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Täna räägime:

● ... millal kommunikatsioonist kasu on
● ... millele plaane tehes tähelepanu pöörata 
● ... mida vältida
● ... mida saab ise ära teha?



Mis on kommunikatsioon / PR / 
suhtekorraldus?

Protsess, mis mõjutab avalikku arvamust…
....eesmärgiga on motiveerida inimesi või inimgruppe 
käituma mingil kindlal moel



Mida võib saavutada?
1. aste: tegime kommunikatsiooni ‘ära’ 
2. aste: sõnum jõudis kohale
3. aste: teadlikkus kasvas 
4. aste: arvamuse tekkimine/muutumine 
5. aste: käitumise muutumine 



LUGU:RUUP
Metsa-kõlakojad



Eesmärk: meelitada 
Eestisse valdkonna 
parimad õppejõud ja 
tekitada tugev 
konkurents 
magistriprogrammi 
kohtadele



Õppeülesanne: metsa matkaobjekti 
rajamine lähtuvalt kohalikust 
keskkonnast





 



Jaapani uudisteportaalid ütlevad: 
MINE kohe Eestisse seda vaatama!

BoredPanda: lugu meeldib 
124 000 inimesele!



 





 

http://platvorm.ee/ruup/ 

http://platvorm.ee/ruup/




Eesmärk 1: kiiresti 
täidetud

Eesmärk 2: 2017. aasta 
kevadel



Sellepärast alustame alati 
samadest küsimustest:

● Miks te teete seda, mida te teete (kuhu jõuda 
tahate)? 

● Kellele te seda teete (kelleni tuleb jõuda)? 



MIKS, ehk EESMÄRK

● OLULINE, et saaks MÕÕTA: kui eesmärk on saada 
nt osalejaid sündmusele, siis pole 
meediatähelepanu meie esimene mõõdik



KELLELE, ehk PUBLIK

Määrab sõnumi sisu, 
stiili, koha, aja...



Kust PUBLIK infot saab?

● Nii online kui offline allikad
● Milliseid allikaid sihtgrupp eelistab? 
● Keda/mida sihtgrupp usaldab?
● Millisel kujul sihtgrupp infot saada eelistab?



Olemasolev publik:

● Räägi oma sihtgrupiga
● Küsi, kust nad sinu kohta infot said

● Kelleni on sul vaja jõuda - kelle kaudu saab? 
● Kus nad käivad ja kust nad infot saavad -- ja mida 

nad su veebilehest/sotsiaalmeediakontodest, jms, 
arvavad

Uus publik:



TAGASIHÜPE: Miks ainult meediasse 
pääsemisest enamasti ei piisa?

● Killustunud
● Ülikiire uudistetsükkel



Kuidas killustunud?

Kust teie kõrval istuv inimene täna hommikul oma 
info/uudised sai?



Delfi, Postimees 
paberis ja veebis, 
Kanal 2, TV3, 
ERR AK + raadiod

Kiire tsükkel: 
ujuv ristimismaja 
Emajõel: 20. juuli



Mida see kommunikatsiooni jaoks 
tähendab?

● Järjest raskem on traditsiooniliste kanalite kaudu 
tabada seda inimest, keda soovid

● Sa pead olema internetis leitav (Google 
PageRank, SEO)

● Tuleb teha tööd oma kanalite nähtavaks 
muutmisega



Minu organisatsioon: audit

● Kellel on huvitavad lood?
● Kes on juba sotsiaalmeedias kohal?
● Mis on fotogeeniline?
● Kus on huvitav sisu?
● Millist kontakti hinda organisatsioon endale lubada saab 

/ kui palju meil aega on?



Kui palju see aega võtab?

● Ajakava kuuks ajaks ette
● Pildiline materjal
● Tekstid - lood, faktid (aeganõudev)
● Postitamine
● Ostetud reklaami sihtimine
● Tagasiside ja suhtlemine



 Millised kanalid valida? 



Oma koduleht

● Elementaarne
● Kontrollitav
● Mõõdikud külge
● Värske minimaalne info
● Mobiilile kohanduv (% kasvab)



Facebook

● 620.000 kasutajat Eestis
● Pea kõik vanusegrupid, aga noored enam ei tule
● Külastajad, uued töötajad, toetajad, ajakirjanikud - kõik
● Kõige odavam
● Aga: Facebook pole sinu oma, reeglid muutuvad 



 

Facebook



Instagram

● Pildikeskne
● 16-30-aastane ja veel noorem
● Muutumas samuti kahesuunaliseks
● Need, kes on Facebookist tüdinenud
● Aga: Instagram pole sinu oma; muutub



 

Instagram



Twitter

● Eestis vähemtähtis ja ühesuunaline, 
● mujal oluline ja kahesuunaline,
● 11-14-aastased ja vanemad kui 45 (aga kitsas),
● Kas valdkonna arvamusliidrid on kohal?
● Eestis kasutajaid üle 70000
● Aga: Twitter pole sinu oma 



Twitter

 



Google Maps?



Medium.com

● Pikad lood, arvamuslood, pildimaterjal, analüüs
● Tellijad ja teemapõhine: sihtgrupp koguneb ise
● Võiks sobida teaduskommunikatsiooniks?



Mis töötab kommunikatsioonis?

Statistika



Mis 
töötab 
kommunikatsioonis?

Tuntud inimesed 
eestkõnelejatena



Mis 
töötab ?

Testid ja
viktoriinid



Mis töötab?

Konkursid ja võistlused



Mis töötab?

Sünergia



Mis töötab?

Lood 
telgitagustest 



Lõpetuseks: 
mõned põhitõed



PÕHITÕED

Ära hinda üle üksiku 
kommunikatsiooniakti 

mõju



PÕHITÕED

Ära alahinda erinevate tegevuste 
kumulatiivset mõju



PÕHITÕED

Jälgi jooksvalt, milline on kogu 
organisatsiooni avaliku 

kommunikatsiooni üldmulje



PÕHITÕED

Mida sinu valdkonna edukad 
teevad? Kui teistel mujal töötab, 
kohanda seda enda kanalile ja 

katseta



PÕHITÕED

Ära unusta oma kanaleid ära, sest 
sa ei tea kunagi, kust keegi su vana 

lehe leida võib



PÕHITÕED

Sõnasta kommunikatsiooni 
pikaajalised mõõdetavad 

eesmärgid, AGA...



PÕHITÕED

...ära tee tegevusplaani 

pikaks ajaks ette



PÕHITÕED

Ära unusta, et sinu sotsiaalmeedia

ei kuulu Sulle



PÕHITÕED

Sul peab olema oma kontrollitud 
infokanal – koduleht, uudiskiri



PÕHITÕED

Piiratud ressurss? 
Vali üks kanal ja pane see 

korralikult tööle



PÕHITÕED

Tea alati, 

kust kodulehele tullakse



AITÄH! Triin Männik
triin@pluk.ee

mailto:triin@pluk.ee

