozin: Prantsusmaal pole õigust Mistrale kolmandatele riikidele müüa (22)
9. mai 2015 21:46
Prantsusmaa ei tohi Mistral-klassi helikopterikandjaid ilma Venemaa loata kolmandatele riikidele müüa, ütles Vene
asepeaminister Dmitri Rogozin.

«Nad ei tohi müüa midagi ilma meie loata,» lausus Rogozin ajakirjanikele.
Ta ütles, et tema hinnangul pärinevad ettepanekud Mistralide uputamiseks või müümiseks Prantsuse sõjaväelastelt. «Ma 
arvan, et nad šantažeerivad oma poliitikuid,» ütles ta.

http://maailm.postimees.ee/3184839/rogozin-prantsusmaal-pole-oigust-mistrale-kolmandatele-riikidele-
muua#comments



* http://arvamus.postimees.ee/3180697/priit-pullerits-eestkonelejad-naidaku-eeskuju   

Priit Pullerits: eestkõnelejad näidaku eeskuju 88  7. mai 2015 10:58
Viis kevadet tagasi, kui sisserändeoht polnud Eestis mingi teema, küsisin intervjuus Mihkel Raualt, kes nüüd istub
sotsiaaldemokraadina riigikogus, mis talle vasakpoolsete juures kõige vähem meeldib.
Ta vastas sellele sõna-sõnalt nii: «Me oleme üsna silmakirjalikud. Justkui räägime solidaarsusest, tunneme inimestele kaasa – aga kust
me võtame selle õiguse? Kas keegi on meid palunud enda eest rääkima? Teiseks, meile meeldivad tavalised lihtsad inimesed niikaua, 
kuni nad uksest sisse tulevad. Kui sa räägid, et sulle meeldivad rõhutud ja vaesed, aga sul on kodus vabu ruutmeetreid – võta nad
enda juurde elama! Siis sa ei taha neid.»
Nood Raua sõnad kõnetavad palju rohkem nüüdset aega, kui Eestis on lahvatanud justkui enampakkumine, kes, olgu ta vasak- või
parempoolne, suudab näidata end immigratsioonisõbralikumana. Kui endine euroametnik Uku Särekanno pakkus eelmisel nädalal, et 
Eesti võiks võtta Vahemere maadest vastu paarkümmend naist ja last, siis Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper tegi
Postimehes ettepaneku võtta vastu juba paarsada Maltale maabunut ning kirjanik Olev Remsu loetles lennukalt, keda kõiki oleks
soovitav Eestisse tuua: küll tuareege ja berbereid, hausasid ja jarubasid, süürlasi ja teisi.

http://arvamus.postimees.ee/3183599/uku-sarekanno-pulleritsu-nokaut-pagulasteemal#comments
Uku Särekanno. Foto: Erakogu Uku Särekanno: Pulleritsu nokaut pagulasteemal
8. mai 2015 14:51
Võta immigrant perre või ära kobise. Nii presenteerib Priit Pullerits valikuid pagulaspoliitika teemal. Ja kuna vabatahtlikke napib, siis
on sellega teema laualt maas. Nokaut kõikidele, kes eeskuju ei näita, kirjutab Uku Särekanno.
Kuna eeskuju näitajaid napib ka teistes riikides, siis üldreeglina varjupaigataotlejate vastuvõtmisel kasuperedele ei loodeta. 
Peaasjalikult on nad kõik majutatud vastuvõtukeskustesse või riigi poolt renditud üüripindadele. Jah, mõni õnnelik laps on siiski
lõpetanud ka kasupere juures, ent reeglina on tegemist siiski pagulaskeskustega.
Esiteks kohast. Eestis paikneb varjupaigakeskus Vao külas Väike-Maarja vallas. Ja minu teada on sealne vallavalitsus asjade seisuga
rahul. Huvitaval kombel tekkis paar aastat tagasi isegi teatav konkurents Illuka valla ja Väike-Maarja valla vahel. Küsimus ikkagi selles, 
et kumb saab endale keskuse ning sellega kaasnevad töökohad. Seega väita, et Eestis ei leidu ühtegi kohta, kuhu neid inimesi panna, 
oleks ilmselge liialdus. Leiab, kui tahta.
Teiseks rahast. Nagu ma olen kirjutanud ka varasemalt, peamise rahastusallikana saab kasutada Euroopa Liidu migratsiooni- ja
varjupaigafondi. Sealt on võimalik taotleda raha nii inimeste ümberasustamiseks kui ka selleks vajalike teenuste ja infrastruktuuri
arendamiseks. Lisaks peaks hea tahtmise korral olema võimalik kasutada ka struktuurifondide vahendeid. Kas ja millises ulatuses, see 
on juba küsimus neile, kes kirjutavad tänaseid rahastusmeetmeid lahti. Tõsi ta on, et seni ei ole selle nurga alt asjadele vaadatud.
Kolmandaks isiklikust eeskujust. Eeskuju on alati kasulik, ent kas selle puudumisel on ainus valik lennutada kogu teema prügikasti? 
Me ju ei küsi seda, kas narkoennetajad on valmis adopteerima sõltlaste lapsi, kas perevägivallaga tegelejad on valmis pakkuma
ohvritele oma pere juures varjupaika, kas lastekaitsjad on valmis lapsed enda juurde võtma jne. Me eira, et need probleemid on 
ühiskonnas olemas.
Seega jah, olen silmakirjalik, ent vaatamata kõigele jätkuvalt seisukohal, et peaksime aitama. Miks täpsemalt, sellest kirjutasin aga
varasemas Postimehe arvamusloos.
Uku Särekanno töötas aastatel 2007–2013 atašeena migratsiooni- ja piirivalveküsimustes Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu
juures.

http://arvamus.postimees.ee/3183599/uku-sarekanno-pulleritsu-nokaut-pagulasteemal#comments


7.5.2015  Oma asja ajamine - Eesti juhi kutsehaigus Kõik ei peagi püünet nautima
Võib muidugi öelda, et kõik juhid pole karismaatilised ekstroverdid, kes säravalt sõnu seavad. Veel enam – kus lõppeb avalik debatt ja
algab isiklik edevus? Vastu võib väita sedagi, et on palju asju, millest juht ei saa otse rääkida, sest ta küll teab, aga tal pole pabereid
ette näidata. Paljud kiruvad asjade käiku, aga ei taha teha Porti või Arumäed, kes probleemile vaid vihjamisi lähenevad.
Selle kõigega saab nõustuda osaliselt. Selge see, et juht ei pea kõigest alati midagi arvama, rääkimata tühisest eneseeksponeerimisest. 
Kui talle on avalik etteaste piinarikas, siis ei pea teda igal võimalusel otse-eetrisse suruma.
Kuid see kõik on marginaalia. Põhiline küsimus on muus – ja nimelt kodanikujulguses rääkida asjadest nii, nagu nad on. Kodanikujulgus
võiks ettevõtjatel ja liidritel olla kõrgendatud valmisolekus, selle asemel, et hirmus ja mugavuses maadligi roomata.
Miks? Sest juhid saavad asju muuta. Nad saavad seda teha ühiskonnas laiemalt. Ja muidugi saavad nad seda teha ka oma ettevõttes. 
Just neil on valik, kas nende ettevõte kannab avatuse või suletuse kultuuri. Kõnekäänd kala mädanemisest peab kahjuks
paika.   http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/05/07/oma-asja-ajamine--eesti-juhi-kutsehaigus-parim-juht?template=comments     



http://www.eesti.ca/president-ilves-avab-lennart-meri-konverentsi-maailmakorra-
piirid/article44825

http://www.eesti.ca/president-ilves-avab-lennart-meri-konverentsi-maailmakorra-piirid/article44825


Meri konverents, 25.4.15





* http://www.eesti.ca/easi-halb-nali/article44828

EASi halb nali
Eestlased Soomes 24 Apr 2015 EWR Online
EWR

23. aprill 2015,
Marta Jaakson Äripäev
Eesti kutsub soomlasi 70 000 eurot maksva kampaaniaga leiba teenima ühesse eurotsooni vaesemasse riiki. 
„Talendid koju“ kampaania omade peal ei töötanud, nüüd katsetatakse naabritel, kirjutab ajakirjanik Marta Jaakson.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läheb Soome turule kampaaniaga, mille eesmärk on soomlasi Eestisse tööle
kutsuda. Nii soomlaste kui ka eestlaste esimene reaktsioon oli valdavalt, et see peab halb nali olema. Miks peaks 
soomlane Eestisse tööle tulema, on see põhiline vastuseta küsimus. Keskmise palga vahe on kolme-neljakordne, 
mõistagi eestlaste kahjuks. Töötutoetus on Soomes üldjuhul sama või veidi suurem kui Eesti keskmine palk. Soome
pensionärid elavad oma keskmise Soome pensioniga Eestis paremini kui kõrgharitud täistööajaga Eesti töötaja.
Eesti majandusele ei terenda mitte ettevõtluse seisukohalt üldiselt kasulik kerge inflatsioon, vaid kütuseaktsiisi
köetud hinnatõus. Kütushinna tõus toob kaasa enamiku teenuste ja toodete hinna tõusu. See tähendab, et lähiajal
tuleb tarbimine ümber kujundada kesisemaks või rahakotti jääb suurem auk.
Soomlasele on seni magnetiks olnud Eesti odavam alkohol ja tubakas. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõus on Eestis aga
kokku lepitud juba varem. Lisaks juba kavandatule planeerib vastne võimulepe ka veiniaktsiisi tõusu. Soomlaste
suhtumine on selline, et küll see tubakas ja viin siis nüüd mõnest muust riigist odavamalt üles leitakse ja koju
viiakse.
Argumendina, miks soomlane Eestisse peaks tulema, on siiani mainitud asjaolu, et Eesti on edukate IT-ettevõtete
sünniriik. Kutsutakse eelkõige IT-valdkonna spetsialiste. Tõmbenumbritena nimetatakse Skype'i, GrabCadi, 
Transferwise'i ja Taxifyd. Kes veel ei tea, siis enamik nende firmade töötajaid ei tööta Eestis. Enamiku nende firmade
tegevus ulatub Eestist juba ammugi kaugemale.
Tõsiasi on samas see, et IT-valdkonnas on pidev spetsialistide puudus. Ent kui tõenäoline on, et Transferwise
Londonis asjad kokku pakib ja Eestisse kolib, juhul kui Soome IT-spetsialistid peaksid uue töökohana Eestit
eelistama? Pigem kolivad ka need nutikad Soome IT-spetsialistid Londonisse.
Soome talentide Eestisse meelitamine maksab Euroopa maksumaksjale 70 000 eurot. Selle üle, kas tegemist on 
suure või tühise rahaga, võib vaielda. Ent tuulde loopida pole mõtet ei suurt ega väikest raha. Kampaania algab
mais. Siis peaks lähemate kuudega selgeks saama, kui põhjendatud selline kulutus oli.



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Praktikumide kokkuvõtlikud 
analüüsid.

Meediatiimide lugude 
ettekanded, küsimused, 

vastused 
2.7.



MILLISED LOOD VALMISID? 

KUS OLI FOOKUS?  

KUIDAS LUGU VASTU VÕETI – MILLISED OLI 

REAKTSIOONID JA KÜSIMUSED? 

Kontekst

Teade 

SAATJA -------------------------- VASTUVÕTJA

Kood 

Kontakt 



ANALÜÜS: avalikkuse elemendid ja protsess

1. Probleemi teadvustamine asjatundjate ringis. Meedia roll: avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, oluliste 
materjalide esiletõstmine, järjekindel tähelepanu olulise ainese suhtes

2. Arutelu kitsamas avalikkuses. Meedia roll: kujundada ja säilitada phine vaimne ruum, juurdepääsu võimaldamine 
, olulise esiletõstmine, uue ainese lisamine; valimstada ette laiema tähelepanu koondumise

3. Tähelepanu järsk tõus, päevakorda kerkimine. Meedia roll:  soodustada tähelepanu koondumist, olulisuse ja 
aktuaalsuse määratlemine, sotsiaalse resonantsi prognoosimine, säilitada tähelepanu, värske informatsiooni 
ja mõtestava ainese lisamine, olulise määratlemine ja esiletõstmine. 

4. Kristalliseerumine (selginemine) Media roll: seisukohtade koondamine ja korrastamine, põhiliste tõlgendus- ja 
suhtumisvõimaluste väljatoomine, värske informatsiooni ja mõtestava ainese lisamine, arutelu 
mitmehäälsuse saavutamine, põhiliste sotsiaalsete huvigruppide kaasahaaramine 

5. Polariseerumine. Erinevaid seisukohti ja otsusevariante pooldajate koondumine vastandlikeks leerideks, mis 
eeldab oma huvide määratlemist kõigilt huvigruppidelt ja liitumist nende jõududega, kes neid huve kõige 
selgemalt ja lootustandvamalt väljendavad. Meedia roll: värske informatsiooni ja mõtestava ainese lisamine, 
huvigruppide kaasahaaramine (seisukohtade vastandamine, ühishuvide määratlemine ja arutelu seostamine 
ühishuvidega, arutelu fokuseerimine) 

6. Konsolideerumine ja surve . Domineerivate seisukohtade kujunemine, üksmeele saavutamine teatava otsustuse 
vajalikkuses, selle arvessevõtmise nõudmine. Meedia roll: arutelu käigus hoida ja fokusseerida, esindada 
ühishuve domineeriva seisukoha ja üksmeele kujunemiseks , üksmeelt avalikkusele tunda anda, võimaldada 
inimestel kaasa elada, surves osaleda, survet institutsioonidele tunda anda

7. Otsuse vastuvõtt . Meedia roll: survet alal hoida ja tunda anda, võimaldada otsustamisele kaasa aidata 

8.  Hinnang  ja  tagasiside. Hinnang otsuse tagajärgedele asjatundjate hulgas, kitsamas ja laiemas avalikkuses. 
Meedia roll:  kontroll otsuse täitmise üle, võimaluse loomine avalikuks hinnanguks, võimalus hinnangu 
ühiseks läbielamiseks, hinnangute koondumine, analüüs, uute probleemide püstitus.  



Konfliktid ja vastandused
ajakirjanduslikes lugudes, protsess ja

faasid avalikkuses

• Konflikti iseloom:  akuutne / latentne
• Esilolek avalikkuses: otsene / varjatud
• Fokuseerimine: konflikt peateemana/ kõrvalteemana
• Konflikti struktuur ja agenda 
• Konflikti protsess
• Konflikti lahendused: lühikeses perspektiivis ja pikas

perspektiivis



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Praktikum PR rollidest.
Suhtekorraldajad PR rollidest 

meedias ja ühiskonnas.
2.8.



Mõisted: 

-- kommunikatsioon, tagasiside

-- PR 

-- ajakirjandus 

-- meedia / meedium

-- mass, massikommunikatsioon

-- erasektor, avalik sektor, “kolmas sektor”

-- avalik, avalikkus, avalik arvamus

-- avalik-õiguslik

-- (võimude lahusus)

-- esinemine ajakirjanduses 



Pressiteate koostamisel on kasulik arvestada ajakirjandusliku 
uudisloo klassikalise struktuuriga. Klassikaline uudis on nagu 
tagurpidi pööratud püramiid, kus kõige üldistavam on pealkiri, 
sealt edasi tuleb teemalause/sissejuhatus ning edasi tulevad 
konkreetsed faktid ehk ideed A, B, C ja nii edasi koos 
laiendusega. Uudise lõppu jääb taust ja perspektiiv.

 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

1. 1. Meedia debatt.
Uurimistöö: aktuaalse 
meediadebati analüüs

Harjutus: debatis osalemine 
2.9.



Debatt

• 1. Mis on väitlus?
Väitlus on argumentide võistlus, mitte
„võtetega“ manipuleerimine.
Väitlus on kriitilise avalikkuse üks alus 
demokraatlikus ühiskonnas.
Ühiskonnas on vaja oma väited veenvalt ja 
analüütiliselt esitada.
Avalik väitlus on avatud ühiskonna
arendamise üks meetod.
Debati aluseks on väitlus.



2. Väitluse ajalooline traditsioon

1. Esimesed teadaolevad väitlused pärinevad Hiinast
Zhongi dünastia ajast (11.–3.saj eKr).
2. Vana-Kreeka traditsioon, Protagoras (481–411 eKr)
3. Retoorikaõpetuse algus, Isokrates (436–338 eKR)
4. Väitlus kui tõeotsing, Platon (428–348 eKr), 
Aristoteles (384–322 eKr)
5. Retoorika 20. sajandi massikommunikatsioonis



3. Argument

Argumendi kujundamine
1) väide
2) väite selgitus
3) väidet toetav tõestus (materjal) ja loogiline
põhjendus
4) kokkuvõte väitest



4. Tõestamine

1. Faktidega tõestamine
2. Analoogia: tõestamine sarnaste näidetega
3. Tõestamine omavahel seostuvate tähelepanekute
võrdlemisel
4. Tõestus tuletatakse põhjus-tagajärg seostest
5. Tõestuseks on autoriteedi hinnang
6. Tõestamisel on vead ja eksijäreldused ehk
demagoogia

allikas: M.Lõhmus, loeng ’Avalikkuse printsiip’, TÜ 2015



Avalikus arvamuses toimib tugevama  

argumendi võim.

Jürgen Habermas



Uurimistöö
Debati jälgimine ja analüüsimine
1. jälgi avalikku debatti ühiskonnas otsustamisel oleval
teemal
- jälgige debatti kui protsessi – millised on taustateadmised, 
kontekstid
- jälgige debatti kui uue informatsiooni esitamist – milline
on uus teave
- jälgige debatti kui faktide ja seisukohtade analüüsi –
milline on argumentatsioon
- jälgige debatti kui avaliku esituse stiili – millised on 
stiilielemendid
- palun tehke kokkuvõte jälgitud debatist ning andke
omapoolne hinnang



Harjutus 2.   Debatis osalemine

• 1. Korraldage avalik debatt teile olulises ja  
ühiskonnale olulises küsimuses.

• 2. Salvestage oma debatt kas videos või
helisalvestusena (5–10 minutit).

• 3. Analüüsige palun debatti eelnevatel
slaididel olevatest põhimõtetest lähtuvalt.



Näide:  
Debati teema: 

kas Wikileaks aitas avalikkusele kaasa või
on tekitanud või süvendanud tsensuuri? 

• Mis roll ja tähendus on Wikileaksil avalikkuse kujundamisel? 
• Tooge näiteid avalikkuse mõjutamisest ja kujundamisest? 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Meediamanipulatsioonide 
analüüs:

tuvastamine, kaitse, vastupanu
2.10. 



Edu versus arusaamisele jõudmine
(Habemas: communicative action) 

• Arusaamisele jõudmine –
kokkuleppele jõudmise protsess
kõnelevate ja tegutsevate subjektide
hulgas

• Kommunikatiivne tegevus-orienteeritud 
arusaamisele jõudmisele 

• Strateegiline tegevus – orienteeritud edule



Väite põhjendatus

• Tõde 

• Õigsus 

• Tõepärasus

• (Efektiivsus) strateegiline tegevus



Meedia kui tegevus: tõe poole või 
manipuleerimine

KOMMUNIKATIIVNE TEGEVUS

EBATEADLIK

PETMINE

(süsteemselt moonutatud kommunikatsioon

TEADLIK

MANIPULEERIMINE

VARJATUD STRATEEGILINE

TEGEVUS

AVATUD STRATEEGILINE

TEGEVUS

STRATEEGILINE TEGEVUS

SOTSIAALNE TEGEVUS



MIKS? 
MANIPULEERIMISE PÕHJUSED JA EESMÄRGID? 

Robert Ezra Park (1864 – 1944)  liberaalne avalikkuse 
apologeet on arvanud, et  

manipuleerimine on osa võistlusest mingite hüvede ja  
ressursside pärast on sotsiaalses süsteemis;

• igasugune kommunikatsioon /suhtlus ühiskonnas on 
huvide- ja konfliktide ilmnemise tulemuseks; 
Park defineeris kommunikatsiooni lähtudes efektidest 
ja tulemustest;

• ühiskonna stabiilsus põhineb ühest küljest 
kokkulepetel, mis on varasemate konfliktide 
lahendusteks.

• Manipuleerimist on võimalik kommunikatsioonis 
takistada 



Jürgen Habermas, “Avalikkuse struktuurimuutus”
Avaliku tagasiside mehhanismide arengus on oluline eristada kolme etappi:
1. Representatiivne avalikkus tugines sotsiaalsele hierarhiale – avalikud

isikud olid need, kes kuulusid kõrgklassi.
2. Kodanliku avalikkuse teke tähendas arvamussfääri laienemist nendeni, 

kellel varem sõnaõigust ei olnud. Oma esmases tähenduses koosnes
kodanlik avalikkus paljudest isiklikest arvamustest, mis arutelu käigus
kujunesid konsensuseks. 
Sellise avalikkuse teostumise peamisteks eeltingimusteks olid üleüldine
ligipääs foorumile ning kodanike aktiivne soov suhestuda oma
keskkonnaga. Selle avalikkusedefinitsiooni oluliseks komponendiks on 
privaatsfäärist väljakasvav kriitika. Kodanlik avalikkus on loomult
dialoogiline – tagasisidel põhinev.

3. Kapitalismi arenedes hägustus avaliku ja privaatsfääri esialgne vahekord –
kodanlik avalikkus kaotas oma esialgse tähenduse. 

Tänapäevane avalikkus hõlmab küll üha laiemaid ühiskonnasfääre, aga
minetab samal ajal oma poliitilist funktsiooni – allutada avalikustatud
asjaolud kriitilise publiku kontrollile.

---------

Mis on ‘infoühiskond’? 

Kuidas see mõiste eelneva tüpoloogiaga suhestub?  Kuidas see avaldub 
eestikeelses ajakirjanduse ja venekeelses ajakirjanduses 



Avaliku arvamuse struktuur (W. Lipmann) 

1. 
REAALSED
sündmused oma
esmasuses
(vahetu realsus)

2.

Avalikkusena tõlgendatud
reaalsus:
sündmused nende
teisesuses: asetatuna
sotsiaalsesse konteksti
(vahendatud reaalsus)

3. 
Individuaalne reaktsioon
sellele, mida tõlgendatakse
avalikuna



George Lakoff 

and 

Mark Johnson

Metafoorid, millega 

elame



Metafoorid. 

• Definitsioon – metafoori olemus on mõistmine 
ja üht tüüpi asja kogemine teise kaudu   
(Lakoff, Johnson 1980:5)

• Tavaväide: Metafoor on poeetilise ettekujutuse 
vahend, retooriline ilukõne, mitte tavakõne osa, 
sõnamäng.

• Lakoff, Johnsoni väide: Metafoorid 
struktureerivad nii meie mõtlemist, kõnet kui 
tegusid igapäevases elus, nende mõistmine ei 
ole täpselt ette antud ja normatiivne.



VAIDLUS ON SÕDA

• Ma ründasin teda oma väidetega

• Tema väited tabasid märki

• Kas sa pole nõus? Anna tuld.

• Ma võitsin vaidluse.

• Tema kaotas vaidluse. 

• Ma kasutasin kindlat strateegiat tema väidete 
hävitamiseks.



AEG ON RAHA

• Sa raiskad mu aega.

• See asjake säästab aega.

• Kuidas sa oma aega veedad?

• Ma kulutasin tema peale palju aega.

• Kasuta oma aega tulusalt.

• Kas sul on palju aega järel?

• Ta elab laenatud ajal.

• Ta istub oma aega ära.



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Seminar: 
meediamanipulatsioonide 

analüüs. Rühmatööd ja tööde 
esitus.
2.11. 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Seminar: 
meediamanipulatsioonide 

analüüs 2.
Rühmatööd arutamine

2.12. 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Seminar: 
Dokumentaalfilmi Suur plaan

arutelu
2.13. 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Seminar: 
PR kriitiline analüüs ja

avalikkus.
2.14. 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Kokkuvõte.
Tehtud tööde tervikpilt.

2.15. 



Jürgen Habermas, “Avalikkuse struktuurimuutus”
Avaliku tagasiside mehhanismide arengus on oluline eristada kolme etappi:
1. Representatiivne avalikkus tugines sotsiaalsele hierarhiale – avalikud

isikud olid need, kes kuulusid kõrgklassi.
2. Kodanliku avalikkuse teke tähendas arvamussfääri laienemist nendeni, 

kellel varem sõnaõigust ei olnud. Oma esmases tähenduses koosnes
kodanlik avalikkus paljudest isiklikest arvamustest, mis arutelu käigus
kujunesid konsensuseks. 
Sellise avalikkuse teostumise peamisteks eeltingimusteks olid üleüldine
ligipääs foorumile ning kodanike aktiivne soov suhestuda oma
keskkonnaga. Selle avalikkusedefinitsiooni oluliseks komponendiks on 
privaatsfäärist väljakasvav kriitika. Kodanlik avalikkus on loomult
dialoogiline – tagasisidel põhinev.

3. Kapitalismi arenedes hägustus avaliku ja privaatsfääri esialgne vahekord –
kodanlik avalikkus kaotas oma esialgse tähenduse. 

Tänapäevane avalikkus hõlmab küll üha laiemaid ühiskonnasfääre, aga
minetab samal ajal oma poliitilist funktsiooni – allutada avalikustatud
asjaolud kriitilise publiku kontrollile.

---------

Mis on ‘infoühiskond’? 

Kuidas see mõiste eelneva tüpoloogiaga suhestub?  Kuidas see avaldub 
eestikeelses ajakirjanduse ja venekeelses ajakirjanduses 





http://www.unesco.org/new/en/wpfd
http://thedockyards.com/genetic-maps-of-europe/



Kommunikatsiooni -poliitika 

valdkonnad, toimed
Peamine eesmärk / avalik huvi

Poliitiline heaolu

(Political Welfare)

Ühiskondlik heaolu

(Social Welfare)

Majanduslik heaolu

(Economic Welfare)

Valdkonnad ja väärtused/kriteeriumid

(Domains and Values/Criteria)

Poliitiline Ühiskondlik-kultuuriline Majanduslik

vabadus

juurdepääs

mitmekesisus

informatsioon

kontroll, vastutus

valik

identiteet

osalemine

kvaliteet

sidusus

konkurents

areng

tööhõive, rakendus

konsumerism

innovatsioon

Uus kommunikatsioonipoliitika

Van Cuilenburg, McQuail 
2003:184 joonis 4



The Universal Declaration of Human Rights
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 
December 1948

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and 
inalienable rights of all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the world, 

Whereas it is essential to promote the development of friendly 
relations between nations,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is 
of the greatest importance for the full realization of this pledge,



AJAKIRJANDUS ÜLLATAB, TUNDUB ABSURD:
Tartus palkasid Madruse tänava elanikud advokaadi, et saada endale uhkem aadress



http://arvamus.postimees.ee/3175029/sass-henno-oma-maine-mu-kallis-eesti-pead-sa-ise-ehitama#comments

Sass Henno Foto: Jaanus Lensment
Sass Henno: oma maine, mu kallis Eesti, pead sa ise ehitama(2)

30. aprill 2015

Reklaamiagentuuri Spring tegevjuht Sass Henno pöördub Postimehe arvamusportaalis uut tunnusmärki otsiva
Eesti riigi poole, nimetades loomulikuks, et riik ei oska tellida asju, millest ta midagi ei tea. Et uue tunnusmärgi
leidmine ei läheks maksma miljoneid eurosid ega nõuaks aastatejagu töörühmade elutunde, teeb ta oma
pakkumise.
Kallis Eesti, Sa pole viimasel ajal olnud just liiga tark teenuse tellija. Mitte et ma haava soolata tahaks, aga see
mulje on jäänud viimasel ajal meist paljudele. Nüüd on sul uut tunnusmärki vaja. See mõte, et «Welcome to
Estonia» pole töötanud nii nagu vaja, kõlas eile Telliskivi loomelinnakus ja troonis Postimehe esikaanel.
Ja on ka põhjust. Vana märk ei tassi meid edasi. Ettevõtjad ei näe selles kasu, investorid ei näe selles sisu ja
turistid ei saa sellest aru. «Welcome to Estonia» aitas meid sama palju kui see, et me oleks Tallinna lahte
Naissaare taha suure siili ehitanud. Ja Tanel Padar oleks sellest laulnud.
Kallis Eesti, ära muretse, ma ei taha sind süüdistada. Sest ka ma ise olen vahel tellijana nõutu. See on loomulik,
et sa ei oska tellida asju, millest sa midagi ei tea. Ma hakkan oma Otepää majal katust vahetama ja usu mind,
ma olen ka püsti hädas. Äkki olen samuti varsti naabritele naeruks ja katus pole isegi läbi mobiilikaamera
vaadeldav. Umbes nagu satud naeruks sinagi, kui pead hankima uue kodulehe, viaduktiehituse või ütleme siis,
et tunnusmärgi. Me mõlemad riskime sellega, et laseme raskelt tulnud raha arutult tuulde. Et seda ei juhtuks,
me peame muutuma, õppima, süvenema ning siduma spetsialistidele kulutatava raha nende vastutuse ja
töötulemusega.
Ja mu kallis, nagu sa isegi tead, raha meil liiga palju just ei ole. Sellepärast kirjutan sulle täna, et teha oma
pakkumine. Et see ei läheks kunagi maksma arutuid miljoneid või aastatejagu töörühmade elutunde.
Esiteks ei aita ettevõtjat see, kui anname talle tähendustühja logo. Ei aita ka see, kui anname hüüdlause ja
jutupaunatäie lugusid sellest, kui ilus loodus, vanalinn või kultuuripärand siin on. Ettevõtjat aitab see, kui meie
ärikeskkonnas, kus me tegutseme, on sisuline strateegiline eelis. Me ei saa lubada, et meie riik on nagu häbelik
poiss tantsusaali nurgas, kellel on kaelas suur silt «Olen vahva sell», aga kuna sul rohkem pole midagi öelda, siis
keegi sinuga pärast koju ka ei tule.



Teiseks ei tohi me mõelda, et Eesti tunnusmärk on midagi sellist, mis kirjeldab midagi, mis me juba oleme. See on nagu 23-
aastane noor, nagu sa meil oled, üritaks tööle kandideerides CVs rõhutada, kuidas ta juba kaheksakuuselt esimesi sõnu
ütles. Jutuks tore, aga tööandjale tühine. Tema tahab kuulda, kuidas sa tood kasu talle täna. Ja tulevikus. Mitte eile.
Seega palun ära kuula uuringuid, mis ütlevad, et sinu müügiväärtusteks on ilus loodus, hea toit või innovaatiline start-up
mõtlemine. Loomulikult on need armsad asjad, aga sinu mainet ei loo miski, mille heaks sa ise midagi teinud pole. Oma
maine, mu kallis Eesti, pead sa ehitama ise. Ja sinu teod ehitavad su narratiivi. Igaks juhuks ütlen, et see pole nali ja ma EI
arva, et tigu peaks järgmine sümbol olema.
Uus märk peab tõukuma tegudest, milles on meil kõigil oma roll. Me vajame taustsüsteemi, kus saame arendada riiki, koos
sellega, et arendame oma äri. Seda taustsüsteemi saame me koos arendada. Kui me seda koos ei tee, võivad ettevõtjad
hakata tundma end tahavõtjatena, kui nüüd väga brutaalselt väljenduda. Aga vahepeal on vaja otse öelda, et suhted selgeks
saaks. See, et me saame üksteisele asju öelda, on meie ühiskonna kvaliteet. Ja nüüd jõuan oma pakkumiseni.
Ma tahaks, et Eesti uus märk olekski Eesti Kvaliteet. Estonian Quality. See võiks olla meie strateegiline positsioon kas või
järgmiseks sajaks aastaks, et me kõik töötame Eesti Kvaliteedi heaks. Oma tuntusega üksikule saarele sattunu strateegiline
valik ei ole see, mida liivale joonistada, vaid see, kas jääda laagrisse või ehitada paat. Me peame ehitama paadi, mis aitab
ettevõtjaid eksporditurgudele. Ja märgi esimene elutest on see, kas ettevõtjad näevad sellest kasu või mitte.
Eesti Kvaliteet on tunnusmärk, mis kirjeldab kogu riigi alusprotsesse. Kvaliteetne seadusloome, kvaliteetne halduskorraldus,
kvaliteetsed, lugupidavad ja austavad asutuste- ja inimestevahelised suhted. Kvaliteetne baasstruktuur ühiskonna
toimimiseks.
Eesti Kvaliteet algab meie jaoks juba haridussüsteemist, mis ei tapa loovust. Liigub sealt edasi ettevõtluskeskkonda, mis ei
pärsi kasvu. See toob esile usaldusväärsed ettevõtjad, kes austavad turgu, maksavad makse ja on riiklikult krediidivõimelised
välispartnerite jaoks. Eesti kvaliteet kehtestab end Eesti teadussaavutuste abil. See loob riikliku kvaliteedistandardi iga
ministeeriumi vastutusalas ja jätab turundajatele vabad käed, kuidas seda enda kasuks pöörata. Eesti ettevõtjad on täna
nutikamad kui mis tahes riiklik reklaamikontseptsioon, mis ütleb, kus peab rukkilillemuster paiknema ja kui kaugel
alaservast võib olla «Tere tulemast Eestisse» tervitustekst.
Eesti Kvaliteet on märk, mille riik saab kinkida ettevõtjale selle eest, et ettevõtja loob keskkonna, kus nii kohalikul kui
külalisel on hea. See on toit, teenindus, teaduskompetentsid ja tööjõukvaliteet, see on infrastruktuur, e-lahendused ja
suhtlusoskus nii külakõrtsis kui rahvusvahelisel tasandil. See on kõik, mida me arendame praegu eraldi oma elus ja oma äris.
Kallis Eesti, ma nimetan sind siin tihti kalliks, sest ma tegelikult olen mures meie rahaasjade pärast. Ma ei taha vinguda, aga
ütlen ausalt, et me peame planeerima arukamalt. Mina ja sina ka. Sa pole mulle ammu enam taskukohane, aga ma luban
sulle, et ma ei lähe ära, sest ma armastan sind. Ma armastan su keelt, ilu ja iseseisvust ja veel sadu pisikesi detaile, mida ma
kellegi teise juures märganud pole. Aga ära võta seda iseenesestmõistetavalt. Sest Läti on ka päris nõtke ja mu üks raamat
on läti keelde juba tõlgitud.
Kallis Eesti, ära karda, ma ei küsi sult oma raha tagasi. Maksud on maksud. Ja meil ei läinud täna kaua. Aga siiski, ma tahan,
et sa teeks nii, et kunagi ka mu lapsed tahaks siin kasvada, koolis käia ja oma ettevõtteid asutada. Et mu ärid töötaks siin. Ja
mu eestikeelsete raamatute lugejad elaks siin. Ja ma loodan, et kunagi aastate pärast, kui su majandus on vanem kui 23
aastat ja mina veel vanem, siis me vaatame tagasi sellele kevadele ja tunneme, et me alustasime koos midagi õiget. Ja
midagi suurt. Mida aastakümnete pärast teatakse terves maailmas kui Eesti Kvaliteeti.



Slaidivalik © Maarja Lõhmus


