MEEDIAÕPETUS 2
SISSEJUHATUS AJAKIRJANIKUTÖÖSSE

MEEDIAŽANRID
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudis
Arvamuslugu
Intervjuu
Portreelugu
Olemuslugu
Reportaaž
Retsensioon
Juhtkiri

UUDISE FUNKTSIOONID

• rahuldab infovajaduse
• aitab maailmas orienteeruda
• aitab teha valikuid
• annab teada ühiskonnale olulistest
protsessidest

UUDISE OMADUSED
• OBJEKTIIVSUS – reporter ei esita oma
arvamusi, järeldusi, vaid fakte.
• TÄPSUS – faktid on õiged ja kontrollitud.
• TASAKAALUSTATUS – sõna saavad kõik
osapooled.
• ERAPOOLETUS (õiglus) – lugejale antakse
kogu info, mis olemas on, ja ta teeb ise
lõppjärelduse.

UUDISVÄÄRTUSE 7 KRITEERIUMI:
• Sündmuse värskus
• Sündmuse geograafiline ja emotsionaalne
lähedus
• Sündmuse mõjukus (kui suurt hulka ja mil määral
mõjutab)
• Sündmuses osalejate tuntus
• Sündmuse konfliktsus
• Sündmuse erakordsus
• Sündmuse päevakajalisus (kõik räägivad sellest)

UUDISVÄÄRTUSE LIBAKRITEERIUMID
(KIUSATUSED, MIDA AJAKIRJANIK PEAB ÄRA
TUNDMA JA MILLEGA ETTEVAATLIK OLEMA)
Väljaande omanike huvid
Reklaamiandjate mõju
Allikate surve
Sündmuse sobivus ajakirjaniku/toimetuse
(eel)arvamustega
• Valmis uudis (koostanud pressiesindaja või PR
töötaja)
•
•
•
•

REASTA UUDISVÄÄRTUSE JÄRGI
• Rääkusid on väga
väheks jäänud
• Valitsus kiitis heaks
2011. aasta
riigieelarve
• Ettevõtjad tõstavad
tarbijate sääste
jahtides hooga
hindu
• Naine hammustas
turvameest jalast

• Erakonnad lubavad
valimiskampaaniaks
vähem kulutada
• Talupidajad
boikoteerivad
maarahva kongressi
• Eesti diplomaat
sattus seksiskandaali
• Pärnus jäi nastik
purskkaevu lõksu

PEALKIRJAD AJALEHTEDES
• Ettevõtjad tõstavad
tarbijate sääste
jahtides hooga
hindu (1.lk)
• Rääkusid on väga
väheks jäänud (5.lk)
• Valitsus kiitis heaks 2011. aasta
riigieelarve (5.lk lühiuudis)
• Naine hammustas turvameest
jalast (8.lk rubriik R.24)

(EPL 24.09.2010)

• Eesti diplomaat
sattus seksiskandaali (1.lk)
• Erakonnad lubavad
valimiskampaaniaks
vähem kulutada (3.lk)
• Talupidajad boikoteerivad
maarahva kongressi (3.lk
lühiuudis)
• Pärnus jäi nastik purskkaevu
lõksu (7.lk lühiuudis)

(Postimees 25.08.2010)

KÜSIMUSED, MILLELE UUDIS PEAKS
VASTAMA
Mis?
Kus?

Millal?
juhtus

Kuidas?

Kellega?
(kes tegi?)
Miks?

UUDISE ÜLESEHITUS
tähtis
• Juhtlõik (ingl.k lead)
• Teema arendus
(laiendatakse ja täpsustatakse juhtlõigu infot)
• Lisamaterjal
(taust, eelnenud ja järgneda
võivad sündmused, kommentaarid, intervjuud jne)

vähem
tähtis

Juhtlõik: sündmuse tuum
Juhtumi tähtsaimad
üksikasjad: lugejat
huvitab kõigepealt, kes on
rünnaku ohvrid ja kas nad
pääsesid terve nahaga

Ülevaade sündmustest
nende toimumise
järjekorras
Asjaosaliste
kommentaarid
Vähemtähtsad asjaolud

Eile õhtul läbi Tammemetsa töölt koju
siirdunud puuraidur päästis Kurja Hundi
käest 7-aastase tüdruku ja tema
vanaema, hundi aga tappis kirvega.
Tüdruk Punamütsike ja tema 75-aastane
vanaema Eliise Hallpea olid mõlemad
pärast pääsemist šokiseisundis, kuid
muidu hea tervise juures, teatas
Metsahaigla peaarst dr. Jüri Roht.
Punamütsikese ja tema vanaema
päästnud 20-aastane puuraidur Fred
Kirka ütles, et kui ta hädakisa peale
majja sisenes, nägi ta Kurja Hunti, kes oli
ajanud selga naisteriided, roninud
Hallpea voodisse ning valmistus
ründama Punamütsikest.
“Vaatepilt oli nagu õudusfilmis,” lausus
Kirka. “Mul polnud pikalt mõelda
midagi. Haarasin kirve ja lajatasin
hundile lagipähe.”
Punamütsike ütles, et oli Kurja Hunti
kohanud juba keskpäeval metsas, kuid
siis polnud Hunt talle kallale kippunud.
Tüdruk oli teel oma astmahaige
vanaema juurde, et viia talle kooki ja
limonaadi.
(P.Pullerits “Ajakirjanduse põhižanrid”)

JUHTLÕIK
• Annab loo kõige uudisväärtuslikumad detailid
• sisaldab kõige olulisemat teavet, tavaliselt ühte
keskset fakti
• loob uudisele fookuse (mida esile tõstetakse)
• eristub muust tekstist (värviline taust, rasvasem
või suurem kiri vms)
• köidab tähelepanu, kuid ei eksita!
• koosneb ühest-kahest lausest (20-25 sõna)
• Vastab 4-le põhilisele uudisküsimusele: MIS juhtus
ja KES olid osalised; lisaks ka KOHT ja AEG
• Ei sisalda arvamust, hinnangut, loetelu,
kommentaari ega taustainfot
• Juhtlõigus ei kasutata otsetsitaati, vaid parafraasi

JUHTLÕIGU VORMISTAMINE
• Maksimaalne pikkus 20-25 sõna, kuid ei tohiks olla ka liiga lühike, see
ei ärata tähelepanu
• Ühelauseline. Kahelauseline on õigustatud keeruliste juhtumite puhul
või kui tuleks esitada konflikti kahe osapoole seisukohad
• Tähtsaim on leida õige verb: sisukas, täpne, värvikas. Vältida liiga
üldisi tegusõnu (oli, toimus, leidis aset, peeti…)
• Vältida umbisikulist tegumoodi, kui vähegi võimalik
• Mitte koormata liigsete detailidega: ümardada aega (mitte kell 6,
vaid varahommikul; kuupäeva asemel eile, täna), üldistada kohta
(täpse aadressi asemel linnaosa või linn); lühendada pikki asutuste
või ametikohtade nimetusi (täpse tiitli asemel ametnik, juht vms)
• Vältida tarbetuid omadussõnu, lisandeid
• Vältida loetelusid

UUDISE PEALKIRI
• Tehakse viimasena
• on mõistetav ka ilma teksti lugemata
• on täpne ja tabav (max pikkus kuni 45
tähemärki)
• äratab tähelepanu ja huvi
• sisaldab alust ja öeldist (soovitavalt aktiivset
verbi)
• arendatakse juhtlõigust
• Ei sisalda nimesid, v.a juhul, kui on tegemist
üldtuntud nimega

ÜLESANNE: MILLISED JÄRGNEVAIST EI OLE
UUDISE PEALKIRJAD:

• Õppiv Tiiger 2008-2010
• Haridusministeeriumi pöördumine
üldhariduskoolide poole
• Lääne-Tallinna keskhaigla sai uue juhi
• Vähem lapsi – rõõmsam vanadus
• Lapsed laulsid nagu kevadised linnukesed
• Microsoft hoiatab võõraste kontaktide
eest Windows Messengeris
• Jõuan siis, kui jõuan

PÕHIVEAD PEALKIRJADES
• Pealkiri jääb ebaselgeks. Põhjuseks võib olla
- Liiga üldine („Sügisel sõidetakse rohkem puhkusele“)
- Tundmatu nimi
- Mitmetähenduslikkus ehk homonüümia („Nokkmütsid on
sügisel nõutud“, „Kodumaa suured teod muutusid
uimaseks“, „Kaitseminister ei saanud seekord pihta“)
- Mitmeti tõlgendatavad metafoorid (metafoore uudise
pealkirjas mitte kasutada) („Eesti versus Suurbritannia:
erinevad lõiked, ajend sama“)
- Raskeltmõistetavad või lugejale tundmatud mõisted
(„Kaamos teeb ja näitab Eesti moeajalugu“)

• Pealkiri on eksitav
- Pealkirjas väidetu ei vasta sisule, tõstab sisust esile ebaolulise
osa („Eesti õpetajad on vanamoodsad“)

ANALÜÜSI PEALKIRJU JA JUHTLÕIKE:
• Lõuna-Eesti lapsi sunnitakse murret õppima
• Vähiravi kolib patsiendile lähemale
• Eesti suurimad pangad koorivad kõige
himukamalt
• Medvedev andis Jaapanile vastu näppe
• Norra pastor hirmutab eestlasi surmaga
Norralane Carl Fredrik Aas on Eestis tiirelnud viimased
viis aastat. Juba teist korda nende aastate jooksul
kuulutab ta siinsetele asukatele, mis ootab pärast
surma

SEOTUD LOOD
• Teise-päeva-lood ja järjelood – jätkavad eelmisel
päeval ja mitu päeva või isegi nädalat tagasi
alustatud teemat
• Kokkupakitud lood - mitu samal teemal lugu koos
• Lisalood (sidebar) – kuuluvad põhiloo juurde ja
lisavad sellele mõne eriaspekti

LISALOOD
Taustalugu sündmuse ajaloost
Peategelase eluloo tähtsamad punktid
Nimekiri varasematest samalaadsetest sündmustest
Põhisündmuse täpne kronoloogia
Asjatundja kommentaar, arvamus
Tabel, graafik, kaart vm graafiline materjal
Nõuanded, kuidas analoogilises olukorras käituda
tuleks
• Lindistuste täpsed üleskirjutused, katkendid kirjadest
jne
•
•
•
•
•
•
•

PRAKTILISI NÄPUNÄITEID UUDISE
KIRJUTAMISEKS
1. Kogu materjal kokku ja korrasta
• Kontrolli, kas kõigile uudisküsimustele on vastused
• Jaga materjal kolme (nelja) ossa: 1) juhtlõik 2) teema
arendus 3) taustamaterjal (4) lisalood)
• Jaga teema arenduse materjal omakorda
alateemadeks
• Järjesta teema arenduse alateemad tähtsuse
järjekorras*
• Vaata üle tsitaadid, sorteeri need tähtsuse järjekorras
• Vaata teksti selle pilguga, missuguseid küsimusi võiks
lugejal tekkida, ja püüa neile juba ennetavalt vastata

*TEEMALÕIKUDE JÄRJESTAMINE
• Esimene teemalõik peaks jätkama juhtlõigu
(keskset) teemat
• Juhtlõigu teemat ei tohiks teema arenduses teiste
sõnadega või detaile lisades ümber jutustada
• Jälgi, et ühe alateema alla käivad lõigud oleks
tekstis koos, mitte laiali pillatud
• Reasta teemalõigud tähtsuse järjekorras

PRAKTILISI NÄPUNÄITEID UUDISE
KIRJUTAMISEKS
2. Kirjuta uudis valmis: alusta juhtlõigust, seejärel
teemalõigud tähtsuse järjekorras ja lõpuks taustainfo
3. Toimeta lugu sisuliselt:
• Tõmba maha ülearune, korduv
• Kontrolli faktid, nimed ja tsitaadid üle
• Kontrolli, et lugu oleks objektiivne ja tasakaalustatud
• Kontrolli loo vastavust eetikareeglitele
4. Toimeta lugu keeleliselt
• Tee pikad laused lühemaks
• Asenda umbisikulised verbid isikulistega
• Asenda hinnangulised, tähendusvarjundiga sõnad
neutraalsetega

ARVAMUSLOOD
Jagunevad 2 rühma:
• Analüüsivad žanrid: põhjendavad kellegi seisukohta või
arusaama. Kolumn/kommentaar/veerg, artikkel, juhtkiri,
arvustus, repliik
• Jutustavad žanrid: esitavad lugusid. Olemuslugu,
portree, reportaaž, isikuintervjuu, juubelilugu,
tähtpäevalugu jne
Autori järgi võib jagada:
• Toimetuse arvamus (juhtkiri, toimetaja veerg,
kommentaar)
• Välisautorite artiklid (kirjutavad enamasti asjatundjad,
poliitikud, otsustajad)
• lugejakirjad

ARVAMUSLOO ÜLESEHITUS
• Sissejuhatus
• Teema arendus
• Lõppsõna

ARVAMUSLOO SISSEJUHATUS
Sissejuhatusel 2 funktsiooni:
1) Anda lugejale teada teksti tuum
2) Äratada teema vastu huvi - huvilugu
Päevalehtedes piirdutakse sageli vaid teksti
tuumaga, huvilugu rohkem ajakirjades, pikemate
lugude ja pehmete teemade puhul.
Tuum on kohustuslik, ilma selleta vajub tekst laiali.
Tuuma peab saama kokku võtta paari lausega. Tuum
on teksti arendamise lähtekohaks!

ARVAMUSLOO SISSEJUHATUS
• Huvilugu:
• Stseen, pildike elust
• Dialoog
• Kontrast
• Intrigeeriv küsimus või fakt
Huvilugu peab häälestama lugeja õigele meeleolule. NB!
Ajakirjanik peab hoiduma enese eksponeerimisest!

• Tuum: antakse teada teksti
• teema – ütleb, millisest elunähtuste ringist autor kõneleb
• tees – ütleb, mida autor selle kohta arvab või väidab
• eesmärk – ütleb, kuidas lugeja peaks sellele reageerima
(huviloo olemasolul jäetakse see formuleerimata)

ARVAMUSLOO TEEMA ARENDUS
I Analüüsivad lood
Teema arenduses esitatakse oma teesi kohta pooltja vastuargumendid ning tehakse nende põhjal
järeldused.
A

-A

A

B

C

B

-B

-A

-B

-C

C

-C

ANALÜÜSIV LUGU:
SOOVITUSED TEEMA ARENDUSEKS
• Esita teesi toetavad faktid: näited, võrdlused,
statistika, analoogiad, autoriteetide ütlused
• Piirdu kõige tugevama toetusmaterjaliga, ära kuhja
üle
• Esita alati ka neid vastuargumente, mida on raske
ümber lükata (ära vaiki ebamugavaid fakte maha)
• Ründa vastase tugevamaid argumente, mitte
nõrgimaid
• Jäta oma kõige tugevamad argumendid algusesse
ja lõppu

ANALÜÜSIV LUGU:
SOOVITUSED VEENMISEKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirjuta asjast, ära kaldu kõrvale ega häma
Esita oma seisukohti kindlalt, mitte kõhklevalt
Esita oma arvamusi, aga ära suru neid peale
Ära mine ägedaks
Ründa seisukohti, mitte isikuid
Soovita, ära käsi
Tunnista oma vigu
Tunnista vastaspoole tugevusi
Väldi demagoogiat!

ANALÜÜSIVATE TEKSTIDE PÕHIVEAD
• Lool puudub tuum või ei ole see selgelt välja
toodud
• On olemas küll teema, kuid pole selget teesi, mida
tõestada
• Püütakse korraga tõestada mitut teesi
• Teksti asemel on killud, mis ei seostu ühtseks
argumentatsiooniks; ülesehituses puudub loogika
• Kuhjatakse tõendusmaterjali üle, faktitulv lämmatab
lugeja
• Liigne emotsionaalsus

II JUTUSTAVA LOO TEEMA ARENDUS
• Mudelilt sarnaneb novelliga, kuid ei põhine
fantaasial, vaid tõsielul
• Ka jutustaval lool peab olema oma tees (X on väga
eriline inimene; Y on lootustandev helilooja; sõjavägi
teeb poisist mehe) NB! Kujunda tees materjali
põhjal, mitte materjal teesi põhjal!
• Teemat võib arendada mitut moodi: ajalises
järgnevuses, tähtsuse järgi, loogiliselt (põhjustagajärg, vastandused)
• Teema arenduses näitab autor lugejale, et tema
tees kehtib

JUTUSTAV LUGU:
SOOVITUSED TEEMA ARENDUSEKS
• Jaga materjal põhiinfoks ja taustaks
• Põhiinfo peab välja tooma just need inimese,
nähtuse või sündmuse omadused, mis kinnitavad
teesi
• Leia huvitavaid detaile põhiinfo ilmestamiseks (lood,
faktid, tsitaadid, seigad)
• Taust: ajalugu, tingimused, kontekst, kes-on-kes/mison-mis; oluliste tegelaste kommentaarid
• Paiguta põhiinfo ja taust vaheldumisi, põhimaterjal
alguses ja lõpus:
L1

T1

L2

T2

L3

T3

L4

SOOVITUSI JUTUSTAVA LOO
TEEMAARENDUSEKS:
• Ära kuhja materjali üle, leia kõige iseloomulikumad
detailid ja faktid
• Ära suhtu ainesse/ sündmusesse/ portreteeritavasse
üleolevalt
• Ära kaldu teemast kõrvale
• Väldi kuulujutte ja klatši
• Lase faktidel kõneleda, ära kirjuta lugejale arvamust
ette
• Väldi jutlustamist ja moraalitsemist
• Jätta kõige huvitavam lugu/ detail lõppu

NÄIDE: PORTREELUGU
• Millised on portreteeritava need isikuomadused,
mille pärast tasub temast kirjutada?
• Kuidas on tema omadused mõjutanud tema
saatust, karjääri, käekäiku?
• Millised on tema tõekspidamised, millesse ta usub,
mis on neis originaalset ja mis üldist?
• Kust tema vaated, usk, tõekspidamised pärit on?
• Kuidas ta mõjutab inimesi enda ümber?
• Kes teda on mõjutanud?
• Kuidas inimesed temasse suhtuvad?

TELEVISIOONI PÕHIŽANRID
Faktuaalsed e
dokumentaalsed

• Uudised
• Spordi- ja
kultuurisaated
• Dokumentaalfilmid
• Õppesaated (köök,
remont, aiandus jne)
• Intervjuu, talkshow
• Reportaaž
• teledebatt

fiktsionaalsed

• Telesarjad
• Komöödiad
• Mängufilmid
• Segažanrid:
lastesaated, reality
show’d

TELEVISIOONI PÕHIŽANRID
info
•
•
•
•
•

Uudised
Teledebatid
Spordi- ja kultuurisaated
Reportaažid
õppesaated

meelelahutus
•
•
•
•

Intervjuud
Sarjad
Telemängud
Talk show’d

Segažanrid (infotainment)
Teleajakirja formaadis saated
Telemängud
Intervjuud
Erakanalite uudised jne

