
Teaduskommunikatsiooni koolitus 
Teadlane avalikkuse ees 
Marju Himma 
06. novembril 2018 



Milline on teie senine 
meediakogemus? 



•  Teaduskommunikatsioon ja teadlase rollid selles.  
•  Teadlase avalik mina. Kanalid, kus teadlased peaksid 

olema olemas.   
•  Mis on uudis ja mis ei ole uudis ehk kuidas oma sõnumit 

vormistada. 
•  Kuidas võtta ühendust ajakirjanikuga ehk kanali ja 

sõnumi eripära.  
 

 
 

Tänased teemad 



Kellele neid teadlasi vaja on? 

Kooliõpilased, tudengid 

Kodanikud, inimesed oma igapäevaelus 

Poliitikud ja 
poliitikakujundajad 

Kolleegid ja rahastajad 



Hoiatus! 
Järgnev sisu võib olla ärritav.  



“Uurimisteema lähtub teoreetilisest ambitsioonist kohaldada 
sotsiaalse aja kiirenemise paradigmat postkommunistlikes 
ühiskondades toimuvate komplekssete muutuste tulemuste 
seletamiseks, kasutades Eesti transformatsiooni empiirilise 
mudelina.” 
 
“Projekti eesmärk on töötada välja tehnoloogiad õhukeste 
kilede ja nanomaterjalide valmistamiseks odavatel 
keemilistel vedeliksadestuse meetoditel uue põlvkonna 
fotovoltseadiste jaoks – ZnO nanovarrastel baseeruva 
üliõhukese absorberkihiga (eta) ja CdS/CdTe 
fotovoltseadiste jaoks jäikadel ja painduvatel alustel.”  



. 
 
“Projektis uurime fütoplanktoni elurikkuse 
pikaajalisi muutusi Läänemeres, samuti kuidas 
elurikkuse muutused mõjtuavad olulisi 
ökosüsteemseid funktsioone.” 
“Fütoplanktoni liigirikkus Läänemeres on 
aastakümnete skaalas suurenenud. Seda 
määral, mis on mõjutanud ökosüsteemi 
funktsioneerimist -- suurenenud on 
fütoplanktoni koosluse ressursi kasutamise 
efektiivsus.”  

Uurimisprojekti sisukirjeldus ETISes 



•  Uuringuprojektide eestikeelsed kokkuvõtted on nii 
poliitikakujundajatele, ajakirjanikele kui ka 
maksumaksjale vajalikud, et mõista, millega teadlane 
tegeleb.  

•  Eestikeelsed kokkuvõtted panustavad digitaalsesse 
keelekorpusesse.  

Miks on vaja uuringute kirjeldusi eesti 
keeles? 







•  ETIS (eesti ja inglise keeles) 
•  ResearchGate 
•  Academia.edu 
•  Google Scholar 
•  Ülikooli või instituudi kodulehekülg (nii eesti kui inglise 

keeles!) 
•  Vikipeedia 
•  LinkedIn 
•  (Facebook, Twitter, Instagram…?) 

Millistes kanalites peab olema olemas? 



1.  Mida ma uurin ehk mis on see teadus, milles olen 
ekspert? 

2.  Millised uurimisprojektid on praegu käsil? 
3.  Mis on värskeim/parim tegevus? Kas sellele pääseb ligi? 
4.  Kus ma olen oma teadustööst avalikkusele rääkinud? 
5.  Kuidas minuga ühendust saab? 
6.  Kuidas ma välja näen? 
 

Profiiliküsimused: 3M + 3K 



Mis on uudis? 

•  Vastab uudisküsimusele:  
o  Kes tegi, mida, millal, kus, kuidas ja millise mõjuga? 
 

•  Vastab uudisväärtuse kriteeriumidele: 
o  Värskus, aktuaalsus, prominentsus, konfliktsus (probleem), 

lähedus (inimlik ja geograafiline), ebatavalisus, mõju. 

•  Uudise ülesehitus: 
o  Pealkiri, juhtlõik, sissejuhatav lõik, tsitaadid, detailid, taust, 

perspektiiv. 



Mis on ja mis ei ole uudis ajakirjanikule 

UUDIS ON: 
•  Värske teadusartikli 

tulemused 
•  Eksperdi kommentaar 

päevakajalisele teemale 
•  Värske ebatavaline 

sündmus teadlasega / 
teadustöös 

UUDIS EI OLE: 
•  Teade 
•  Saime rahastuse 
•  Meid kiideti 
•  Avatakse meede 
•  Ilmus raamat 
•  Tähtpäev 
•  Toimub (seminar, 

konverents, avatud uste 
päev…) 



Arvamus 

•  Pealkiri 
•  (sissejuhatavad laused) 
•  Tees 
•  Argumendid (1-3) 
•  Vastuargumendid (1-3) 
•  Kokkuvõte  



Koostisosad 
Teadusartikkel 

•  Abstract 
•  Introduction 
•  Theoretical background 
•  Method (limitations), RQs 
•  Findings 
•  Conclusions/Discussion 
•  References 

Populaarteaduslik 
uudisartikkel 

•  Pealkiri (Eesti teadlased avastasid, 
et ühele sokiaugule järgneb teine). 

•  Juhtlõik (mis võib maailmas 
muutuda, miks see oluline on). 

•  Selle ülikooli teadlased tegid katse 
X arvu hiirte peal (meetod ja valim)
(valim oli väiksevõitu ja 
mitteesinduslik, meetodist jäi ka üht-
teist puudu). 

•  Aga siiski said nad teada, et… 
•  Ja seda teadmist on võimalik 

rakendada siin, seal ja kolmandas 
kohas juba 10 aasta pärast.  

•  Uuringu tulemuste põhjal on 
teadlastel plaanis edasi töötada ka 
sukapükste ja sussiaukude kallal, 
sest sellest muutub maailmas… 



Teadusartikli ja populaarteadusliku sisu 
kvintessents: 

1.  Uurimisküsimus ja selle vastus ühe lausega 
2.  Seni teadaolev ehk kontekst 
3.  Uuringukujundus (valim, meetod) 
4.  Peamised leiud 
5.  Piirangud ja uuringukriitika 
6.  Rakendus  



•  Teleuudised: “Aktuaalne kaamera”, “Reporter”, 
“Seitsmesed” 

•  Telesaated/magasinid: “Heureka”, “Uudishimu 
tippkeskus”, “Osoon”, “Terevisioon”, “Ringvaade” 
jt 

•  Raadio: “Labor”, raadiouudised jm raadiosaated 
•  Ajalehed, ajakirjad ja veebiväljaanded: 

Postimees, heureka.postimees.ee, Eesti 
Päevaleht, Delfi Forte, ERR Novaator, Eesti 
Ekspress, Horisont, Eesti Loodus.  

Kanalid: ajakirjandus 



•  Blogi 
•  Sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, Instagram jt) 
•  Koduleht 
•  Teaduse populariseerimise keskkonnad 
•  Kohtumine teadlasega 
•  Pressiteade  
•  Seminar  
•  Alternatiivsed ettevõtmised 

Kanalid: muu meedia 



•  Televisioon on liikuv pilt 
•  Raadio on auditiivne meedium 
•  Ajaleht on piiratud hulk kujundatud 

informatsiooni 
•  Internet ei saa otsa 
•  Muu meedia on teie kontrollitav 

Igal kanalil on oma eripära 





Kas on infot, mida avalikkusega jagada?  
marju.himma@err.ee 53 410 997  
teadus@err.ee 
novaator.err.ee 
 

Last Week Tonight “Scientific 
studies” 


