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| l esti avalikkuses õn ikka ja jälle kerkinud 
rH küsimus naiste alaesindatusest meedia- 

JL-i pildis, sealhulgas teleekraanil. Rahvus
vahelises kontekstis õn teemat käsitletud juba 
alates 1990. aastatest seoses võrdõiguslikkuse 
poliitika poolt tõstatatud küsimustega (McQu- 
ail 2003, 242-244). Mõnes riigis õn avalik- 
õiguslikud televisiooniorganisatsioonid seadus
andja survel ja oma huvist programmi kvaliteeti 
tõsta kä ise probleemile tähelepanu pööranud. 
Näiteks juba 1995 viidi Soomes Yleisradios 
(YLE) parlamendi survel ja vastavalt YLE enda

soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärkidele 
läbi programmi monitooring soolise tasakaalu 
aspektist (Sana 1995, 9). 1996. aastal otsustasid 
6 Euroopa avalik-õiguslikku telejaama (YLE, 
SVT, NOS, DR, NRK, ZDF) Euroopa Komis
joni toel läbi viia telepildi võrdleva monitoo
ringu soolise tasakaalu aspektist. Analüüsiti 6 
telekanalist 1997. aasta ühel nädalal prime time i 
(19-23) ajal kogutud materjali (kokku 371 
tundi), seades peamiseks uurimisküsimuseks: 
kes räägib teleekraanil? (Who Speaks in Televi- 
sion? Screening Gender 2000).

Selgus, et kõigest 32% Põhja-Euroopa tele
ekraanidel esinejatest õn naised ja neid kuju
tati kõige rohkem rollides, mida seostatakse 
madala sotsiaalse staatusega. 47% “tavakoda
nikest” ja 37% ohvritest olid naised, samas kui 
mehed moodustasid enamuse poliitikutest 
(72%) ja ekspertidest (80%). Samas õn teada, 
et naiste osalus otsustustes ja avalikus elus õn 
Põhja-Euroopa maades kõrge, näiteks esindatus 
parlamentides uuritud perioodil 1990. aastate 
lõpus ulatus 31%-st Saksamaal 44%-ni Rootsis 
(Aslama 2004, 38).

Projekti uurimisküsimused puudutasid kä 
meediaorganisatsiooni ja selgus, et ehkki tausta- 
tegijate hulgas õn Põhja-Euroopa avalik-õigus- 
likes telekanalites naistöötajate osakaal pidevalt 
kasvanud, jäävad meedias tegutsevad naised 
tihti nähtamatuks, kuna nad ei saa sõna ekraa
nil. Aastal 2000 valmis projekti tulemusel telete
gijatele mõeldud õppevahend Screening Gender, 
mis põhines nimetatud uuringu materjalidel 
(vt. www.yle.fi/gender).

2002-2003 viidi Tartu Ülikoolis käesoleva 
artikli autori juhendamisel sama metoodika 
järgi läbi telepildi analüüs kä Eesti telekana
lites (Pilvre 2003) ning valmis Eesti materja
liga täiendatud ja kohandatud õppevahend 
Sugu telepildis (2004) ja selle internetiversioon 
videomaterjalidega (http://www.jrnl.ut.ee/tele- 
sugu/sugutelepildis.php).

Teletegijatele õn projekti tulemusi tutvusta
tud 2003. aastal ETV-s toimunud seminaril, kus



olid kohal kä Kanal 2 ja TV3 esindajaid. Üsna 
üksmeelne oli arusaam, et telekanalite, k.a. ETV, 
ees õn palju teravamaid probleeme kui sooline 
tasakaal telepildis.

Vahepealsetel aastatel õn Eestis vastu võetud 
soolise võrdõiguslikkuse seadus (2004) ja riik 
tegeleb soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väl
jatöötamisega, pöörates tähelepanu kä meedia- 
pildile (vt. nt. Teel tasakaalustatud ühiskonda II, 
2010).

2008. aastal korrati Tallinna Ülikoolis tele
pildi analüüs sama metoodika järgi ETV mater
jali põhjal ning võrreldi seda 2002. aasta tule
mustega (Ulfsak 2003; Rebane 2009). 2010. 
aastal palusin tulemusi kommenteerida juhtiva
tel teletegijatel ja ERR-i eetikanõunikul, tundes 
huvi, kas suhtumine soolise tasakaalu temaati
kasse televisioonipraktikas võiks olla muutu
nud. Alljärgnev artikkel põhinebki 2002. a. ja 
2008. a. ETV materjali põhjal läbi viidud uurin
gutel ning tutvustab teletegijate kommentaare 
projekti Screening Gender üldistele lähtekohta
dele ja Eestis läbi viidud uuringutes ilmnenud 
peamistele tendentsidele. Kommentaarid saadi 
2010. aasta juunist novembrini kirjalike ankee- 
divastustena meili teel.

Miks uurida telepilti soolise 
tasakaalu aspektist? 
Teoreetilised ja empiirilised 
lähtekohad

Telepildi uurimist soolise tasakaalu aspek
tist saab argumenteerida mitmeti. Laiemas plaa
nis annab meedias tehtud valikute analüüs soo 
aspektist pildi ühiskonnas valitsevatest ideo
loogiatest ja võimusuhetest, mis ilmnevad dis
kursiivselt meedia enda, aga kä teiste institut
sioonide praktikates. Foucaultst alguse saanud 
traditsiooni kohaselt iseloomustab see, kes 
ühiskonnas mingil teemal sõna saab, ühiskonna 
diskursiivset korda, raamistikku, mis määrab

meie võimalused tegutseda ja meie võimalikud 
identiteedid. “Esimene küsimus õn: kes räägib? 
Kellel kõikide indiviidide seas õn õigus kasu
tada sellist keelt? Kes õn pädev seda tegema? ” 
(Foucault 2005b, 49).

Kitsamalt võime lähtuda meedia, eriti tele
visiooni rollist ja funktsioonist ühiskonnas 
ning avalik-õiguslikule televisioonile seadusega 
pandud ülesannetest. Meedia, sealhulgas tele
visioon, vahendab ühiskonnas käibel olevaid 
arusaamu, aga kä taastoodab ja kujundab iden- 
titeete ja rollijaotusi ning mängib seega suurt 
rolli erinevate sotsiaalsete gruppide identitee
tide ning mõttemallide kujundamisel ja kinni
tamisel. Kui telepildis puuduvad teatud grupid 
või nende esindatus õn piiratud, hõlmates ainult 
teatud teemavaldkondi ja saateformaate, siis 
paratamatult kujundab see avalikku arvamust 
nende gruppide kohta nii ühiskondlikul kui kä 
grupisisesel tasandil ehk määratleb neist kõne
lemise ja nende kohtlemise diskursuse. Seda 
omakorda võib pidada märgiks, et televisioon ei 
täida demokraatlikule ühiskonnale olulist, eri
nevate sotsiaalsete ja huvigruppide diskussiooni 
kaasamise funktsiooni.

Meedia kui tööstuse huvisid silmas pidades 
tuleks telepilti soo aspektist analüüsida selle
pärast, et turuosa hoidmiseks peavad teletegi
jad teadma ja arvestama auditooriumi huvisid. 
Ootust naiste ja meeste kujutisi teleekraanil 
kriitiliselt üle vaadata õn auditooriumi poolelt 
tuvastanud uuringud Soome YLE-s ja Hol
landi NOS-is, millest selgus, et auditooriumid 
otsivad aktiivselt samastumisvõimalusi, ollakse 
väsinud “standardiseeritud keskklassi keskmi
ses vanuses meestest” uudistes ning mitteste- 
reotüüpne sugude kujutamine oleks erinevatele 
auditooriumigruppidele huvitav. Õn täheldatud 
kä rahuolematust traditsioonilise dihhotoomia 
suhtes, et tõsielusaated õn meeste ja meelelahu
tus naiste mängumaa (Aslama 2004,39).

Ajakirjandusorganisatsioon (nt. telekanal) 
saab telepildi soolise tasakaalu uuringu kaudu 
kriitilise sissevaate oma toimetuse sageli rutiin



setesse ja vaikivatesse praktikatesse. Naiste ja 
meeste teleekraanil esinevate rollide või sõna
võttude teema ning esinemissageduse uurimine 
televisioonis annab pildi ajakirjandusorganisat- 
siooni kultuurist ja toimetuse praktikatest ning 
ajakirjanduslikest valikutest.

Fairclough (1997) õn meediauuringutes 
üldlevinud arusaama meediarepresentatsioo- 
nide tekke kohta sõnastanud nii: meedia mitte 
üksnes ei “peegelda tegelikkust”, vaid loob tege
likkusest omi versioone, mis vahelduvad koos
kõlas tekstide tootjate ühiskondliku positsiooni, 
huvide ja eesmärkidega. Tegelikkuse versioo
nid tekivad nendest valikutest, mida tehakse 
tekstide tootmise erinevates faasides. Tekstides 
ilmnevate representatsiooniprotsesside analüüs 
selgitab, mis esineb tekstis ja mis õn ära jäetud, 
mis õn tekstis esiplaanil ning mis õn taustal jne. 
Tehtud valikuid analüüsides tulevad ilmsiks 
valikute taga olevad ühiskondlikud mõjutajad, 
ideoloogiad ja võimusuhted. Representatsioo
nide analüüsi lõppeesmärgiks Fairclough’ järgi 
õn kirjeldada seda võimaluste võrgustikku, mille 
raames tehakse võimalikud valikud (Fairclough, 
1997, 136-137).

Naiste või meeste kohalolek või puudumine 
teleekraanil ei peegelda Fairclough’ mõistes 
seega mitte niivõrd tegelikkust, vaid tekstide 
tootjate valikuid, mille taustal võib omakorda 
näha ideloogiaid ja võimusuhteid. Tehtud vali
kud, mis ilmnevad naiste või meeste kohalole
kus või puudumises ekraanilt, õn sündinud 
nende ideoloogiate ja võimusuhete poolt kind
laks määratud võimaluste võrgustikus.

See, millistes saadetes, millistel teemadel ja 
millistes rollides saavad sõna naised ja millis
tel mehed, näitab küll nende positsiooni antud 
valdkonnas ja laiemalt Eesti ühiskonnas, aga see 
iseloomustab kä meediaorganisatsiooni profes
sionaalseid rutiine ja vaikivaid konventsioone. 
Ideloogiad ja võimusuhted ilmnevadki nendes 
professionaalsetes praktikates ja rutiinides ena
masti teadvustamata kujul. Meediategijate vali
kud, mis puudutavad mehi ja naisi saatetegijate

või esinejatena, lähtuvad sageli teadvustamatu
test soolistest stereotüüpidest, mille taustal õn 
soolistunud võimusuhete diskursus.

Teoreetilist tausta avades tuleb silmas pida
des, et projekt Screening Gender pole oma ees
märgiks seadnud meediapildi kvalitatiivset soo- 
uurimuslikku analüüsi, mis läheks soosüsteemi 
lahkamisel süvitsi, vaid kaardistab ennekõike 
kvantitatiivseid näitajaid, olles rakenduslik, 
soolise võrdõiguslikkuse poliitika lähtekohta
dest kantud projekt. Ent kahtlemata õn meedia 
suhtes kohandatud võrdõiguslikkuse poliitika 
taustal feministlikust meediakriitikast ja -uurin
gutest lähtuv teadmine, mida siiski kohanda
takse ja lihtsustatakse vastavalt poliitilistele 
eesmärkidele. Nii tugineb kä soolist võrdõigus
likkust meedias uuriv projekt Screening Gender 
viimastel aastakümnetel kumuleerunud ja 
meediateooria kaanonitesse jõudnud põhiseisu- 
kohtadele naiste positsioonist meedias nii tegi
jate kui tegelastena, mille Van Zoonen (2011, 3) 
võtab kokku järgmiselt: naised õn alaesinda- 
tud nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt kõiki
des meediatööstuse valdkondades, naiste kuju
tamine toimub stereotüüpide ja meeste poolt 
domineeritud lugude kaudu või kasutatakse 
naisi meedias visuaalse spektaaklina. Arusaam 
meediainstitutsiooni mõjutavast patriarhaalsest 
ideoloogiast pole täna mitte ainult nišiteadmine, 
vaid õn jõudnud kä meediauuringute kaanoni
tesse (McQuail 2003,242-244,279).

Naiste madal osakaal uudiste tegelastena õn 
juba 1990. aastatest alates olnud läänes kriitiliste 
arutluste ja analüüside teemaks (Gill 2007,113— 
127; GMMP 1995, 2000, 2005, 2010). Halonen 
(1995) õn väitnud, et uudismeedia jaoks õn 
avalikus sfääris edukad naised häire maskuliin
ses uudisdiskursuses, sest naistel õn selles hästi 
defineeritud positsioon kaasneda, dekoreerida, 
püsida taustal. Kinnistades patriarhaalseid 
mustreid, õn naistel tõenäolisem ületada uudis
künnist seoses traditsiooniliste, hoolitsusega 
seotud “naiste alade” esindamisega või seoses 
avalikus sfääris tegutsevate tuntud meestega



nende abikaasa, ema vms. rollis (Halonen 1995, 
55-56). Haloneni defineeritud “häire” uudis- 
diskursuses tähendab, et avalikus sfääris edu
kaid naisi kujutatakse läbi erandlikkuse prisma, 
keskendudes naiserolli ja kõrge positsiooni 
ühitamise probleemidele või “edu hinnale”. Kui 
uudismeedia naisi üldse kujutab, siis keskendu
takse sageli naise positsiooni suhtes kõrvalis
tele näitajatele, nagu välimus või töö ja pereelu 
ühitamine, samas kui meeste puhul “räägitakse 
asjast” (Pilvre 2009). Gaye Tuchman õn meedia 
selliseid tegutsemismustreid nimetanud naiste 
sümboolseks annihileerimiseks ja trivialiseeri- 
miseks (Tuchman 1978).

Naiste kujutusviiside muutmise osas õn 
ootusi pandud naiste arvu suurenemisele mee
diaorganisatsioonides, lootuses, et kui krii
tiline mass naisi töötab ajakirjanduses, tuleb 
kä muutus ajakirjanduslikus kultuuris (Mills 
1997), kuid siiski pole otsest seost naisajakirja
nike osakaalu ning naiste kujutiste osakaalu ja 
kujutusviiside vahel meedia sisus leitud (McQu- 
ail 2003, 243-244). Erinevad autorid õn seisu
kohal, et organisatsiooni professionaalne kul
tuur ühtlustab erinevate ajakirjanike isiklikud 
väärtused ja kä naiste tuleku mõju uudiste toot
mise kultuurile õn vähemärgatav (Schudson 
2005). Zilliacus-Tikkanen (1997) õn leidnud, 
et meedias töötavad naised õn maskuliinseid 
väärtusi kandva meediaorganisatsiooniga koha
nedes omaks võtnud patriarhaalse maailmanä
gemise, tähtsustades meestega seotud teemasid. 
Soolise võrdõiguslikkuse poliitikate läbiviimise 
mõttes eesrindliku Soome meediauurijad Tork- 
kola ja Ruoho kinnitavad, et naiste osakaalu 
kasv meedia tippjuhtkonnas ei pea tingimata 
muutma jõuvahekordi ajakirjanduslikus kul
tuuris ning õn vaja lähemalt uurida eeltingi
musi ja asjaolusid, mille puhul ajakirjanduskul- 
tuuri, juhtimiskultuuri ja kultuuriliste ootuste 
kontseptsioonid hakkavad muutuma ning soo
dustama soolist võrdõiguslikkust (Torkkola ja 
Ruoho 2011,204).

Ajakirjandusorganisatsioonide kultuuri ja 
sealsete jõuvahekordade püsimist (vaatamata 
kä soolise võrdõiguslikkuse poliitika rakenda
misele) lubab selgitada Foucaulf diskursuse 
korra kontseptsioon (Foucault 2005a). Foucault 
räägib diskursuse kontrolli toimimist selgita
des diskursiivsetest kogukondadest, mis toimi
vad iseloomulike välistamise ja avalikustamise 
skeemide alusel. Õn ilmne, et meediamaailm õn 
vaadeldav kui eristuv diskursiivne kogukond, 
mis kehtestab oma diskursuse kontrolli, näiteks 
välistamise reeglid sõnasaamise osas. “Seda
puhku puudutab hõrendamine kõnelevaid sub
jekte, keegi ei saa siseneda diskursuse korda, kui 
ta ei rahulda teatud tingimusi või kui ta selleks 
algusest peale ei kvalifitseeru” (Foucault 2005a, 
30). Telepildis sõnasaavate naiste reeglina väik
semat osakaalu teades võime arutleda, kas mee- 
diategijate ja kä -tegelastena õn naised kohati 
positsioonis, kus nad vaikimisi soo tõttu “ei 
rahulda teatud tingimusi” või “algusest peale ei 
kvalifitseeru”. Foucaulf mõte diskursuse mõne
de piirkondade avatusest ja teiste kaitstusest 
selgitab nii naiste ligipääsu meedia organisat
siooni võimupositsioonidele ja nõudlikumate 
funktsioonide täitmisele televisioonis (oma 
saade, vestlussaate juht) kui soolisi stereotüüpe 
esinejate valikul ja pädevuse hindamisel min
gitel teemadel teleekraanil kaasarääkimiseks: 
“Täpsemalt, kõik diskursuse piirkonnad ei ole 
võrdselt avatud ega läbitavad, mõned õn äärmi
selt kaitstud (eristatud ja eristavad), samas kui 
teised paistavad olevat avatud kõikidele tuultele 
ja õn jäetud ilma eelnevate piiranguteta kõigi 
kõnelevate subjektide käsutusse” (ibid.).

Nii projekti Screening Gender (2000) kui kä 
teiste analoogsete projektide (GMMP, vt. ees
pool) raames saadud andmed õn näidanud, et 
meedia tootmise kõikidel tasanditel õn “piir
kondi”, kus kaasarääkimine võib olla naistel vai
kimisi, diskursuse kontrolli kaudu, piiratud ning 
teisi, kus sõna saavad nii naised kui mehed.



ETV Eesti telemaastikul ja 
soolise tasakaalu teema
Eestis õn naiste osakaal meediamaailmas 

olnud traditsiooniliselt kõrge, moodustades 
umbes poole töötajaskonnast (Lauk 1995). 
ETV-s oli 2000. aasta seisuga loomingulistest 
töötajatest 44% naised (Sein 2002). ERR per
sonaliosakonna info järgi oli 2008. aastal naisi 
51% töötajatest (Rebane 2009). Samas ei ole 
sugu Eesti meediaorganisatsioonides tõsiselt 
problematiseeritud ja Eesti ajakirjanikud pole 
end üldjuhul identifitseerinud soo, vaid aine
valdkonna järgi kultuuri-, spordi- jms. ajakirja
nikeks (Pilvre 2004).

Vastavalt rahvusringhäälingu seadusele 
langeb ETV-le kui avalik-õiguslikule televi
sioonile erinevalt erakanalitest suurem kohus
tus vastata auditooriumi nõuetele, lähtudes 
konkreetselt Eesti ühiskonna mitmekesisusest. 
Rahvusringhäälingu seaduse § 6 lõige 3 sätes
tab, et ERR-i “programmid ja meediateenu
sed peavad kaasa aitama ühiskonnaliikmete 
ja -rühmade omavahelisele kommunikatsioo
nile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning 
kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/12894645).

2007. aastal läbi viidud Eesti elanike meedia- 
teemalise arvamusuuringu järgi vaatab iga päev 
televiisorit üle 90% Eesti elanikest ja ETV-d 
peetakse infohankimise seisukohalt kõige olu
lisemaks telekanaliks. ETV õn sama uuringu 
järgi usaldusväärsuselt esikohal, eespool sel
listest institutsioonidest, nagu President, Eesti 
Pank, Õiguskantsler jt. (Eesti elanike meedia- 
teemaline arvamusuuring 2007, 2008). Mõju
kuse tõttu õn ETV vastutus suur kä selles osas, 
kuidas õn teleekraanil kujutatud meeste-naiste 
rollid, seega õn põhjendatud kä ETV teletoo
dangu analüüs soolise tasakaalu aspektist.

ERR ajakirjanduseetika nõunik Tarmu 
Tammerk kommenteeris soolise tasakaalusta
tuse teema tõstatamist ERR-is 2010 aasta lõpus 
järgmiselt:

Naiste osakaalu jälgimist ETV uudiste- ja 
poliitikasaadete allikatena ei ole ma seni oma 
töös eriti oluliseks pidanud. Soolise tasakaalu 
teema ei ole kõne alla tulnud kä sisuteemalis- 
tes aruteludes ERR! toimetuste juhtide tasan
dil. Ilmselt õn küll naiste esindatuse teemaga 
tegeldud toimetustesiseselt, konkreetsete saa
dete ettevalmistuste käigus. Ent naiste osakaalu 
teema tähtsustamine ERRis ei ole Eesti olude 
valguses olnud eriti asjakohane. ... Kuna võimu
positsioonidel õn Eestis enamasti mehed, oleks 
minu arvates asjatu eeldada, et uudiste- ja polii- 
tikatoimetused suudaksid kaasata oma lugu
desse ja saadetesse naisallikaid märkimisväär
selt rohkem kui seni. Esimesel kohal õn siiski 
allikate pädevus, mitte sugu. Ent teatud määral 
õn senisest suurem tähelepanu naiste osakaa
lule ERRis vajalik. Näiteks õn raskesti põhjen
datav, miks ETV vestlussaate “Kahekõne” 2010. 
a. sügishooaja seitsmes esimeses saates oli 14 
külalisest vaid kaks naised (üks neist uus soo
lise võrdõiguslikkuse volinik). Samas õn ootus
pärane, et näiteks ETV poliitilise väitlussaate 
“Foorum” energiapoliitika teemalises saates 
13.10.2010 osalenud neli külalist olid kõik 
mehed, sest energeetika vallas ei ole teada nais- 
eksperte, või pole ajakirjandus neid avastanud. 
Mis puudutab aga uudistesaate AK juhte, siis õn 
naised ja mehed võrdselt esindatud.

ERRi arengukava aastateks 2011-2014 
viitab vajadusele kaasata ühiskondlik-poliitilis- 
tesse saadetesse allikatena rohkem naisi. Sisu- 
tootmise eesmärkide ja tegevuste all õn muu
hulgas kirjas: “Rahvusringhääling peab avaliku 
mõtteruumi arendamisel oluliseks luua uusi 
saateformaate ühiskondlik-poliitilistel teema
del, mis arutlevad demokraatlike väärtuste, 
osalusdemokraatia, võimukandjate vastutuse ja 
kodaniku-aktiivsuse üle. Selleks õn Rahvusring
häälingu programmides eetris aktuaalsaated ja 
väitlused, milles osalevad nii riiklike institut
sioonide kui kä kodanikuühenduste esindajad 
ning kus kodanikupositsiooni väljendavaid ini
mesi kaasatakse aktiivselt nii allikatena kui



kä arvajatena, hoolitsedes selle eest, et nende 
hulgas oleks kä naisi, vähemusrahvuste esinda
jaid ja noori.” (Eesti Rahvusringhäälingu aren
gukava 2011-2014).

Arvestades avalikkuse teadlikkuse tõusu 
soolise tasakaalu teemal võib eeldada, et ERR 
asub edaspidi rohkem teadlikku tähelepanu 
pöörama naiste kaasamisele uudiste- ja poliiti
kasaadete allikatena. (Tammerk 2010)

Eelnevale tuginedes võib väita, et rääkivate 
peade lugemine, mida projekti Screening Gender 
metoodika võimaldab, õn sellel teel kahtlemata 
vaid esimeseks sissejuhatavaks sammuks, mis 
võiks rajada teed ETV toimetuste praktikate 
süvaanalüüsile soo aspektist.

Naiste ja meeste sõnasaamine 
ETV ekraanil: peamised 
uuringutulemused

Järgneva ülevaate aluseks õn kontentanalüü- 
siga saadud empiiriline materjal vastavalt Who 
Speaks in Television? Screening Gender (2000) 
metoodikale (Rebane 2009). Materjal õn kogu
tud ETV ühe nädala originaalsaadetest tippajal 
(prime-time, 19-23) ja õn valitud nädal, millal 
ei olnud ette teada suuremaid sündmusi, mis 
oleksid võinud telepilti kõigutada. Analüüsiti 
nii omatoodangut kui sisseostetud formaadi 
järgi Eestis tehtud saateid ning kä saatekavatea- 
teid. Välismaised mängufilmid ja seriaalid jäeti 
analüüsist välja. 1190 minutit (ligi 20 tundi) 
materjali kodeeriti vastavalt etteantud ja pisut 
kohandatud kodeerimisjuhendile (vt. kä Sugu 
telepildis 2004,69-71). Lisaks sõnasaavate naiste 
ja meeste arvu, erinevate funktsioonide ja rol
lide uurimisele mõõdeti ära kõikide sõnasaanud 
inimeste kõneaeg.

Nimetatud lihtne, rääkivate peade kriiti
lisele registreerimisele keskendunud meetod 
võib mõjuda telepraktikutele frustreerivalt ja

jätta õhku küsimuse, mil määral saab teleka
nal üldse mõjutada pilti ekraanil sugude lõikes, 
kui eesmärk õn anda sündmusest edasi kõige 
olulisemat ja saada ekraanile asjatundlikke ini
mesi? Samuti tõstatab see küsimuse, kas näiteks 
reporter peaks püüdma iga hinna eest leida nii 
naissoost kui meessoost kommentaatoreid ja 
intervj ueeritavaid?

Kõrvaltvaatajal õn raske kindlaks teha, mil 
määral mõjutab saatejuht esinejate valikut ning 
kui palju õn selles juhuslikku, näiteks kui saa
tekülalised valitakse kättesaadavuse printsiibil. 
Meeste kõrgem esinemisprotsent teleekraanil 
võib tuleneda nende suuremast aktiivsusest: 
nad õn naistest sagedamini nõus andma kom
mentaare või tulema telesaatesse lühikese ette- 
hoiatusajaga. Projekti Screening Gender lähte
koht polemiseerib praktikute n.-ö. varrukast 
võtta vastuväidetega ja postuleerib, et meedia 
valikud intervjueeritavate ja saatekülaliste osas 
tulenevad väga palju meie harjumusest näha 
teatud sugu teatud rollis.

Kui 2002. aastal said ETV ekraanil sõna 787 
inimest, neist 266 naised ja 521 mehed, siis 2008. 
aastal said seal sõna 724 inimest, kellest 231 
olid naised ja 493 mehed. Andmete võrdlusest 
selgub, et kuue aasta jooksul ei ole naiste osakaal 
ETV ekraanil tõusnud, vaid 2% võrra langenud. 
Samas õn valim väike ja erinevus minimaalne, 
seega võime väita, et sõnasaavate naiste osakaal 
ETV ekraanil vaadeldaval perioodil õn püsivalt 
pisut üle 30%. Kui tulemust võrrelda projekti 
Screening Gender (2000) raames läbi viidud
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Joonis 1. Naiste osakaal ETV ekraanil sõnasaajatest (%) 
2002 ja 2008.



kuue osalenud Euroopa riigi keskmisega, siis 
langeb see kokku (32%).

Projektis mõõdeti kä naiste kõneaega. Kõne 
üldaeg prime-time i saateajal kella 19-23 oli 
viiel päeval kokku ca 20 tundi. Naised said 2008. 
aastal sel ajal sõna 30% sõnavõttude üldajast, 
mis õn 10% rohkem kui 2002. aastal (20% sõna
võttude üldajast).

□ Mehed
□ Naised

Joonis 2. Naiste ja meeste osakaal (% ca 20 h) kõneajast 
ETV ekraanil 2002 ja 2008.

Naiste madal osakaal kõneajast prime-time t 
ajal näitab, et oluliseks peetavates saadetes 
naised ETV ekraanil tõenäolisemalt vaikivad 
kui räägivad. Juhul, kui tegemist õn lavastatud

saatega, siis vaikiv naine kinnitab vähetähtsat 
rolli, mille saate tegijad talle õn määranud (näi
teks telemängudes, kus naised keerutavad loosi- 
ratast vms.). Nii võib vaikiv naine tunduda isegi 
rohkem “puuduvana" kui naine, keda üldse 
telepildis pole. Vestlussaadetes, kus naised õn 
kutsutud külalised, õn igaühel võimalus sõna 
võtta, kuid õn täheldatud, et naised õn oma 
saatekaaslaste suhtes “džentelmenlikumad” kui 
mehed ning ootavad viisakalt kõnejärge, samas 
kui mehed alustavad ekraanil rääkimist sageda
mini kõnetamist ootamata. Vestlussaadetes kä 
katkestatakse naisi sagedamini kui mehi.

Naised saavad vähem sõna kui mehed kä 
teistes Euroopa telekanalites, mis osalesid Scree- 
ning Gender (2000) uuringus, ent Eesti näitaja 
eristub kui kõige väiksem. Näiteks YLE-s küünib 
naiste osakaal ekraanil sõnasaajate hulgas lausa 
42%-ni (Sugu telepildis 2004,14-17).

Sugu ja žanrid
Kui vaadata naiste sõnasaamist žanrite 

lõikes, siis paistab silma naiste kõrgem osalus 
lavastatud saadete ehk draama žanris, olles 46%. 
Draama alla kodeeriti kodumaised seriaalid

90

meelelahutus muu informatsioon uudised dokumenta- draama kultuur laste-ja noorte-
listika saade

□ Naised 
■ Mehed



Õnne 13, Tuulepealne maa ja teleteater. Naiste 
sõnasaamine lavastatud saadetes oli 2002. a. 
38%. Seega õn näitaja kasvanud. Naiste sõnasaa
mine lavastatud saadetes oli kõrge kä Screening 
Gender 2000. a. tulemustes, keskmiselt 38%.

Kä ETV meelelahutussaadetes õn naiste 
esindatus sõnasaajate hulgas suhteliselt kõrge, 
32%. 2002. a. oli see 38%. Väike langus 2002. ja
2008. aasta võrdluses tuleneb ETV programmi 
muudatustest ning sellest, et omamaiseid mee
lelahutussaateid ei esinenud uuritaval perioo
dil ETV-s kuigi palju. Screening Gender 2000. a. 
andmete kohaselt oli naiste sõnasaamine meele
lahutussaadetes keskmiselt 36%.

Naiste sõnasaamine lavastatud saadetes ehk 
draama- ja meelelahutuse žanrites õn ootus
päraselt kõrge ja põhineb kultuuristereotüü- 
bil naistest kui privaatsfääri asjatundjatest ja 
meelelahutajatest. Seriaalid räägivad enamasti

inimsuhete, armastuse, kodu, pere teemadel ja 
neid teemasid peetakse traditsiooniliselt naiste 
teemadeks.

Spordisaated (uuritaval perioodil ETV-s 
spordisaateid polnud, sport esines vaid uudiste 
žanris) õn täielikult meeste “mängumaa”, kus 
teemat vahendavad saatejuhtide ja reporteri
tena enamasti mehed ning kä televisioonis saa- 
tekülalistena esinevad treenerid ja sportlased 
õn reeglina mehed. Selles osas tundub, et erilisi 
muutusi pole toimunud kä tänaseks: Anu Sää- 
rits õn ainuke naisankur ja -reporter ETV spor- 
diuudistes, nii nagu see oli kä 2002. aastal.

Uudistes esines 2008. a. sõnasaajate hulgas 
31% naisi, mis õn üks madalamaid näitajaid 
žanrite lõikes. 2002. a. mõõdeti naiste osalus- 
protsendiks uudiste žanris ligilähedaselt 30,5%. 
Samasse suurusjärku jäi kä naiste esindatus era
kanalite Kanal 2 ja TV3 uudistes (Ulfsak 2003).

“31
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Sõnavõttude teemad ja 
sõnasaajate sugu
Sõnavõttude teemasid vaadates said naised

2008. a. üllataval kombel meestest enam sõna 
juriidilistel (88%) ja kuritegevust puudutavatel 
teemadel (57%), põhjuseks sel perioodil avalik- 
kusessse kerkinud arvukas naisjuristide (enne
kõike prokuröride) põlvkond. Ootuspäraselt 
said naised palju sõna kä tervise- ning sotsiaal- 
teemadel (54%). Naiste sõnasaamise protsent oli 
aga kõrge kä tehnika ja teaduse (44%) ning kul
tuuri teemadel (42%). Vaid 30% ümber jäi naiste 
osalus sõnasaamises kodu, hobide ja meelelahu
tuse teemal. Tulemus õn üllatav ning kinnitab, 
et vähemalt sõnavõttude temaatika mõnes osas 
õn ETV sooliselt üsna tasakaalustatud.

Kä ühiskonnaga seotud teemadel said 30% 
juhtudest sõna naised. Selle poolest erinesid 
tulemused aastast 2002, kus naised ei saanud 
ühiskonna teemadel peaaegu üldse sõna. 2008. 
aastal oli nii olulisel teemal nagu majandus sõna
saajate hulgas naisi ainult 26%. Naiste madalat 
osakaalu selgitab ehk see, et eraldi majandusaa- 
det ETV-s 2008. aastal polnud (Kapital alustas
2009. a.) ja majanduse teemal said sõna uudis
tes jm. kõnetatud eksperdid, pangandus- ja 
äritegelased.

Tegelaste sugu ja funktsioonid 
saates
Saateid kodeerides määratleti kä sõnasaa- 

vate tegelaste funktsioon saates: saatejuht, an
kur, intervjueeritav, debatijuht jne. Saatejuhi 
funktsiooni võib telemaailmas pidada kõige 
prestiižikamaks. Õn kõnekas, et kui saateküla
listee võime ETV-s naisi näha, siis saadet juhib 
reeglina mees. Saatejuhi funktsioonis (enamasti 
oma töötajad) õn mehi ETV ekraanil üle poole 
rohkem kui naisi (naisi õn 31% ja mehi 69%). 
Debatijuhtidena (erinevate saadete, mängude 
ja showde juhid) esines naisi vaid 17%. Kõigist 
debati tüüpi saadetes (show’d, mängud jms.) 
osalenutest oli naisi vaid 21%. Kõnekas õn 
kä intervjueeritavate funktsioonis olnud naiste 
väike osakaal (24%), mis õn võrreldes 2002. aas
taga (naisi 27%) veelgi langenud.

Uudisteankru rollis, mis õn televisioonis 
üks silmapaistvamaid, oli 2008. aastal naisi 
31%. Samas tuleb arvesse võtta, et kategooria 
alla õn kodeeritud peale AK-s esinejate (2008. 
a. kaks naisdiktorit ja üks mees) kä spordi- ja 
kultuuriuudiste lugejad. Uudiste institutsioon 
õn televisioonis üks prestiižikamaid ning naiste 
osakaal uudisteankrutena väärib siinkohal pike
mat kommentaari. Uudiseid kui institutsiooni

saatejuht debatijuht ankur intervju- kaadritagune
eeritav jutustaja

reporter

□ Naised 
■ Mehed



õn alati iseloomustanud objektivism, mida õn 
peetud maskuliinseks väärtuseks (Fiske 1987, 
281; Croteau, Hoynes 1992). Uudiste objek
tiivsuse tagajaks õn traditsiooniliselt peetud 
mehe häält ja nägu. Halonen õn osutanud, et 
naine uudistelugejana ekraanil õn ajakirjandus
likus kultuuris vastuoluline tegelane: väärikas 
uudistežanr eeldab, et igasugused sugu rõhu
tavad tunnused õn peidetud, olek range, mas
kuliinsete koodidega (kostüüm), sest uudiseid 
lugeva naise välimus ei tohi vaatajat uudiste 
sisust eemale juhtida. Mehe juuresolek uudiste - 
lugejate paarides garanteerib samas tõepärasuse 
ja annab suurema vabaduse välimuse osas kä 
naistele (Halonen 1995, 25-26). Ilmselt annaks 
tänane mõõtmine AK osas 2008. aastast erineva 
tulemuse, kuna uudistesaate formaat ETV-s õn 
muutunud: AK-d juhib igal õhtul nais- ja mees- 
ankrust koosnev paar. Ühtlasi õn AK seoses for
maadi muutusega muutunud kergemaks, mis 
kinnitab naiste kujutiste arvukuse seost meedia 
kommertsialiseerumisega (Pilvre 2010,153).

Sõnasaajate rollid ja sugu
Teleekraanil sõnasaajad esinevad mingis 

rollis: tavakodanik, ekspert, poliitik jms. Sageli 
määratleb rolli staatust kinnitav tiitel, mis ilmub 
ekraanile kirjutatuna. Kõige ootuspärasem õn

naiste sõnasaamine ETV ekraanil tavakoda
niku rollis, tänavaküsitlustes jms. formaatides, 
kus ajakirjanik uurib rahva arvamust. 2008. a. 
olid 54% ekraanil sõna saanud tavakodanikest 
naised, mis õn lähedane aasta 2002. aasta tule
musega, mil 55% ekraanil sõna saanud tavako
danikest olid naised. Kä Screening Gender (2000) 
tavakodanikest sõnasaajate naiste osakaalu 
keskmine oli 47%. Märkimisväärselt (40% sõna- 
saajatest) oli naisi peaosatäitja rollis draamasaa- 
detes (2002. a. 35%). Eksperdina teleekraanil 
sõnasaajatest oli naisi 33% (2002. a. 43%).

Tähelepanuväärne õn, et poliitiku rollis 
esines ekraanil 90% mehi ja ainult 10% naisi! 
2002. aastal oli ETV-s sõnasaavate naispoliiti
kute osakaal 13%, mis näitab, et nende esine
missagedus sõnavõtjana teleekraanil õn veelgi 
langenud. Projektis Screening Gender oli 2000. 
a. ekraanil sõnasaavate naispoliitikute keskmine 
osakaal 28%. Eestis õn naispoliitikuid erakonda
des pea pool liikmeskonnast, kõikudes 40-60% 
vahel, juhatuse tasemel aga naiste osakaal 
langeb (Allik 2010, 142). Telesaadetesse saadab 
erakond juhtivaid poliitikuid, kes õn pädevad 
mingis valdkonnas, ning naispoliitikute väike 
osakaal teleekraanil sõnasaajate seas ei sõltu 
niivõrd teletegijatest, vaid näitab nende posit
siooni erakonnas. Riigikokku sai 2007. aasta 
valimistel 24 naist ning naisministreid oli 2008. 
aastal 3 ja 2011. aastal 1. Kä sellest sõltuvalt oli

□ Naised
□ Mehed

poliitik ekspert aktivist ohver tava- kunstnik muu
kodanik



naispoliitikute ekraanil sõnasaamine aastal 2008 
(ja õn ilmselt praegugi) erandlik.

Reaalsuse ja meediakujutise proportsioo
nide erinevuse taga võib peale tõsiasjade näha 
ajakirjanduslikke valikuid, mille kohaselt eelis
tatakse meedias allikana eliiti või sotsiaalset 
tippu ja ametlikke hääli ning vähemusi igno
reeritakse (McQuail 2003, 290). Ühiskondliku 
eliidi - poliitikute ja ekspertide - hulgas õn 
mehed ülekaalus ja kui meedia kasutab eliiti 
allikana, saavad sõna mehed. Seda kinnitab kä 
tiitli kasutus uuritud materjalis: kõigist tiitliga 
esitatud inimestest esitati telekraanil mehi 75%, 
naisi aga märkimisväärselt vähem - 25%. See 
annab tunnistust, et ekraanil esinenud naised 
õn enamasti madalama staatusega või vähem 
tähtsates rollides ja funktsioonides, kus tiitleid 
ei kasutata.

Sõnasaajate vanus ja sugu
Kui vaadata ETV ekraanil sõna saanud ini

meste hinnangulist vanust, näeme, et kõige 
rohkem esines ETV ekraanil inimesi vanuses 
35-49, kuid sellest vanusegrupist moodustasid 
naised vaid 26%. Teine vanusegrupp oli 20-34- 
aasta vanused, neist oli naisi samuti vähemus, 
37%. Naiste osakaal ekraanil sõnasaajate hulgas 
hakkab vanuse vähenedes kasvama. Kõige

20-34 35-49
□ Naised 
a Mehed

Joonis 7. Naiste ja meeste osakaal (%) ETV ekraanil 
sõnasaajatest kahes suuremas vanusegrupis 2008.

kõrgem naisssoost sõnasaajate protsent oli alla 
12-aastaste hulgas, kuid kä 12-19-aastaste vanu
segrupis õn naised ülekaalus. Selle ootamatu 
tulemuse taga õn Laulukarusselli saade. Projek
tis Screening Gender kasutatud metoodika järgi 
pole selliseid, tunnustelt keskmisest tugevasti 
hälbivaid sõnasaamise juhtumeid siiski kõr
vale jäetud, kuna eesmärk pole leida “keskmist” 
sõnasaajat, vaid näidata telepildil sõnasaajate 
mitmekesisust.

Esinejate vanusega seotud faktid näitavad 
vanemate naiste madalat positsiooni ühiskon
nas, aga kä televisiooni kui meediumi soospet- 
siifilisi nõudmisi esineja välimusele. Seega, 
mida vanem inimene ekraanil sõna saab, seda 
tõenäolisemalt õn ta meessoost.

Uuringu kokkuvõte
Üldjoontes sarnaneb 2008. aastal ETV 

ekraanil sõnasaajate pilt soo lõikes 2002. aasta 
omaga. Seega saame uuringute põhjal iseloo
mustada püsivamaid tendentse, mis kirjelda
vad naiste osakaalu sõnasaatest ETV ekraanil 
ning iseloomustavad diskursiivset korda, mille 
raames õn võimalikud teatud ajakirjanduslikud 
valikud (“kes räägib teleekraanil?”). Naised õn 
sõnasaajatena vähemuses kõikides prime timei 
ajal eetris olevates žanrites, moodustades ca. 
kolmandiku sõnasaavatest inimestest - 34% 
2002. aastal ja 32% 2008. aastal. See näitaja 
langeb kokku projektis Screening Gender 2000. 
aastal osalenud maade keskmisega (32%). Seega 
kordab ETV telepilt universaalseid mustreid, 
mis iseloomustavad naiste kujutamist, kitsa
malt sõnasaamist teleekraanil. Naiste kõneaeg 
tõusis 2008. aastal kolmandikuni ETV ekraanil 
kõneldud ajast (2002. aastal oli see vaid viien
dik). Naised olid ekraanil rohkem kui mehed 
vaid tavakodaniku rollis sõnasaajatena (pisut 
üle poole), kõikides ülejäänud mõõdetud rolli
des (ekspert, poliitik jt.) olid naised vähemuses. 
Mis puudutab sõnasaajate funktsiooni saates,



siis naisi õn vaid kolmandik ekraanil sõnasaa- 
vatest saatejuhtidest ja uudisankrutest, veerand 
intervjueeritavatest ja viiendik saatekülalistest 
(mängudes, show’des). Naissaatejuhtide osakaal 
ei peegelda ETV naisajakirjanike ja -toimeta
jate kõrget osakaalu personali hulgas (ligi pool 
loovtöötajaskonnast), vaid konkreetsete ajakir
janike ambitsioone, huvisid, ekraanikarismat, 
aga kindlasti kä juhtkonna personali puuduta
vaid otsuseid.

Naised said 2008. aastal meestest rohkem 
sõna vaid seoses ootuspäraste teemadega, nagu 
tervis- ja sotsiaalteema, kuid jäid meestele alla 
isegi seoses sellise “naiseliku” teemaga nagu 
kultuur. Ühiskonnateemaga seoses said naised 
sõna sama palju kui seoses kodu ning hobidega 
(kolmandik sõnavõttudest). Üllataval kombel 
oli naiste osakaal sõnasaajate hulgas 2008. aastal 
väga kõrge juura, kuritegevuse, aga kä tehnika 
ja teaduse teemal, mida õn peetud meeste päde
vuse valdkondadeks (eespool õn ootamatuid 
tulemusi õiguse ja krimiteema osas kä kom
menteeritud). Samas naised olid buumi ajal 
prestiižsel majandusteemal sõnavõtjate hulgas 
selge vähemus (26%).

Kä ekraanil sõnasaajate vanus soo lõikes ei 
näita olulisi muutusi võrreldes 2002. aastaga. 
Naised õn vähemuses kõikides vanusegruppi- 
des, v.a. alla 18-aastased (seda tulemust mõjutab 
oluliselt saade Laulukarusell). Mida vanem õn 
ekraanil sõnasaav inimene, seda tõenäolisemalt 
õn ta mees.

Naiste osakaal sõnasaajate hulgas ETV 
ekraanil pole alati proportsioonis naiste ja 
meeste osakaaluga “päris elu” erinevatel aladel, 
vaid sõltub allikate ja ekspertide isikuomadus- 
test, kättesaadavusest ning ajakirjanduslikest 
rutiinidest.

Järgnevalt uuritakse, kuidas suhtuvad ETV 
loomingulised võtmeisikud soolise tasakaalu 
küsimusse telepildis ja ETV materjali põhjal 
saadud leidudesse.

ETV tegijate kommentaarid

Palusin ETV tegijatel kommenteerida naiste 
osakaalu vähesust telepildis ja naiste esinemist 
seoses erinevate teemade ja saateformaatidega. 
Selleks esitasin kolmeteistkümnele juhtkonna 
endisele ja praegusele liikmele, juhtivale toime
tajale ja produtsendile ning ERR-i eetikanõu- 
nikule juunis 2010 kirjalikult järgnevad uuri
mistulemustest lähtuvad küsimused. Palusin kä 
märkida, kui kellegi arvates õn olukord praegu
seks oluliselt muutunud. Mõnele saatsin nõud
misel kä täpsemad mõõtmistulemused, kuna 
nad pidasid küsimusi alguses põhjendamatu
teks ja teletegijaid “süüpinki asetavaks”.

1. Kuidas seletate naiste suhteliselt vähest osa
kaalu ETV telepildis?

2. ETV poliitika- ja ühiskonnasaadetes õn 
naised harva külalised. Miks?

3. Naised seostuvad Eestis kultuuri teemaga ja 
naisi peetakse kä looduslähedaseks. Kuidas 
seletate naiste vähest osakaalu ETV kul
tuuri- ja keskkonnasaadetes (see õn ilmne
nud mõõtmisel)?

4. Kas ETV-s valitakse teemast lähtuvalt alli
kaid, intervjueeritavaid, saatekülalisi kä 
soo järgi? Kas õn mingeid teemasid, kus 
hea allikas oleks pigem mees(ekspert) või 
nais(ekspert)?

5. ETV-s õn vähem nais- kui meessaatejuhte, 
teemade osas õn naised pigem elu- ja mee
lelahutussaadete, mehed poliitika-, spordi-, 
ühiskonnasaadete juhid. Kuidas seletate?

6. Kas teie töös õn telepildi soolist tasakaalu 
tähele pandud? Püütud viimastel aastatel 
teadlikult suunata?

7. Kas naiste-meeste osakaal ja rollid telepildis 
õn teie meelest mõttekas aruteluteema Eesti 
kontekstis?

Vastused (7) laekusid juunist novemb
rini. Teletegijate kommentaarides oli soolise 
tasakaalu teema käsitlemisel tunda erinevaid 
arusaamu, olenemata kommenteerija soost.



Tähelepanuväärne oli, et ankeedile jätsid vaban
dusi otsimata vastamata 6 inimest, 4 meest ja 2 
naist, vastasid 7, nende hulgas 3 meest ja 4 naist. 
Kokkuleppel vastajatega esitan väljavõtteid 
ankeedi vastustest, viitamata konkreetsetele 
nimedele.

Vastustest eristasin järgmised diskursused:

I Soolise tasakaalu probleemi eitamine, 
tühistamine, ebaolulisusele või puudumisele 
viitamine.

1. Kahtluse alla pandi uuringumeetod ja 
tulemused, ei usutud küsimustes toodud fakte 
kuni selleni, et leiti, et enne millegi ütlemist 
tuleks ise uurida.

(N) Mõõtmistulemused sõltuvad ikka sellest, 
mida ja kuidas mõõdeti.

(M) Esinejate osas pole ma statistikat teinud ja 
kommenteerimiseks peaksid konkreetse
mad faktid aluseks olema.

(N) .... ma ei usu, et see õn kuidagi ebapro
portsionaalselt väike ....

2. Soo ja soolise tasakaalu perspektiiv 
tundub Eesti oludes ebaoluline lähenemine, 
sugude kujutamine pole teletegemise põhiline 
mure, vaid lisaprobleem.

(M) Antud töö perspektiiv ei olnud kõneaineks, 
kuna olukorras, kus saatejuhtide leidmine 
oli niigi väga valus probleem ja häid saa
tejuhte väga ja väga vähe, siis ei võetud 
vaatluse alla lisaprobleemi ehk sugude 
kujutamist.

3. Sootemaatikat nähakse olematu, vana
moodsana, naljaka või liiga moodsa, uue tee
mana. Soolist tasakaalu nähakse kohustuslikus 
mehaanilises 50:50 esindatuses.

(N) Hea nali. Minu arust me ei mõtle üldse soo 
järgi ... Kui õn selline lugu, kus õn ainult 
naised tegelasteks, kas peaksid kutsuma 
neid mängima 50% naisi ja 50% mehi?

(N) Minu arvates õn Eestis küll asjad ammu 
juba nii kaugel, et allikaid valitakse nende 
informeerituse, esinemisoskuse, vahel kä 
ameti järgi....

(N) Minu arust ei ole siin üldse teemat. Ilmselt 
olen ma kohutavalt vanamoodne....

4. Naiste puudumine telepildist või üldse 
soolise tasakaalu temaatika pole “meie“ prob
leem. Rõhutatakse, et õn naiste alad ja meeste 
alad, mis naisi ei huvitagi ja nendest huvitumine 
rikub kehtivaid soorolli normatiive (õn “ebanai
selik”). Teisalt tuuakse esile, et ETV ajaloos õn 
ikka olnud säravaid naisesinejaid, seega õn tege
mist pseudoprobleemiga.

(N) .... poliitika ja ühiskonnaelu lihtsalt ei
huvita enamikku naisi. Eriti Eesti poliitika. 
See ei ole populaarne. Seostub pigem eba- 
naiselikkusega, ei meelita.

(N) Eesti teleajaloos õn vist olnud perioode, 
mil õn olnud korraga mitu säravat naisaja
kirjanikku ja perioode, kus õn olnud palju 
häid meessaatejuhte ekraanil.

(N) Aga tegelikult ei ole minu jaoks tähtis, 
kummast soost inimene telekast vastu 
vaatab.

(N) Mina arvan, et see ei ole probleem, mille 
üle väga arutama peaks.

II Telepildi soolise tasakaalu probleem õn 
oluline.
Arvati kä, et tegemist õn arutamist vääriva 

teemaga ning õn märgatud naiste vähesust ETV 
teleekraanil ja mõnes saates kõiki puudutavaid 
asju arutamas ainult mehi.

(N) Näha ju õn, et naised õn vähem esil, vähe
malt mingite eluvaldkondade käsitlemisel. 

(N) .... kuni õn telesaateid, kus saatest saatesse 
istuvad laua taga ainult mehed ja arutavad 
kogu Eesti asju.



III Naiste välistamine teletegijate diskursiiv
sest kogukonnast.

Sõnasaavate naiste puudumist ekraanilt 
ei nähta probleemina ning seda selgitatakse 
vastavate eelduste puudumisega, mis haakub 
Foucault’ diskursuse reeglites esitatud välista
mise tingimusega “kui ta selleks algusest peale ei 
kvalifitseeru” (Foucault 2005a, 30, vt. lähemalt 
eespool). Verbis umbisikulise tegumoe kasuta
mine (ei usaldata, pole leitud) jätab ebaselgeks, 
kes naisi teletegijatena ei usalda või kes neid ei 
leia. Tähelepanuväärne õn, et väidete esitaja õn 
juhtival positsioonil naine.

(N) Andekaid lihtsalt pole. Kä mehi õn 
vähe, aga kuidagi vist suhteliselt siiski 
sagedamini.

(N) Naised õn kä sageli subjektiivsemad, mis
tõttu võibolla sageli ei usaldata neid n.-ö. 
arvamusliidri rollis.

(N) Ma arvan, et pole leitud naisi, kes tahaksid 
teha neid meeste tehtud saateid.

IV Viitamine toimetuste rutiinsetele pro
fessionaalsetele praktikatele.

Sõnasaavate naiste vähesus õn põhjustatud 
toimetuste rutiinidest ja mugavusest kasutada 
valveallikaid ja alluda suhtekorraldajate survele. 
Toimetuse rutiine taunitakse või õigustatakse.

(N) .... intervjueeritavate või portreteeritavate 
osas õn põhjus harjumuses kasutada isi
kuid, kellest õn juba saanud saatest saatesse 
ja ühest meediaväljaandest teise käivad 
külalised.

(N) .... õn ehk liiga varmalt alla antud ava
like suhete ametnike või parteikontori 
soovitustele.

(M) .... uudised paratamatult oma olemuse
tõttu (kiirus ennekõike) sõltuvad paljuski 
sellest, kes antud valdkonnas õn tegevad.

V Määravad professionaalsed ja sisulised 
kriteeriumid, mitte inimese sugu.

Soo aspekt õn teletegemises teisejärguline, 
ajakirjanduslikud praktikad lähtuvad enne
kõike professionaalsetest kriteeriumidest ja 
näitajatest, nagu uudisväärtus, ekraanisarm, 
esinemisoskus, ekspertteadmised, isiksus, töö 
kvaliteet, käsitlusviiside ja arvamuste tasakaal. 
Ajakirjanduslikke valikuid peetakse neutraalse
teks, mitteideoloogilisteks ja tegelikkusest läh
tuvateks. Soo aspekti silmas pidamist peetakse 
samas ideoloogiliseks.

(M) .... valdkonnaks [õn] uudised, kus põhi
mõtteliselt tuleb reflekteerida tegelikkust 
ehk kus mingite väärtushinnangute või 
ideoloogiate kujundamine õn keerukam 
ja kohati kä vastunäidustatud uudise neut
raalsuse põhimõttele.

(M) Peamine õn see, et meeste ja naiste kuju
tamise peale ei mõeldud, kuna ekraanikõl- 
bulikkus oli nii harv asi, et selle puhul ei 
mõeldud, kas ekraanil õn naine või mees 
.... Toonitan, et räägime suhteliselt definee
rimatust ekraanisarmist, millel puuduvad 
sotsiaalsed või otseselt tajutavad füüsilised 
eeldused. Mõnel inimesel see õn ja teistel 
ei ole. Ma ei ole seni aru saanud, et meestel 
seda rohkem oleks.

(M) .... kui saatejuht tuli väljaspoolt telemaja. 
Sel puhul oli kriteeriumiks see, et inimene 
oli ennast tõestanud eksperdi ja isiksusena, 
sest mõlemad kvaliteedid olid samuti mää
ravad saatejuhtide valikul.

(N) Minu arvates õn Eestis küll asjad ammu 
juba nii kaugel, et allikaid valitakse nende 
informeerituse, esinemisoskuse, vahel kä 
ameti järgi, kui õn oluline saada kompe
tentset arvamust mingi valdkonna eest 
vastutajalt.

(N) .... toimetajana ei vali ma kuskil esinejaid 
soo alusel, vaid teadmiste ja esinemisos
kuse järgi ning kahe võrdse kandidaadi 
puhul eelistan meedias vähem esil olevat 
inimest.



(N) .... Inimesel peab olema teadmisi, karismat, 
hea närvikava, suhtlemisoskus, meeskon
natöö võime jne. jne. Kui selline inimene 
telemajas õn või siia satub, siis ei ole sugu 
ei eelis ega takistus.

(M) Aga siingi ma ütlen, et me lähtume ikkagi 
inimese teadmistest. Näiteks 2009. sügisel 
käivitasime majandusuudised eraldi. Meil 
õn seal 2 naist ja 1 mees, kes lugusid teevad 
ja eetris käivad. Aga mitte sellepärast, et 
me kuidagi sooteadlikud oleksime, vaid 
lihtsal põhjusel: need kaks naist ongi väga 
head omas valdkonnas.

(N) Tähtis õn ainult see, et ta teeks oma tööd 
väga hästi.

(N) Muidugi õn näha, mis soost inimesed 
ekraanil õn, aga teadlikult soolist tasakaalu 
luua pole küll püüdnud. Pigem ikka käsit
lusviiside ja arvamuste tasakaalu.

VI Meedia peegeldab tegelikkust ja mujal 
tehtud valikuid.

Valikud, mis puudutavad meeste ja naiste 
osakaalu sõnasaajatena, õn tehtud mujal, tingi
tud üldaktsepteeritud kultuurilistest arusaama
dest ja väljakujunenud soolisest segregatsioonist 
ühiskonnas. Meedia üksnes vahendab väljaku
junenud soolisi suhteid. Poliitika osas tehakse 
valikud ära erakondades, meedia vaid peegel
dab olukorda.

(M) .... televisioon peegeldas avalikus elus liid
ripositsioonile pääsenud arvamusliidrite 
soolist jaotust.

(N) Mehed ja naised üldiselt ongi erinevad, kä 
oma huvide ja eneseteostuslike soovide 
poolest.

(N) .... naised õn ühiskonnasaadetes esine
jatena vähemuses - osalt sellepärast, et 
mehi õn igasugustes vastutavates ame
tites rohkem ja mehed õn poliitikas 
aktiivsemad.

(N) .... naised kommenteerivad üsna tihti kit
said küsimusi, mis õn nende otsene tööüle
sanne või mida nad läbi ja lõhki tunnevad,

samas naiste arvamusavaldusi üldisematel 
teemadel leiab juba oluliselt vähem. Miks 
see nii õn - ei oska öelda, võib-olla võib 
oletada suuremat enesekriitilisust ja väik
semat esilepürgimissoovi.

(M) Kuna uudistes õn suur rõhk poliitikal ja 
majandusel, õn mõneti paratamatu, et 
sõna saavad neil teemadel rohkem mehed 
kui naised, sest mehi ongi nii poliitikas ja 
majanduses rohkem kui naisi.....Kui era
konnad ei pane oma valimisnimekirjade 
etteotsa naisi, siis riigikogusse neid kä ei 
pääse ja seeläbi ei saa nad kä Eesti parla- 
mendipoliitika küsimustes meestega võrd
selt meie uudistesaadetes kaasa rääkida. 
Või teine teema - kui palju naisi õn polii
tikud pannud meie võtmekomisjonidesse 
riigikogus?

(M) Külaliste puhul õn ühiskondlik eelsõel 
seda selgem, et tihti ei kutsutud konkreet
set inimest, vaid mingi ürituse või ettevõt
mise esindajat. Eriti oli see seotud erakon
dadega, kus nad olid oma kõneisikuteks 
pigem valinud mehi.

VII Naised pole ekraanil, aga õn olulised 
taustategijad.

ETV saadete tegijate hulgas õn naisi olnud 
kogu aeg ca. pool koosseisust (Lauk 1995; 
Sein 2002), naised tegutsevad olulistes rollides, 
teevad olulisi otsuseid, see pole probleem, et 
neid õn ekraanil vähemus.

(M) Meil õn eesti AK-s ainult 2 meestoimeta- 
jat siseuudiste peal, täpselt sama seis õn kä 
vene AK-s. Ülejäänud õn kõik naishääled! 
Ehk naised kujundavad nii uudisagendat 
kui kä selle vormi (oma häälega).

(M) Huvitav õn sel puhul see, et kuna toime
tajate hulgas õn naisi tõesti rohkem, siis 
nemad tegid tihti kä esimese valikusõela. 

(M) Toimetuse koosolekutel Tallinnas õn pea 
alati naiste ülekaal, korrespondendid tasa
kaalustavad seda, selles ametis õn meil 
rohkem mehi.



VIII Otsitakse naisi: naiste vähesus ekraa
nil õn probleem.

Naisesinejate järgi valitseb suur nõudlus, kui 
ainult leiaks sobivaid.
(N) Mida rohkem ägedaid naisi oleks aga meil 

võimalik saatesse kutsuda, seda rõõmsa
mad me oleksime.

(N) Kindlasti ei ole siin tegu sellega, et naisi ei 
lasta saadet juhtima - vastupidi, kogu aeg 
otsitakse, aga ei leita.

(N) Hirmsasti tahaks, et tuleks uusi noori 
nägusid, kä naisi. Olenevalt saatest või
bolla eriti naisi.

XI Auditoorium valib: naisvaataja eelistab 
ekraanil mehi.

Eeldatakse, et naisvaataja ei otsi samastu- 
misvõimalusi oma sookaaslastega, vaid soovib 
ekraanil näha huvitavaid inimesi, ennekõike 
mehi.

(N) .... teleka ees nende saadete ajal õn naisi 
kindlasti rohkem ja neile meeldib kohtuda 
pigem meestega.

(N) Mina naisena siin probleemi ei näe - ma 
tahangi ekraanil näha pigem mehi. Ena
masti õn nad kä paremad ja targemad 
selles rollis.

XII Soolist tasakaalu või soo perspektiivi 
võetakse teadlikult arvesse.

Ekraanil esinejate sugu osatakse märgata, 
soolist tasakaalu seostatakse võrdsusega, tead
likult suunatud tasakaaluga, aga kä uute vaate
nurkade otsimisega sooliselt laetud teemadele; 
leidus isegi positiivset diskrimineerimist.

(M) Eetrinägude arvestuses valitseb uudistes 
enam-vähem võrdsus.

(N) Lugu jutustas naistevastasest vägivallast 
ning palusin seda teha ühel meestoimeta- 
jal põhjusel, et selle kohta ei saaks arvata, 
et aetakse mingisugust naiste siseasja.

(M) [2010] AK 6-st eetris käivast ankrust 3 õn 
naised. AK majandusuudiste 3-st eetris 
käivast toimetajast 2 õn naised. AK kul
tuuriuudistes õn eetrinägude suhe 1 ja 1. 
Siin õn meeste-naiste tasakaal küll paigas. 
Täiesti teadlikult. See õn asi, mida me 
saame suunata.

(N) Usun, et minu juhitud saadetes õn naised 
saanud oma mõtteid ja seisukohti väga 
hästi selgitada ... Olen järginud põhimõ
tet, et kui naispoliitik õn mingis mind 
huvitavas küsimuses teemaga hästi kursis, 
siis intervjueerin teda hoolimata sellest, et 
näiteks vastavas valdkonnas õn kõrgema 
positsiooniga poliitikuid....

XIII Naised ei taha ekraanile.
(N) Paraku juhtub kä, et justnagu mitut eeldust 

omav inimene ise ei taha olla telesaatejuht, 
mõni saatejuht tahab jälle ise endale for
maadi luua või tingimata tegelda teatud 
temaatikaga.

XIV Ei kommenteeri.
Saatejuhtide valiku probleemile vihjatakse, 

ent ei selgitata lähemalt.

(N) .... ma ei tea, kuidas sünnivad otsused selle 
kohta, kes juhivad üht või teist saadet.

Ehkki ETV telepildi analüüsi tulemused 
2002. ja 2008. aastal kinnitavad, et naiste osa
kaal sõnasaajate hulgas õn jätkuvalt väiksem 
kui meeste osakaal ning et õn saateid, teemasid, 
rolle ja funktsioone saates, kus naised sõnasaaja- 
tena peaagu puuduvad, võib juhtivate toimeta
jate hoiakutest välja lugeda, et ei tunta vajadust 
tagada naiste suuremat sõnasaamist ekraanil 
mingite erimeetmetega. Olukorda peetakse kas 
loomulikuks või heaks (v.a. üks vastaja). Küsit
letud juhtivate teletegijate vastustest ilmnes nii 
sooteadlikkust kui soopimedust ning kä oskust 
kasutada positiivset diskrimineerimist naiste 
kasuks. Eestis õn küllalt levinud, et mistahes



soolise võrdõiguslikkuse poliitikate suhtes õn 
kriitiliselt häälestatud juhtivatel positsioonidel 
naised ning see ilmnes kä antud uuringus.

Vastavalt 2009. a. soolise võrdõiguslikkuse 
monitooringule tajub enamik inimesi Eestis 
meeste positsiooni võrreldes naiste omaga jät
kuvalt paremana, samas aga õn levinud kä 
võrdväärse ühiskonna kuvand: üle kolmandiku 
inimesi usub, et Eestis õn naised ja mehed võrd
sed, ehkki naised ise õn selles suhtes skeptili
semad (Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 
2009, 40). Võrreldes Soome naistega tajuvad 
Eesti naised märkimisväärselt vähem sooliselt 
ebavõrdset kohtlemist ning õn arvatud, et seda 
võiks selgitada soomlaste suurem teadlikkus 
soolisest võrdõiguslikkusest, aga kä teema akt- 
septeeritus ühiskonnas (ibid., 85). Diskursuse 
kord määrab raamid, mis ei luba Eesti ühiskon
nas soolise võrdõiguslikkuse teemat üle tähtsus
tada, seda kä siis, kui sõnavõtjateks õn naised 
ning see kehtib kä meediaorganisatsioonis.

Eesti teletegijate seisukohad soolise tasa
kaalu teemal ei ole selles kontekstis üllatavad, 
esindades erinevaid arusaamu alates sellest, et 
meeste ja naiste esindatus ja sõnasaamine tele
pildis pole oluline teema (“see ei ole probleem, 
mille üle väga arutama peaks”), kuna naiste 
kõrvalejäetuse probleemi meediatootmises pole 
ja sõnasaamine sõltub pädevusest (“allikaid 
valitakse nende informeerituse, esinemisos
kuse, vahel kä ameti järgi”), kuni tõdemuseni, 
et soolise tasakaalu teema õn jätkuvalt oluline, 
sest teleekraanil näeme me peamiselt mehi (“ .... 
kuni õn telesaateid, kus saatest saatesse istuvad 
laua taga ainult mehed ja arutavad kogu Eesti 
asju.”). Meedia tehtud valikuid eriti ei näha või 
põhjendatakse neid kiiruse või (mees)allikate 
käepärasusega ning kinnitatakse, et valikud 
meesesinejate kasuks kujunevad või tehakse 
väljaspool meediat (“õn mõneti paratamatu, et 
sõna saavad neil teemadel rohkem mehed kui 
naised, sest mehi ongi nii poliitikas ja majan
duses rohkem kui naisi”). Küsitletud juhtivate 
teletegijate hulgas esineb nii sooteadlikkust kui

soopimedust ning kä oskust kasutada positiivset 
diskrimineerimist naiste kasuks. Ent nagu õn 
näha ERR-i eestikanõuniku Tarmu Tammerki 
kommentaarist eespool, arvestatakse lähiaasta
tel avalikkuse teadlikkuse tõusuga soolise võrd
õiguslikkuse küsimustes ning kä eetikanõunik 
nimetab probleemseks saateid, kus õn järje
kindlalt esinejateks vaid mehed (“Kahekõne”).

Nagu projekt Screening Gender kinnitas, õn 
mõneski Euroopa avalik-õiguslikus teleorgani- 
satsioonis soolise tasakaalu teemaga meedia- 
pildis edukalt tegeldud, silmas pidades sellise 
televisiooni seaduste poolt sätestatud ülesan
deid kajastada ja kõnetada ühiskonna erinevaid 
gruppe. Ajakirjandusele ja nende seas teletegija
tele ei saa kindlasti kehtestada kvoote või muid 
ettekirjutisi, mis nõuaksid teatud arvu naiste 
sõnasaamist ekraanil. Projekt Screening Gender 
ei räägi sõnasaavate naiste osakaalu mehaani
lisest suurendamisest telepildis kvootide abil, 
vaid rõhutab, et telesaadete kvaliteedile tuleb 
kasuks, kui meediapraktikud pööravad tähe
lepanu mehi ja naisi puudutavatele valikutele 
sõnasaajatena, esinejatena, saatejuhtidena, ning 
näevad ette stereotüüpseid kujutisi ja ühekülg
seid käsitlusi, mida nende teadlikud või alatead
likud ajakirjanduslikud valikud võivad kaasa 
tuua. Kokkuvõttes, teletegij atelt võiks eeldada, et 
nad mõistavad, millised õn nende professionaa
lsete, mehi ja naisi puudutavate valikute tagajär
jed ehk Fairclough (1997) määratlust kasutades 
ja seda soo aspektile kitsendades: missugune õn 
tekstis (telepildis) tehtud valikute ühiskondlik 
mõju, missuguseid teadmis- ja uskumussüs- 
teeme, võimusuhteid ja arusaamu inimestest 
subjektidena tekst (telepilt) vahendab.
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