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Teate küll neid mõrusid kommentaare netiavarustes, mis oma 
mahlaseid pritsmeid igasse ilmakaarde laiali lennutavad. 
Laim on kibe ja happeline, valmis söövitama igaüht, kes 
teele satub. Samas pole laim alati nõnda kibe olnud. 
Laim saab alguse tillukesest seemnest, tagasihoidlikust 
ja imeväikesest - esialgu ei pruugigi seda märgata. Aga 
ühel hetkel võib pisike laim eneselegi tahtmatult suureks 
ja vihaseks monstrumiks sirguda. Kes taolise laimu ohvriks 
langevad, võivad äkilise ehmatuse ajel sidrunina kibedalt 
vastu lajatada. Sidruni kibe maik pole aga teps mitte parem 
kui laimi oma. Lahenduseks on ainult head ja magusad sõnad.

Kibedus pole vastus laimule. Ära ole kibe. 
Ole magusam.

ME KÕIK TUNNEME LAIMU



Piiramatu väljendusvabadus, anonüümsus 
ja vaba juurdepääs inimeste eraellu läbi 
interneti on hajutanud meie arusaama 
õiglasest “kommenteerimisest” - sõna igas 
mõttes. Näost-näkku suheldes suudame 
selgelt eristada austavat sõnavõttu teist maha 
tegevast. Internetis tundub aga see piir järjest 
hajuvat ja inimeste sõnakasutus küündib lausa 
vulgaarse, julma ja süüdistavani. Kas kibedate  
Internetikommentaaride ahelat on võimalik 
purustada ning luua asemele hoopis meeldivam, 
sallivam ja julgustavam virtuaalkeskkond?

PROBLEEM



Kampaanias toome näite neljast laimu täis tegelasest - 
neljast kibedast netikommentaatorist, kellest igaühel on 
oma lugu, mis neid taolise kurja sõnaseadmiseni on viinud. 
Lood annavad mõista, et kommentaatorite laim on sündinud 
tihtipeale nende enese valikutest sõltumatult. Oluline on 
siinkohal välja tuua, et taolistele kommentaaridele ei 
vastataks samasugust laimu täis vastusega, sest see loob 
olukorrast sõimlemise ahela. Niisiis õhutame inimesi mitte 
olema laim, vaid taolisi tegelasi mõistma ning vastama 
kibeduse asemel hea sõnaga. 

Head lapsed, need kasvavad laimuta!

LÄHENEMINE



AGA KES SIIS LAIMU LEVITAVAD?



Juba esimesse klassi astudes jooksid 
kõik poisid Annika poole tormi. Tema 
pikad punupatsid ei jätnud külmaks mitte 
kedagi. Tegelikult tahtis ta aga oma patse 
kaunima lauluhääle vastu võluda ning läks 
karulaande nõida otsima. 
 Pärast kahe päeva pikkuseid otsinguid 
leiti Annika padrikust ülesse. Patsid olid 
tal siiski alles. Pettunud tütarlaps tunneb 
ennast nüüd kõrvalejäetuna ja üritab 
oma rabedat enesehannangut tugevdada 
internetis, kus ta võrdleb kodumaisete 
kuldkõride välimust bulldogide omadega.
Vähemalt on ta ise kena. Vähemalt seni, 
kuni puberteet saabub.

ANNIKA, 9
Lihtsalt ilus tüdruk,
laimab vabal ajal lauljaid



Kui kamp lõunamaise välimusega noormehi piiri 
ületada üritasid, arvas soliidses eas härra, et Nõu-
kogude liit tahab jälle meie maad kolhoosidega üle 
ujutada. Ta pidas oma pühaks kohustuseks nad vigla ja 
oma kolme hundikoeraga tagasi üle raba Lätti kihutada. 
Poisid karjusid ja kihutasid Valka poole nagu pool Eestit 
enne jaanipäeva. 
 Kaks päeva hiljem koputas nooremkonstaabel 
Varblane taadi aknale ja ütles, et kari välistudengeid 
olevat sealkandis hargiga vanapaganat kolmepealise 
koeraga näinud. Kalju vigel konfiskeeriti ning edasine 
riigipiiri “valvamine” keelati rangelt ära. Kibestunud 
härra tunneb ennast nüüd väga kasutuna ja üritab riiki 
välisohtude eest kaitsta levitades netikommentaariu-
mites laimu.

KALJU, 87
Üksildane vanaisa ja
laimajast netikommentaator



Kui Võru Rannaklubi uksed sulges, pakkis Mauno 
seitse komplekti dresse, kuldkala ning nahkketsid 
oma müriseva suksu, BMW E36 tagaistmele, ja kulges 
kuumade kummide vilinal Tartu poole. Lootes parema 
jahimaa leida, nõksutas ta puusa tosinas uues asutuses. 
Pärast suvist loojangut soovisid kolm siledajuukse-
list ning liibuvate võrksärkidega noorhärrat Maunole 
värskendavaid mohiitosid osta. Noormees ehmatas, 
tormas nagu tuulispask välja, lukustas ennast autosse 
ja jäi hommikut ootama.
   Päikesetõusul vilises tema kaarik tagasi kodulin-
na, kus ta hirmuga veel praeguseni driftib. Vihmastel 
päevadel leiab te ennast aga arvutitoolist välismaailma 
inimeste orientatsioone kritiseerimas ning kibestunud 
märkusi tegemas. Ega ema polnud talle seletanud, 
miks mõned noorhärrad võrksärkides tantsivad.

MAUNO, 19
Peoloom, ralliäss ja 
laimajast netikommentaator



Kui Piibe oma keskkooliaegse poiss-sõbraga ka 
pärast ülikooli koos oli, tundus elu paika loksuvat 
nagu esimene pokaal punast reede õhtul. Kõik, 
mis seni oli lugenud, oli sõpradega koosveedetud 
grilliõhtud suviti ja higised klubiringid armsama-
ga külmemal ajal. Kui aga armsam hakkas tant-
supõrandalt leitud nooremate neiudega külma 
peletama, lõppes noorus ja algas keskeakriis. 
Vahet pole, kui intensiivselt ta oma kass Teodorit 
ei silita, ei too see tagasi tema kuldaastaid ega 
siledat näonahka.
    Nüüd oskab Piibe oma emotsioone kontrollida 
vaid ühel viisil- nooremate neiude ja noormeeste 
laimamivsega netiavarustes. Kui esmaspäeva-
õhtune pokaal punast rääkima õpiks, oleks tema 
esimene sõna ,,Tinder!”.

PIIBE, 36
Vanatüdruk oma 
parimates aastates, 
laimajast netikommentaator





LIIGSEST LAIMUST HEAD
SMUUTIT EI SAA.

Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid
 vastuseid. Ära ole laim!

Suhtu teistesse mõistvalt.

JULGE LAIMUVASTASUS 
ON POOL VÕITU.

Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid
 vastuseid. Ära ole laim!

Suhtu teistesse mõistvalt.

SUUR LAIM AJAB SUU
LÕHKI.

Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid
 vastuseid. Ära ole laim!

Suhtu teistesse mõistvalt.

RÄÄKIMINE HÕBE, VAIKIMINE 
KULD, LAIMAMINE 

KÜPSISEPURU MAAS.
Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid

 vastuseid. Ära ole laim!
Suhtu teistesse mõistvalt.

TEE TÖÖD TÖÖ AJAL, 
AJA LAIMU MITTEKUNAGIAJAL.

Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid
 vastuseid. Ära ole laim!

Suhtu teistesse mõistvalt.

Laimavad netikommentaatorid ei vääri kibedaid
 vastuseid. Ära ole laim!

Suhtu teistesse mõistvalt.
LAIM EI HÜÜA TULLES.

Kuna probleem levib just netikeskkonnas, on kampaania 
rõhk suunatud sotsiaalmeedia bänneritele. Sõnamäng või 
pun - täpselt see, mida oleme muidu harjunud jagama.

HEAD LAPSED,
NEED

KASVAVAD
LAIMUTA.

Laimavad netikommentaatorid 
ei vääri kibedaid

 vastuseid. Ära ole laim!
Suhtu teistesse mõistvalt.

SOTSAALMEEDIA PROMO







Reklaamkampaania üks meedium on telereklaamid. Need 
on esindatud kahes versioonis - lühike animatsioon, mis 
keskendub kampaania peamisele ideedele, ning pikem 
video, mis jutustab peategelaste kujunemislood.

LIIKUV MEEDIA

LÜHIKE VIDEO:

PIKK VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=d-Uae_WF538&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wyYqkFmUeK1ep22H-
txJxeH-8tvfO53YSvwATjWTAJQU8MSqm7bHS9zbU

https://www.youtube.com/watch?v=zezM4z4cF7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IBlPIdd3B1-Zkf-
ro-pLtXXc4fG_NullzYguIStN_erwe7Yh6yJofE5KQ



Koostöös kohalike toidupoekettidega 
kaasame kampaaniasse kõik kokandushuvilised. 
Tsitrusehooajal võib lõpuks sõna “laim” kuulda 
õiges kontekstis: poenimekirjades.

KOOGIPÕHI 
180g Digestive-küpsiseid
80g sulatatud võid
KOOGI KATE
450g maitsestamata 
toorjuustu
300g valget šokolaadi
2dl 35% rõõska koort
1sl suhkrut
1tl vanillisuhkrut
2 suurt laimi

LISAIDEE: Laimikoogi retsept ilma kibeda laimuta

Sulata või ja lase veidi jahtuda. Purusta küpsised köögikombainis 
pulbriks või tambi kausis pudrunuiaga peeneks. Lisa sulavõi ja sega 
veel natuke. Vooderda 24 cm läbimõõduga lahtikäiv koogivorm 
küpsetuspaberiga ning suru küpsisepuru selle põhjale.

Vahusta rõõsk koor tavalise ja vanillisuhkruga tugevaks vahuks. 
Klopi toasoe toorjuust laimimahla ja riivitud laimikoorega ühtlaseks.

Sulata šokolaad vesivannil, lase hetk jahtuda ja lisa toorjuustule. 
Sega ühtlaseks. Lisa ettevaatlikult ka vahukoor ja sega ettevaatlikult, 
aga hoolega kõik ühtlaseks. Vala segu põhjale ning aseta külmikusse 
tahenema. Lase koogil külmkapis seista minimaalselt 4-5 tundi, aga 
soovitavalt üleöö.

Serveeri külmkapikülmana ja ära lase koogil pikalt toasoojas seista.

Retsept pärineb Nami-Nami retseptikogumikust





AITÄH! 


