
PR kajastuste ülevaade



NR Kuupäev Pealkiri Kanal Viide

1 28-Nov
Algav kampaania „Kasvage koos“ kutsub isasid 
vanemapuhkust kasutama lounaeestlane.ee

https://lounaeestlane.ee/algav-kampaania-kasvage-koos-kutsub-isasid-
vanemapuhkust-kasutama/

2 28-Nov pressiteate uudis Sky Plus kl 7.30, 8:30
3 28-Nov Ärataja intervjuu minister Kaia Ivaga Kuku raadio Ärataja 7:36
4 28-Nov pressiteate uudis Retro FM 7:56; 9:00

5 28-Nov
Kaia Iva: Eesti mees ei kipu vanemapuhkust 
kasutama pealinn.ee

http://www.pealinn.ee/newset/kaia-iva-eesti-mees-ei-kipu-vanemapuhkust-
kasutama-n207068

6 28-Nov pressiteate uudis Kuku raadio kl 8, 9, 12

7 28-Nov
Algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos" kutsub 
isasid vanemapuhkust kasutama arileht.ee

http://arileht.delfi.ee/news/turundus/algav-sotsiaalkampaania-kasvage-koos-
kutsub-isasid-vanemapuhkust-kasutama?id=80307768

8 28-Nov Intervjuu isadega + Pirjo Turk ETV, Terevisioon 7:15

9 28-Nov
Algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsub 
isasid vanemapuhkust kasutama 

jarvateataja.postimee
s.ee

https://jarvateataja.postimees.ee/4325513/algav-sotsiaalkampaania-kasvage-
koos-kutsub-isasid-vanemapuhkust-kasutama

10 28-Nov Vikerhommiku intervjuu Hanna Vsevioviga Vikerraadio 8:40

11 28-Nov
Isad lastega koju sotsiaalkampaania läheb maksma 
99 000 eurot postimees.ee

https://www.postimees.ee/4325621/isad-lastega-koju-sotsiaalkampaania-laheb-
maksma-99-000-eurot

12 28-Nov pressiteate uudis Raadio 2 kl 9.00, 9.30

13 28-Nov
Sotsiaalkampaania kutsub isasid vanemapuhkust 
kasutama ohtuleht.ee

http://www.ohtuleht.ee/842880/sotsiaalkampaania-kutsub-isasid-vanemapuhkust-
kasutama

14 28-Nov
"Kasvage koos" õhutab mehi vanemapuhkust 
kasutama sakala.ee

https://sakala.postimees.ee/4325765/kasvage-koos-ohutab-mehi-
vanemapuhkust-kasutama

15 28-Nov
Algav sotsiaalkampaania kutsub isasid 
vanemapuhkust kasutama virumaateataja.ee

https://virumaateataja.postimees.ee/4326111/algav-sotsiaalkampaania-kutsub-
isasid-vanemapuhkust-kasutama

http://www.pealinn.ee/newset/kaia-iva-eesti-mees-ei-kipu-vanemapuhkust-kasutama-n207068
http://arileht.delfi.ee/news/turundus/algav-sotsiaalkampaania-kasvage-koos-kutsub-isasid-vanemapuhkust-kasutama?id=80307768
http://www.ohtuleht.ee/842880/sotsiaalkampaania-kutsub-isasid-vanemapuhkust-kasutama


16 28-Nov

Vanemapuhkus õpetab isadele paremini last ja 
iseennast tundma

Agenda, R2

http://r2.err.ee/v/agenda/archive/1ec84190-
b46d-480b-854c-e6f5cf9c7eba/vanemapuhkus-opetab-
isadele-paremini-last-ja-iseennast-tundma

17 28-Nov
Социальная кампания призывает отцов брать 
родительский отпуск Vecherka.ee

https://www.vecherka.ee/842896/socialnaya-kampaniya-
prizyvaet-otcov-brat-roditelskii-otpusk

18 28-Nov

Государство надеется за счет рекламы призвать 
отцов брать родительский отпуск

rus.err.ee
http://rus.err.ee/645308/gosudarstvo-nadeetsja-za-schet-
reklamy-prizvat-otcov-brat-roditelskij-otpusk

19 28-Nov isade vanemapuhkusest tööandja vaates TV3 Seitsmesed Uudised

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/11/28/
vanemapuhkusele-jaamise-oigust-kasutab-vaid-uheksa-
protsenti-isadest

20 28-Nov uudis intervjuu põhjal Raadio Kuku kl 17

21 28-Nov
Algav sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsub 
isasid vanemapuhkust kasutama bioneer.ee

https://bioneer.ee/algav-sotsiaalkampaania-
%E2%80%9Ekasvage-koos%E2%80%9C-kutsub-isasid-
vanemapuhkust-kasutama-0

22 29-Nov

Edukad organisatsioonid soodustavad meeste 
vanemapuhkusele jäämist

personaliuudised.ee

http://www.personaliuudised.ee/uudised/2017/11/29/miks-
edukates-organisatsioonides-meeste-vanemapuhkusele-
jaamist-soodustatakse

23 29-Nov
Vanemapuhkusele jäämise õigust kasutab vaid 
üheksa protsenti isadest sobranna.ee

https://sobranna.postimees.ee/4326939/vanemapuhkusele-
jaamise-oigust-kasutab-vaid-uheksa-protsenti-isadest

24 28-Nov
Социальная кампания ”Растите вместе” призывает 
отцов использовать родительский отпуск rus.delfi.ee

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/socialnaya-kampaniya-
rastite-vmeste-prizyvaet-otcov-ispolzovat-roditelskij-otpusk?
id=80314732

25 29-Nov intervjuu Hanna Vsevioviga Elmari raadio 14:15

25 29-Nov
Kolm nippi, kuidas isade vanemapuhkusele jäämist 
soodustada postimees.ee

https://majandus24.postimees.ee/4327289/kolm-nippi-
kuidas-isade-vanemapuhkusele-jaamist-soodustada

26 29-Nov
Miks edukates organisatsioonides meeste 
vanemapuhkusele jäämist soodustatakse?

Tööandjate Keskliidu koduleht + 
elektrooniline uudiskiri

https://www.employers.ee/uudised/miks-edukates-
organisatsioonis-meeste-vanemapuhkusele-jaamist-
soodustatakse/

http://www.vecherka.ee/842896/socialnaya-kampaniya-prizyvaet-otcov-brat-roditelskii-otpusk
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/socialnaya-kampaniya-rastite-vmeste-prizyvaet-otcov-ispolzovat-roditelskij-otpusk?id=80314732


27 1-Dec MEIE MAA | Indrek Kald julgustab isasid väikese lapsega koju jääma delfi.ee

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-
indrek-kald-julgustab-isasid-vaikese-lapsega-koju-jaama?
id=80360628

28 2-Dec Saarlane kutsub isasid vanemapuhkust kasutama Meie Maa lk 10

29 5-Dec
Sotsiaalkampaania “Kasvage koos” kutsub isasid vanemapuhkust 
kasutama Terviseleht lk 2

30 5-Dec
HOMSES EKSPRESSIS: Viie lapse ema, kes pole tundigi olnud 
emapuhkusel delfi.ee

http://www.delfi.ee/news/ev100/ev100peret/triinu-ja-hamigo-
lugu-viie-lapse-ema-kes-pole-tundigi-olnud-emapuhkusel-iga-
kord-kusiti-kas-seekord-jaan-lapsega-koju?id=80379662

31 6-Dec Viie lapse ema, kes pole tundigi olnud emapuhkusel Eesti Ekspress lk 36,37,38

32 6-Dec

Mehed, mis toimub? Isa selgitab, miks peres peaks olema vähemalt 
kolm last

Delfi meestekas

http://naistekas.delfi.ee/meestekas/uudised/mehed-mis-
toimub-isa-selgitab-miks-peres-peaks-olema-vahemalt-kolm-
last?id=80406148

33 7-Dec
Ajuteadlane Jaan Aru: lastega kodus olla on väga macho’lik. See on 
kõva enesekontrolli treening EPL lk 1,6,7

34 7-Dec
Ajuteadlane Jaan Aru: lastega kodus olla on väga macho’lik. See on 
kõva enesekontrolli treening delfi

http://epl.delfi.ee/news/eesti/ajuteadlane-jaan-aru-lastega-
kodus-olla-on-vaga-macholik-see-on-kova-enesekontrolli-
treening?id=80409484

35 7-Dec
JAGA KOGEMUSI | Miks jäi Teie peres isa väikelapsega kauemaks koju 
ja milliseid muutuseid see kaasa tõi? Delfi

http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/jaga-kogemusi-miks-jai-
teie-peres-isa-vaikelapsega-kauemaks-koju-ja-milliseid-
muutuseid-see-kaasa-toi?id=80415314

35 11-Dec
POSTIMEHE VIDEOLUGU Kodune isa Taavi Tamkivi: äge ja popp 
hipster on lastega kodus! postimees.ee

https://www.postimees.ee/4340647/postimehe-videolugu-
kodune-isa-taavi-tamkivi-age-ja-popp-hipster-on-lastega-
kodus

36 4-Dec

Sotsiaalministeeriumi kampaania „Kasvage koos“ kutsub isasid 
vanemapuhkust kasutama

emmedeklubi.ee

http://www.emmedeklubi.ee/Vaikelaps/sotsiaalministeeriumi-
kampaania-kasvage-koos-kutsub-isasid-vanemapuhkust-
kasutama-7909/

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-indrek-kald-julgustab-isasid-vaikese-lapsega-koju-jaama?id=80360628
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-indrek-kald-julgustab-isasid-vaikese-lapsega-koju-jaama?id=80360628
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/homses-ekspressis-viie-lapse-ema-kes-pole-tundigi-olnud-emapuhkusel?id=80379662
http://epl.delfi.ee/news/eesti/ajuteadlane-jaan-aru-lastega-kodus-olla-on-vaga-macholik-see-on-kova-enesekontrolli-treening?id=80409484
http://epl.delfi.ee/news/eesti/ajuteadlane-jaan-aru-lastega-kodus-olla-on-vaga-macholik-see-on-kova-enesekontrolli-treening?id=80409484
http://epl.delfi.ee/news/eesti/ajuteadlane-jaan-aru-lastega-kodus-olla-on-vaga-macholik-see-on-kova-enesekontrolli-treening?id=80409484
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/jaga-kogemusi-miks-jai-teie-peres-isa-vaikelapsega-kauemaks-koju-ja-milliseid-muutuseid-see-kaasa-toi?id=80415314


37 12-Dec

POSTIMEHE VIDEOLUGU Kodune isa Lauri Koort: 
kolleegid vaatavad, et täiesti hull mees!

postimees.ee
https://www.postimees.ee/4341719/postimehe-videolugu-
kodune-isa-lauri-koort-kolleegid-vaatavad-et-taiesti-hull-mees

38 12-Dec

Isapuhkuse päevik: ära püüa olla aasta isa, ole lihtsalt 
olemas

err.ee
http://www.err.ee/648012/isapuhkuse-paevik-ara-puua-olla-
aasta-isa-ole-lihtsalt-olemas

39 14-Dec

POSTIMEHE VIDEOLUGU Kodune isa Margus Vihul: 
lapsepuhkus lihtsalt tuleb võtta, teist võimalust alati ei 
anta!

postimees.ee

https://www.postimees.ee/4344141/postimehe-videolugu-
kodune-isa-margus-vihul-lapsepuhkus-lihtsalt-tuleb-votta-
teist-voimalust-alati-ei-anta

40 12-Dec

Isa kogemus: Vanemapuhkus kasvatab lähedust 
lastega

emmedeklubi.ee
http://www.emmedeklubi.ee/kogemus/isa-kogemus-
vanemapuhkus-kasvatab-lahedust-lastega-7925/

41 12-Dec

Kodune isa: Kui oleksin lähetuses, siis ei näekski lapsi 
kasvamas

emmedeklubi.ee
http://www.emmedeklubi.ee/kogemus/kodune-isa-kui-oleksin-
lahetuses-siis-ei-naekski-lapsi-kasvamas-7929/

42 20-Dec

Pealtnägija 
https://www.err.ee/649899/professor-isade-jaamine-
vanemapuhkusele-aitab-vahendada-palgalohet

http://www.err.ee/648012/isapuhkuse-paevik-ara-puua-olla-aasta-isa-ole-lihtsalt-olemas
https://www.err.ee/649899/professor-isade-jaamine-vanemapuhkusele-aitab-vahendada-palgalohet

