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1990. aastatel kultuuris toimunud ja seda 
oluliselt mõjutanud visuaalne pööre on 
toonud kaasa meedia visualiseerumise 

(Mitchell 1992). Visuaalse info maht on suure-
nenud ning kommunikatsioon on kultuuriliselt 
“pöördunud visuaalsusesse”, muutunud sisu-
liselt multimediaalseks (Kress ja van Leeuwen 
2001). Uue meedia kõrval kasutab visuaalsust 
rohkem ka traditsiooniline päevaleht. 

Kuigi ajaleht annab infot edasi põhiliselt 
kirjateksti kaudu, on tähendus ka sellel, millised 
fotod on valitud artikleid täiendama ja täpsus-
tama. Sealjuures on pakutud pildivalikul mitu 
olulist funktsiooni. Fotod liigendavad lehepinda 
ning hõlbustavad vahelduslikkust pakkudes 
lugemist, nad annavad spetsiifilise visuaalse 
teabe, lisavad tähendusi, emotsioone ja hin-
nangulisust. P. Bourdieu juhib tähelepanu pildi 
omadusele tekitada reaalsusefekti (Bourdieu 
1999, 16–17). Nähtavusel, selle modaalsusel ja 

vähe- ning mittenähtavusel on kommunikat-
sioonis diskursiivne tähendus. See on tihedalt 
seotud hinnangutega info olulisuse kohta. Sot-
siaalse süsteemi muutudes muutuvad ka arusaa-
mad olulisusest.

Kogumikus “Meediasüsteem ja meediaka-
sutus Eestis 1965–2004” nendib P. Vihalemm, 
et nõukogudeaegne ajakirjandussüsteem oli 
osa ühiskonna juhtimise süsteemist ning kõik 
(üldsuunitlusega) ajalehed ja ajakirjad olid 
mingi parteilise institutsiooni häälekandjad 
(Vihalemm 2004; vt. ka Lõhmus 1999). Koos 
ühiskonna juhtimise süsteemi muutumisega 
muutus ka ajakirjandus ning selle žanrid ja 
vormid. Pärast 1989. a. sügist taandusid nõuko-
gudeaegsed traditsioonid, omaks võeti lääneli-
kud mallid ja skeemid ning põhijooneks Eesti 
meedia arengus sai aastatel 1991–1994 kiire ja 
täielik üleminek liberaalsele ajakirjandusmude-
lile. Meedia saavutas sõltumatuse riigist ja polii-
tikutest, püüdis olla vaba sotsiaalsetest kohus-
tustest ning kujutada endast avatud neutraalset 
ruumi, kusjuures üsna loomulikuks protsessiks 
peeti ajakirjanduse kommertsialiseerumist. 
(Vihalemm 2004, 15). 

Ajalehtede välimuse muutustele eelnevad 
järsud ühiskondlikud muutused ning erinevate 
muutuste toimel teiseneb omakorda ka ajalehe 
esteetika, sedastab oma doktoritöös “Eesti aja-
lehtede välimus 1806–2005” Eesti ajalehtede 
visuaalse külje vaatlusele keskendunud R. Kur-
vits (Kurvits 2010).

Uudisajakirjanduses esitatava fotovaliku 
uurimiseks ühiskondlike muutuste ajal olen 
valinud Eesti kahest suuremast päevalehest – 
Eesti Päevalehest ja Postimehest – viimase. Pos-
timeest on välja antud ajalooliselt stabiilselt, leht 
on pidevalt ilmudes sisult ja vormilt kaasaeg-
sena ühiskondlikult ning majanduslikult keeru-
lised ajad üle elanud (nõukogude ajal nime all 
Edasi). Toimunud ühiskondlikud muutused on 
ajalehepildis selgelt nähtavad ja meediarepre-
sentatsiooni teisenemised äratavad uurimishuvi 
ka soolisest aspektist.
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Doktoritöös “Naiste meediarepresentat-
sioon Eesti ajakirjanduskultuuri ja ühiskonna 
kontekstis” analüüsib B. Pilvre naiste kujutamist 
uudismeedias, käsitledes uurimuses ka visuaal-
seid aspekte (teleaja kasutuse uuring, Eesti Eksp-
ressi persooniloo visuaalne representeerimine 
osana loo esitamisest), sealhulgas huvitudes 
televisioonis naistele esinemiseks võimaldatud 
aja sõltuvusest žanrikontekstist (Pilvre 2011). 
Televisiooni on soo aspektist uuritud ka varem 
(Ruuda 2003; Ulfsak 2003).

Uuritud on naiste kujutamist nädalalehe 
reklaamis (Piilehto 2005), naisteajakirjade 
illustratsioonides (Raadik 2007) ja reklaamis 
(Etti 2008) ning naisteajakirjade “naistemaa-
ilma” muutumist (Randmaa 2003). Vähem 
on huvitutud meeste kujutamisest meedias 
(Mangus 2008). Paralleelselt meediasüsteemi 
muutustega on nähtav päevalehtede fotovaliku 
sisu teisenemine. Minu uurimuse keskmeks on 
küsimus, kuidas on mõjuka päevalehe pildivalik 
Eesti ühiskonna iseseisvumise poole liikumise 
eelsel ja järgsel ajal reflekteerinud ühiskonnas 
toimunud muutusi. Kas ja kuidas kajastuvad 
muutused võimusuhetes ning nende kujutami-
ses soolises representatsioonis? Kuidas on väl-
jaandes visuaalse materjali valikul jagatud tähe-
lepanu meeste ja naiste vahel ning millised on 
soo aspektist toimunud tähendusmuutused, kui 
soolisust vaadelda ühe võimusuhete tähistamise 
viisina1?

Süsteem ja refleksiivsus
Meedia konstrueerib ühiskonda, kujundab 

ühise avaliku elu ja jagatud kogemuse. Sotsio-
loog N. Luhmanni seisukohalt võime massimee-
dia reaalsust vaadelda olulise keskkonnana, mis 
määrab suures osas selle, kuidas me sotsiaalset 
reaalsust tajume. Luhmann näeb seda kesk-
konda eksisteerivana duaalses süsteemis, kus 
kommunikatsioon toodab kommunikatsiooni 
ning massimeedia reaalsus on lahus inimese 
olemise reaalsusest, olles omavahel seotud vaid 

refleksiivsuse ja tähenduse kaudu.2 Massimeedia 
reaalsus saab inimese olemise reaalsust reflek-
teerida, ei saa aga asuda kunagi reaalse maailma 
asemele (Luhmann 2009, 8). Nii ei saa meediat 
vaadelda maailma otsese üksühese peegeldu-
sena, vaid erinevatelt valikuvõimu positsiooni-
delt tehtud otsustuste toimel tekkinud konst-
ruktsioonina. Kommunikatsioonisüsteem on 
Luhmanni järgi enesereflektsiooniline kogum, 
mida kujundavad valiku aluseks olevad sisemi-
sed koodid ja selle kogumi sisemine valikuvõi-
mekus. 

Tähelepanu kui ressurss jagatakse ümber ja 
otsused infoväärtuse kohta teisenevad, kui võim 
ja sellele olulised valikupositsioonid muutuvad. 

Ka Fairclough osutab, et meedia mitte 
üksnes ei “peegelda tegelikkust”3, vaid loob tege-
likkusest omi versioone, mille aluseks on nende 
tootjate huvide ja eesmärkidega seotud valikud, 
mis põlistavad olemasolevaid toimivaid dis-
kursusi ja loovad uusi ning määratlevad suures 
osas selle, kuidas me sotsiaalset reaalsust tajume 
(Fairclough 1995). Meediapildid moodustavad 
maastiku, millel tähendused ning domineeri-
vad diskursused ajas ja keskkonnas muutuvad. 
Visuaalsed kujundid annavad võimaluse teha 
üldistusi, edastada väärtushinnanguid ning 
emotsionaalseid hoiakuid, peegeldada eelistusi 
ja eelarvamusi. Meediamaastikul toimub pidev 
olemasolevate domineerimissuhete ümberhin-
damine ning keskse (ka normaalse) ja margi-
naalse ning keskuse ja perifeeria määratlemine.

Fairclough vaatleb diskursust kui sotsiaalset 
praktikat, mille kujundajaks on dialektiline suhe 
diskursiivse akti ja teda ümbritseva maailma 
vahel ning mille kaudu saavutatakse üldsuse 
heakskiit (Fairclough 1995, 7) ja edastatakse 
(neutraalsusetaotluse kontekstis varjatult) pea-
miselt grupiuskumustel põhinevat ideoloogiat 
(van Dijk 2005). Ühiskond kehtestab ja taas-
toodab sümboolset võimu eelkõige diskursuste 
kaudu, mis on reeglite kogumiks, mis on mää-
ratletud ajas ja ruumis ning seotud ühiskond-
liku võimu levinud ideoloogiatega. Foucault’ 
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järgi taotletakse ühiskonnas võimu saamisel 
just diskursuse võimu. Suurem võim tähendab 
suuremat võimalust saada avalikkuses sõna. 
(Foucault 2005).

Uudisajakirjandust iseloomustab apellee-
rimine objektiivsusele, madalale emotsionaal-
susele ning uuritavast objektist distantseeru-
misele4, mistõttu peetakse seda maskuliinseks 
žanriks (McQuail 2003, 299–300). Üldiselt 
võrdsustatakse neutraalsusega maskuliinsest 
vaatepunktist formuleeritud objektiivsust.

Paljudes keeltes saab sama sõna kasutada nii 
inimese kui ka mehe märkimiseks ja üldistusta-
sandil räägitakse valdavalt mitte meestest, vaid 
inimestest. Kuigi eesti keeles ei ole see tähendus-
paralleelsus nii otsene, võib piltidel kujutatavate 
isikute puhul valiku alusloogikas oletada mõju 
samalaadsest tähenduskattuvusest (foto parla-
mendi maskuliinsest enamusest kui inimeste 
poolt inimeste hulgast valitud “inimestest”, kes 
esindavad kõiki oma valijaid). Pildikonkreetsu-
ses üldistub näidatav mees siiski mitte “inime-
seks” või “inimesteks”, vaid “meheks” või “mees-
teks”. Arutletav teema ja selle konkreetne käsitlus 
võib olla üldinimlik ja sooülene, olemuselt soo-
neutraalne, kuid fotol kui illusoorselt reaalsuse 
tõetruul edastajal on siiski kujutatud kas meest 
või naist. Sooesitlusel on oluline osa diskursuses, 
see edastab ideoloogiat ning kehtestab võimu. 
Vaatamata asjaolule, et sotsiaalses representat-
sioonis on mehel roll tähistada üldist normi ja 
naisel normist kõrvale kalduvat erandit (Pilvre 
2011, 41), ei abstraheeru konkreetne mehefiguur 
fotol tajus sookonnotatsioonita mõisteks. 

Sotsiaalses kommunikatsioonis on olu-
line inimese staatus ühiskondlikus hierarhias. 
Võimule lähemate isikute  kujutised erinevad 
pildile kontekstiväliselt asetuvate inimeste kuju-
tistest. McQuail juhib tähelepanu asjaolule, et 
eliidi moodustavad traditsiooniliselt mehed 
ning meediarepresentatsioonis paistab tegelik-
kus meeste vaatepunktist nii kujutatud meeste 
ja naiste arvult kui ka nende esitusviisilt. Mas-
kuliinse eliidi domineeritud meedia taastoodab 

mehi eelistavaid süsteemisiseseid valikukoode 
ning diskursiivset korda, kus sotsiaalses süstee-
mis naiselikuks peetud valdkonnad hinnatakse 
reflektsioonis ebaoluliseks (McQuail 2000). 
Eriti vähe aktsepteeritakse naisi esinejatena olu-
liste teemade kontekstis (Pilvre 2011, 63). 

Meedias toimub valikuline depersonalisee-
rimine5. Depersonaliseerimine pildi abil algab 
pildil oleva inimese nimetamata jätmisest ning 
suubub võimatusse määratleda tema rolli ning 
funktsiooni fotol, näiteks kaugusesse sulav 
inimfiguur tegevuse taustal. P. Bourdieu juhib 
tähelepanu meedia võimule olla tendentslik: 
“[…] Paradoksaalsel kombel võib näitamisega 
varjata, näidates midagi hoopis muud kui see, 
mida tuleks näidata – kui tehtaks, mida väide-
tavalt tehakse, see tähendab, informeeritaks; või 
ka näidates seda, mida tuleb näidata, aga nõnda, 
et seda ei näidata, või muutes selle tähtsusetuks, 
või konstrueerides ta selliselt, et ta omandab 
tähenduse, mis hoopiski ei vasta tegelikkusele.” 
(Bourdieu 1999, 14–15)

Meetod
Ajakirjandusfoto sõnumi edastamisel kasu-

tamise vaatlusel käsitlen fotodest moodustunud 
visuaalset tähendusvälja kui tekstiga seotud ja 
sellest mõjutatud infovoogu, st. arvestan pildi-
allkirjade ja artiklipealkirjade antavat taustain-
fot (konteksti selgitavas funktsioonis ning teksti 
analüüsimata). Kuna keskseteks küsimusteks 
on, kuidas on väljaandes jagatud inimeste kuju-
tamisel tähelepanu meeste ja naiste vahel ning 
millised on vaadeldaval ajavahemikul selles osas 
toimunud muutused, siis analüüsin pildilist 
materjali ja keskendun selles ilmnevate diskur-
susemuutuste kindlakstegemisele kontentana-
lüüsi meetodiga. Metoodika on koostatud M. 
Lõhmuse juhendamisel ning lähtub analoog-
sete longituuduuringute tarbeks välja töötatud 
metoodikast (Kõnno jt. 2012; vt. ka Kõnno jt. 
2007; Lõhmus jt. 2011; Lõhmus 2011; Lõhmus 
2009).
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Allikmaterjali valik

Valitud fotomaterjal on piiritletud sotsiaalse 
representatsiooni uurimiseks piisava esindus-
likkusega, valiku- ja kodeerimisprintsiibid läh-
tuvad grandiprojektist 5854 (Structure, actors 
and values in Estonian, Russian and Finnish dai-
lies 1901–2009, “Mis on Eestis toimunud? Aja-
kirjandus 1940–2005: inimene, kultuur, võim”. 
Toimetajad: M. Lõhmus, R. Kõuts). Fotod on 
pärit lehe trükiversioonis avaldatud toimetuse 
materjali hulgast (ka lisad Areen, Kasu). Värvi-
kasutuse ning materjali lehekülgedele järjestuse/
jaotuse kaastähendusi ning fotode asetuse, suu-
ruse ja tekstikonteksti muutvat tähendust ei ole 
vaadeldud. Kuna huvi pakkusid koos ühiskond-
like muutustega päevalehtede fotovaliku sisu 
temaatikas ja tegelaskonnas toimunud struk-
tuurimuutused, siis on uuritud nii Eesti taas-
iseseisvumise eelset kui ka järgset aega. Vaatlust 
on alustatud pikaaegse ühetaolise (parteiliselt 
suunatud) ajakirjanduspildi lõpust stagnatsioo-
niajal enne kiireid ja olulisi sotsiaalseid teisene-
misi. Muutuste perioodi loen lõppenuks pärast 
sajandivahetust uues ühiskondlikus formatsioo-
nis toimunud ajakirjanduse üldpildi stabilisee-
rumisega. Valitud aastad on 1985, 1989, 1991, 
1993, 1997, 2001 ja 2005. 

Kokku oli vaatluse all 1196 kodeeritud fotot 
(tabel 1). 

Kodeerimisel on lähtutud grandiprojekti 
kodeerimissammust 4 aastat.  Üleminekuajal 
toimunu täpsema kirjeldamise huvides on lisa-
tud sellele sammule vaheaste. Kokkuleppelisi 
aastaid on järgitud, et tekiks võrdlusalus teiste 
uurimuste (nt. “Mis on Eestis toimunud? Aja-
kirjandus 1940–2005: inimene, kultuur, võim”. 
(Toimetajad: M. Lõhmus, R. Kõuts)) tulemus-

Tabel 1. (n 1196)

tega. Kodeerimiseks valitud kuu on vastavuses 
grandiprojektis määratuga. Märgitud kuust olen 
ajalehtede fotode alusel valinud võimalikult mit-
mekesist pildimaterjali pakkuva nädala (milles 
olen kodeerinud artiklite autorsuse ning fotol 
nähtava inimese nime nimetatuse). Pilditahvli-
tel olen esitanud kõige kiiremate muutuste ajast 
kodeeritud aastad (1989, 1991, 1993). Olen sel-
lest nädalast otsustanud laiema representatsioo-
nilise diapasooniga päeva fotode kasuks ning 
lisanud neid selgitava tekstuaalse info. Kodee-
rimisjuhendi koostamisel on järgitud R. Kõutsi 
soovitusi (Kõuts 2004).

Kodeerimine 

Ajalehefotol on vaadeldud ajastuomaste sot-
siaalsete mustrite ilmnemist ning selle alusel on 
formeeritud kodeerimisstruktuur. Kodeerimis-
otsused on subjektiivsed, lähtuvad kodeerija ära-
tundmisvõimest, konteksti visuaalsest selgusest 
ning pilti ümbritsevast lähemast tekstuaalsest 
infost (tekste analüüsitud ei ole). Loetletud on 
inimesi, keda võis fotol piisavalt selgelt eristada. 
Kodeeritud on neid erisusi, mida on võimalik 
hinnanguliselt tajuda: füüsilise isikuga seotud 
omadusi (sugu, oletatav vanusegrupp) ja kuju-
tatud situatsiooni esmast sotsiaalset konteksti 
(inimese positsioon ühiskondlikus hierarhias, 
erialavaldkond). Kuigi kõikide inimesekujutiste 
puhul ei ole kodeerimisselguse saamine olnud 
võimalik, pole otsustuste täpsustamisel ette 
tulnud raskused olnud märkimisväärsed ega 
moonuta järeldusi.

Kodeeritud on esmanähtavad konnotat-
sioonid (üks või ka mitu) ning üldpildi selguse 
huvides on kaheldavad ja vähemolulised kõr-
vale jäetud. Eristatud on staatuspositsioone: 

Tabel 1 

(n 1196)

aasta 1985 1989 1991 1993 1997 2001 2005

kokku fotosid 62 62 68 64 219 338 383
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artikli autor (selgub tekstist), juht (selgub tihti 
tekstist), spetsialist (tekstist ning situatsioon – 
inimene on seotud millegagi, mida ta enesega 
seotult esindab, nt. arhitekt näitab maja, auto-
müüja autot), lihttööline (samuti selgub tekstist 
ja situatsioonist, lihttööline oma töökohal), tava-
kodanik (enamasti situatiivne – nt. seisab järje-
korras, istub publiku hulgas, kõnnib mööda), 
ohver (samuti tekstist selguv, aga ka situatsioo-
nist, nt. sõjaohvrid, kuriteo ohvrid). Erialati on 
(laiades piirides) rollid määratud järgmiste vald-
kondade kaupa: poliitika (selgub tekstist, aga ka 
situatsioonist – elukutselised poliitikud ja ka 
madalama tasandi poliitikas osalejad), majan-
dus (selgub tekstist, aga ka situatsioonist – ette-
võtete esindajad jms.), kultuur ja meelelahutus 
(selgub tekstist, aga ka situatsioonist), haridus 
ja teadus (nt. esinejad ja kultuurikorraldajad), 
militaar- ja kriminaalvaldkond (selgub tekstist, 
aga ka situatsioonist). Ka sporti on vaadeldud 
kui omaette olulist meediasisu. 

Leidub fotosid, millel on isikuid, kes kas dis-
tantsi, rakursi või vähese kujutusselguse tõttu ei 
ole kõigi parameetrite alusel liigitatavad  (eemalt 
nähtav mees, kaabu silmil, on nähtav kui mees, 
kelle vanust ei saa hinnata). Paljud inimesed on 
kujutatud mitmes rollis. Inimene on valdkonda 
esindavaks kodeeritud, kui pildiallkiri, artikli peal-
kiri, sisu ja/või nähtav rollijoonis kirjeldab toimu-
vat/nähtavat piisavalt arusaadavalt (nt. haridus- ja 
teadusvaldkonna tegelaseks on nii haridusminis-
ter kui ka -ametnik, teadlane, õpetaja, õpilane, 
koolilapsed tunnis või matkal). Arvestatud on 
põhilisi diskursusi, milles inimene on nähtav: kui 
peaminister esineb riigieelarve arutelul, esindab 
ta nii poliitika- kui ka majandusvaldkonda, vali-
miste võitu esitledes ainult poliitilist valdkonda. 
Ebamäärased kontekstid on jäetud defineerimata. 
Kuna olen olnud sotsiaalselt aktiivne kogu vaa-
deldaval ajavahemikul, olen materjali ainukodee-
rijana kodeerimisotsuste tegemisel kasutanud ka 
isiklikku teadmistepagasit. Kui fotol on peaminis-
ter, kuid ei tekstis ega pildiallkirjas ole tema nime 
kirjas, on ta kodeeritud (teadaolevalt) poliitikuks. 

Enesekontrolli eesmärgil olen järginud P. Belli 
(Bell 2001, 22) soovitust korrata kodeerimist 
pikema ajavahemiku järel, et tuvastada kodee-
rimise võimalik erinevus. Kodeerimistulemuste 
erinevus 2 kuud esimesest kodeerimisest hiljem 
oli sõltuvalt vaadeldud kategooriast ja selle pii-
ride selgusest ca 0–20% (kategooriates majandus 
ja poliitika oli erinevus ca 20%; kategooriates 
sport, esemed erinevust ei olnud).

Kodeeritud on ka inimese näiv vanusegrupp: 
lapseiga (kuni ca 15 a.), täisiga (ca 15–30 a.), 
noorem keskiga (ca 30–40 a.), vanem keskiga (ca 
40–50 a.), üle keskea ja eakas inimene (ca 50+ 
a.), samas on käesolevas analüüsis hinnangulist 
vanust puudutatud väga põgusalt, eraldi on kes-
kendutud vaid laste positsioonile ajalehepiltidel.

Sotsiaalse keskkonna olulise kaudse ise-
loomustajana on kodeeritud ka eluta maailma 
näidised: loodusmaastik (ka loomad), tööstus-
maastik, erinevad seadmed ja masinad, asjad/
(olme)esemed.

Valitud nädala ühe päeva ajalehenumbris, 
kus vaadeldakse kõiki selles ilmunud fotosid, on 
uuritud ka inimeste nimega nimetatust. Kokku 
on eespool toodud viisil käsitletud 143 fotot. 
Näitliku materjalina esitan ühiskondlike muu-
tuste perioodi nädalast ühe ajalehenumbri kõik 
fotod (aastatest 1989, 1991, 1993, koos foto pri-
maarse kontekstiga). 

Meetod ja valim tulenevad suurel määral 
grandiprojektis planeeritud teksti analüüsi 
metoodikast ja valimist ning on oluline võrd-
lusmaterjal tekstianalüüsil saadud tulemustele. 
Küllalt suur valim ja otsus jätta kõrvale ebaselge 
ning seetõttu kodeerimatu materjal (ka lehelu-
gejale jääb see osa fotode sisust raskesti määrat-
letavaks) peaks esile tooma üldjoontes üheselt 
mõistetavad sotsiaalsed tendentsid. 

Kodeerimisjuhendi koostamisel on kul-
tuuri- ja meelelahutusvaldkonda käsitletud ühe 
kategooriana (mõnel juhul on raske neil vahet 
teha) ja selle tõttu jääb nähtamatuks kultuuri-
valdkonnast ühe osa diskursiivne ümberkuju-
nemine dekoratiivseks meelelahutuseks.
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kujutiste arv oleks olnud võrdne meeste kuju-
tiste arvuga või seda ületanud. 

Okupatsiooniajal nõudis ideoloogiline 
fassaad ajalehes naistele meestega samaväär-
set esindatust ja formaalne võrdsuselähedus 
ka saavutati. Fotol kujutatud inimeste sooline 
proportsioon oli tasakaalupunktile lähedane, 
ligikaudu 60%–40% meeste esindatuse kasuks. 
1985. aastal on vaadeldud nädalas olnud soo-
line proportsioon järgmine: mehi 64% ja naisi 
36%. 1989. aasta nädalas ulatus võrdesindatus 
suhteni 55% mehi, 45% naisi. Võib oletada, 
et naiste formaalselt ulatuslikul esindatusel 
Edasis oli oma osa ka selles, et okupatsiooni-
ajal oli Edasi ametlikult rajoonileht, st. mada-
lamal võimutasandil kui üleliiduvabariigilist 
võimutasandit esindanud Rahva Hääl. Iseseis-
vus tõi Edasile (varasemale Postimehele) kaasa 
rajoonileheks  sätestatud madalast staatusest 
vabanemise (keskvõimust kaugemal vabamalt 
kirjutava väljaande tegeliku mõjutasandiga ei 
olnud see formaalne positsioon tegelikkuses 
kooskõlas).

1991. aastal oli senine “ideoloogiliselt kor-
rektne” olukord juba järsult pöördunud varja-
matuks meeste eelistamiseks – mehi 78%, naisi 
22%, ning 1993. aastaks oli see tendents veelgi 
süvenenud – mehi 84%, naisi 16%. Ka 1997. 
aastal jätkus naiste esindatuse madalseis (mehi 
82%, naisi 18%). 2001. aastal oli Postimehe pil-
tidel kujutatud maailm soo aspektist liikunud 
pisut võrdsuse poole – mehi 76%, naisi 24%. Ka 
2005. a. on seis sarnane, mehi 73%, naisi 27%, 
meeste ja naiste esindatuses on toimunud õige 
väike nihe võrdsuse poole. (joonis 1).

Võttes kokku rahva ootusi iseseisvusliiku-
misele ja selle kajastusele meediamaailmas on 
P. Vihalemm nentinud: “Pärast väga aktiivset 
osalemist iseseisvusliikumises võis oodata, 
et meedia osaleb aktiivselt ka demokraatliku 
avaliku sfääri edendamisel iseseisvas Eestis, 
püüdes saavutada mitmehäälset ja laiapõhja-
list avalikku arutelu, tõmmata sellesse kaasa 
kõiki põhilisi ühiskonnagruppe. Tegelik-

Fotode arvu muutused  Edasis/Postimehes            
(1985–2005)

Eesti ajakirjanduse pildilist muutumist oma 
doktoritöös uurinud R. Kurvits esitab muu 
hulgas täpse ülevaate ka fotode hulga muutusest 
vaadeldava ajavahemiku ajalehtedes.6. Fotode 
arv käesolevas uurimuses käsitletud ajavahe-
miku alguses oli vaadeldud nädalates pikemat 
aega 60–70 (1985 – 62 fotot, 1989 – 62 fotot, 
1991 – 68 fotot, 1993 – 64 fotot). Ajalehte Edasi 
hoidis fotode arvu poolest pikemat aega samal 
tasemel tehniliste võimaluste piiratus (kuni 
Postimehele uue tehnika soetamiseni iseseis-
vusaja alguses). Nii sotsiaalne tellimus kui ka 
kommertshuvid motiveerivad lehe omanikke 
väljaannet visuaalselt atraktiivsemaks muutma, 
mistõttu ilmutatakse pilte üha rohkem ja nad on 
trükitud järjest kvaliteetsemalt. 1997. aasta vaa-
deldud nädala ajalehtedes ilmus juba 219 fotot, 
hilisematel aastatel muutus tavapäraseks 300 
–400 foto ilmumine ühe nädala lehtedes (2001 
– 338 fotot, 2005 – 383 fotot). 

Fotode hulga kasvul on mõju ka esitatava 
info kujutamisele. Kui 1980. aastatel oli lehe-
numbris vähe teemasid ja nende juurde valiti 
kümmekond fotot  siis 2000. aastatel oli toime-
tusel võimalus otsustada kolme-neljasaja foto 
kasutamise üle. Suur fotomaterjali ja leheruumi 
maht andis avarad võimalused sisulisteks pildi-
aktsentideks ja fotoreportaažideks.

Meeste ja naiste fotodel esin-
datuse kvantitatiivsed muu-
tused
Meeste ja naiste formaalse esindatuse 

muutused

Meediasüsteemis on naiselikuks hinnatud 
valdkonnad nähtavuselt ebaolulised ja vähe-
musena koheldud naiste formaalne esindatus 
väike. Vaadeldud 20 aasta jooksul ei ole Edasis/
Postimehes olnud kodeeritud nädalat, kus naiste 
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kus osutus üheplaanilisemaks ja kurvemaks. 
Meedia asus siirdeaja võitjate poolele, aitas 
(sagedamini alateadlikult kui teadlikult) kaasa 
noorte ja ettevõtlike linnainimeste domineeri-
misele avalikus sfääris, vähemedukate (sh. pal-
jude haritlaste ja iseseisvusliikumises aktiivselt 
osalenute) kõrvalejäämisele. Kodanikuühis-
konna areng muutus pärast iseseisvuse taasta-
mist palju aeglasemaks ja näitas šokiteraapia 
olukorras oma nõrkust.” (Vihalemm 2004, 15) 
Naiste formaalse esindatuse järsk langus on 
olnud üheks eelkirjeldatud protsessi oluliseks 
osaks – ka naised ei kuulunud iseseisvusliiku-
mises võitnud jõuliste ja edukate hulka. Pigem 
võis naiste esindatuse järsus muutumises näha 
paralleeli koloniaalriikides levinud prakti-
kaga, kus rahvusliku vabadusliikumise käigus 
on naised kaasa haaratud, kuid uute võimusu-
hete kehtestudes naiste positsioonid oluliselt 
halvenevad (Pilvre 2011, 21). Naiste osakaalu 
taastumine Postimehe meediapildil on pärast 
madalseisu 1993. aastal (naisi fotodel 16%) 
osutunud pikaks ja aeglaseks protsessiks. 

Meeste ja naiste rollides esindatuse muu-
tused võrreldes nende formaalse esindatu-
sega. Personaliseerimine

Lisaks naiste ja meeste formaalsele esinda-
tusele on oluline vaadata, kui suurt osa kuju-
tatutest on võimalik identifitseerida mingis 
sotsiaal-ses rollis. Fotodel nähtavaid isikuid 
vaatlen rollikandjatena, nimega nimetatud per-
soonidena ning ebaoluliste “teistena”. Mõned 
(enamasti kõrgema staatusega persoonid, kuid 
mitte alati) on esitatud ka mitmes rollis (nt. koo-
lijuhist poliitik, tavakodanikust kaitseliitlane, 
poliitik sportimas). Märgatav osa piltidel küll 
sooliselt tuvastatud inimestest on jäänud rolli-
jooniselt kodeerimata kui infoballast (ebaselges 
või arusaamatus funktsioonis, fikseerituna liiga 
kaugelt). 

Personaliseeritult ja personaliseerimata esi-
tatud inimeste positsioon ja staatus diskursu-
ses on erinev, nime väljatoomine kergitab isiku 
ühiskondlikku positsiooni. Eraldi personali-
seerituse tasandil on ka artikli autor, kelle fotoga 

Joonis 1. Meeste ja naiste esindatuse muutused ühe nädala ajalehefotodel (1981–2005).
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äramärkimine toetab kirjutajast nimeka ja näh-
tava arvamusliidri vormimist.

Naiste ja meeste selgelt defineeritavas rollis 
sisulise esindatuse analüüsimiseks võrdlen rol-
liesitusi formaalselt kujutatud inimeste kogu-
arvuga (eraldi ka kujutatud naiste ja meeste 
arvuga). Kuigi rollimääratlus siinses kontekstis 
ei pruugi iseenesest kindlasti näidata kõrget 
positsiooni (kategooriad lihttööline ja tavako-
danik), näitab madalat positsiooni ja ebaolu-
lisena esitatust isiku ebaselge funktsioon pildil 
ning oluliste isikutega lihtsalt kaasnevaks ano-
nüümseks pildiballastiks osutumine.

Vaatlen, kui palju valitud nädala ühe päeva 
piltidele jäänud naistest ja meestest on esitletud 
nimega ning kui mitme autori foto on nädala 
ajalehtedes ära toodud (fotodega esitletute arvu 
on võrreldud nimega esitletud autorite arvuga 
(eraldi naised ja mehed)). Paljud ajakirjandus-
tekstid on avaldatud vaid agentuuri või toime-
tuse nimemärgi all ning nende autori isik ei ole 
tuvastatav. Hiljem käsitlen vaadeldava ajavahe-
miku ajalehefotode üldpildi uurimisel olulise-
mate rollide esindatuse muutusi ning inimeste 
personaliseeritust (tabel 2). 

Ajalehefotol näidatakse naisi nii kujutiste 
arvult kui ka nende sisuliselt tähenduselt mees-
test erinevalt ning erinevus nende formaalse ja 
sisulise kujutamise (valdkondlik stereotüüpsus, 
personaliseerimatus) vahel on suurem.

Ametliku võrdsusideoloogia tulemusel 
oli 1980. aastate lõpu Edasi veergudel fotodel 
kujutatud inimestest ligikaudu kaks viiendikku 
naised ning enamik kujutatutest kandis mingit 

rolli (spetsialist ja asutuse juht, kirjanik ja par-
teikongressi saadik jms.). 

1985. aastal on nädalas 112-st sotsiaalses 
rollis kodeeritud mõlemast soost inimesest naisi 
52, kusjuures kujutatud naisi on olnud 41 (osa 
naisi on topeltrollis). Suurem osa naistest on 
nähtavad kultuurivaldkonnas (21 naist). Mõnes 
sotsiaalses rollis on esitatud 58 meest (mehi 
fotodel 71). Valitud päeva üheksa foto pildiall-
kirjades ei ole inimesi nimega välja toodud. Tol-
leaegse väikese pildihulga juures oli tavapärane 
esitleda ühes lehenädalas näopildiga vaid mõnd 
autorit. 1985. aasta nädalas on esitletud 1 nais-
autor (1 autor) ja 3 meesautorit (14 autorit). 

1989. aastal kujutatud 110 inimesest näeme 
sotsiaalsetes rollides 42 naist (50-st naisest) ja 59 
meest (60-st mehest), lehepäeva 13 foto allkirja-
des nimetatakse nimega 2 naist ja 8 meest.

1989. aasta lehenädalas esitletakse fotoga 1 
naisautorit (4 autorit) ja 2 meesautorit (11 auto-
rit). 

1991. aastal vähenes sotsiaalses rollis esita-
tud naiste arv: 90 kujutatud inimesest oli naisi 
rollis kõigest 18 (20 naisest) ning nad esindasid 
valdavalt meelelahutusvaldkonda (20-st naisest 
15). Sotsiaalsetes rollide esitatud meeste arv 
tõusis 85-ni (mehi fotodel 70, st. meestel on mit-
mesed rollid). Ühe päeva ajalehes ilmunud 11 
pildil oli nimega esitletud 2 naist ja 5 meest. 

Ajalehenädala jooksul ilmunud artik-
lite autorite soolises esindatuses ilmnes järsk 
muutus. Vaadeldud nädala lugude puhul nelja 
naisautorit pildiga ei esitletud, samas oli artiklite 

Tabel 2. Rollid ja personaliseeritus.

Tabel 2

Rollid ja personaliseeritus

1985 1989 1991 1993 1997 2001 2005

M N M N M N M N M N M N M N

fotol kujutatud inimesi (nädalas) 71 41 60 50 70 20 177 34 270 60 250 70 367 139

 võimalik rolli määrata (nädalas) 58 52 59 42 85 18 151 12 226 30 236 51 367 95

autor fotoga (autoritest) nädalas 3 (14) 1 (1) 2 (11) 1(4) 12 (24) 0 (4) 13(19) 1 (2) 29 (34) 4 (6)  32 (37) 5 (12) 22 (31) 4 (9)

fotol nimega (ajalehepäev) 0 0 8 2 5 2 17 4 26 3 30 6 29 9
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Fotod ajalehest Edasi/Postimees  

Fotode allkirjad on esitatud vastavalt leheküljele, kus nad 
esinevad. Foto numbrile järgneb pildiallkiri või pildil 
kujutatud isiku nimi, sulgudes on antud foto autor/agen-
tuur, seejärel on foto juurde kuuluva artikli pealkiri.

Edasi, 4. juuli 1989, teisipäev, 13 fotot:

Lk. 1
1.  Ene Paaver. (-). “Nädal lõppes, teine algas.”
2.,3. Allkirjata fotod (M. Toom). “Päev Ameerika kooli-

laste elust.”
4.  Prof. Heinart Sillastu, dr. med. Christel Ferlintz ja 

prof Rudolf Ferlintz. (V. Parhomenko). “Mainzist Tar-
tusse.”

Lk. 2
5. “Suvenaine.” (E. Kivaste).

Lk. 3
6.  Lembit Allikmets. (K. Raud). “Intervjuu arstiteadus-

konna vastvalitud dekaani prof. Lembit Allikmet-
saga.”

Lk. 5
7., 8. Allkirjata fotod. (A. Vaher). “Teos õiglane ja vahvas, 

ustav Sulle Eesti rahvas.”

Lk. 7
9., 10. Allkirjata fotod. (V. Marandi).
11. Allar Levandi. (V. Marandi).

Postimees, 18. veebruar 1991, esmaspäev, 11 fotot

Lk. 1
1., 2. Allkirjata fotod. (M. Toom). “Tartu tänavune miss 

on Tairi Tüür.” 

Lk. 2
3.  Ivar Kostabi (-). “Meie ja nemad.”
4.  Mart Nutt. (-). “Kodakondsus jälle tähelepanu kesk-

punkti.”

Lk. 3
5.   Uppsala Ülikooli audoktor Kalle Kasemaa Postimehe 

kohvikus. (-). “Usuteaduse õppejõud ja Võnnu kiriku 
õpetaja valiti Uppsala Ülikooli audoktoriks.”

6., 7. Fotod tagaotsitavatest. (-). “Must kroonika.”

Lk. 4
8.  Liikluspolitseid on küll raske passiivsuses süüdistada 

– vähemalt kesklinnas peetakse aegajalt vägagi aktiiv-
selt korda. Eks (trahvi)rahad on mängus. (A. Protsin). 
“Suli lausa naerab näkku.” “Must kroonika.”

Lk. 5
9.  Herta Laipaik. (-).

Lk. 6
10. (Allkirjata foto). (-). “Hõre meeskond, hõre spordi-

hall.”

Pilditahvlil 1989/1991 on halva trükikvaliteedi tõttu esi-
tamata kaks fotot aastast 1989 ja üks foto aastast 1991.

juures ära toodud kaheteistkümne meesautori 
portreefoto (kokku 24 autorit). Meesautorit esi-
tatakse kui arvamusliidrit. 

1993. aastaks langeb sotsiaalsetes rollides 
esinevate naiste arv oluliselt. Nädala lehepiltidel 
olnud 211 inimesest on roll 12 naisel (kujutatud 
34 naistest, suurem osa naistest meelelahutuse/
kultuurivaldkonnas), samas kannavad peaaegu 
kõik kujutatud mehed (mehi 177) ka rolli (rolle 
151), ühe lehepäeva 24 fotol on nimega esitle-
tud 4 naist ja 17 meest. Autoritest on nädalas 
pildiga esile toodud 1 naine (2 autorit) ja 13 
meest (19 autorit). 

1997. aastal on pilt üsnagi sarnane, lehenä-
dalas kujutatud 330 inimesest on roll 30 naisel 
(naisi fotodel kokku 60) ning 226 mehel (mehi 
fotodel kokku 270). Vaadeldud päeva 34 fotol 
on nimega esitletud 3 naist ja 26 meest. Auto-
ritest on nädalas fotoga esile toodud 4 naist (6 
autorit) ja 29 meest (34 autorit).

2001. aastal on 330 inimesest rollis esitatud 
51 naist (kujutatud naisi 70) ja 236 meest (mehi 
fotodel 250), vaadeldud päeva 40 fotol olnud 
inimestest on nimeliselt esile toodud 6 naist 
ja 30 meest. Nädala jooksul ilmunud artiklite 
autoritest on portreefotoga esitletud 5 naist (12 
autorit) ja 32 meest (37 autorit).
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Postimees, 6. september 1993, esmaspäev, 24 fotot:

Lk. 1
1.  Trivimi Velliste. (-).”Välisminister Trivimi Velliste 

jõudis Hiinast tagasi kahe lepinguga.”
2.  Marju Lauristini arvates on volikogude töös tähtsaim 

sotsiaalpoliitika. (M. Lokk). “Sotsiaaldemokraadid 
teevad panuse asjalikkusele.”

3.  Paavst Johannes Paulus II. (-).”Paavst Johannes 
Paulus II jätkab visiiti Leedus.”

Lk. 2
4. Aivar Jarne. (-). “Kus elab Eesti?” “Arvamus.”

Lk. 3
5.  Vene Assamblee liider Nikolai Jugantsov otsib sea-

dusandlike barjääride ületamise võimalusi. (J. Eel-
mets). “Vene Assamblee arutas valimiseelset olu-
korda Narvas ja Sillamäel.”

Lk. 4
6.  Vello Lään, KORAL-i president. (-). “Kohalike Raa-

diote Liit laevaga merel.”
7.  Tartust sõidab mobiiltelefonide demobuss läbi Läti ja 

Leedu mujale Euroopasse. (-). “Soome mobiiltelefo-
nitehas “Benefon OÜ” tutvustab oma toodangut.”

8.  Haapsalu ja Hanko kunstiklubidel on head suhted. 
Kunstiklubi juhib presidendina Ants Roos. (M. 
Naumov). “Haapsallased Hanko kultuuripäevadel.”

9.  WC-pumba otsa kinnitatud pintsel värvipurki…ja 
“Vaade Ülikooli tänavale septembris” saabki valmis. 
(M.Toom). “Vaade Ülikooli tänavale septembris 
maaliti kõhuga.”

10. Allkirjata foto. (M. Toom). “Vaade Ülikooli tänavale 
septembris maaliti kõhuga.”

Lk. 5
11. Bo Kragh’ arvates võiksid pikaajalised ajalooli-

sed sidemed Rootsi ja Eesti vahel tuua siia rohkem 
Rootsi kapitali, kui seda praegu Eestis leida võib. (A. 
Protsin). “Eesti Panga endine president Bo Kragh 
jääb kureerima Svenska Handelsbankeni sidemeid 
Balti riikidega.”

12. AS Temo pakkus sügislaadal ka jalgrattaid. (M. 
Toom). “Tartust peaks kujunema maailmatasemel 
messikeskus.”

Lk. 6
1.  Ilmar Kruusamäe ja Peeter Allik sirvivad Kasseli 

“Dokumenta” ja Veneetsia biennaali katalooge (M. 
Toom). “Miks sünnib maailmas kunst I.”

14.  Henk Vish (Holland). “Veel üks kord”, “Dokumenta.” 
“Miks sünnib maailmas kunst I.”

15. Toimetised. (-). (Pilditahvlil esitamata).

Lk. 7
16. Marko Mihkelson. (-).
17. President Leonid Kravt uk: Venemaaga kokkulepet 

saavutamata võib Ukraina majandus täielikult kokku 
variseda. (T. Volmer). “Kas Ukraina andis alla?”

18. Peaminister Leonid Kutšma: olukord Ukrainas on 
traagiline kuid mitte veel katastroofiline. (P. Lango-
vits). “Kas Ukraina andis alla?”

19. Järjekord Kiievis 31. augustil, päev enne leivahinna 
tõusu. (EPA/ETA). “Kas Ukraina andis alla?”

Lk. 10
20. Sandra Farmer-Patric jooksis Sally Connelly sel hoo-

ajal esimest korda kaotajaks. (-). “Kakskümmend tuli 
jagada viieks.”

21. Trine Hattestad on tänavu kindlalt valitsenud naiste 
osaviskes. (-). “Kakskümmend tuli jagada  
viieks.”

22.  Colin Jackson on tänavu juba kolm korda 13 sekun-
dist jagu saanud. (-). “Kakskümmend tuli jagada 
viieks.”

23. Peatreenerid Uno Piir (vasakul) ja Carlos Queiros. Ei 
enne ega pärast mängu olnud nad teineteise mees-
konda iseloomustades kiitusega kitsid. (G. Vaidla). 
“Kakskümmend üks minutit lootust.”

24. Portugallased treeningul. Vasakult esimene Paulo 
Futre, kellel eile Kadriorus siiski värav löömata jäi. 
(G. Vaidla). “Kakskümmend üks minutit lootust.”

2005. aastal on fotodel nähtavast 506 ini-
mesest sotsiaalses rollis 91 naist (139 naisest) 
ning 232 meest (367 mehest). Nimeliselt on ühe 
päeva 70 fotol osutatud 9 naisele (neist 7 on nais-
kultuuritegelased ja -poliitikud, keda esitletakse 
kui “koristuseksperte” lisas Kasu) ja 29 mehele. 

Vaadeldud nädala ajaleheartiklite juures on 
ära toodud 4 naisautori (kokku 9 autorit) ja 22 
meesautori (kokku 31 autorit) portreefotod. 

Eespool toodud meeste ja naiste (fotol esine-
nute, nende sotsiaalse hõivatuse, fotoga esitatud 
autorite osakaal kõikidest nimetatud autoritest) 
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arvudest on näha, et omariikluse saavutamine 
ja muutused võimuhierarhiates tõi kaasa pilti-
del kujutatud inimkategooriate olulisuse ümber 
hindamise arvestades nende sugu, mis ilmneb 
nii naiste kadumises ajalehepildilt kui nende 
staatuse olulises madaldumises. 

Nõukogudeaegsete ideoloogiavalvurite 
nõudmise tõttu esitada meedias võrdõiguslikku 
fassaadi olid naised (keskendumata tegelikule 
sisulisele võrdsusele ühiskondlikes rollides) 
suhteliselt nähtavad. Pärast sotsiaalpoliitilist 
murrangut toimuvad pildilises representat-
sioonis märkimisväärsed muutused just naiste 
rollides. Postimehe lehefotodel on vähenenud 
mõnes sotsiaalses rollis esitatud naiste arv, naisi 
ei tooda nimeliselt esile ega väärtustata autorite 
ja arvamusliidritena. Ka teleaja kasutuse uurin-
gul (ETV) saadud tulemused on eeltoodutega 
sarnased. “Naised saavad kõikides žanrides 
vähem sõna kui mehed. […] Naised olid enam 
kui mehed vaid tavakodaniku rollis sõnasaajaks, 
kõikides ülejäänud mõõdetud rollides (ekspert, 
poliitik) olid naised vähemuses.” (Pilvre 2011, 
53–54) Poliitiku rollis ETV-s esinenud naised 
said oma valdkonnas kõneaega 2008. aastal 
10% ajast, uudistes hõivasid naised ca 1/3 ajast 
(ibid.). Domineerimissuhete revideerimisel tõs-
teti nii formaalselt kui ka sisuliselt esile mehed, 

naised taandati marginaalseks nii formaalse 
esindatuse poolest kui ka veel märgatavamalt 
positsioonilt ja staatuselt. Vabad valikud reser-
veerisid subjektsuse meestele.

Vähendav esitusviis ja eriti diskursiivne 
depersonaliseerimine on olnud olulisemateks 
maskuliinse ideoloogia edastamise ja ühis-
kondlike võimusuhete kehtestamise vahendi-
teks. Tähelepanu soole ei ole alati otsene, kuid 
see on siiski otsustav võrdsuse või ebavõrdsuse 
organiseerimise osa (Scott 2008, 130). Sisuline 
staatuselangus ning nähtav taandamine deper-
sonaliseeritult “lihtsalt üheks naiseks” ja “teise 
sugupoole” (de Beauvoir 1949, 1997) esindajaks 
nihutab naised nii formaalselt kui veel suuremal 
määral sisuliselt perifeeriasse. Fotoga esitletud 
autorite hulgas on naisi vähe, st. arvamusliidri 
rollis on naised meestega võrreldes kordades 
vähem nähtavad.

Edasi/Postimehe ajalehefotode 
üldpilt
Koos reaalsuse muutumisega ühiskondlike 

suhete muutumisel osutuvad ka ajalehes ühed 
valdkonnad olulisemaks kui teised. Neutraal-
sena serveeritud meediakajastuse eelistustes on 
valdkondade valikul hoomatav sooline võimu-

Joonis 3. 1991 Sooline esindatus eluvaldkondades ühe 
nädala ajalehefotodel.

Joonis 2. 1985 Sooline esindatus eluvaldkondades ühe 
nädala ajalehefotodel. 
1985

Joonis 2

Sooline esindatus eluvaldkondades 

(1985, ühe nädala ajalehefotod)

Naised

Mehed

poliitika

majandus

kultuur

haridus/teadus

militaar/krimi

sport

0% 50% 100%

1991

Joonis 3

Sooline esindatus eluvaldkondades

ühe nädala ajalehefotodel (1981-2005)

poliitika

majandus

kultuur

haridus/teadus

militaar/krimi

sport

0% 50% 100%
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dimensioon: maskuliinsed on tegeliku  võimu ja 
jõuga  seotud valdkonnad: poliitika ja majandus, 
sõjandus ja korrakaitse ning sport; feminiinsed 
valdkonnad on haridus ja teadus, kultuur ja 
meelelahutus. Uudismeedias on esmatähtis 
meestega ning neile oluliste valdkondadega 
seotud meediasisu (McQuail 2000, 290) ja sot-
siaalne murrang toob maskuliinse meediasisu 
esile ka Postimehes (joonised 2 ja 3).

Kommunistliku võrdsusideoloogia vägi-
valdseist kammitsaist vabanemine on andnud 
vabas meedias üldhuvitava info tähenduse pea-
miselt maskuliinsetele tegevusvaldkondadele ja 
meeste tegevusele. Isegi feminiinseks loetud ja 
vähenähtavana esitatud tegevusaladel on eelis-
esindatud mehed ning pärast murranguaega ei 
ole olnud eluvaldkonda, kus naiste kujutiste arv 
oleks kodeeritud nädala Edasis/Postimehes olnud 
suurem samas valdkonnas tegutsenud meeste 
arvust. Ideoloogilise suunamise ja tsensuuri abil 
harmoniseeritud (Lõhmus 1999) tegevusalade 
struktuuri juurest on vabaduse saabudes liigu-
tud maskuliinseks hinnatavate valdkondade 
eesliskajastamise juurde ning jäetud feminiin-
seks peetud valdkonnad ja naised meediapildist 
välja.

Eluvaldkondlik ja staatuslik 
üldpilt
Iseseisvuseelne aeg

Vaadeldava ajavahemiku alguses, kommu-
nismiehitusperioodi lõpu stagnatsiooniaeg-
sel 1985. aastal näeme jätkuvalt põhihoiakult 
(mõnevõrra leebemas vormis) sõjajärgsega sar-
nast proletariaadi diktatuuri vaimus maailma. 
Esil olnud parteitegelaste tausta moodustasid 
peamiselt võimule ideoloogiliselt olulised tööli-
sed ja tavakodanikud.

Poliitikute ja ka teiste kõrge staatusega isi-
kute pildid olid eksponeeritud konservatiivses 
võtmes, peamiselt ametlikus poseeritud port-
reeformaadis või dokumendifotost veidi vähem 

formaalselt. Juhistaatus oli tavaliselt pildiga vää-
ristatud. Tihti esines juht kui valdkonna asja-
tundja ning valdkonna asjatundja oli ka mõne 
üksuse juht. Kodeeritud nädalal oli meeste 
esindatus kõrgeim majandussfääris (18 meest) 
ja spordis (20 meest). Naiste esindatus oli kõr-
geim hariduse (15 naist) ja kultuuri (20 naist) 
valdkondades. Kuigi naisi ja mehi on kujutatud 
arvuliselt üsna võrdselt (71 meest, 41 naist), on 
valdkondlik esindatus soostereotüüpne.

Nõukogudeaegsetel piltidel olid naised mit-
metes rollides. Nende tavapärane tegevuskon-
tekst oli peamiselt kultuuri ja hariduse/teaduse 
valdkond, mitte majandus ja poliitika ning juhi-
positsioon. Juhtimishierarhiates on naised ena-
masti madalamal ametikohal.

On raske hinnata, kui paljud naised olid 
nõukogude ajal nähtavad ametliku “võrdsus-
ideoloogia” tõttu ning kas nad olid lehes välja 
toodud sellepärast, et ideoloogia nõudis nende 
näitamist meestega võrdsena ja esitas lehekan-
gelasi vormides leninlikku arusaama – köögi-
tüdrukust riigivalitsejaks (kui on vaja sotsialist-
liku töö kangelast, siis teeme kangelase, nt. “töö-
kangelane” Leida Peips) või võimaldas ideoloo-
gia seda olukorras, kus välise suunamiseta vaba 
valik eelistanuks iga “inimese” ja “tegija” näita-
misel meest. 

Kiired muutused

Ajavahemikus 1985. aastast 1989. aastani 
vabanes ajakirjandus vähehaaval kommunist-
liku ideoloogia seatud piirangutest ning lehe-
piltidel nähtavate rollide palett mitmekesistus. 
Ilmselt vajadusest ära hoida poliitilisi vastasseise 
(ja võib-olla ka vältida teadmata tulevikus oota-
vat hirmutavat vastutust) tõmbus majandus- ja 
poliitiline eliit lühikeseks ajavahemikuks mee-
dias varju ning esiplaanile tõusid protestivad 
rahvahulgad ja nende liidrid. Toimetused taju-
sid tsensuuri kadu ja valisid persoone, kellele 
lehes tähelepanu pöörata, vastavalt nende isikli-
kule panusele avalikus elus ning vältisid seniseid 
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kohustuslikke võimutegelasi. 1989. aasta lehe-
nädala piltidelt peaaegu puuduvad ametlikud 
poliitilised liidrid,  suur osa nii meestest kui ka 
naistest on aruteludele kogunenud tavakodani-
kud (112 inimesest mehi 34, naisi 45).

Hetkeks (1989) muutusid esmanähtavaks 
iseseisvusmeelseks poliitiliseks võitlusargu-
mendiks kultuuri-, haridus- ning teadusteemad 
(tsensuuri piirangud, mahavaikimised, ideoloo-
giline sund nõukogudeaegses kultuuris, haridu-
ses ja teaduses), kus naiste nähtavus on olnud 
traditsiooniliselt suurim (1989. aasta nädalas 
ulatus võrdesindatus suhteni 55% mehi, 45% 
naisi). Haridus- ja teadusvaldkonna järsk tõus 
sotsiaalse pöörde eel ja ajal ning sama kiire kadu 
avalikkusele huvipakkuvate teemade hulgast 
iseseisvuse saabudes oli erandlik nähtus. 1989. 
aasta 110 kujutatust on 12 meest ja 14 naist pil-
tidel seoses kultuuriteemadega, 34 meest ja 16 
naist seoses haridus- ja teadusteemadega.

Ideaalilähedase formaalse võrdesindatu-
sega paralleelselt algas  ka esialgu vähemärgatav 
naiste kõrvaletõrjumine ühiskonnaelus olulis-
test valdkondadest ja mõjukatest sotsiaalsetest 
rollidest. Just esitusviisi abil hakati naisi taan-
dama subjektist objektiks. 

Maailm Edasist tagasi Postimeheks nimeta-
tud ajalehe fotodel muutus aastatel 1989–1991 
tervikuna sooliselt polaarsuselt oluliselt konser-
vatiivsemaks (kaitseliitlased ja rapiire täristavad 
meeskorporandid versus missid) (pilditahvlil 
1989, 1991). Veel nõukogulikku ja kommerts-
surveta välja antud Edasisse ilmus juba 1989. 
aastal kolletumine ja naise esitamine meelelahu-
tusena. 1989. aasta Edasi avas uudse nädalarub-
riigi “Suvenaine”, kus esitati naisakte (pilditahv-
lil 1989). Kuigi ajalehte ilmusid uued pildilised 
“põhitegijad” – “tõeline mees” relvaga ning naine 
kui vaatamiseks ja hindamiseks välja pandud 
objekt, mida võiks tõlgendada puberteetliku 
märgina püüdest maskuliinselt tõlgendatud 
vabaduse poole, nägi ajalehe ülejäänud pildiva-
lik valdavalt lähenemisnurgalt siiski välja nagu 
nõukogude töörahva häälekandja varemgi. 

Erinevas mahus ja kontekstis on eri aegadel 
fookuses olnud militaar- ja kriminaalvaldkond. 
Kui enne iseseisvumist ei kajastatud omamaiseid 
kriminaalteemasid peaaegu üldse  (v.a. üksi-
kud teated tagaotsitavate kohta), sest tsensuur 
ei lubanud näidata ei sõjaväge ega ühiskonna 
varjupoolt, siis 1980. aastate lõpus jõudis pii-
rangutest vabanenud meediasse info nii Eestis 
viibivate nõukogude vägede kui ka aset leidnud 
kriminaalsete sündmuste kohta.   

Iseseisvumisaja alguse ajaleht

Kui väljaanded omariikluse ülesehitamise 
alguses erastati, asusid nad tööle, arvestades 
eelkõige kommertssurvet. Ajaleht muutus 
lähenemisnurgalt ja temaatikalt võitluslikuks 
ja skandaalihimuliseks.

Eesti taasiseseisvumisel toimunud ühis-
kondliku murranguga läks nii formaalne kui 
ka diskursiivne võim üle teistele gruppidele. 
Rahumeelsete valdkondade nähtavuselt tasa-
kaalus meediapilt haihtus. Ühed valdkonnad 
(haridus/teadus) asendusid kiiresti teistega 
(meelelahutus, jõustruktuurid, sport), mis 
mahult kiiresti paisusid. 1990.aastate alguse 
ajalehefoto tegelaskond tegi läbi samalaadse 
lihtsustumise/vaesumise protsessi kui sõja 
alguses 1941. aastal – tähelepanu liikus tsi-
viilühiskonna eluavaldustest eemale, pildilt 
jäi välja kõik peale poliitilise ja majandusliku 
võimuvõitluse.

1990. aastate keskpaigas toimus meedias 
kriminaalteema plahvatuslik laienemine. Ka 
kommertshuvid õhutasid näitama verd ja ohv-
reid. Iseseisvunud riigis asuti esmalt looma 
paramilitaarseid organisatsioone, hiljem mili-
taarseid struktuure. Ohvri positsioon on vara-
semast nähtavam, oma osa on selles vabadusel 
avalikustada küüditamise tõttu kantud inim- 
ja kultuurivarakaotusi (suur on mõlemast 
soost ohvrite hulk). 

Koos vaba maailma kommertskonteksti 
lülitumisega devalveerus varem tihti punases 
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ideoloogilises pakendis ja iseseisvusele eelne-
nud nn. laulva revolutsiooni ajal rahvusliku 
poliitilise jõu staatuses olnud kultuurivald-
kond ajakirjandusfotol kiiresti väheoluliseks 
temaatikaks, kus prevaleerib meelelahutus. 
Võrreldes 1985. aastaga, mil piltidel olnud 
112 isikust 61 esindasid hariduse/teaduse või 
kultuuri/meelelahutuse valdkondi, esindasid 
1997. aastal nimetatud valdkondi (kusjuures 
kultuuri ja meelahutust ei ole eraldi vaadel-
dud) piltidel olnud 330 isikust 38. Koos mee-
lelahutuslikkuse tõusuga ilmus Postimehes ini-
mese näitamisel kasutusele ka kujutatava per-
sooni alastus ja peaaegu alastus; modaalsus, 
mida nõukogude ajal peaaegu ei kasutatud 
(meelelahutuse võtmes üldse mitte; kui, siis 
kujutati näiteks poolpaljaid betoonivalajaid 
päikese käes töötamas).

1997. aasta Postimehe lehenädala fotodel ei 
kohta enam ühtegi meest ega naist toimetamas 
haridus- ja teadusvaldkonnas ega ole nähtaval 
ka ühtegi inimest, kes oleks tegev spetsialisti 
või lihttöölisena. Ajalehe huvisfäärist kadusid 
“pehmed”, naiselikuks hinnatavad valdkon-
nad ning nõrgemad staatused. Tähelepanu-
väärse ja väärtuslikuna esitati üksnes “kõva ja 
mehist” diskursust. Esindatus tundus lähtuvat 
printsiibist “kel jõud, sel õigus” ning “võitjal 
on õigus (võtta kõik)”. Domineeriv diskursus 
eelistas tugevaid ja sõjakaid ning hoolis eel-
kõige noortest (Vihalemm 2004).

Vabanemisaeg tõi kaasa meeste osakaalu 
järsu tõusu nii formaalses esindatuses kui 
ka rollijooniste poolest (1997. aasta ajalehes 
kandsid enam-vähem kõik mehed mingil 
viisil määratletud rollifunktsiooni). Väga 
suure tähelepanu said mehed juhipositsioo-
nis, eelkõige poliitilistes rollides. 1993. aastal 
on poliitilistes rollides nähtavad 60 meest ja 1 
naine, juhipositsioonil on 75 meest ja 2 naist 
(kujutatud mehi 177, naisi 34). 1997. aastal on 
poliitikavaldkonna rollides nähtavad 80 meest 
ja 4 naist, juhina 90 meest ja 4 naist, spetsialis-
tina 31 meest ja 1 naine (kujutatud mehi 270, 

naisi 60). Üha nähtavamaks muutus meeste 
sport (44 meest, 4 naist 1993. aastal; 46 meest, 
5 naist 1997. aastal).

Naiste esindatus liikus suuresti staatu-
selt madalamale, meelelahutajate ja tava-
kodanike positsiooni (esinejad ja “staarid”; 
naised erinevate olukordade pealtvaatajana: 
organisatsioonide nimetute “lihtliikmetena”, 
publikus, poesabas, tänaval möödujatena), 
oluliselt suurenes määratlemata staatusega 
“lihtsalt naiste” arv. 1997. aastal on vaadeldud 
lehenädalas naistest määratletud ühiskond-
lik roll igal teisel – ülejäänud on juhuslikult 
pildile jäänud figuurid. Naised kui iseseisvad 
subjektid kadusid tõsiseltvõetavast ajalehe-
kontekstist peaaegu täiesti. Osaliselt on see 
tõenäoliselt seletatav iseseisvuse taastamisel 
toimunud äärmuskonservatiivse ja naiivse 
restitutsiooni-ideoloogia võidukäiguga (tagasi 
1930. aastatesse, st. “nõukogustatud” naised 
“traktorilt” maha, et eelkõige mehe jaoks ilus 
olla, kodusoojust pakkuda ja lapsi kasvatada), 
mida paljuski jagasid nii mehed kui ka naised, 
teisalt kehtestasid mehed meedias maskuliinse 
tugevama ülemvõimu kui representatsiooni-
lise sotsiaalse normi.

1990. aastatel muutus ka ajalehefoto vorm. 
Kui 1980. aaste lõpus otsiti kujutatavale sisule 
dünaamilisemaid visuaalseid lahendusi, näi-
dati inimesi hoogsas liikumises ja vähem-
formaal-setes rakurssides ning laiendati dis-
tantsilist lubatavust, siis hiljem tuldi vahel 
inimesele ka mõõdutult lähedale. Mõningaid 
fotosid hakati kadreerima, tunnetamata isiku-
ruumi piire (pisiportree üksnes silmade, nina 
ja suuga; juusteta, kõrvadeta, kaelata), inimese 
portreteerimisel võidi kasutada üpriski kum-
malisi rakursse. Ajaleht võttis endale õiguse 
anda kujutatavale isikule pildi kaudu hoiaku-
line hinnang teda kas suurendades, vähenda-
des, halvustades või naeruvääristades. 
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2000. aastate algus

2000. aastateks on iseseisva liberaalse Eesti 
kommertslik ajakirjandussüsteem välja kujune-
nud. Visuaalse info maht on ajalehes plahvatus-
likult kasvanud. 

Postimehe peatähelepanu on fokuseerunud 
majandusele ja poliitikale. 

Pildirohkeks kujunenud lehekeskkonnas 
on üha enam keskendutud esituslaadilt  kaas-
tähendusrikkale fotomaterjalile. Kuna vaadel-
dud nädalal kajastati Tõnismäe monumendi 
teisaldamist, on erandina (kümnekonna aastaga 
oli  tavapärane üldmulje lehest muutunud olu-
liselt rahumeelsemaks) väga nähtav militaarne 
pildisisu. 506-st lehepildil kujutatud inimesest 
esindavad militaarset valdkonda 64, teiste vald-
kondade esindatusega võrreldes ongi selle vald-
konna esindatus kõige kõrgem (selle teemaga 
on seotud ka 6 naisekujutist – naeruvääristavas 
võtmes eksponeeritud keskealised ja vanemad 
naised, kes tantsisid ja laulsid monumendi 
juures). Meelelahutust, mille maht kasvas, 
pakuti eelkõige visuaalselt dekoratiivses kollases 
võtmes (šokeerivad kostüümid ja kehapaljastu-
sed). Ka tõsiste teemade puhul on Postimehes 
kui uudismeedia väljaandes näha visuaalselt 
kollasepoolset emotsioonidele apelleerimist.

Noored naised esinevad, noored mehed 
spordivad. Nõukogude ajal sporditeemad oma 
veergudele koondanud Spordilehe kadumisega 
ning kommertsargumendi tähtsusega leheoma-
nikele kasvas spordifoto tavapärane maht Pos-
timehes oluliselt nii piltidel kujutatud isikute 
arvu kui ka nende piltide formaatide poolest. 
Tegelaste suurus leheküljel võib olla muljet-
avaldav – üks foto spordikangelasest võib katta 
nii ühe kui ka paarislehekülje (mida muude 
eluvaldkondade puhul ja teistes info-esituse 
kontekstides peaaegu ei esine). Naiste sport on 
võrreldes meeste spordiga pildiliselt vähetäht-
sas positsioonis.

Sotsiaalset keskkonda kaudselt peegel-
dav ajalehesisu kui diskursiivne soosuhete 
väljendus

Sotsiaalses süsteemis on naiselik, naistega 
seostatud ka kogu lastetemaatika ning nii vaat-
len soosuhete dimensioonis ka laste positsiooni 
meediasisus. Selged on soolised erisused: poisid 
on aktiivsed (spordivõistlused, teadusolümpiaa-
did), tüdrukud traditsioonilistes naiserollides 
või esinejad (seotud hariduse ja kultuuriga) ja 
pealtvaatajad,

Lapsi on ajalehefotodel olnud kogu aeg 
vähe. Neid oli vähe siis, kui pilte oli vähe, ja 
neid on vähe ka siis, kui pilte on juba palju (16 
last 111 kujutatu juures nädalas 1985. aastal (5 
poissi, 11 tüdrukut) ja 15 last ka 506 kujutatu 
puhul 2005. aastal (11 poissi, 4 tüdrukut)). 
Ühelt poolt tundub läbi aegade kehtivat kon-
ventsioon, kui palju alaealisi on kohane päe-
valehes kujutada ja nende olemasolu on tava-
päraselt  mõne fotoga  ära märgitud, teiselt 
poolt on vaadeldud ajavahemiku jooksul laste 
osakaal fotodel kujutatud inimeste hulgas olu-
liselt vähenenud. Laps ja probleemid lastega 
ei ole maskuliinsele temaatikale keskendu-
nud päevalehele huvipakkuv kategooria (nt. ei 
kujutatud pöördelisel 1991. aastal vaadeldud 
ajalehenädalas ühtegi last). Sisuliselt on koos 
muu meediarefleksioonis ebaoluliseks hin-
natud naiste ja naiselike valdkondadega) toi-
munud ühiskonnale olulise sotsiaalse rühma 
tähenduskadu.  Analoogne täiskasvanute esin-
datusega on sooline proportsioon laste hulgas 
– poiste esindatus kasvab ja tüdrukute esinda-
tus langeb).

Eluilma muutused toovad kaasa suhte-
muutuse asjadesse. Sotsiaalset keskkonda ise-
loomustab ka selline fotomaterjal, kus inimesi 
ei kujutata (loomad, loodus- ja tööstusmaasti-
kud, linnavaated, erinevad masinad ja tehnili-
sed seadmed, aumärgid, olmeesemed), ja seda 
ilmutatakse ajalehes jätkuvalt üllatavalt palju. 
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Kuigi ka nõukogudeaegses ajalehes olid 
tööstuse ja ehituse edusammude tutvustused 
väga olulised, on osa taasiseseisvumisajal domi-
neerinud “kõvast” diskursusest olnud seotud 
just huviga tehnoloogiasaavutuste vastu (töös-
tuskeskkonnad, side- ja liiklusvahendid, sõja-
riistad).  

Kõrvutades Edasi/Postimehe fotodel asjade 
esitamise pidevat kasvutrendi kujutatud laste 
arvuga, näeme eluilma meediarepresentatsioo-
nis oluliselt suurenenud tähelepanu asjadele. 
Postimehe huvi inimeseta keskkonna presentee-
rimise vastu on pidevalt suurenenud, keskkond 
iseseisva agendina on üha nähtavam (joonis 4).  

Ühiskondlike olude muutudes teiseneb 
fotodel kujutatud sotsiaalne kontekst pildiliselt 
olulisel määral ning seda peegeldavad ka kaud-
sed näitajad. Kindlasti oleks huvitavaks uuri-
misaineseks laste positsioon visuaalses mee-
diasisus ning soolised stereotüübid laste kuju-
tamisel. Põnevaid tulemusi võiks pakkuda ka 

käesolevaga analoogne uurimus, milles vaadel-
daks soolist representatsiooni Õpetajate Lehes, 
kus kajastatakse Eesti ülekaalukalt feminiinset 
hariduskeskkonda peamiselt maskuliinsest vaa-
tepunktist ja eelisesitades valdkonnas töötavaid 
mehi.

Kokkuvõte
Vaatluse all oli mõjuka päevalehe fotovalik, 

mille analüüsimisel pakkus huvi, kuidas on aja-
kirjandusfoto sisu reflekteerinud iseseisvumise 
poole liikumise eelsel ja järgsel ajal ühiskon-
nas toimunud muutusi; kuidas on väljaandesse 
visuaalse materjali valikul jagatud tähelepanu 
meeste ja naiste vahel; millised on pöördelisel 
ajal toimunud tähendusmuutused soolisest vaa-
tevinklist.

Uuritud materjali analüüs näitab, et pärast 
sotsiaalpoliitilist murrangut toimusid olulised 
muutused just soosuhete kujutamises. Naiste 

Joonis 4. Laste arv võrdluses eluta looduse näidetega (nädalas); (n1 (lapsed) = 64); (n2 (asjad, tehnoloogia) = 202).
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arv ja nende esitatud rollide arv Postimehe lehe-
fotodel vähenes; neid ei tooda nimeliselt esile 
ega väärtustata autorite ja arvamusliidritena. 
Meedia muutumine maskuliinse temaatika 
keskseks on olnud nähtav ka fookuse ümber-
asetumises peamiselt “mehistele” tegevusvald-
kondadele. 

Sotsiaalne pööre kajastub selgete struktuur-
sete muutustena kujutatavate tegelaste kategoo-
riates. Edasi/Postimehe ajalehefotode arv ja ini-
meste kujutamine fotodel on sotsiaalse süsteemi 
muutudes 20 aasta jooksul oluliselt muutunud. 
Fotode hulk ajakirjanduses on kordi suurene-
nud ning võimaluste avardumine on kaasa aida-
nud inimese ajalehefotol kujutamise modaalsuse 
muutumisele. Olulised esiletõstmised ja maha-
vaikimised on seotud inimese sooga, kusjuures 
tähelepanu soole ei defineerita otsesena, kuid 
see on siiski otsustav võrdsuse või ebavõrdsuse 
organiseerimise osa (Scott 2008). Ajakirjandus-
foto valik on sõltunud sellest, mida on peetud 
tähendusrikkaks ja mida mitte. Pildivaatajale 
esitatud kultuurilisi arusaamasid normaalsusest 
on kiirete muutuste käigus diskursiivselt oluli-
selt muudetud.

Naiste kujutiste vähenemine ja vabanemisel 
tekkinud ning hiljem mõnevõrra leevendunud 
huvipuudus naiste tegevuse ja “naiste alade” 
suhtes on olnud suur. Formaalse esindatuse 
vähenemise kõrval on olulisemad olnud esi-
tusviisi sisulised muutused. Diskursiivne staa-
tuselangus (määratlemata ja madala staatusega 
rollid, juhuslikkus pildil), ning depersonalisee-
rimine (anonüümsus, st. fotoallkirjades nimega 
nimetamise osakaalu vähenemine; tühine osa 
pildiga esitletud autoritest) on tõrjunud naised 
marginaalseina perifeeriasse. Depersonaliseeri-
mine on olnud üks olulisemaid vahendeid mas-
kuliinse ideoloogia edastamisel ning maskuliin-
sete normide kehtestamisel.

Suur osa varem pildis kirjeldatud maailmast 
muutus vabanedes ja ideoloogilise tsensuuri 
lõdvenedes/kadudes nähtamatuks (naised sot-
siaalsetes ja poliitilistes rollides, lapsed) ning 

vastupidi – eelisesindatuks (militaarne kontekst, 
meeste sport). Paradoksaalselt on naiste esin-
datus uudismeedia ajalehepildis olnud seotud 
ühiskonda konstrueeriva “tasakaalus hoidva 
valvuri” kohaloluga.

Ajalehepiltide sisu on ka vabaturuühiskonas 
osaliselt seotud reaalse inimese elumaailmaga, 
meediapiltidel nähtav on “suurem kui elu” ja 
suur osa “tegelikust elust” ja selle “tegeliku elu” 
tegelastest ei paista välja. Massimeedia reaalsus 
jääb ka muutudes inimese olemise reaalsusest 
lahus olevaks, olles omavahel seotud muutus-
tes teiseneva refleksiivsuse ja tähenduse kaudu 
(Luhmann 2009), ühelt poolt peegeldades ühis-
konda, teiselt poolt seda peegeldust ühiskonnas 
domineerijaile sobivalt konstrueerides. Muutus 
võimusuhetes muudab ajalehepiltidel esitatavat 
maailma oluliselt.

Artikli valmimist on toetanud ETF grandid nr. 5854 ja 
9121.
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Märkused
1 Sugu, põhinedes tajutud sugudevahelisel erinevusel, 

kujundab ühiskondlikke suhteid ja on esmatähtis 
võimusuhete tähistamise viis. Muutused ühiskond-
like suhete korralduses toovad alati kaasa muutused 
võimu kujutamises (Scott 2008, 127–128). 

2 Luhmann vaatleb massimeediat reaalsusena, reaal-
suses eksisteeriva kommunikatsioonisüsteemina, 
mis põhineb sotsiaalsel süsteemil (Luhmann 2009, 
3). Neil süsteemidel on erinev identiteet, mida pide-
valt kommunikatsiooni käigus reprodutseeritakse, 
ja nende identiteetide olemus sõltub sellest, millist 
informatsiooni peetakse tähendusrikkaks ja millist 
mitte. Informatsiooni valides ja kasutades kirjeldab 
massimeedia iseenda võimalusi; valikuid ei tee ini-
mesed, vaid need on süsteemi poolt ette antud (Luh-
mann 2009). 

3 Denis McQuail peab oluliseks meedia võrdlemist 
sotsiaalse reaalsusega ning näeb meedia sisu sotsiaal-
sete ning kultuuriliste uskumuste ja väärtuste pee-
geldusena, mis osutab teatud aja, koha või sotsiaalse 
grupi väärtustele ja uskumustele eeldusel, et meedia 
vastab üldiselt inimeste hulgas levinud lootustele, 
hirmudele ja uskumustele ning peegeldab üldisi 
väärtusi, kusjuures meedia sisu näib toimivat kultuu-
rilise indikaatorina, mis iseloomustab ühiskondlikke 
olusid samal viisil kui muud sotsiaalsed ja majandus-
likud indikaatorid (McQuail 2000, 27). 

4 “Keskne (informatsiooni) kvaliteediga seotud mõiste 
on objektiivsuse mõiste. Objektiivsus on konkreetne 
meediapraktika vorm ja ka konkreetne hoiak info 
kogumise, töötlemise ja levitamise suhtes. Selle pea-
mised tunnused hõlmavad erapooletut ja neutraal-
set suhtumist teate objekti, mis teisisõnu tähendab 
subjektiivsuse või isikliku seotuse puudumist. Tei-
seks peab puuduma poolehoid – arutluse all olevas 
küsimuses ei tohi olla erapoolik ega demonstreerida 
kallutatust. Kolmandaks nõuab objektiivsus ranget 
täpsuse ja tõe kriteeriumide jälgimist (näiteks oluli-
sus ja täielikkus). Samuti eeldab objektiivsus varjatud 
tagamõtete või kolmanda poole huvide teenimise 
puudumist. Vaatlemise ja teadete edastamise prot-
sess peaks seega olema vaba subjektiivsusest ning 
mitte sekkuma edastatavasse reaalsusesse.” (McQuail 
2000, 156)

5 “Isikuid võib esitada kui indiviide või kui gruppide 
liikmeid. Individualiseeritakse võimu esindajaid ja 
nn. olulisi isikuid, samas kui võimust eemalolevad 
ja nn. mitteolulised isikud ilmuvad gruppidena, st. 
depersonaliseeritult.” (Põldsaar 2001, 103).

6 Vaadeldava ajavahemiku fotode mahulise esitamise 
päevalehes võtab R. Kurvits kokku järgmiselt: “1950. 

aastate lõpus hakkab fotode hulk järsult kasvama ja 
1965. a. ilmub ühes lehenumbris keskmiselt kümme 
fotot. Pärast 1965. a. fotode hulk väheneb pisut 
(kaheksa-üheksa fotot lehenumbris) ja jääb sellele 
tasemele nõukogude aja lõpuni” (lk. 110). “Järgmised 
suured muutused tulevad 1990. a. paiku, kui järsult 
muutuvad fotode tüübid ja nende esitlemispraktika. 
Loobutakse nõukogude elu ülistavatest fotodest ja 
välisfotodest, fotod näitavad Eestis ja NSVL-s toi-
muvat, kõige enam kasutatakse portreesid (sport-
lastest, poliitikutest, kultuuritegelastest). […] Fotode 
hulk kasvab enam-vähem sünkroonselt lehenumbri 
mahu kasvuga (1990. a. ilmub ühes m2-s toimetuse 
materjalis 12 fotot, 1995. a. 13 fotot), aga fotode maht 
kasvab samal ajal järsult (1990 on fotode maht 10% 
toimetuse materjali mahust, 1995. a. – 16%). Põhju-
seks on see, et fotod on varasemast suuremad. Fotode 
suuruseline jaotus on sarnane nõukogude ajaga, aga 
suurused varieeruvad pisut rohkem” (lk. 111). “1990. 
aastate keskel hakkab fotode kasutuspraktika muu-
tuma. Fotode hulk kasvab viie aastaga kaks korda, 
ka fotode mahu kasv jätkub. […] Selle põhjustab 
fotode uus kasutusviis: fotode suuruse abil hierar-
hiseeritakse infot” (lk. 114). “Sama tendents jätkub 
uuel sajandil. Fotode keskmine suurus kasvab pisut, 
sest üliväikeseid fotosid kasutatakse vähem. 2005. a. 
ilmub keskmiselt 30 fotot 1 m2 -s toimetuse materja-
lis (68 fotot lehenumbris), fotode maht on 27% toi-
metuse materjali mahust” (lk. 115). (Kurvits 2010)
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