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Kampaania lansseerisime ETV saates “Terevisioon”, misjärel levis uudis pea 
kõikidesse põhimeedia kanalitesse. Lisaks üldmeediale on väiksemad uudiste- ja 
infoportaalid viidanud kampaaniale ja üldmeedia kajastustele. 
Põhilised meediakajastused on alljärgnevad – neile lisanduvad veel perioodil 
12.12-21.12.2016 erinevatest raadiokanalite hommikuprogrammides mainitud 
kajastused ning ristmeediapostitused infoportaalidest. 
Kaetud oli TV, raadio, online- ja paberväljaanded (sh üleriiklikud ja maakonnalehed). 
Seejuures olid enamik trükimeedia kajastustest esitatud nii paberlehtedes kui ka 
online-väljaannetes. 
Kampaania raames otsisid regionaalsete ajalehtede toimetajad lisaks kampaanias 
esitletud Tiiule ja Tõnisele ka oma kodukandi inimesi, keda portreteerida ja 
eeskujuna esile tuua. 
Eesti Ekspress tõi esile ka uudse – kampaaniast lähtuva sõna – “sarilehvitaja”. 
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