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• Kuidas tagada tulemuslik suhtlus ajakirjanikuga? 

• Kuidas oma sõnumit ajakirjanikule edastada? 

• Kuidas ajakirjanik oma tööd teeb? (sh meediumi eripärad) 



• Fookus

• Formaat

• Miks mina? (pädevus ja roll)

• Küsi endale aega!

Heliseb telefon…



• Uudisintervjuu – kiire ja täpne infovahetus

• Vestlusintervjuu – portreteerimine, isikupära ja õhustiku kirjeldamine
(personaalsem ja haaravam)

• Fookus kui intervjuumuster

Eesmärk kui intervjuu selgroog



Loo jutustamine kui meelelahutuslik konstruktsioon reaalsusest

• Kui pole narratiivi, pole lugu

• Kui pole emotsiooni, pole lugu

• Tabav lõpulause

• Millise sõnumi või mõtte annan auditooriumile kaasa?

Millele mõtleb ajakirjanik:



• Mida Sa tahad öelda?

• Kellele Sa tahad öelda?

• Kuidas Sa tahad öelda?

• Kas Sa saad seda ise öelda?

Ettevalmistus I



• Tuummõtted

• Narratiiv – so what? 

• Lihtsus ja kompaktsus

• Variatiivsus ja näited

Ettevalmistus II



• Kokkulepped (loo üle vaatamine ja muutmine) 

Hiljemalt intervjuu alguses...



• Kuulamine

• Mitteverbaalsed sõnumid (hääl, riietus, tempo, paus, adaptorid jms)

• Sõnade laeng (sh sõnavalik)

• Tõlgendamisruum ehk ebamäärasuse ohud (sh kognitiivsete skeemide
puudumine/vähesus ehk arusaamatud sõnad/mõisted, lühendid, faktid, subjektid jms)

• Auditooriumi huvi (klišeedeks pole aega – need ei hoia pinget, teevad loo tuttavlikuks!)

Sõnumi selgus intervjuu ajal



• Uudiskünnis

• Aeg

• Meediumi eripärad

Kuidas ise pakkuda ajakirjanikule materjali?



• Trükk – informeeriv

• Raadio – alarmeeriv/pealkirjastav

• Televisioon – emotsionaalne

• Sotsiaalmeedia – ?

Meediumi eripärad I



• Tempo

• Tsitaadi/kommentaari pikkus

• Mitteverbaalne suhtlus on puudulik/võimendatud

Meediumi eripärad II



Aitäh!
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