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Korraldasime algusega 29. septembril, rahvusvahelisel kurtide päeval
viipekeele õppimise aktsiooni sotsiaalmeedias koostöös mõjuisikutega. 

Aktsiooni kirjeldus:

§ Esitasime koostöös puuetega inimeste organisatsioonide ja kuulsustega 
üleskutse – õppida selgeks oma nime viiplemine, postitada sellest 
sotsiaalmeediasse video, lisada kampaania hashtag (#avameeli) ning 
märkida postituse all sõber, kes võiks väljakutse järgmisena vastu võtta. 

§ Kaasasime suurema avaliku tähelepanu garanteerimiseks oma nime 
viiplemise üleskutsesse ka ajakirjanikke.

§ Sotsiaalne eksperiment julgustas viipekeele õppimist, juhatades huvilisi 
viipekeele sõnastiku kodulehele, kust saab iseseisvalt õppida rohkem 
sõrmendeid ja viipeid.

§ Väljakutsega liitusid eeskujudena tuntud poliitikud (sh riigikogu liikmed, 
endised ja praegused ministrid), kuulsused, ajakirjanikud, viipekeelsed 
kurdid, kollektiivid (sh venekeelne kümblusklass).  

§ Kõneisikute kaasabil initsieerisime pärast aktsiooni ka täiendavaid 
meediakajastusi.

KAMPAANIA AVAÜRITUS

https://rv-sonastik.ead.ee/


Kampaania väljakuulutamine toimus 16. septembril telekanalis 
ETV üleskutsega osaleda ka oma nime viiplemise aktsioonis. 
Üleskutsega liitusid hiljem nii ETV kui ETV+ saatejuhid.

Erinevad tuntud ajakirjanikud õppisid kampaania raames 
viipekeelseid fraase ning esitasid neid saatelõiguna, otse-eetris 
või saadete sotsiaalmeedia kontodel (nt ETV „Terevisioon“, 
„Osoon“, „Ringvaade“, „Suud puhtaks“, „Pealtnägija“, ETV+ 
„Kofe+“, Raadio Elmar „Hommikusaade“).

AVALIKKUSE AKTIVEERIMINE: 
KOOSTÖÖ ERR-IGA



§ 5-osaline videoprojekt, kus näitleja Marta Laan õpetas viipekeelseid fraase, mille abil kuulmispuudega inimestega suhelda 

§ Meelepuuete teemaliste artiklite initsieerimine Postimehe terviseportaalis

AVALIKKUSE AKTIVEERIMINE: 
KOOSTÖÖ POSTIMEHEGA



§ Nublu lool on YouTube’is rohkem kui 3 miljonit kuulamist, ent 
ometi pole viimaste aastate menukaim muusik jõudnud seni 
Eesti 2000 kurdini. 

§ Delfi parandas "Ava meeli" kampaania raames selle vea –
viipekeeletõlgid Keiti Huik (kuulja) ja Jari Pärgma (kurt) tõlkisid 
muusikavideona Nublu hiti "für Oksana", kus kohtuvad 
eesti, vene ja ameerika viipekeel.

AVALIKKUSE AKTIVEERIMINE: 
KOOSTÖÖ DELFIGA

Video orgaaniline 
levik:
Delfis artiklil 2600+ 
jagamist



PERSOONILUGUDE NÄITEID



Töötajatest kõneisikute kõrval tõime meediapilti ka 
tööandjatest eeskujusid, tuues kogemuslugude abil 
positiivseid eeskujusid ning julgustades teisi tööandjaid 
värbama vähenenud töövõimega inimesi.  

TÖÖANDJATE 
KOGEMUSLUGUDE 
JAGAMINE 

AJAKIRJANDUSLIKUD 
EKSPERIMENDID



Korraldasime 15. oktoobril, ülemaailmsel valge kepi päeval koostöös Eesti Jalgpalli Liidu, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, 
Eesti Pimedate Spordiliidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Pimedate Liiduga meelepuudega laste õppeasutuse, Tallinna 
Heleni Kooli võimlas pimedate jalgpalli näidismatši. 

Aktsiooni kirjeldus: 

§ Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtsid mõõtu kaks segameeskonda, kus oma oskuseid näitasid nii pimedad ja 
vaegnägijad kui ka treenerid, noored, professionaalsed mängija ja kuulsused (sh jalgpallikohtunik Anni Rahula, Elephants 
From Neptune bändiliikmed, olümpiamedalist Kristina Šmigun-Vähi, eriolümpia patroon Hannes Hermaküla, räppar Pluuto, 
Eesti koondise endine väravavaht Sergei Pareiko). 

§ Pimedate jalgpalli näidismatšil olid võrdses olukorras kõik väljakumängijad, kes pidid kandma silmaklappe ning said häälpalli
asukohale reageerida vaid selle tekitatud heli või juhendajate juhtnööre kuulates.

§ Pealtvaatajate ja pimedate õpilaste kaasamiseks kommenteerisid mängu kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu ning jalgpallifännid 
Siim Kera ja Kaidor Kahar. 

§ Aktsioon andis hea võimaluse n-ö kiirkohtingu formaadis nägemispuudega inimestega suhelda ning avameelselt küsimusi 
küsida. 

NÄGEMISPUUDEGA INIMESI KAASAV AKTSIOON



Initsieerisime pimedate jalgpalli tutvustavaid 
meediakajastusi: 

§ pimedate jalgpall kui Eestis uudne spordiala;

§ laiemalt pimedate spordialad Eestis.

PIMEDATE JALGPALL MEEDIAS JÄRELKAJASTUSED
Kutsusime üritusele ajakirjanikud ka reportaaži kujul 
pimedate jalgpalli katsetama. 

Kohal olid kõik 
Eesti suuremad 
meediakanalid.



TULEMUSED

Eelarve: 
• PR-tegevused 4700€
• Pimejalgpalli näidismängude päeva ja viipekeele aktsiooni korraldamine 3000€

Tasuta meediakajastusi kampaaniaperioodil: 80+

100+ postitust sotsiaalmeedia oma nime viiplemise aktsioonis

Kajastused: 
• TV, raadio, print, online (sh viipekeele õpetamise eriprojektid koostöös ERRi, Postimehe ja Delfiga)
• üleriiklik ja kohalik meedia 
• eesti ja vene keeles



REAKTSIOON ÜHISKONNAS

• Jüri Ratas tegi 
esimesena 
Eesti 
peaministritest 
oma 
jõulutervituse 
viipekeelsena

Nägemis- ja kuulmispuudega inimeste ligipääsetavuse debatt ühiskonnas jätkub

• Eesti Jalgpalli Liit 
on valmis avama 
pimedate jalgpalli 
treeningrühma


