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Probleem

Negatiivsus veebimaailmas on ajendatud emotsioonidest, mitte ratsio-
naalsetest argumentidest. Ratsionaalsed või mitte, sellest hoolimata 
teevad need väljaütlemised haiget ning lõhestavad ühiskonda.

Enamus aga vaikib. Kuidas vastata absurdsele negatiivsusele? 

Vastamisel hurjutab oht, et agressor saab vastuhakkajalt ainest ja moti-
vatsiooni järgmisele sõimulainele.



Lahendus

Vastukaaluks negatiivsetele kommentaaridele loome lihtsa ja kiire viisi, 
kuidas lahkarvamust näidata. 

See loob vaikivale enamusele võimaluse negatiivsusele vastu hakata 
ning näidata, et heatahtlikke inimesi on rohkem.



Idee

Olgu sinu lemmik superstaar Taukar või John Lennon, peace märk 
kõnetab kõiki sihtrühmi. 

Rahu märgina leidis       kasutust juba 1960ndatel aastatel, mil kontra-
kultuur võttis selle kasutusele protestimaks Vietnami sõja vastu.

Niisiis toome selle tagasi tänapäeva virtuaalmaailma näitamaks nüüd 
vastuhakku negatiivsete kommentaaride vastu.



Loovlahendus

Kui märkad veebis agressiivseid
kommentaare, ära vaidle vastu. 

Näita üles oma lahkarvamust 
rahulikul viisil – postita     märk.



“Piis näita siis”

Viime kampaaniasõnumi “Piis näita siis” 
massidesse ja igapäevaellu.

Selleks kirjutame kaasahaarava laulu ja 
kasutame seda kampaania keskse sõnumi-
na telereklaamides ja sotsiaalmeedias. 

näita siis.

Vaata “Piis näita siis” 30 sek tele-
reklaami näidet:
https://vimeo.com/320615731



no muidugi esti vajab 15000000 riigikogulast ja 
500000 pagulast. ja Eesti kodanikud elagu välismaal siis v ?

kle mis jura sa ajad ei ole mingit 500000 pauglast. 
sinusguseid võiks hoopis vähem eestiss olla !!...

oomaigaad hjälle hakkab mingi pagulste teema pihta..
sul midagiu muud ei ole teha?

tra ei ole meil siin tolerastiariiki vja ehitada. Vaata saksamaal 
neid tonte juba miljon tyki. ahistavad nori tydrukuid ja 
v6tavad kohalikelt tOOd 2ra !!!!!!!

watt? ! mees kasva üles ja rahune maha.
idioote on ilma pagulastetgi terve riikk täis..

Mind nimetad idiodiks vä? vaata peeglisse, ise raudselt 
mingi pede. tahad et veel rohekm sinusuguseid siia tuleks?!?!

noh mis vait jäid? möla sai otsa ?!

ah käi kanni. ei viitsi sinu peale oma
kallsit aegaa raisata        

no muidugi esti vajab 15000000 riigikogulast ja 
500000 pagulast. ja Eesti kodanikud elagu välismaal siis v ?

lol :D piiis näita siiiiiis

ime pekki jah! tahaks n2ha kuidas sa p2riselus nii
r22kima tuleksid ...

Enne kampaaniat: Pärast kampaaniat:



15–24
119 000 in

Sihtrühmad

Kampaania on suunatud kõikidele Eesti inimestele, 
kelle omakorda segmenteerime kolmeks vanuse-
rühmaks. 

Noorte kõnetamiseks loome laulu ja korraldame 
sotsiaalmeedia kampaania. 

Tööealised veedavad võrdlemisi palju aega veebi-
väljaannetes, kus kasutame bännerreklaami ja 
kutsume lugejaid kommentaariumides       kasutama. 

Vanemate inimeste kõnetamiseks sobivad paremini 
printväljaanded. 

Kõikide sihtrühmade ülese katvuse saavutamiseks 
kasutame kampaanialauluga telereklaami ning väli-
meedia pindu.

55+
302 000 in

25–54
554 000 in

TV +
välimeedia

Sotsiaal-
meedia

Print-
reklaam

Veebi-
väljaanded



Kampaanialeht ja võistlus

Kampaanialeht tutvustab lähemalt aktsiooni eesmärke ja loeb kokku, 
mitu korda on Eesti inimesed       märki kasutanud. Kampaanialehele 
koguneb ka voog #piis märksõnaga sotsiaalmeedia postitustest.

Kuigi täit infot sotsiaalmeediast kätte saada pole võimalik, saame kokku 
lugeda, mitu korda on kasutatud #piis märksõna Twitteris ja Instagramis. 
Lisaks loodame teha koostööd Eesti veebiväljaannetega ja saada neilt 
jooksvalt statistikat       märgi kasutamisest nende kommentaariumides.

Laeme “Piis näita siis” laulu üles TikTok keskkonda, kus soovijad saavad 
salvestada oma versiooni muusikavideost ja hiljem kampaanialehele 
üles laadida. Parimad võistluse osalejad võidavad auhindu kampaania 
partneritelt.

Piis vasta siis | piis.ee

https://www.piis.ee

näita siis.

Eestlased on näidanud        juba

korda.

Kuidas osaleda kampaanias?
Kui märkad veebis agressiivseid kommentaare, 
ära vaidle vastu. 

Näita üles oma lahkarvamust rahulikul viisil – 
postita      märk.
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Influencer’id

Internetikodanikena on iga mõjuliider ühel või teisel 
moel negatiivsete kommentaaridega kokku puutunud. 

Noorte kõneisikutena kaasame kohalikud lauljad neti-
kiusamise vastasesse kampaaniasse ja kutsume nad 
üles “Piis näita siis” laulust oma versiooni looma.



Piis näita siis
4 hrs •

No mida sa ikka sellise kommentaari peale 
ütled...

näita siis.

no kuidassaab inimene 
nii loll ola,et ei suuda 
põhjendada mix ta 
gootinärakas on?
Järelikult ta ei tea:P:P

Piis näita siis
4 hrs •

Ära vaidle vastu. Piis näita siiiiis.

näita siis.

Mis kuradi haigus 
sul on neid #metoo 
teemasid teha?

Piis näita siis
4 hrs •

    Salvesta TikTok-is oma versioon “Piis näita 
siis” muusikavideost
    Lae üles http://www.piis.ee
    Võida iPhone XR ja teisi vingeid auhindu

Sotsiaalmeedia

Noorte kaasamiseks laeme “Piis näita siis” laulu 
TikTok keskkonda ja kutsume nad üles oma muusika-
video versioone looma ja sotsiaalmeedias jagama.

Orgaanilise sotsiaalmeedia sisu jaoks otsime neti-
avarustest kõige absurdsemaid kommentaare, millele 
ei saagi millegi muu kui      -ga vastata.



Välimeedia- ja printreklaami lahendus



Ambient lahendus

Vägivald ei lõpe digimaailmas. Halva sõna vabadus ja 
vägivalla näiline karistamatus kandub veebist ka päris-
maailma ja hoonete seintele. Leiame üles solvavad grafitid 
ja katame       kleepsudega.

Nii saame solvangud tänavatelt minema, rohkem 
nähtavust aktsioonile ja loodetavasti ka kajastust meedias.



Riided ja flashmobid

Kampaania fännid saavad soetada endale ka “Piis näita siis” särke. 

Neid saab kanda nii koolis kui tööl, aga ka lahkarvamuse avaldamiseks protestidel 
(sobib hästi näiteks mõnel pagulastevastasel kogunemisel kandmiseks     ).

Iga särgi müügitulust läheb arvestatav osa viha vastu ja vähemuste õiguste eest 
võitlevatele organisatsioonidele. Särgi ostja saab ise valida, millist MTÜ-d ta toetada 
soovib.

Netivägivald ei kao kuu ega aastaga, seepärast aitab särkide müük rahastada kam-
paaniategevusi ka tulevikus.




