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• 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? 



Kuidas toimub kommunikatsioon?  

1.  A   B     

2.  B  A 

3.  A   vahendaja  B

4.  sõnumid  ajakirjandus

5.  sõnumid  ajakirjandus lugeja, kuulaja, vaataja (auditoorium) 

6.  Kommunikatsiooni lineaarne mudel

Saatja  tekst, sõnum  vastuvõtja

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



Kommunikatsiooni lineaarne mudel

• Saatja  tekst, sõnum  vastuvõtja

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

efektiga?

(Lasswell ) 



Kommunikatsioon kui sõnumite ringlus



• 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



• Meedia - kommunikatsiooni vahendav ja kujundav keskkond
• Ajakirjandus kui meedia mitteanonüümne, personaalne ja aktiivselt suhtev 

sfäär  

• Meediaauditoorium kui avalikkus 

• Avalikkus kui ühiskonna erinevate sfääride kommunikatsioonikeskkond
poliitsfäär 
kultuurisfäär 
majandussfäär 
(alasfääridena, jätkuna sotsiaalsfäär, finantssfäär jt) 



• 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. 



Maletzke: ajakirjandus kui kultuur (kommunikatsiooni mudel)



• 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).



Ühiskonna on tekstid jagatud 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 (D. Hallini järgi). 



Kõneaine, sõnum, vaikus ja tsensuur

• Kõneainest on ajakirjanduses tekst, sõnum

• Kas oled märganud, et osadel teemadel
kõneldakse sageli ning palju, osadel teemadel aga
peaaegu mitte eriti palju.

• Millised on need teemad, millest Sinu arvates ei
kõnelda piisavalt – ei arutata ajakirjanduses, aga
ühine arutamine oleks oluline. 

• Mis Sa arvad, miks neid teemasid avalikkuses ja
ajakirjanduses ei arutata? 

• Mõtle läbi, millistest teemadest tahad Sa kõnelda.



Millised on olnud tähenduslikud tekstid Eesti ajakirjanduses? 

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

•



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Sissejuhatus

1. 1. Eesti ajakirjanduse ja
meedia areng. 

ERR. 



• Traditsiooniline massimeedia – ajaleht, ajakiri
• Elektrooniline meedia – raadio, televisioon
• Uus meedia – online meedia, sh portaalid – veebid, 

äpid, sotsiaalmeedia
• Ristmeedia – meedia segatüübid erinevatel 

platvormidel 



• ajakirjandus ja meedia

• massimeedia ja ajakirjandus

• elektrooniline kultuur ja popkultuur

• ühiskonna areng

• kultuurivormide muutumine

• uus meedia (20. sajandi ‘uued’ lained)  

• infoühiskond



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









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/


Eesti Rahvusringhääling  -

avalikõiguslik ringhääling

• ETV, ETV2, ETV+

• Vikerraadio, Raadio2, Klassikaraadio, Raadio4, Raadio 
Tallinn

• ERRi portaalid (uudised, sport, kultuur, meelelahtus, 
novaator, ilm, rus.ee, news.err.ee, viipekeelsed uudised, 
maailmaportaal, Eesti Vabariik 100)

• Arhiiv, muuseum, eetikanõunik

• Pood, raadioteater, lastejaam, kostüümilaentus, 
tehnilised teenused

• Omandivorm: avalik-õiguslik



• 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  



1. II maailmasõja eelne, 
tekkivakommunikatsioonitööstuse periood

2. Avalik-õigusliku meedia teke ja monopoolne 
eksistents kuni1980teni 

3. AÕR monopoli lõpp ja uute meediate ning 
meediapoliitika teke 1980daist. 

4. AÕM kujunemine tehnoloogiliselt mitmetel 
platvormidel, interneti avalikõiguslik meedia 
2000ndatel

(Van Guilenburg, McQuail 2003, Lõhmus-Tiikmaa-Treufeldt 2012) 



• 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.



§ 5. Rahvusringhäälingu ülesanded (1) Käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks
täidab Rahvusringhääling järgmisi avalikke ülesandeid:
1) toodab vähemalt kahte teleprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogrammi. Programmid peavad
olema avalikkusele üldkasutatavate vahenditega kättesaadavad. Teleprogrammide originaalsaated peavad
Rahvusringhäälingu võimaluste piires olema maksimaalselt kättesaadavad vaegkuuljatele;
2) teeb elektroonilise side võrkude kaudu mõistlikus mahus kättesaadavaks käesoleva lõike punktis 1 
nimetatud programmid ning saadete arhiivi;
3) Rahvusringhäälingu nõukogu loal toodab muid meediateenuseid ja levitab nendega seotud tooteid;
4) salvestab eesti rahvuskultuuri ja Eesti ajaloo seisukohalt olulise sündmuse või teose ja tagab nende
salvestiste säilimise;
5) tagab oma audiovisuaalsete arhivaalide kättesaadavuse seaduses sätestatud tingimustel. Arhiivi
kasutamine tulunduslikuks tegevuseks toimub Rahvusringhäälingu nõukogu kehtestatud korras;
6) levitab Eesti kultuuri ja ühiskonda tutvustavaid saateid ja meediateenuseid kogu maailmas;
7) vahendab maailmakultuuri parimaid saavutusi;
8) edastab saateid, mis Rahvusringhäälingu võimaluste piires vastavad kõigi rahvastikurühmade, sealhulgas
vähemuste infovajadusele;
9) hoiab ja arendab Rahvusringhäälingu professionaalset loomingulist ning tehnilist taset;
10) tagab adekvaatse informatsiooni operatiivse edastamise elanikkonda või riiklust ohustavates
olukordades;
11) kajastab oma uudistesaadetes ja teistes saadetes Eestis toimuvaid sündmusi võimalikult suurel määral.
12) Rahvusringhääling täidab teisi käesolevast seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid avalikke
ülesandeid.
13) Rahvusringhääling korraldab oma programmide, saadete ja meediateenuste tutvustamist ning
väärtustab talle kuuluvaid kaubamärke.



§ 6. Rahvusringhäälingu programmid
(1) Programmid ja meediateenused peavad vastama Rahvusringhäälingu eesmärkidele
ja teenima avalikku huvi.
(2) Programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis
peab olema tasakaalustatud.
(3) Programmid ja meediateenused peavad kaasa aitama ühiskonnaliikmete ja -
rühmade omavahelisele kommunikatsioonile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning
kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi.
(4) Rahvusringhäälingu uudistesaated peavad olema mitmekülgsed, tasakaalustatud, 
sõltumatud ja korrektsed. Enne uudiste edastamist peab nende aluseks olevat
informatsiooni mõistliku hoolega kontrollima. Fakt ja kommentaar peavad olema
uudistesaates selgelt eristatud.
(5) Rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud. Eriliselt tuleb
poliitilise tasakaalustatuse nõuet järgida Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa
Parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogude valimiste puhul aktiivse
valimisagitatsiooni ajal. Selleks annab Rahvusringhääling Vabariigi Presidendi valimiste
puhul võrdsed võimalused kõigile valimistel osalevatele kandidaatidele, Riigikogu ja
Euroopa Parlamendi valimiste puhul võrdsed võimalused kõigile valimistel osalevatele
erakondadele ja üksikkandidaatidele ning kohalike omavalitsuste valimiste puhul, 
arvestades valimisliitude ja üksikkandidaatide rohkust, loob võimalikult paljudele
terviklikku programmi omavatele valimistel osalevatele jõududele võimalused oma
seisukohtade piisavaks selgitamiseks. Nii nagu kohalike omavalitsuste valimiste puhul
luuakse võrdsed tingimused ka rahvahääletuse korral. Rahvusringhäälingu
programmides valimiste kajastamise reeglid kinnitab Rahvusringhäälingu nõukogu ja
need avalikustatakse hiljemalt nädal pärast valimiste väljakuulutamise päeva.



• 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 



• Töötajaid alla 700
• Eelarve veidi alla 29 miljoni euro  
• Kanalid 3 TV (ETV, ETV2, ETV+); 5 raadiot 

(Vikerraadio, Raadio2, Raadio4, Klassikaraadio, 
Raadio Tallinn);  9 portaali (uudised eesti, inglise 
ja vene keeles, sport, kultuur, teadus, ilm, 
menu, viipekeelne)

• Korrespondendipunktid 3 välismaal 
(Washington, Moskva, Brüssel) ja 8 Eestis 
(Viljandi, Tartu, Paide, Võru, Valga, Kuressaare, 
Jõhvi, Haapsalu)



• 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-
03jne

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
• Ringhäälinguseads

• 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?



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

1. 2. Praktika: siin ma olen!



NÄIDE: Vahetund. Sillamäe gümnaasiumi rahvas Võru gümnaasiumis
18.10.2017: 

kirjelda/näita ca 30-40 sek hetke vahetunnil☺



Rühmatööd

Kuivõrd me märkame ennast ja oma igapäeva ümbrust?
Millist hetke Sa oled märganud? Kirjeldage (ca 3 – 5 õpilast) 

Rühmatööd 2 erinevat teemat: räägin oma loo (pealkirjaga) / kirjelda ja näita
oma kohta (pealkirjaga) 

KODUS: Pärast 2. tundi asuvad õpilased tööle iseendaga: 
1. harjutage palun kõnelemist ja kõnelge valju selge häälega.
3. tunnis alustame kõnelemise harjutamisega.
KODUS: OMA LINNA / ALEVI / VALLA (KOHTLA-JÄRVE NÄITEL)  LOOD 
TÖÖRÜHMADES: 
Kohtla-Järve lood töörühmades: 
esitage need nüüd ajakirjanduslikult - kindla sõnumiga ja fookusega, 
esitage need oma valitud žanris või žanrides, žanre kombineerides omavahel, 
esitage need põnevalt - huviäratavalt
otsige ja esitage UUT informatsiooni või seoseid ja oma mõtteid olemasoleva
info kohta - kindlasti ärge tehke referaate. :)



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Rollid ajakirjandusväljal. 
Meediatarbimine ning usaldus.
Harjutame kõnelema: hetk ja 

detail

1. 3. 



Tähelepanu

• Aeg

• Huvi

• Info üleküllus

• Sõnumi keerukus

• Näitlikkus

• Visuaalsus

• Tugev argument

• Oma selge sõnumi aktiivne esitamine

• Näitlikustamine

• Operatiivsus

• Püüd olla sõnumiväljal esimene 



Meedia 24/7

• Online-meedia

• Tele- ja raadiokanalid (järelvaadatavad-

kuulatavad)

• Sotsiaalmeedia

• Trükimeedia

• Välimeedia

• Otsesuhtlus



Auditooriumi kogemuslikud aspektid

• Aeg

• Ruum

• Psühholoogiline lähedus

• Isiklikud kogemused



Avalik-õigusliku ringhäälingu 
funktsioonid ja omadused

Demokraatia oluline osa kui 

a) informatsiooni vahendaja-levitaja

b) arutluste lava ja algataja

• Universaalne teenus, sh geograafiline katvus

• Kvaliteetne, mitmekülgne

• Väärtuste ja identiteedi kandja, toetaja

• Avaliku huvi teenimine



2002 2005 2008 2011

ETV 52 59 49 54

Era-TV 35 33 30 33

ER 49 53 49 51

Era-R 31 27 24 27

Ajalehed 34 33 30 31

Portaalid 20 16 19 26
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Avalikkuse ootused 2005 

• ETV peab andma võimaluse vähemustele esitada 
oma seisukohti 

• ETV peab jäädvustama kõik Eesti olulised 
sündmused

• ETV peab olema informatiivne, arendama vaataja 
maitset, kasvatama vaatajat

• ETV peab looma kontakti noorte vaatajatega, 
tegema lastesaateid

• ETV peab kajastama enam tavaliste inimeste elu



Avalikkuse ootused 2005

• ETV peab olema tasuta kõigile kättesaadav –
88%

• Rahvustelevisioonina peab ETV kajastama 
kõikjal Eestis toimuvat

• Saated peavad olema Eesti keeles

• ETV peab kajastama sündmusi tasakaalukalt ja 
tõsiselt

• Vaadatavus ei ole kõige tähtsam



ERR rahuloluuuring 2013

8,5%

8,7%

9,7%

9,7%

11,2%

12,3%

12,9%

18,6%

Hariv, õpetlik, silmaringi laiendav

Asjalik, kompetentne

Tasakaalustatud, neutraalne,…

Mitmekesine, mitmekülgne,…

Normaalne, hea, meeldiv jne

Huvitav, põnev

Kvaliteetne

Usaldusväärne, kindel



ERR rahuloluuuring 2013

6,70%

5,90%

5,30%

5,30%

5,10%

4,80%

4,30%

4,30%

vaba reklaamist, kollastest…

informatiivne

oma, lähedane, sõbralik, kodune

head saated ja programmid

eestimaine, rahvuslik, kodumaine

aus, otsekohene, konkreetne

igav, ühekülgne, tüütu

ametlik, tõsine, kuiv, formaalne



ERR auditooriumi igapäevane 
kogukatvus 2014 (ERRi uuring)

Tervikuna on 
ERR igal
päeval on 
kontaktis 64%
Eesti 
elanikkonnast
vanuses 15-
74 a. 

Raadio 30 Veeb 11

TV 54 %



Auditooriumi valikud

Eelistatud teemad (Meema 2011)

• Eesti ja kodukoha uudised

• Välisuudised

• Filmid, sarjad

• Tervis, arstiabi

• Huumor

• Arvamused ja arutlused 
päevasündmustest

• Kool, haridus



Auditooriumi valikud

Eelistatud teemad (Meema 2011)

• Eesti ja kodukoha uudised

• Välisuudised

• Filmid, sarjad

• Tervis, arstiabi

• Huumor

• Arvamused ja arutlused 
päevasündmustest

• Kool, haridus

Enimvaadatud saated Sept 15 
(TNS Emor)  

• Kaks kanget Ameerikas – K2

• Pilvede all – K2

• Kodutunne – K2

• Nädalalõpp Kanal 2ga

• Naabriplika – K2

• Õnne 13 - ETV

• Pealtnägija - ETV

• Aktuaalne Kaamera –ETV

• Takso – K2



Harjutame esinemist!

Variandid – õpilased võivad valida:
• Kõnele tänase hommiku mõtteid: mida tänaselt

päevalt loodad
• Hetk, mis jäi meelde
• Detail, mida märkan ja mõtlen … 

Väikese loo esitamine on püsti, suuremalt distantsilt, 
et esinejal tekib vajadus selgemalt ka kaugemate
kuulajateni oma kõnelemisega jõuda (hästi õnnestus
sellise kirjelduse esitamine näiteks kooli aulas, 
õpilased said harjutada kõnelemist suuremas ruumis)



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Mis võiks olla teksti
tähendus?  

1. 4. 



• Mida märkad ajakirjandustekstides, saadetes ja veebides
tavaliselt esimese hetkega ja mida siis, kui juba süvened ning on 
aega mõelda? 

• Mida uut saad teada? 
• Kas märkad ise, kui oled saanud teada midagi uut?

• Kas mõte jääb samaks, kui loed või kuulad/vaatad sama teksti
mitu korda üle? 



• Näide. Erinevad küsimused ja kontekstid

* http://vikerraadio.err.ee/l/ooylikool
Ööülikool. 
Sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid - Mis on demokraatia? (6)

• 1.10.2016
• "Eestis ei ole demokraatia veel võimalik. Eesti on nii vaene ja kidur peamiselt

harimatuse tõttu. Ka igaliiki valimised ei ole Eestis veel võimalikud just seetõttu, et 
neid, keda oleks mõtet valida, ei soostu kandideerima ja nende hulgas, kes
kandideerivad, on väga vähe neid, keda oleks võimalik valida. 

• Valdav osa elanikkonnast ei ole küllalt haritud, informeeritud ja kogenud selleks, et 
eelistusotsuseid teha."

http://vikerraadio.err.ee/l/ooylikool


Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Dialoog ajakirjanduses. 
Intervjuu. 

1. 5. 



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). 



Õpetussõnu intervjuuks

Intervjuu: osapooltel tuleb eelkõige kokku leppida 
intervjuu toimumise tingimustes. Ehk selles, millal ja kus 
see toimub, millest juttu tuleb ja kas mingeid teemasid 
välditakse. 

Vahel võib kokkulepet eeldada ka info jagamise tasand ehk 
siis see, mil määral tohib ajakirjanik info andjat hiljem 
identifitseerida ja antud info eest vastutama panna. 
---------
Intervjueeritav on allikas. 
Ajakirjaniku ja allika vahel on viis rahvusvaheliselt 
väljakujunenud suhtlustasandit. Nende mittetundmine võib 
tekitada hilisemaid probleeme. 



Intervjueerimisel lepitakse kokku, kuidas infot kasutatakse

• Esimene tasand - on the record ehk täielikuks 
tsiteerimiseks. 
See tähendab, et ajakirjanik võib nii tsitaatide kui 
parafraasidena kasutada kõike, mida allikas on öelnud 
ning lisada selle allika nime ja ameti. 
Kõik pressikonverentsid ja enamik intervjuusid toimub 
sel tasandil ning enamasti aktsepteerivad nii ajakirjanik 
kui allikas seda vaikimisi.

• Teine tasand – not for direct quotation ehk kõike allika 
öeldut võib küll koos allika nime ja ametiga kasutada, 
kuid mitte jutumärkidesse panna otsese tsitaadina.

• Kolmas tasand - on background. Tüüpiline allikaviide 
sel puhul on näiteks "kõrge pangaametnik" või 
"ministeeriumi juhttöötaja". Allikas annab teavet 
anonüümseks käsutamiseks ehk tingimusel, et tema 
nime ega täpset ametikohta ei avaldata. 



• Neljas tasand - on deep background. 
Allikas annab teavet tingimusel, et ka mingit üldnime 
allikaviitena ei kasutata. 
Kogu info jääb sel juhul ajakirjaniku vas tutusele ja selle 
avaldamine sõltub allika usaldusväärsusest.

• Viies tasand – off the record ehk allika antav info ei ole 
mingil moel avaldamiseks. 
Sellisest infost võib ajakirjanikul lihtsalt kasu olla uuritava 
protsessi, sündmuse või teema mõistmisel.

- INTERVJUEERITAV KUI INFOALLIKAS 

Allikal tuleks arvestada, et kui ta nõustub ilma eelneva 
kokkuleppeta ajakirjaniku küsimustele vastama, on kogu 
tema jutt on the record ehk täielikuks avalikustamiseks. 
Samas ei ole nende reeglite puhul tegemist seadusega, mis 
tähendab, et mõlemad pooled võivad neid rikkuda. 
Ainsaks, aga samas mõjuvaks karistuseks sel juhul on 
usalduse kaotus ja info levimine nii 
ajakirjandusringkondades kui ka allika tutvusringkonnas.



Küsimise täpsust ja selgust saab
treenida

• Mõte olgu arusaadav ehk korrektsete mõtete 
väljaütlemiseks tuleb need enne läbi mõelda. 

• Mõtteaega aitab võita vastamise alustamisel kerge 
pausi tegemine, võib nt öelda hea küsimus, jaa 
muidugi vms. 

• Väga oluline on mitte liiga kiiret tempot hoida ning 
mitte minna kaasa kaasvestlejate või reporteri liiga 
kiire tempoga, kui see sulle ei sobi.

• Ole lihtne ja asjalik ehk ei ole vaja eputada mitte 
millegagi, ka siis kui selleks on põhjust. 

• Nii olek kui jutt olgu lihtsad ja selged. 



Intervjuus otsustab intervjueerija, kuidas
intervjuu teeb, aga mõned väikesed

nõuanded algajatele

• Kuula küsimust! Kuula tähelepanelikult küsimust, see 
aitab vabaneda esialgsest pingest. Samuti aitab see 
mõista, mida sinult oodatakse.

• Ära häbene paluda küsimust korrata! Kui küsimus 
polnud arusaadav, ara häbene paluda küsimust korra-
ta. Ajakirjanik võib tihti lihtsalt halvasti küsida. Sinu 
Õigus on küsimust täpselt mõista. 

• Vajaduse korral esita vastuküsimus! Kui reproteri 
küsimus vajab täpsustamist, küsi julgelt vastu ja täp-
susta, mida sinult oodatakse.

• Vasta mitmekülgselt, kuid ära lobise! Vastus olgu 
asjatundlik ja mitmetahuline, kuid lobisemisse ei tohi 
laskuda. Mis võib sulle huvitav olla, ei pruugi huvitada 
lugejaid.



• Ara keeruta! Kui sa ei oska mõnda asja täpselt öelda, 
tunnista seda ausalt, ära mingil juhul hakka keerutama, kui 
tundub, et võid jääda rumalasse olukorda. 

• Võid vastamisest keelduda! Reporter võib esitada nii 
ebamugava või ebaviisaka küsimuse, et sellele vastamisest 
keeldumine on normaalne. 

• Ole vaba ja loomulik! Käitu pingevabalt ja loomulikult, 
vastavalt keskkonnale ja olukorrale, kus viibid. Väljenda 
vabalt oma mõtteid ja tundeid, ole avatud. 

• Jälgi oma juttu! Jälgi hoolega oma lauseehitust ja mõtteid, 
muidu võid nii sisuliselt kui vormiliselt rappa minna, öelda 
ebatäpsusi jms. Räägi, mida usud. Ära püüa tõestada midagi, 
millesse sa ise ei usu. Räägi asjadest, milles oled veendunud. 

• Ära vasta ühesõnaliselt! Hoidu ühe sõnaga vastamisest, 
püüa kõnelda täislausetega. 



Raadiointervjuu kui dialoog

• Raadio ei näita pilti ja kõik tuleb sõnadega täpselt selgitada.
• Sõnal on raadios väga suur tähendus – kõik sünnib sõnaga, 

mõtted peab esitama selgelt, et need oleksid arusaadavad ja 
Sinu mõttekäik oleks jälgitav.   

• Kuulamine nõuab tähelepanu ja süvenemist. 
• Rääkimine ja kuulamine on dialoog, mille arendamisel on 

tähtis ka värskus, uudsete mõtete esitamine.
• Raadio esinemine on dialoog ka siis, kui kõneled üksinda –

oled ju dialoogis oma kuulajaga 
• Erinevalt telest peab kõneleja raadio puhul endale selgelt aru 

andma, et kõik, mis tal öelda on, tuleb võimalikult täpselt ja 
ilmekalt sõnadesse valada, sest personaalse suhtlemise ja ka 
teleintervjuu puhul tavaline žestikulätsiooniga ja näoilmetega 
jutu mõtte selgitamine ja rõhkude asetamine pole siin 
võimalik.



• M3180108.JPG
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Ajakirjanduse ja meedia
põhižanrid: uudis, 

reportaaž, arvamuslugu
1. 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



INFO JA UUDIS

1. uudisväärtuslikkus madal v kõrge ;  uudisvoo sõltumatus ja usaldusväärtus

2. uudise kriteeriumid ja tunnused
aktuaalsus - lokaalsus – konfliktsus – mõjukus – erakordsus – prominentsus –
värskus //
AGA KA MUUD …

3. uudisteagentuurid
kiirus - pidev tähtaeg – anonüümsus - rühmatöö

4. Võtmeküsimus on allikad
- intervjuud vis a vis v telefonitsi ; - avalikud esinemised ja pöördumised;  -
pressikonverentsid;  - suulise esinemise kirjalik tekst; -
organisatsioonide/seltside/institutsioonide dokumendid-ülevaated-raportid-
uurimused-otsused-avastused; - pressiteated; eelnevad kirjutised ja viited
teemale; uudisteagentuurid; - suulised infoallikad institutsioonides

5. kõmuajakirjanduses (A. Bell)
emotsionaalsus - personaliseerumine - ülivõrdelisus



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



http://www.eesti.ca/toronto-pohjarada-gaidid-ja-hellakesed-alustasid-uut-tegevusaastat/article48403
28. sept EWR Online Hellakesed ja gaidid alustasid uut tegevusaastat veetes lõbusa hommikupooliku möödunud
laupäeval. Pärast traditsioonilist avaaktuse tegevust (sümboolsete küünalde süütamine, uutele hellakestele
tibumärkide jagamine, uute gaidide kaelarättide eemaldamine) ja juhtide tutvustust mängiti mõned lõbusad
seltskonnamängud. Need mängud panid eriti uued hellakesed rõõmust keksima ja tõid naeru näole.
Uued "Põhjarada" hellakesed on Rael Mortson, Liisi Eaton ja Tuuli Leivat ja Kaie Petersoo
Vanemgaidideks võeti vastu Natalie Jenkins, Heili Poolsaar ja Genevieve Perron.
Kui on veel neid kes soovivad hellakeste või gaidide tegevusest osa võtta, palun võtke ühendust Taimi Petersooga
eposti aadressil tlpetersoo@hotmail.com . Tegevus toimub nii eesti kui ka inglise keeles. Kõik on teretulnud.
Allpool valik fotosid avakoondusest. Fotod: Maimu Mölder
Fotod: Maimu Mölder

http://www.eesti.ca/toronto-pohjarada-gaidid-ja-hellakesed-alustasid-uut-tegevusaastat/article48403


Ajakirjandusliku uudisloo klassikaline struktuur. 

Klassikaline uudis on kui tagurpidi pööratud püramiid.
Kõige üldistavam on kõige algul pealkiri, 
edasi tuleb lead - teemalause/sissejuhatus ning
siis järgnevad konkreetsed faktid, ideed, argumendid A, B, C 
jne koos laiendusega. 
Uudise lõpetab kontekst: taust ja perspektiiv.

 



Muuli: sisserände asemel on Eesti suurim probleem väljaränne (67)

• 9. jaanuar 2016 
http://www.postimees.ee/3462869/muuli-sisserande-asemel-on-eesti-suurim-probleem-
valjaranne BNS 

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv riigikogu liige Kalle Muuli kirjutas sotsiaalmeedia
vahendusel, et kummaliselt kombel kardetakse Eestis sisserännet, samas kui suurim
probleem on väljaränne.

• «Uskumatu: riigis, mille suurimaks probleemiks on väljaränne, peab rahvas suurimaks
probleemiks sisserännet,» kirjutas Muuli enda Facebooki seinal. «Kas inimesed tõesti ei tea, 
et juba pikki aastaid läheb Eestist minema palju rohkem inimesi, kui siia tuleb, ja et Eesti on 
seetõttu kaotanud kümneid tuhandeid inimesi? Kas tõesti ei saada aru, et keegi ei taha siia
tulla?»

• Muuli võttis sotsiaalmeedias sõna reedel avaldatud Eurobaromeetri statistika peale, millest
selgub, et viimase aasta jooksul on Eesti elanike jaoks esikohale kerkinud mure sisserände
pärast. Immigratsiooni pidas sügisel peamiseks mureks 45 protsenti elanikest. Samas oli see
näitaja 2014. aasta sügisel veel vaid 5 protsenti ning 2012. aasta kevadel 1 protsent.

• Võrreldes teistes ELi riikides antud hinnangutega on just Eestis kõige suurem osakaal neid, 
kelle meelest on ELi peamiseks probleemiks immigratsioon.

http://www.postimees.ee/3462869/muuli-sisserande-asemel-on-eesti-suurim-probleem-valjaranne#comments
http://www.postimees.ee/3462869/muuli-sisserande-asemel-on-eesti-suurim-probleem-valjaranne


NÄIDE. Inimene, kes liigub oma sihtide poole. Muusiku portree, uudis
http://menu.err.ee/v/uudised/muusika/d0f357f2-8630-40b7-90d8-5ff8e804273a/

marie-m-vaigla-ma-ei-julge-enda-kohta-veel-muusik-oelda

http://menu.err.ee/v/uudised/muusika/d0f357f2-8630-40b7-90d8-5ff8e804273a/marie-m-vaigla-ma-ei-julge-enda-kohta-veel-muusik-oelda


Arvamusloo kirjutamine
Mõtle läbi, millest Sa tahad kirjutad ja midatahad öelda. 
Mis võiks Su teksti järel muutuda? 

Mis on teema?
Siis kujuta endale ette oma sõber või sõbranna või keegi lähedane, kellele sooviksid
selle loo rääkida, kellega koos soovid arutada. 
Kirjuta üles kõik need põhipunktid, millest räägiksid ja mis on Sinu seisukohad. 
Kui tegemist on varem arutatud küsimusega, siis esita ka teisi Sinule teadaolevaid
seisukohti ning selgita, millega oled nõus ja millega ei ole nõus ning miks ei ole 
nõus. 
Milliseid lahendusi Sina pakud? Mida tuleks silmas pidada ja kuidas lahendada? 
Arvamusloo konstruktiivne esitamine sisaldab: 
1. probleemipüstitust: mis on see, millest kirjutad / räägid ? 
2. milliseid varasemaid lahendusi tead ja miks need ei täitnud ootusi ega hakanud
tööle? 
3. Kriitiline ülevaade senisest seisust ja seni jätkamise ohtudest. Miks on vaja
muutust? Milline pealks olema tegevuse strateegia? 
4. Omapoolne kokkuvõte ja kaSinu artiklist/esinemisest edasimõtlemise teede
pakkumine
Miks antud teema üldse käsitlemist väärib, s.t: kus on probleem? 
Lõpulõik autori enesemääratlemine: miks on oluline, et ma praegu sellest kirjutan
või räägin. 



Näide. Arvamuste üldistuse visuaalne esitus. 
Hetk Eesti presidendi otsingu protsessis Õhtuleht, 26.09.2016 



Ajakirjandus versus meedia?

• Mille poolest erinevad ajakirjandus ja meedia?

• Mis on ajakirjanduse fookus ja funktsioonid?

• Mis on meedia funktsioonid?

• Kuidas ajakirjandust ja meediat eristada?



Kvaliteetse ajakirjanduse tunnuseid

• Vastutab sisu objektiivsete faktide ja adekvaatsuse eest
• On ühendava integreeriva iseloomuga kui ühine mentaalne väli
• Kannab ühishuvi ja lähtub ühishuvist
• Edastab ametlikke teateid
• Edastab mitteametlikke arvamusi ja analüüse
• Kohtleb inimesei võrdselt
• Mõtestab erinevusi ja perspektiive – aitab langetada informeeritud otsustusi, ka

pikaperspektiivi otsustusi – valikuid
• Toetab igaühe osalemisvõimalusi ühiskonnas,oskust orienteeruda kaasajas
• Pakub vastastikkuse suhtlemise võimalust
• Toetab inimeste edenemist ja edupüüet, inimkeskset ühiskonda
• Põhineb tunnetusel ja reflektsioonil, peegeldusel
• Visioneerib tulevikku
• On suunatud persooni kui isiksuse arendamisele informeerimise kaudu
• Jagab vastutust oma saadetavate sõnumite eest
• On sisult ja vormidelt mitmekesine
• Kannab mitte-anonüüset autorikesket ja personaalset käsitlust
• Toetab ajakirjanduse professiooni ja ajakirjanduslike stiilide arendust



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia
Dokumentaalfilmi analüüs:

Disko ja tuumasõda
1. 7. 



Disko ja tuumasõda (2009) 
autorid Jaak Kilmi ja Kiur Aarma

Rühmatööd: 

1. Jälgige palun filmi üldist lugu ehk narratiivi, märgake narratiivi ‘katkestused‘ ja 
teemavahetused. Mitmest ‘loost’ koosneb film? Pealkirjastage need osad.  

2. Jälgige palun esinejaid ja nende sõnumeid, märgake iga esineja põhisõnumeid / tegevusi. 
Mitu tegelast esineb ja tegutseb filmis? Iseloomustage  nende igaühe rolle paari sõnaga.

3. Jälgige palun filmis esitatavaid keskkondi ja miljöösid, märgake miljööde – keskkondade 
vahetusi ja muutusi. Mitu erinevat miljöökeskkonda esineb? Iseloomustage neid. 

4. Jälgige palun filmi jutustaja(te) autorinarratiivi. Kirjeldage teksti. 

5. Jälgige palun filmi visuaale, märgake olulisi detaile ja sümboleid esitatakse?  
6. Jälgige palun filmi stiili ja keele stiilitasandeid. Kuidas iseloomustate stiile, tooge näiteid. 
Kuivõrd võiks tegemist olla naljafilmiga või absurdifilmiga või tõsielufilmiga?  

7. Jälgige filmi sõnumit, leidke tsitaate ja tekstikatkeid, mis kannava filmi sõnumit/sõnumeid?
8. Jälgige filmis esitatud otseseid ning kaudseid paradokse ja vastuolusid? Loetlege neid?  



Rühmatööde arutamine
1. Filmi vaatamise ajal teeb iga rühm vastavalt neile antud küsimusele
märkmeid, filmi lõppedes arutavad rühma liikmed oma märkmed läbi
ja valmistuvad vastamiseks

2. Üks rühmas esitab vastused küsimustele, teised rühmaliikmed
tähendavad vajadusel

3. Selliselt küsimustele vastates saame filmist kihilise pildi, millest
hakkab ka selguma, kuidas see film tehtud on. 
Rühmad avaldavad oma arvamuse: kuidas see film tehtud on? 

4. Rühmad püüavad vastata küsimusele: millest film ‘Disko ja
tuumasõda’ räägib? Kuidas nimetada ikkagi see absurdi, mida autorid
esile toovad?  

5.  Keskustelu jääb avatuks tunni lõppedes, kõigile küsimustele kiiret
vastust kohe ei pruugi tulla, aga oluline ongi filmi ja omi mõtteid
filmist edasi mõelda ning ka kaaslastega võimalusel edasi arutada



DISKO JA TUUMASÕDA 



Meediaõppekava
maailm-mina-meedia

Facebook jm
sotsiaalmeedia: 

võimalused ja ohud
1. 8. 



Sotsiaalmeedia ruumiline ja ajaline mõõde 
(võrdlus traditsioonilise meediaga)

• 24/7 
• Hüperlokaalsus versus kaugus 
• Emotsionaalsus versus ratsionaalsus 
• Modaalsus erineb traditsioonilisest meediast 
• Agenda ja teemavaliku printsiibid erinevad 

traditsioonilisest meediast
• Identiteetide määratlus sõltub keskkonnast – identiteet

kui üks tervik
• Personaalsus ja anonüümsus 
• protsess versus esitus 



Küsimused võimaluste
kohta

1.  Kirjelda, millist kasu oled Facebookist jm
sotsiaalmeediast saanud?

2.  Millised keskkonnad on olnud kasulikud? 

3. Kuidas kindlustada, et sotsiaalmeedia pakuks
võimalusi ja oleks turvaline? 



Küsimused ohtude ja valede kohta

1. Kas oled märganud, et mõni sotsiaalmeedia spämmib ja manipuleerib infoga?

2. Mida teed, kui keskkonnas levib soovimatut reklaami ja infot? 

3. Kirjelda mõnd juhtumit, kus Facebook ja muu sotsiaalmeedia on tekitanud
ettenägemata ohtliku olukorra? 

4. Millised keskkonnad on olnud ohtlikud? 

5. Teadlased on uurinud, et internetis – sotsiaalmeedias kasutatakse palju vale-
identiteete, seepärast võõraste ‘tuttavate’ tegelik taust ei ole teada ega
usaldusväärne. (Reiljan, jt) 

6. Kuidas tunda ära valetamist ja petmiskatset? 

7. Kust saada nõu ja abi? 

8. Kuidas interneti sotsiaalmeedia ohtudele vastu seista? 



SOTSIAALMEEDIA: VILJANDI 
Ootame teid kõiki väga! 
“NAISED KÖÖGIS” läheb plaadiesitlustuurile
Viljandi aguliköökides mõned aastad tagasi kokku saanud ansambel märgib nüüdseks oma
kodukohtadeks Viljandi, Tartu ja Stockholmi. Seda suurem rõõm... //   GOODNEWS.EE



NÄIDE. 
Mida arvad?

Facebookis üks
ajakirjanik

kõneleb, kuidas
oli kirjutanud oma

sõbrale
põlvevalust ja

seepeale oli FB 
seinale tulnud

reklaam – kutse: 
osale uuringus. 

FBi märksõnade
analüüs ja

probleemidele
oma ‘lahenduste’ 

pakkumine



Näide. 
Mida arvad? 

FB kui taustainfo
laiendamine.

Siin näites on 
olukord, kus

Riigikogu
presidendivalimise
toimumise ajal on 
ajakirjanik leidnud

vormistatud
tulemuse’ juba ühelt
naisjuhtide infosidilt.

FBis vahetavad
ajakirjanikud infot ka

info endaga
manipueerimise

kohta, kuidas
protsess ‘tegelikult’ 

käib, kuidas on 
’sündmustest’ ette

rutatud.  



FB KUI INFOKESKKOND 
KRIITILISE AVALIKKUSE JA  AJAKIRJANDUSE VÄLI, INFO TUTVUSTUS. 

FB reklaam
Veiko Visnapuu shared Meie Maa's photo.   3 hrs · Kuressaare ·

Priit Hõbemägi ja teised Mart Soidro fännid! Homme ilmub
järjekordne lugu :)



Näide. 
2016 üks Eesti

presidendiameti
kandidaat oli Allar

Jõks. 
Ta kokkuvõte 5-

kuulise 
presidendikampaa

nia järel on siin.

Küsimused on 
edasimõtlemiseks

ja arutamiseks.

Allar Jõks ütles: 
jõxit



Näide. 
Seda Urmas Nemvaltsi

karikatuuri jagasid
21.08.2015 paljud, 

käis elav arutelu
erinevates

sõbralistides.

Naljad, naljade
jagamine ja arutamine

FB sõpradega on 
oluline üldisemalt kui

ühiskonna üle
mõtlemine ja mõtete

vahetamine



http://tartu.postimees.ee/3178973/eesti-presidendi-portreed-asendas-vene-presidendi-portree#comments Eesti
presidendi portreed asendas Vene presidendi portree 186  5. mai 2015 10:30
Sõpruse silla kandepostile on tekkinud Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese näopildi asemele Venemaa presidendi
Vladimir Putini portree.
Kunstnik Edgar Tedresaar maalis tänavakunstifestivali Stencibility aegu Sõpruse silla alla kahele kõrvutisele kandepostile
Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilvese portree. Praeguse presidendi pea ja kaelaside on ümber maalitud ning autori
signatuuri asemele on lisatud kiri «Onu Vova teeb kõik korda!!!».
Edgar Tedresaare sõnul on ülemaalimine toimunud arvatavasti ööl vastu esmaspäeva.
«Teise autori idee muutmine on väga omane tänavakunstile ja midagi sellist on ju Tartus varemgi tehtud – Lutsu
raamatukogu seinal olnud kerjava Tammsaare pea asendati Ansipi peaga,» ütles ta. «Igaüks, kes oskab ja tahab, saab
tänavakunsti sekkuda ja tekitada n-ö arutelu ühiskonnas.»
President Ilvese pea asemele president Putini pea maalinud isiku sillaalust tegevust peab maalikunstnik Tedresaar teostuse
poolest väga professionaalseks. «Ka tekst on profilt kirjutatud,» lisas ta. «See kõik on hästi läbi mõeldud ja peenelt tehtud.»
Kas Tedresaar maalib Putini portree üle? Mis saab edasi?
«Hetkel küll seda plaanis ei ole,» ütles ta. «Kõik oleneb sellest, kuidas meedia seda vahendab ja käsitleb. Teos elab edasi, ei
tea, mis sinna veel peaks tulema.»

http://tartu.postimees.ee/3178973/eesti-presidendi-portreed-asendas-vene-presidendi-portree#comments


Probleem:
Mis saab, kui FB sõber blokeerib või

viskab oma sõprade listist välja?

• Suhtlemine on sageli märgiline, vihjeline ning suheldes võib
ühtlasi toimuda märkide abil ka võimvõitlus.

• Kas FB on reaalne keskkond või mitte-reaalne keskkond?

• Kuidas saab olla, et mitte-reaalse keskkonna virtuaalsed
sündmustel on reaalse elu tagajärjed?

• Kuidas hoida lahus Facebooki elu ja reaalset elu, et FB ei
segaks nn tavaelu? 



MIDA ARVAD SINA: KAS ANONÜÜMSETE 
KOMMENTAARIDE KEELAMINE ON ÕIGE OTSUS? 

Kas FB on anonüümne või mitte?  7.01. 2016 
arvamus.postimees.ee/3459683/andra-siibak-kuidas-muutub-inimese-kaitumine-ja-olek-

anonuumses-kontekstis

• Oma sõnade ja väljenduste eest peaks igaüks vastutama
• FB on näiliselt anonüümne, autorid on võimalik välja selgitada
• Anonüümsete ajalehekommentaaride keelamine toob kasu, sest

takistab vihakõne levikut
• Majanduslikel kaalutlustel on anonüümsed kommentaarid mõtet

üldse sulgeda, sest nende modereerimine ei tasu ära, on kallis
• Andra Siibak:  Me muidu ju alati kangesti tahame edumeelsetele

ja innovaatilistele Põhjamaadele ning Lääne-Euroopale järele
jõuda; selles küsimuses oleme nüüd jõudnud. 



These 22 Old Magazine Photos Reveal How Iranian Women Dressed In The 1970s
Take a look at what fashion in Iran was like before the Islamic Revolution of 1979. m.atchuup.com|By

Atchuup

http://l.facebook.com/l.php?u=http://m.atchuup.com/how-iranian-women-dressed-in-the-70s/&h=fAQEWn-gG&enc=AZPmMszghrMgBlnQDTi8k5vXvNoizYK3DL0pwFeOUtAcZH5BaMwkKIi2U5ifmNPa-k8qGBTaHo1Ch6u1xcte5KTskq_kKPZqXtZzgauN4Czo7YaZZssoejKTVEMQif1X_eCf7I8zJamc2v7plNrehrdUE3WWnEPW-cmWLM2IORFUaQERNM0X5uFwHCamCflIbzETgQLmSAaeGiEB2R6djS_b&s=1
https://www.facebook.com/atchuup/


Turist sai pildi eest Egiptusesse sisenemise keelu
• Eelmine nädal lõi internetis laineid noore sakslase tehtud pilt Egiptuse püramiidi tipust, 

tänaseks on talle pandud eluaegne Egiptusesse sisenemise keeld.

http://reis.postimees.ee/3572509/turist-sai-pildi-eest-egiptusesse-sisenemise-keelu
http://reis.postimees.ee/3572509/turist-sai-pildi-eest-egiptusesse-sisenemise-keelu
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