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SISSEJUHATUS 

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks on „Kohaliku omavalitsuse kommunikatsioon 

kogukonnaliikmetega Palamuse vallas“.Teema valik tulenes huvist uurida väikese 

kohaliku omavalitsuse kogukonnaliikmete ja vallavalitsuse vahelist informatsiooni 

vahetust. Palamuse vallas ei ole selle teemaga süvitsi tegeletud, seega otsustas 

käesoleva töö autor uurida Palamuse valla ja elanike vahelist kommunikatsiooni ning 

kommunikatsioonikanalite kasutusest täpsemalt. 

Probleem on, et tihti ei jõua ülevalt alla edastatud informatsioon adekvaatselt 

vastuvõtjani. Selleks, et kogukonnaliikmed saaksid võimalikult palju asjalikku ja tähtsat 

informatsiooni valla kohta, tuleb omavalitsusel leida õiged infokanalid ning 

eesmärgipärased teemad. On olemas võimalus, et vallavalitsus ei edasta piisavalt tähtsat 

informatsiooni, kuid samas on ka võimalus, et vallavalitsus edastab liiga palju 

informatsiooni.  

Töö eesmärk on Palamuse valla kohaliku omavalitsuse informatsioonikanalite 

efektiivsuse uurimine. 

Uurimisülesanneteks on: 

1. töötada teoreetiliste allikatega; 

2. uurida valla informatsioonikanaleid; 

3. analüüsida valla arengukava eesmärke ning leida sobivad märksõnad; 

4. analüüsida Palamuse Valla Teatajat eelnevalt leitud märksõnadega; 

5. analüüsida Palamuse valla interneti kodulehekülge samade märksõnadega; 

6. koostada intervjuu küsimustik, mis annaks ülevaate intervjueeritava Valla 

Teataja lugemisest, kodulehe külastatavusest ning eesmärkide teadmisest; 

7. otsida välja statistiliselt sobivad huvigrupid valla elanike seast intervjuu jaoks; 

8. intervjueerida valla elanikke, kes on gruppidena statistiliselt välja otsitud; 

9. analüüsida teavet. 
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Käesolev bakalaureusetöö koosneb teoreetilisest ning empiirilisest osast. Teoreetilises 

osas on töö autor tutvustanud erinevaid teoreetilisi seisukohti kommunikatsiooni kohta. 

Empiiriline osa koosneb kolmest etapist: arengukavas sisalduvate eesmärkide 

märksõnade valimine ja kodeerimine, valitud märksõnade analüüs infokanalites, 

intervjuu läbiviimine ja analüüs. 

Vajalikud andmed on kogutud kvalitatiivsete uurimismeetodite abil, milleks on 

dokumendivaatlus, kontentanalüüs ning intervjuu. 

Andmeid saadi Palamuse valla arengukavast, Palamuse Teatajast ning Palamuse 

interneti koduleheküljelt. Arengukavas sisalduvatest eesmärkidest valiti välja hariduse- 

ning kultuurivaldkonnaga seotud eesmärgid. Eesmärkide ja nende valdkondade valikut 

kirjeldab töö autor täpsemalt empiirilises osas. Seejärel analüüsitakse saadud 

märksõnade abil Palamuse Valla Teatajat ning Palamuse interneti kodulehekülge, mis 

on valitud infokanaliteks Palamuse elanike ja valla vahelisel kommunikatsioonil. 

Lõpuks koostas autor intervjuu küsimustiku Palamuse valla elanikele, seoses 

informatsiooni saamisega Valla Teataja ning interneti kodulehekülje kaudu ning seoses 

valitud märksõnadega. Seejärel intervjueeriti statistiliselt valitud erinevas 

vanusevahemikus olevaid huvigruppe. Valimi valikut selgitab töö autor täpsemalt 

alalõigus 2.4. Intervjuu koosneb struktureeritud küsimustest, et vastuseid oleks võimalik 

võrrelda. Vastatud intervjuusid analüüsiti ning tehti järeldused. Töö omab praktilist 

väärtust ennekõike Palamuse vallavalitsuse jaoks, kellele tehakse uurimistöös 

ettepanekud kommunikatsiooni parendamiseks suhtlemisel kogukonnaga. 
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1. KOMMUNIKATSIOON 

Käesoleva bakalaureusetöö põhiliseks sidepunktiks on kommunikatsioon. Selleks, et 

ühiskond eksisteeriks, on vaja kommunikatsiooni.  

Töö autor alustab kommunikatsiooni lahti seletamist kommunikatsiooni mõistest. 

 

1.1. Kommunikatsiooni mõiste 

Kommunikatsiooni on uuritud palju, kuid selle uurimise ja mõistmise raskused 

tulenevad tema omadustest. Nendeks omadusteks on igapäevase suhtluse kergus ja 

lihtsus. Samuti peab igaüks end selles asjatundjaks, kuna suheldakse igapäevaselt. Siiski 

puudutab kommunikatsiooni uurimine paljusid erinevaid teadusharusid ning asi ei ole 

nii lihtne nagu alguses arvata võiks. (Palmaru 2003, lk 15) 

Kommunikatsioon jaotub omakorda kaheks. Nendeks on sisekommunikatsioon ja 

väliskommunikatsioon. Sisekommunikatsiooni eesmärgiks on arendada ja tugevdada 

organisatsiooni. Suurepärase kommunikatsiooni abil mõistetakse üksteist paremini ning 

kõik osapooled soovivad aina paremini ja sujuvamalt tööd teha. 

Olulisem kommunikatsioon ongi ettevõtete sees, kuna selleks, et saavutada eesmärke, 

on vaja motiveerida ja informeerida oma inimesi. Sisekommunikatsiooni abil peaks 

olema tagatud liikmetele eesmärgid, väärtused ja missioon. Samuti peaksid olema 

lihtliikmetest kuni nõukoguni kõik informeeritud toimuvast ning kaasatud otsuste 

tegemisse. Organisatsiooni liikmed ei tohi edastada vastukäivaid sõnumeid, mis võivad 

olla tingitud kõrvalejäetusest. (Rammo 2005, lk 7) 

Kui me tahame, et meie töötajad oleksid organisatsioonile lojaalsed, tuleb arvestada 

motiividega, mis loovad töötajates rahulolu ja tahtmise olla organisatsiooni saadik. 
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Töötajad peavad saama kätte meie sõnumi, seda mõistma ja aktsepteerima, muidu pole 

koostööd ega lojaalsust. Sõnumi aktsepteerimine toimub läbi teatud etappide. Vahest 

läbitakse need etapid ka automaatselt olemasolevatele rutiinidele tuginedes, kuid tihti 

tuleb sõnumi saatjal vaeva näha, et sõnum ei kustuks enne, kui see on kohale jõudnud. 

(Past 2005, lk 64) 

Informatsiooni ei edastata ainult organisatsioonide siseselt, vaid informatsiooni 

suunatakse välja ka teistele. Seda nimetatakse väliskommunikatsiooniks. 

Suheldes rahvamassiga, tegeledes väliskommunikatsiooniga, pöördub kommunikaator 

ehk informatsiooni edastaja publiku poole. Publik omakorda koosneb mitmest erinevast 

retsipiendist ehk informatsiooni vastuvõtjast. Nemad on enamasti kommunikaatorist 

ruumiliselt ja ajaliselt lahutatud. Ühine on kõikidel retsipientidel ainult huvi 

kommunikaatori sõnumi vastu. Erinevus leidub aga selles, millist informatsiooni keegi 

täpsemalt ootab või soovib. Kuna selline suhtlus on avalik, siis ei ole üldjuhul kunagi 

oodata vahetut vastukaja. (Palmaru 2003, lk 147) 

Informatsiooni suunamine rahvamassidele näitab, et toimub massisuhtlus ehk 

massikommunikatsioon. 

Massikommunikatsiooni iseärasused (Maletzke 1963) on järgmised: 

 avalik, vastuvõtjateta; 

 saatja struktuur on massisuhtluse tõttu keerukas; 

 informatsiooni valivad meediaprofessionaalid; 

 kommunikatsioon on meediumide vahendatud; 

 suhtlus on ühepoolne; 

 teavet on palju ja struktuur keeruline; 

 informatsiooni vastuvõtjaks on auditoorium. 

Traditsiooniline massikommunikatsioon on ühesuunaline. Informatsiooni saadetakse 

ühele või rohkemale inimesele ning läbi erinevate kanalite. Kanaliteks võivad olla 

raamatud, ajalehed, televisioon, raadio. ( Castells 2009, lk 54) 
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Massikommunikatsioon Eesti definitsiooni (Wiio 1972, lk 19) kohaselt on 

institutsionaliseeritud, vahendatud, avalik, ühepoolne ja ilma otsese tagasisideta suhtlus. 

Seega üldistuseks nii Maletzke, Castells kui ka Wiio on kindlad, et 

massikommunikatsioon on üldjuhul ühesuunaline, vahendatud ning suuremale hulgale 

rahvale. 

Kommunikatsioon üldiselt on üks suur informatsiooni tervik, kuigi inimtunnetus jagab 

selle analoogselt kulgeva protsessi osadeks. Arvesse võetakse ainult osa sellest tervikust 

ning osa jääb puutumatuks. (Palmaru 2003, lk 112) 

Kommunikatsiooni toimivuse kohta võib koostada ka mudeli, et kõik paremini ja 

sujuvamalt toimiks. Mudeli saab teha iga organisatsioon endale ise, seega ei ole olemas 

kahte samasuguse kommunikatsiooniga organisatsiooni. Mida täpsemini on 

kommunikatsioon struktureeritud, seda kindlamalt kõik toimib. Samas selle näitel ei saa 

eristada, missugune on organisatsioon, kas hea või halb. (Past 2005, lk 67) 

Kommunikatsioonimudeli jaoks koostatakse strateegia. Strateegia on kui kirjapandud ja 

läbimõeldud arusaam, kellele ja kuidas midagi öelda kavatsetakse. Strateegia aluseks on 

laiemad strateegilised eesmärgid ja tegevused, kuidas neid saavutada. (Rammo 2005, lk 

8) 

Kommunikatsioonistrateegiat võib küll kirega moodustada, kuid lõpuks võib 

lõpptulemus siiski null olla. Kõige aluseks on suhtlus. Suheldes erinevate inimestega, 

kes on sinu meeskonnas, tulevad tulemused ka palju kiiremini ja edukamalt. (Jones 

2008, lk 1) 

Suhtlemiseks võib lugeda kahe või enama isiku omavahelist kommunikatsiooni. See 

võib olla sõnaline või sõnatu. Eestikeelseks vasteks võib selleks olla „suhtlus“. (Kidron 

2004, lk 15) 

Palmaru (2003) jaoks tähistab suhtlemine kahesuunalist kõnelust. See toimub viisil, kus 

inimesed kordamööda räägivad ning kordamööda ka kuulavad. 
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Suhtlemist võib defineerida ka kui teabevahetusprotsessi. Selle käigus toimub 

vastastikku mõistmine ja arusaamine. Seega on see protsess, läbi mille toimub 

informatsiooni edastamine inimeste vahel. (Prits 2002, lk 13) 

Suhtlemise algtasemel toimetulekuks piisab oskusest end arusaadavalt väljendada või 

mõista teise inimese juttu. Siiski igapäevaste tuttavate tervituses on varjatud 

mingisugune plaan, mis näitab ära omavahelise usalduse või meeldimisesoovi. 

Vesteldes väljendavad inimesed olulisi vastastikuseid suhtumisi. Suheldes me ainult ei 

edasta informatsiooni, vaid näitame välja ka enda tundeid ja meeldivust teise isiku vastu 

kehakeele, sõnade ja hääletooni abil. Sama tekst ja sisu võivad saada otsemaid justkui 

uue tähenduse, kui seda edastada teistsuguse meeleoluga või uues olukorras. Tänapäeval 

üritataksegi suhtlemist lahti mõtestada rohkem kontekstipõhiselt. (Kidron 2004, lk 7) 

Omavahelises suhtluses teise inimesega on võimalus saavutada omavaheline mõistmine, 

mis võib viia usalduseni. Usaldus võib aidata saavutada suuremaid eesmärke, mida 

inimesed endale seadnud on. Gratton on maininud organisatsioonide muutuste aja 

kohta, et usalduse loomine on oluline, kuna edu nõuab paindlikkust ning 

kohanemisvõimet ning selleks on valmis inimesed, kes usaldavad organisatsiooni. 

(Gratton 2000) 

Suhtlemisel ei ole oluline, kas suhtlevad kaks võõrast inimest oma päevast või suhtleb 

organisatsiooni ülemus oma töötajaga. Soovitud tulemuste saamine võib olla palju 

kergem, kui inimesed oskavad omavahel suhelda ning end vajalikul määral väljendada. 

Palmaru (2003) teksti kohaselt communication, communicare, commun- kõik 

tähendavad jagamist või midagi ühist. Kaks tähendust koos väljendub ehk kõige 

paremini sõnapaarides ühenduses olema ja suhtlemine. 

Suhtlemiseks ehk kommunikatsiooniks võime nimetada kahe inimese vahelist suhtlust, 

telesaadet, raadio uudist, kirjanduse uurimist ja palju muud. Loetelu tuleks lõputu, kuna 

suhtlus on inimeste elu eelduseks ja vahendiks. (Palmaru 2003, lk 15) 

Organisatsiooni plaanipärase suhtlemisprotsessi juhtimist nimetatakse suhte-

korralduseks. Selle eesmärgiks peaks olema mõistmine, toetus ja kontakt 

organisatsiooni ja teatavate sihtgruppide vahel, kellega on juba kontakt olemas või 
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kellega kontakt soovitakse saada. Protsessi käigus väärtustatakse avalikku arvamust 

ning tehakse sobivaid parandusi oma võimaluste piires. Suhtekorralduse lõpp-punktiks 

on tagada tõhus koostöö ning ühiste huvide elluviimine. (Avalikud … 1998, lk 12) 

Sel hetkel, kui me räägime suhtekorraldusest, siis me räägime tegelikult hoopis 

kommunikatsioonist kui protsessist, mille tulemusel tekivad teadlikult loodud suhted. 

Oluline on meeles pidada, et suhted tekivad ka siis, kui me seda ei loo tahtlikult. 

Kommunikatsiooniprotsess toimib samuti koguaeg, ka siis, kui me hetkel vaikime või 

kellegagi ei suhtle. Organisatsioonide jaoks on oluline just see, et nad ise oma 

infovoogusid ja sõnumeid teadlikult juhtima hakkaks. Niimoodi on võimalus olla 

igasuguste erinevate olukordade peremees. (Tampere 2005, lk 20) 

Grunigi käsitluse põhjal on efektiivsemad need organisatsioonid, kes on eesmärgid 

valinud sihtgrupi soovituste järgi. Organisatsiooni edu saladuseks on head suhted 

keskkonna ja sihtgruppidega. Olulisem on hoida suhteid, kuna need loovad konteksti 

käitumiseks, hoiavad kokku raha, ennetades kriise ning saavutavad hea maine. 

Suhtekorraldus peaks olema seega esmatähtis. Nii kuidas käitub organisatsioon, nii 

kujuneb ka maine ja sihtgruppidevaheline suhete kvaliteet. (Past 2005, lk 54) 

Suhtekorralduse kolm traditsioonilist tõlgendust on publiku kontrollimine, publikule 

vastamine ja vastastikku kasuliku suhte loomine kogu publikuga. Suhtekorraldus aitab 

inimestel hoida silma peal kogu informatsioonil erinevatel teemadel. (Newsom jt 1993, 

lk 21) 

Suhtekorraldus peab reageerima sellele, mida vajab ühiskond, mitte ei peaks 

keskenduma üksikutele ja kitsastele erihuvidele. (Cutlip 1985, lk 20) 

Botan ja Hazleton ei julge lubada, et järgmisel generatsioonil suhtlemise ning 

suhtekorralduse märksõnad tähendavad sama, mis nende ajal. Siiski on nad kindlad, et 

iseseisvus ja iseenda juhtimine on suhtlemise põhitalad ka hiljem. (Botan, Hazelton 

2006) 

Selleks, et suhtlus hästi toimiks, on vaja ka kanaleid, mida mööda informatsiooni 

edastada. Kanalid aitavad informatsiooni suunata õigesse keskkonda ja valitud 

huvigruppidele. 
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Kommunikatsiooni kanalid on kas avalikud või privaatsed. Valik sõltub sellest, kellele 

soovitakse informatsiooni edastada. Avalikud kanalid on kättesaadavad kõigile, kes 

kasutada soovivad. Privaatne suhtekorraldus on mõeldud pigem konkreetsele grupile 

või isikule. Kui suhtekorraldaja oskab saadetava sõnumi õigesti sõnastada, siis on 

kindel, et soovitud publikule see ka kohale jõuab. Samuti tuleb valida sobiv kanal 

informatsiooni edastamiseks. Välisele publikule on soovitatav kanaliteks kasutada 

ajalehti, ajakirju, televisiooni, raadiot. Sisepublikule on soovitav edastada 

informatsiooni läbi spetsiaalselt koostatud ajakirjade või ajalehtede, kõnede, postrite 

vms. Põhiline on see, et see kanal oleks suunatud ainult sellele grupile või isikule, kes 

on valitud huvigrupis. (Newsom jt 1993, lk 346) 

Informatsioon tähistab vahendatud teavet, mis võib tuleneda teejuhilt, reklaamtahvlilt 

või isegi õpetajalt. Kui oleme eksinud, küsime teed õiges suunas ehk taaskord küsime 

informatsiooni. Lugedes reklaamtahvleid, leiame ka sealt informatsiooni. Kasutades 

erinevaid viise, näiteks riputades reklaami tahvlile või kirjutades ajalehte artikleid, 

saadavad saatjad ehk isikud, kes soovivad informatsiooni edastada, vastuvõtjale, kes 

soovib informatsiooni saada, erinevat informatsiooni. (Palmaru 2003, lk 28) 

Ilma ligipääsuta informatsioonile olid enamik inimesi eemale hoitud üha teadlikumaks 

saamisest. (Potter 2004, lk 4) 

Töö autori arvates on olemas võimalus, et informatsioon ja teave võidakse sassi ajada 

erinevate inimeste poolt, kuna tavakeeles tähendavad nad ühte ja sama asja. Selleks, et 

antud bakalaureusetöö lugeja mõistaks ka teabe kohta midagi, lisas töö autor mõne rea 

Palmaru mõtetest teabe tähenduse kohta. 

Teave tähendab seda, et midagi on saadud selgeks, arusaadavamaks või midagi on 

õpitud läbi kogemuste. See kõik salvestub mällu. Kuna kõik ühiskonnad on 

infoühiskonnad, siis tarvitavad teavet kõik. Seda sellisel eesmärgil, et elu paremini 

õnnestuks. Juba vanadel aegadel pidid korilased ja jahimehed metsa tundma või lõket 

teha oskama. Läbi kõigi kogemuste tuli juurde ka rohkem teavet, kuidas hiljem 

paremini hakkama saada. (Palmaru 2003, lk 28) 
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Kui võrrelda eelmiste lõikude erinevusi, siis on üheks erinevuseks see, et kui teave 

jõuab meieni peale tegevusi, siis tundub autorile, et informatsiooni omamist saab 

rohkem suunata. Peale tehtud tegevusi saame kogemuse, mis salvestub meie mällu 

teabena. Informatsiooni saab aga ise küsida või otsida. Sarnasuseks võiks aga tuua selle, 

et mõlemal juhul tundub, et on tegemist vaimse tundega, mis aitab edaspidises elus asju 

teistmoodi vaadata või teha. Igal juhul, kui küsida kellegi käest informatsiooni või 

kogeda midagi, millest tuleneb teave, saaks tulevikus asju teisiti teha. Informatsiooni 

kui ka teavet saab autori arvates pidada positiivseks, kuna mõlemal juhul aitab see kaasa 

inimestevahelistele suhetele. Mida rohkem informatsiooni või teavet omada, seda 

rohkem aitab see inimestel üksteist mõista. 

Suurem osa inimestevahelisest suhtlemisest toetub sõnalisele informatsioonivahetusele. 

Üks pool lausub midagi, teine pool võtab teavet kuulda ning võtab omakorda jutujärje 

üle. Sõnalise eneseväljenduse mõjukust suurendavad nii rikas sõnavara kui loogiline 

teemavahetus, samuti kujundlik ütlemisviis ning hea hääldus. Suuline suhtlemisviis on 

oluliselt erinev ka kirjalikust suhtlemisviisist. (Kidron 2004, lk 26) 

Kuigi kommunikatsioon võib sisaldada nii informatsiooni kui ka teavet, tuleb nende 

jagamiseks ka tegutseda. Selleks toimub inimeste vahel suhtlus. 

 

1.2. Kõnest kirjani 

Inimsuhtlus tekkis koos keele tekkega, mis oli inimese arengu ajaloo suurimaid leiutisi. 

Seega on keel inimkommunikatsiooni tunnus, millest tulenevalt võib määratleda inimest 

kui elusolendit. Keele abil võib inimene ilmutada erinevaid emotsioone. Keele abil saab 

öelda välja mõtted ning rääkida tunnetest. Keele kaudu võib vahendada informatsiooni 

või teavet rühmade, kultuuride, põlvkondade vahel. Selle abil saab kasutada avaramalt 

teadmisi ja kogemusi, mis aitavad kaasa mingi eesmärgi saavutamisele ja koostööle. 

Üksik inimene on üldjuhul üsna nõrk, kuid teiste abiga tegutsedes moodustatakse 

maakeral väga suur jõud. Tänu suulise suhtluse ebakindlusele, kasutati keskajal sõnumi 

edastamiseks ka muid variante. Üks nendest oli kirja kasutuselevõtt. Kirja eelis kõne ees 

on selle püsivus ja kindlus läbi aja. Samuti laiendas kirja kasutuselevõtt ühiskonna 

raadiust. Kirja kasutuselevõtt 700. aasta paiku andis suure tõuke inimkultuurile. Suudeti 
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jõuda rohkema rahvani enda informatsiooniga. Suhtlus muutus kindlamaks nii ajalises, 

sotsiaalses kui ka täpsuse aspektis. Kirja sai fikseerida pikemaks ajaks, teade levis palju 

rohkematele inimestele ning sõnumi sisu muutus detailsemaks ja täpsemaks. (Palmaru 

2003, lk 131-134) 

Informatsiooni edastamiseks vajame meediume. Meedium on kommunikatsiooniteooria 

mõiste, mida ei ole viimasel ajal suudetud üheks kindlaks mõisteks kokku kirjutada. See 

käsitleb erinevaid teadusharusid ja inimtegevusalasid. Meediumiks võib olla infovahend 

andmete esitamiseks või salvestamiseks, ülekandja ning samuti ka vahendaja ehk 

vahendatav element. Selleks võib olla ka teabelevivahend, üleloomulike võimetega isik, 

bioloogiline või füüsiline keskkond, lingvistikas helitu sulghääliku ja ahtushääliku 

vaheline sulghäälik. Igapäevases keeles mõistetakse meediume kui vahendajat, kuid 

antud töö kontekstis on sõna meedia teabelevivahendi tähenduses. Kommunikatsiooni-

teoorias tähendab meedium vahendit, millega saab sõnumeid kommunikaatorilt 

vastuvõtjale saata. Selleks võib olla vahendustee või kanal, mille kaudu sõnum liigub. 

(Palmaru 2003, lk 149-150) 

Pross (1972) on eristanud meediumid primaarseteks, sekundaarseteks ja tertsiaarseteks. 

Primaarsed meediumid on kommunikatsiooni personaalsed vormid, milleks on kõne, 

tants või isegi miimika. Sekundaarsed meediumid on koos vahendustehnikaga, milleks 

on kiri, muusika, trükk või graafika. Tertsiaarsed meediumid on sellised, kus 

vahendustehnikat kasutavad nii sõnumi edastaja kui ka sõnumi vastuvõtja. Sellised 

meediumid on mõeldud levitamiseks suuremale hulgale ning eeldavad ka produktsiooni. 

Nendeks võivad olla telegraaf, telefon, televisioon jne. (Pross 1972, 10jj) 

Meedia definitsiooniks võib võtta ka seda, et meedia teeb võimalikuks massisuhtluse, 

kuna see on organiseeritud tehnoloogia. (McQuail 2000, p 14) 

Jagades meediumi sisemisteks ja välimisteks meediumiteks, oleks sisemised meediumid 

reklaamvahendid, mis on juba olemas või mida saab kiirelt ja hõlpsalt valmistada. 

Nendeks võib olla voldik, brošüür, poster, kuulutustulp. Välised meediumid on rohkem 

ajakirjandus, televisioon, internet. (Avalikud…1998, lk 22) 



13 

 

Erinevateks meediumiteks saavadki olla raamatud, ajalehed, ajakirjad, televisioon, 

raadio ning internet. 

Raamatute trükkimisel oli suhtluse efektiivsemaks muutmisel suur roll. Alguses oli 

põhiline see, et sama sisu sai arvukalt paljundada, kuid järgnes ka see, et sõnumeid sai 

levitada palju kiiremini kui eelnevalt. See muutis võimalikuks ka aktuaalse sisu 

edastamise. Kui tuli trükikunst, siis olukord muutus. Raamatud odavnesid ning 

muutusid universaalsemaks. Raamatuid kirjutati ühe rohkematel teemadel. Raamatute 

odavnemisega muutusid need rahvale kättesaadavamaks ning lugejaskond suurenes. 

Erinevate rahvuskeelte kasutamine suurendas lugejaskonda veelgi. Lugejaskonda 

sattusid ka need, kes tundsid huvi poliitika vastu. Raamatute levikuga laienes 

lugemisoskus ja kõikvõimalik info levis kiirelt ja kergelt. Lugejaskonna laienemine 

mõjutas ka avaliku esinemise stiili ja sisu. Sõnum pidi olema üldarusaadav ning laiale 

publikule. (Palmaru 2003, lk 155) 

Ka tänapäeva kultuuris on veel kõrgelt hinnatud ajalehed, ajakirjad ja raamatud. Kuigi 

esimene massiteabevahend oli raamat, peetakse meediast kõneledes vaikimisi silmas 

eeskätt ajakirjandust, milles omakorda arvatakse esimeseks ajalehte. (Palmaru 2003, lk 

156) 

Ajalehtedel on olemas omad plussid ja miinused. Ajalehtede plussideks võib lugeda 

võimalust sihtida geograafiliselt sobivat huvigruppi, jõuda kõikide vanusegruppideni 

lihtsalt, võimalus teatud vahemiku järel lehte kõigile korduvalt saata, madalad 

tootmiskulud. Negatiivseks pooleks võivad  olla uudiste ja reklaamide joaks olev väike 

ruum paberil, uudiste tähtsuse järjekorda panemine ja mõnikord lehe halb kvaliteet. 

(Newsom jt 1993, lk 349) 

Traditsioonilise informatsiooni edastuskanali miinuseks võib lugeda kindlasti 

informatsiooni aeglast liikumist ja see võib olla ka vähem usaldusväärne 

kohalejõudmise kohapealt. Samuti võib ajalehel olla liiga vähe ruumi kogu 

informatsiooni paigutamiseks. (Jones 2008, p.34) 

Nüüdsel ajal on ajalehed põhiliselt reklaamide jaoks. Keskmisest ajalehest leiab rohkem 

kui 60% ulatuses reklaame. Kuigi ajalehe suurus on läbi aegade kahekordistunud, on 

uudiste osakaal vähenenud poole võrra. (Potter 2004, lk 6) 



14 

 

Selleks, et edastada informatsiooni võimalikult paljudele inimestele näiteks kohalikus 

omavalitsuses on üks lihtsamaid mooduseid valla leht. Sinna lisatakse kõik vallaga 

seotud uudised. Kõik informatsioon tuleb koju postkasti. 

Väga sageli on vallalehed nimetatud kui „valla leht“, „valla teataja“ või „valla 

sõnumid“. Vallalehtede maht võib olla väga erinev, alustades neljaleheküljelisest kuni 

lõpetades paarikümne leheküljelisega. Keskmiselt on vallalehel 4-8 lehekülge. Kõik 

lehed võivad erineda ka sisu poolest. Vallalehtede sisu võib olla väga professionaalne ja 

ka vormistus võib olla väljaannetel erinev, kuid võib leiduda ka selliseid, kus 

piirdutakse kohaliku omavalitsuse teadete avaldamisega. Suurem ühisosa erinevate 

valdade vallalehtedel on volikogu ja valitsuse istungi kokkuvõtted, kohalikud määrused 

ning linnaametnike teated. Kirjutiste hulgas on ära märgitud ka koolide, lasteaedade või 

rahvamajade tegevustest. Üldjuhul tavainimestest juttu ei ole. Samuti leiab igast 

vallalehest kultuuriteateid, kultuurikalendrit, spordisõnumeid, sünnipäeva õnnitlusi, 

kuulutusi. (Valla… ,lk 12) 

Ajalehtedele järgnes ajakirjade teke. Ajakirjad ei sisaldanud algselt teateid, vaid 

hoopiski erinevaid nõuandeid, kriitikat ja retsensioone. Tegemist oli teadusajakirjadega, 

mis olid suunatud ainult haritud inimeste ringkonnale. (Palmaru 2003, lk 158) 

Seejärel alustas filmikunst ja filmide tootmine. Algselt nimetati seda kui 

valgustundlikku kihti, hiljem aga nimetati filmiks nii valgustundlikku kihti kui ka selle 

kandjat. Nüüdisajal on filmiks nimetatud filmitehnika vahenditega loodud teost. 

Praeguseks on televisioon arenenud riikides põhiliseim meedium, mille kaudu 

edastatakse ning võetakse vastu informatsiooni. Leida võib nii vestlussaateid, uudiseid, 

haridussaateid, muusikat, dokumentaalsaateid jne. Selle vahendi eripäraks on 

kommunikatsiooni visuaalse poole rõhutamine. Inimesed jälgivad seda, mis ekraanil 

toimub, isegi, kui nad ei keskendu sellele, millest see räägib. (Ibid., lk 159-160) 

Võimalikuks meediumiks peetakse ka raadiot. See oli kõige populaarsem meedium just 

pärast sõda. Läbi raadio sai edastada erinevaid reklaame ning informatsiooni, mis levis 

kõigini, kellel oli, millega raadiot kuulata. Tänapäeval kasutatakse samuti seda 

meediumit. Siiski märkimisväärne osa on raadio programmides muusikal kuivõrd 

uudistel ja infoedastusel. (Ibid., lk 160) 
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Kõik eelnevad teabelevivahendid on olnud klassikalised meediumid. Mõiste uus 

meedia, tuli kasutusele 1980. aastate algul, kui hakati tegema eraraadioid ja 

eratelevisioone ning uueks meediaks oli eraringhääling. Tänapäeval tähistab see aga 

erinevate meediate kombinatsiooni. Selleks on personaalarvuti ning interneti koostöö. 

Selleks on kasutatud ka sõna multimeedia. (Ibid., lk 161) 

Üldistuseks võib öelda, et meedia on info paljundaja ning informatsiooni leviku 

kiirendaja. Tänu meediale suurenes aktuaalsete sõnumite vastuvõtjate ring. (Palmaru 

2003, lk 153) 

 

1.3.  Kommunikatsioon digitaalse kommunikatsiooni ajastul 

Massimeedia kasvuga 20. sajandil vähenesid barjäärid informatsiooni saamiseks. 

Algselt raadio tulek, seejärel televisiooni areng ning lõpuks arvutid koos internetiga. 

(Potter 2004, lk 4) 

Internet on juba vana tehnoloogia, mida esimest korda rakendati aastal 1969. Laiemalt 

hakkas see levima alles 20 aastat hiljem tänu mitmele faktorile: regulaarsed arengud, 

isiklike arvutite olemasolu suurenemine, kasutajasõbralikud programmid, mis aitasid 

kergesti asju üles laadida ja palju muud. Selle tulemusel interneti kasutajate arv 

suurenes 1995. aasta 40 miljoni kasutaja juurest 1,4 miljardi kasutaja juurde 2008. 

aastaks. (Castells 2009, lk 62) 

Internet toimib teiste meediumite suhtes metameediumina. See tähendab seda, et 

internet on koht, kust võib leida teavet, mida teised meedium levitavad teatud ajal. 

Internet aitab muudes meediumides orienteeruda ning pakub valikuvõimalusi. Näiteks 

raadio levitab uudised igal täistunnil, kuid internetis on see koguaeg üleval. Samuti 

paljud ajalehed toodavad informatsiooni läbi paberlehe, kuid on ka on-line võimalused. 

See suurendab omakorda lugejaskonda ning teeb lugejate elu veidikene lihtsamaks. 

Informatsioon on alati kättesaadav ning on ruumiliselt piiramatu, kuna informatsiooni 

hulk internetis pidevalt suureneb ja laieneb. Tänapäeval on interneti kasutamine 

muutunud juba niisama loomulikuks nagu on kahel jalal käimine. (Palmaru 2003, lk 

163) 
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Internetiajastul võib igaüks, kellel on kodus arvuti ja internet, saada infot päris paljude 

asjade kohta. Tuleb osata ainult otsida ning õigeid allikaid kasutada. 

Elektroonilised kanalid, mille alla kuulub ka arvuti koos internetiga, on ühed 

võimsamad kanalid informatsiooni edastamiseks. Nad on küll vähem personaalsed ning 

suhtlus ei toimu näost näkku, samuti ei pruugi saada tagasisidet, kuid informatsiooni 

saab edastada palju kiiremini ning suuremal hulgal kui näost-näkku suhtlusel. Enne 

informatsiooni edastamist mingi kanali kaudu, tuleks kindlasti läbi mõelda, kuidas seda 

esitada tahetakse ning millisele huvigrupile see on suunatud. Mõnikord võib parim 

moodus olla nii elektrooniline kui ka traditsiooniline kanal. Nii kaua kuni kanal, mille 

kaudu saadetakse informatsiooni, kuulub sellele, kes seda informatsiooni jagab, nii kaua 

on kanalid usaldusväärsed ning neid loetakse ning teadvustatakse. (Jones 2008, pp 34-

35) 

Seega informatsiooni saamine ei ole enam niivõrd suur probleem, kuivõrd selleks on 

informatsiooni talletamise võimekus, kuna informatsiooni koguneb koguaeg juurde. 

(Potter 2004, lk 5) 

 

1.4. Edukas informatsioon ja selle probleemid  

Edukas informatsioonivahetus toimub siis, kui hoida kontrolli ja juhtida tervet protsessi. 

Sellega saab kõrvalda tegurid, mis pärsivad kommunikatsiooni efektiivsust (mõju). 

(Palmaru 44) 

Eduka kommunikatsiooni reeglid (Past 2008, lk 6): 

 vaata kõike sõnumi saaja silmadega; 

 ära kasuta halvustavaid väljendeid; 

 ära manipuleeri, kuid ole kindel selles, mida ja milleks tahad öelda; 

 tea, kas ka sõnumi saajaile on sõnum tähtis; 

 kasuta keelt, mis on arusaadav sõnumi saajale ja mis antud kultuurikontekstis 

kuulub sõnumi edastaja imagoga kokku; 

 dissonants sõnumi saatja imago ja sõnumi loomisel kasutatud sõnavara vahel 

võib tuua edu sihtgrupile tähelepanu köitmisel, aga sel juhul peab  sõnavalik 

olema teadlikult oodatavast erinev. 
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Inimesed ei pruugi teadvustada endale, et kuigi nad edastavad ja võtavad vastu 

igapäevaselt suurtes kogustes informatsiooni, ei jõua mingi osa informatsioonist õigesse 

kohta kohale. 

Päevas saadetakse triljoneid bitte informatsiooni, mis ei pruugi iialgi jõuda sinna, kuhu 

algselt oli arvestatud. Seetõttu on teada, et on olemas suhtlustõkked. Primaarseks 

suhtlustõkkeks on inimeste vähene tähelepanu asjadele, mis neid ei huvita. Üldiselt 

jagunevad suhtlustõkked kolme rühma: keskkonnast ja olukorrast tulenevad 

häiretegurid, teate edastajast sõltuvad takistused, teate vastuvõtja suhtlusbarjäärid. 

(Kidron 2004, lk 25) 

Lisaks suhtlustõketele on segavateks faktoriteks informatsiooni edastamisel ka 

kommunikatsioonibarjäärid. 

Kommunikatsioonibarjäärideks võivad olla erinev päritolu, erinev haridus, erinevad 

huvid, erinevused arukusmääras, vastastikuse huvi puudus, erinev keelekasutus, sõnumi 

edastamisoskuse puudulikkus, sõnumi vastuvõtmisoskuse puudulikkus, 

taustinformatsiooni puudus. (Kidron 2004, lk 143) 

Mida rohkem on barjääre, seda raskemini üksteist mõistetakse. Seetõttu tulebki 

hoolikalt läbi mõelda, millist informatsiooni soovitakse edastada ning kuidas keegi seda 

mõista võib. 

Edukaks kommunikatsiooniks tuleb kõike jälgida läbi sõnumi saaja silmade ning 

mõelda, kas sõnum on sõnumi saajale tähtis. Kasutada ei tohiks halvustavaid väljendeid 

ning suunamist oma väljaütlemistega soovitud tulemuse poole. Kindel tuleb olla oma 

sõnumi sisus ja selles, milleks sa seda öelda tahad. Selleks, et ei tekiks keelelist barjääri, 

tuleb kasutada keelt, mis on arusaadav sõnumi vastuvõtjale. (Past 2005, lk 9) 

 

1.5. Arutelu 

Käesolevas bakalaureusetöös on põhirõhk siiski kohaliku omavalitsuse ja 

kogukonnaliikmete vahelisel kommunikatsioonil. Käesoleva töö kontekstis on uuritud 
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Palamuse kohaliku omavalitsuse kommunikatsiooni efektiivsust kogukonnaliikmetega. 

Autor uurib nii sise- kui ka väliskommunikatsiooni. Sisekommunikatsiooniks võib 

lugeda kommunikatsiooni läbi Valla Teataja, kuna see leht on keskendunud ja saadetud 

ainult valla kogukonnaliikmetele ehk sisepublikule. Samas on Valla Teatajat võimalik 

lugeda ka läbi valla interneti kodulehekülje. Seega oleks Valla Teataja justkui nii 

sisekommunikatsiooni kui ka väliskommunikatsiooni näide. Valla interneti 

koduleheküljelt avaldub aga väliskommunikatsiooni näide, sest sealt saavad 

informatsiooni nii valla kogukonnaliikmed kui ka täiesti võõrad. 
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2. KOHALIKU OMAVALITSUSE KOMMUNIKATSIOON 
KOGUKONNALIIKMETEGA PALAMUSE VALLAS 

Bakalaureusetöös on võetud vaatluse alla Palamuse vallavalitsuse kommunikatsioon 

kogukonnaliikmetega hariduse ning kultuuri teemadel. Uuritavateks objektideks on 

Palamuse alevik ning Luua küla. Valik osutus nendele, kuna need on Palamuse valla 

suurimad külad ja nendes on ainukesena toimivad koolid. Palamusel on Oskar Lutsu 

Palamuse Gümnaasium ning Luual on Luua algkool ning Luua Metsanduskool. 

Uurimisviisiks on valitud kvalitatiivne uurimisviis. Kasutatud on dokumendivaatlust, 

kontentanalüüsi ja intervjuud. Andmete kogumiseks on kasutatud dokumendivaatluse, 

kontentanalüüsi ja intervjuu meetodit. Kontentanalüüsi saab kasutada erinevate 

ajaleheartiklite ja intervjuu tekstide uurimiseks. Kvalitatiivne kontentanalüüs uurib 

teksti ja valitud huvigrupi vahelisi suhteid, üritades selgitada, milline tähendus sealt 

välja koorub. (Macnamara, 2005). Dokumendivaatluse alusdokumendiks on valla 

arengukava, millest võeti vaatluse alla arengu eesmärgid aastatel 2008-2016. Intervjuu 

eesmärk on teada saada, mida intervjueeritav mõtleb ja arvab. Enne intervjuud 

koostatakse küsimustik või kava ning intervjuu vältel suunab intervjueerija. (Laherand 

2008) Valitud uuringu all on mõeldud sellist uuringut, kus keskendutakse tähendusele. 

Intervjuu uurimismeetodit on sobilik kasutada siis, kui leidub olukordi, mida ei ole 

võimalik uurida katsetades, vaid soovitakse uurida tegelike olukordadena (Syrjälä jt. 

1994, viidatud Laherand 2010, lk 23). Intervjuu meetod valiti seetõttu, et saada 

võimalikult laiahaardelisi ning ausaid vastuseid. Samuti intervjueeriti ainult 10 inimest, 

kellest igas vanusevahemikus oli kaks vastajat. Vastustes oodati erinevaid märksõnu, 

mis on leitud Palamuse valla arengukava tulenevastest eesmärkidest, Palamuse valla 

kodulehelt või Palamuse Valla Teatajast. Uuring on suunatud inimestele, kelle 

kogemusi ja tõlgendusi on soovitud paremini mõista. 
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Kvalitatiivne uurimismeetod on hea seetõttu, et numbrite asemel keskendutakse 

sõnadele, intervjueerija suhestub intervjueeritavatega ning intervjueeritavad tunnevad 

end vastates vabamalt, vastused saavad olla pikad ja rohke informatsiooniga, 

intervjueerija saab rikkalikke ja detailseid vastuseid, intervjueeritavad saavad vastata 

endale sobivas tempos ja kõneviisis, mis aitab intervjueeritavatel end rohkem avada 

ning öelda, mida nad tegelikult arvavad. (Daymon, Holloway 2002, pp 5-6) 

Objektideks valiti Palamuse valla interneti kodulehekülg ning Palamuse Valla Teataja. 

Valla Teataja valiti, kuna see jõuab igasse kodusse ning samal ajal on ka pidevalt 

kättesaadav internetis valla kodulehel. Interneti kodulehekülg valiti, sest see on kogu 

aeg kättesaadav. Meetodiks valiti dokumendivaatlus, mille käigus kodeeriti märksõnad, 

mille kaudu analüüsiti kohaliku omavalitsuse poolt edastavat informatsiooni. Samuti 

uuriti kogukonnaliikmete arusaamist sellest informatsioonist. Intervjuu objektideks on 

Palamuse aleviku ja Luua küla elanikud, kuna need on Palamuse valla suurimad külad 

ja nendes toimivad ka valla koolid. 

Töö empiiriline osa on tehtud läbi kolme meetodi, et saada teada, millist informatsiooni 

soovib vald läbi valitud infokanalite edastada ehk mis olid arengukava eesmärgid millist 

informatsiooni vald tegelikult läbi Valla Teataja ja interneti kodulehekülje edastab ning 

millist informatsiooni kogukonnaliikmed vastu on võtnud ja kuidas seda mõistnud. 

Informatsioon, mida vald soovib läbi uurija poolt valitud kanalite edastada, on võetud 

Palamuse valla arengukava eesmärkidest. Eesmärkide valikul on uurija keskendunud 

kultuuri ja hariduse teemadele. Nendest teemadest valiti välja järgmised märksõnad: 

koostöö Luua Metsanduskooliga, huvi-, spordi- ja täiendkoolitustegevus, muuseumi 

turismiinfopunkti avamine, kultuuriürituste läbiviimine, aktiivsete inimeste ja 

kodanikuühenduste toetamine ning valla poolne tunnustamine. Hariduse- ning 

kultuurivaldkonna valikut selgitab töö autor arengukavas sisalduvate eesmärkide 

alalõigus 2.2. Informatsioon, mida vald edastab läbi interneti kodulehe ja Valla Teataja, 

on leitud märksõnadena. Valla Teatajast on analüüsitud samade märksõnade kasutamist 

ja olemasolu, selleks on valimisse võetud 13 kuu Valla Teatajad ajavahemikus aprill 

2013-aprill 2014. Analüüsimisel on kasutatud eri värvi ristikesi. Iga ristike näitab, mitu 

korda on teema esinenud valla lehes ja värvid näitavad, millisel leheküljel on seda 

märksõna ilmutatud. Esimene lehekülg on märgitud punasega, teine lehekülg on 
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märgitud sinisega, kolmas lehekülg on märgitud rohelisega ning viimane ehk neljas 

lehekülg on musta ristikesena. Informatsioon, mida kogukonnaliikmed vastu võtavad, 

on saadud läbi intervjuude ning intervjuu analüüsi, kasutades intervjuu kodeerimisel 

samu märksõnu, mis vallalehe ja kodulehe kodeerimisel. 

Sama põhimõttega uuriti ka Palamuse valla interneti kodulehekülge. Uuriti märksõnade 

esinemist ja nende sagedust. 

Intervjuuga uuriti, kuidas kogukonnaliikmed on valla poolt edastatavat informatsiooni 

vastu võtnud, kuidas nad seda mõistavad ning mida nad oluliseks peavad. Intervjuule 

vastamiseks valis töö autor 10 inimest. Neist viis olid Palamuse aleviku elanikud ning 

viis Luua küla elanikud. Tegemist on valla suuremate küladega. Intervjueeritavad olid 

valitud erinevatest vanusegruppidest. Vanusevahemikud on 0-19; 20-39; 40-59; 60-79 

ning 80 ja vanemad. Igast vanusevahemikust valiti kaks inimest, jälgides ,et nad oleksid 

erinevates küladest ja erinevast soost. 

Intervjuu andmete dokumenteerimiseks kasutati transkribeerimist. Transkribeerimiseks 

ehk litereerimiseks nimetatakse salvestatud intervjuu muutmist tekstiks ja sellele 

kirjaliku kuju andmist (Laherand 2010, lk 279). Selles töös kasutati intervjueerimisel 

diktofoni ja hiljem koostati intervjuuprotokollid. Vastuseid analüüsiti samade eelpool 

kodeeritud märksõnade alusel. 

 

2.1. Palamuse valla üldiseloomustus 

Palamuse vald paikneb Jõgeva maakonnas. Valla keskuseks on Palamuse alevik. 

Palamuse vald piirneb ( vt joonis 1) põhjast Torma vallaga, idast Saare vallaga, lõunast 

Tabivere vallaga ja läänest Puurmani ning Jõgeva valdadega. [Terviseprofiil 2010 lk 7] 
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Allikas: Palamuse terviseprofiil 

Joonis 1. Palamuse valla asukoht ümbritsevate valdade suhtes 

Palamuse vald asub Tallinnast ~180 km, Tartust 40 km kaugusel. Valla pindala on 216 

km², vallas elab 01.01.2014. a seisuga 2259 elanikku. Vallas on üks alevik ja 25 küla. 

12.12.1991. a kinnitati Palamuse valla omavalitsuse staatus. Palamuse kihelkond on üks 

vanemaid Eestis. (Ibid., lk 7) 

Palamuse vallas on kaks üldhariduskooli: Luua Algkool ja Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasium. Luua Metsanduskool koolitab spetsialiste kogu vabariigile. Vallas on 

lasteaed Nukitsamees. Palamuse Vallavalitsus asub Palamuse valla suurimas keskuses 

Palamuse alevikus. Rahvakirjanik Oskar Lutsu poolt Paunvere nime all kuulsaks 

kirjutatud Palamuset mainiti esmakordselt 1234. a. Suuremad külad Palamuse vallas on 

Luua küla (4 km Palamuse alevikust) ja Kaarepere küla (5 km Palamuse alevikust). 

[Valla tutvustus 2014] 

  

http://www.palamuse.ee/index.php?lang=est&linker=true&id=1852
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2.2. Palamuse valla arengukava eesmärgid 

Palamuse valla kehtiv uuringu märksõnade leidmiseks võeti aluseks kehtiv valla 

arengukava versioon, mis on avaldatud valla kodulehel. Arengukava eesmärgid 

kodeeriti autori poolt märksõnadeks, mis on aluseks valla kodulehe ja valla Teataja 

uurimisel. 

Selleks, et valida sobivad eesmärgid, on autor uurinud Palamuse valla 2013. ja 2014. 

aasta eelarvet. Seda illustreerib joonis 2. 

 

Joonis 2. Palamuse valla eelarve jaotus aastaks 2014 

Eesmärkide eristamisel on autor keskendunud kultuuri ja hariduse teemadele, sest 

eelarve jaotuselt selgub, et haridusele on eraldatud suurim osa eelarvest, nimelt 

1 366 591€. Vabaaeg, kultuur ja religioon on omandanud eelarvest suuruselt kolmanda 

tähtsuse, nimelt 243 850€. Teisel positsioonil on üldised valitsussektori teenused 

eraldatud eelarvega suuruses 374 371€. Viimane on suunatud valla igapäevasele 

toimimisele, kultuuri ja hariduse teenused on suunatud otseselt valla elanikele. Samad 

valdkonnad olid esindatud ka 2013. aasta eelarves. Käesolevas uuringus uuritakse 

valdkondi, mis on keskendunud otseselt valla elanikele. 

374 371,00 € 15 500,00 € 

160 199,00 € 48 

506,00 € 

163 932,00 € 

1 750,00 € 
243 850,00 € 

1 366 591,00 € 

181 

381,00 € 
Üldised valitsussektori 

teenused 

Avalik kord ja julgeolek 

Majandus 

Keskkonnakaitse 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 

Tervishoid 

Vabaaeg, kultuur ja 

religioon 

Haridus 

Sotsiaalne kaitse 
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Eesmärkide valik sõltus ka sellest, millised eesmärgid on valitud prioriteetseteks 2014. 

aastaks. Hariduse valdkonnal on eesmärgiks (vt tabel 1) aastaks tagada 

konkurentsivõimeline põhi- ja gümnaasiumiharidus ning kvaliteetsed tingimused põhi- 

ja üldhariduse pakkumiseks. 

Tabel 1. Arengukavas sisalduv eesmärk hariduse kvaliteedi suurendamiseks 

Tegevus 
Aeg 

Vastutaja Allikad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Eesmärk 3.2: Tagatud on konkurentsivõimeline põhi- ja gümnaasiumiharidus ning kvaliteetsed 

tingimused põhi- ja üldhariduse pakkumiseks. 

1.Koostöö Luua 

Metsanduskooliga 

(õpilaskodu, õpetajate 

vahetus, eelkutseõppe 

arendus, autoõpe) 

X X X X X 

Vald, 

OLPG, 

LMK 

OLPG 

eelarve, 

LMK 

eelarve 

Allikas: Palamuse valla arengukava lisad 2008 - 2016. 

Täpsem tegevus, mida soovitakse tagada, on koostöö Luua Metsanduskooliga. See 

sisaldab õpilaskodudesse õpilaste paigutamist, õpetajate vahetust koolide vahel, 

eelkutseõppe arendust Palamuse Gümnaasiumis ning autoõppe võimaldamist. 

Kontentanalüüsi kodeeritavateks märksõnadeks valiti „koostöö Luua 

metsanduskooliga“. 

Eesmärgi 3.3 tegevusteks on (vt tabel 2) elanike omaalgatusel elanike haridustee 

täiustamine huvi- ja täiendkoolituse alal. 

Tabel 2. Arengukavas sisalduv eesmärk haridustee täiendamiseks 

Tegevus 
Aeg Vastutaja Allikad 

2013 2014 2015 2016 2017   

Eesmärk 3.3: Vald toetab elanike omaalgatusi haridustee täiustamisel huvi- ja täiendkoolituse 

alal 

2.Vald toetab huvi-, 

spordi- ja 

täiendkoolitustegevust 

X X X X X Vald 
Valla eelarve, 

projektipõhine 

Allikas: Palamuse valla arengukava lisad 2008 - 2016. 

Selle eesmärgi tegevusteks olid huvi-, spordi- ja täiendkoolitustegevuste toetamine. 

Kontentanalüüsi kodeeritavateks märksõnadeks valiti „huvi-, spordi- ja 

täiendkoolitustegevus“. 
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Kultuuri osas valiti eesmärkideks kultuuripärandi väärtustamine kohalike seas ning 

kultuurihuvi suurendamine. Tabel 3 illustreerib eesmärk 2.2 kultuuripärandi 

väärtustamist. 

Tabel 3. Arengukavas sisalduv eesmärk kultuuripärandi väärtustamiseks 

Tegevus 
Aeg 

Vastutaja Allikad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Eesmärk 2.2: Palamuse vald ja selle elanikud väärtustavad kohalikku kultuuripärandit 

3.Muuseumisse 

turismiinfopunkti 

taasavamine ja töös 

hoidmine 

X X    
Muusem, 

Vald 

Kaasfinant-

seering valla 

eelarvest, 

projektipõ-

hine 
Allikas: Palamuse valla arengukava lisad 2008 - 2016 

Eesmärgi teostamiseks on üheks tegevuseks muuseumisse turismiinfopunkti 

taasavamine ning töös hoidmine. Vastutajateks on muuseum ning vald. See aitaks valla 

elanikel hoida elus Palamuse valla ajalugu, mis on kogunenud Palamuse kihelkonna 

muuseumisse. Kontentanalüüsi kodeeritavateks märksõnadeks valiti  „muuseumi 

turismiinfopunkti avamine“. 

Järgmine valitud eesmärk (vt tabel 4) on suunatud kultuurihuvi suurendamiseks. 

Tabel 4. Arengukavas sisalduv eesmärk kogukonnaliikmete kultuurihuvi 

suurendamiseks 

Tegevus 
Aeg 

Vastutaja Allikad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Eesmärk 2.3: Elanikkonnas ja külastajates kasvab kultuurihuvi, mis suurendab osalemist 

huviringides ja erinevatel üritustel. Valla olemasolevad traditsioonilised kultuuri- ja 

spordiüritused on populaarsed ja jätkusuutlikud. Lisanduvad uued üritused. 

4.Vald jätkab 

vastavalt võimalustele 

kultuuriürituste 

läbiviimise toetamist 

X X X X X Vald Valla eelarve 

5.Vald jätkab 

aktiivsete inimeste ja 

kodanikeühenduste 

initsiatiivi toetamist 

X X X X X Vald Valla eelarve 

6.Valla poolne 

tunnustamine 
X X X X X Vald 

Projektipõhi-

ne, 

kaasfinantsee-

ring valla 

eelarvest 

Allikas: Palamuse valla arengukava lisad 2008 - 2016. 



26 

 

Eesmärgi täitmiseks jätkab vald kuni 2017. aastani vastavalt võimalustele 

kultuuriürituste läbiviimise toetamist. Samuti jätkab vald aktiivsete inimeste ja kodanike 

ühenduste initsiatiivi toetamist ning jätkub ka valla poolne tunnustamine. Kõikide tabel 

4 teenuste pakkujaks on ainuüksi vald. On valitud kolm kodeeritavat teemat. Kontent-

analüüsi kodeeritavateks märksõnadeks valiti „kultuuriürituste läbiviimine“, „aktiivsete 

inimeste ja kodanikuühenduste toetamine“ ning „valla poolne tunnustamine“. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et valla arengukavast valiti välja kuus kodeeritavat teemat, 

mis on valla eesmärkides prioriteetideks. 

 

2.3. Kodeeritavate märksõnade esinemine Valla Teatajas ja 
valla interneti kodulehel 

Selleks, et mõista valla kodeeritavate teemade esinemist ja sagedust, uuriti valitud 

märksõnade kasutamist valla Teatajas ja interneti koduleheküljel. Võrreldes 

kodeeritavaid märksõnu ja väljastatavat informatsiooni artiklites ja koduleheküljel, sai 

autor selguse, kuivõrd eesmärgikindlat informatsiooni vald tegelikult edastab. 

2.3.1. Valla Teataja analüüs 

Valla Teataja analüüsimiseks valiti kokku 13 Palamuse Valla Teatajat. Valla Teataja 

ilmub üks kord kuus. Kodeeritavad märksõnad on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5 näitab, millises kuus on kodeeritud märksõnadega artiklid esinenud. Kõik kuud, 

kus märksõnadega seotud artiklid on esinenud vähemalt korra, on märgitud ristikesega. 

Ristikesed on värvitud vastavalt sellele, millisel leheküljel artikkel on asunud. Punased 

ristid tähistavad esilehe uudiseid, et näha milliste märksõnadega artikleid kõige 

tähtsamateks peetakse. Leheküljel kaks olevad uudised on märgitud siniste ristidega. 

Leheküljel kolm olevad uudised on märgitud roheliste ristidega. Viimasel leheküljel 

olevad uudised on märgitud mustaga. Kuud, kus ei ole ühtegi valitud märksõnadega 

artiklit, on jäetud tühjaks. 
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Tabel 5. Märksõnade ilmnevus uuritavate kuude Valla Teatajas 

Märksõnade kooslus 

A
p

ri
ll

 2
0
1

3
 

M
ai

 2
0

1
3
 

Ju
u

n
i 

2
0

1
3
 

Ju
u

li
 2

0
1

3
 

A
u

g
u

st
 2

0
1

3
 

S
ep

te
m

b
er

 2
0
1

3
 

O
k

to
o

b
er

 2
0

1
3
 

N
o

v
em

b
er

 2
0
1

3
 

D
et

se
m

b
er

2
0

1
3
 

Ja
an

u
ar

 2
0
1

4
 

V
ee

b
ru

ar
 2

0
1

4
 

M
är

ts
 2

0
1

4
 

A
p

ri
ll

 2
0
1

4
 

 

1.Koostöö Luua 

Metsanduskooliga 
  X           

2.Huvi-, spordi- ja 

täienduskoolitustegevus 
X X X X X X    X  X X 

3.Muuseumi 

turismiinfopunkti 

taasavamine 

             

4.Kultuuriürituste 

läbiviimine 
X X X X X X X X X X X X X 

5.Aktiivsete inimeste ja 

kodanikuühenduste 

initsiatiivi toetamine 

X X X X X X X X X X X X X 

6.Valla poolne 

tunnustamine 
X X        X X X X 

 

Jaotus on tehtud sellel põhjusel, et näidata uudise olulisust. Esilehel olevad uudised on 

üldjuhul kõige tähtsamad ning neile pööratakse ka rohkem tähelepanu. Viimasel lehel 

on vastupidi. Värve on kasutatud, et eristada visuaalselt millises kuus on uudis olnud 

ning mis lehel. 

Kodeeritud märksõnade „Luua Metsanduskooli koostöö“ kohta Palamuse vallaga 

kirjutatakse ainult ühes Teatajas. Selleks oli 2013. aasta juuni Valla Teatajas Luua 

Metsanduskoolist kirjas, et vallavalitsuse 23. mai istungil otsustati anda kasutusluba 

Luua Metsanduskooli võimlale Luua külas. See tähendab, et valla elanikud saavad 

kasutada Metsanduskooli võimlat soovi korral. Kuna see on hariduses üks 

prioriteetsemaid valdkondi, siis võib järeldada, et Valla Teatajas ei ole see olnud 

prioriteetne, sest 13 kuu jooksul on tehtud selle kohta ainult üks artikkel. 
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Kodeeritud märksõnade „huvi-, spordi- ja täiendkoolitustegevuse“ kohta leidis töö autor 

erinevaid artikleid üheksast Valla Teatajast. 

Huvitegevusest oli üks uudis esilehel, mistõttu peeti seda teistest tähtsamaks. Selleks 

uudiseks oli 2013. aasta augustikuu numbris „Noortelaagri muusikali arenemine“. 

Tähtsaks peeti seda seetõttu, et paljud Palamuse valla noored said enda muusikalist 

annet näidata suurema rahva ees. Augustikuu Valla Teatajas oli infot Lutsu 

Filmipäevade kohta, kus samuti oli mitmeid erinevaid õpitubasid, millest valla elanikud 

said osa võtta. Otseselt kodeeritavasse huvi-, spordi- ja täiendkoolitustegevuse 

märksõnasse oli üks meeldejääv reklaam augusti Valla Teatajas. Nimelt seal oli 

üleskutse lastevanematele, et nad esitaksid avaldusi Palamuse vallavalitsusele enda 6-19 

aastaste laste huviala kulude toetamiseks. See oli käesoleva töö autori arvates hea näide, 

kuidas vald tõesti edastab informatsiooni oma eesmärkide täitmiseks kõikidele valla 

elanikele, sest valla Teataja jõuab igasse kodusse. Sõnum oli konkreetne ja kindel. 

2013. aasta aprilli Teatajas oli rõhk kohvikklubidel, mis on suunatud vanematele 

inimestele. Samal numbris oli ka käsitööhuvilistele „padjaklubi“ kuulutus, mis kutsub 

kõiki huvilisi käsitööd tegema. Padjaklubiks nimetati koosviibimisi, millest võtsid osa 

eakamad inimesed. 2014. aasta märtsikuu Teatajas oli infot koolilastele vaheajaks, 

nimelt klaasi maalimine. 2014. aasta aprilli Valla Teatajas on informatsiooni noorte 

suvelaagri toimumise kohta. Sporditegevuse kohta oli 2013. aasta mai Teatajas 

liikumissarja jõudmine Palamuse valda ning oli märgitud, milliseid sporditegevusi oli 

võimalik sel ajal teha. Samas numbris räägiti möödunud maanteejooksu võistlusest. 

Kirjas oli samuti Kaareperes tehtava õpitoa kohta kuulutus. 2013. aasta juunikuu 

Teatajas oli kuulutus jaanipäeva rammumehe võistluse kohta, mis on siiani üks 

suurimaid spordivõistluseid Palamuse vallas. Samas numbris oli ka üleskutse 

käsitööhuvilistele. 2013. aasta juulikuises Teatajas oli esilehe artikkel jaanipäeva 

rammumehe võistluse kohta ja kuulutus Kaarepere külapäevade kohta, mis sisaldas 

hulganisti erinevaid õpitubasid. 2013. aasta septembrikuu Teatajas oli kuulutus 

Palamuse valla lahtiste võistluste kohta sangpommis. 2014. aasta jaanuarikuu Teatajas 

olid kuulutused võimlemis- ja aeroobikaringi kohta. Täiendkoolituse kohta ei leidnud 

autor ühtegi artiklit ega kuulutust. Tööst järeldub, et valla teatajas on reklaamitud kõige 

enam (9) valla elanikele mõeldud huvitegevusi. Pisut vähem on pakutud sporditegemise 

võimalusi (6). Üldse ei olnud pakutud täienduskoolitus temaatikat. Seega võib jällegi 
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öelda, et kuigi haridus on prioriteet, on täiskasvanute koolitamisele pööratud vähe 

tähelepanu. 

Kodeeritud märksõna „muuseumi turismiinfopunkti taasavamise“ kui ka üldiselt 

muuseumi turismiinfopunkti töö kohta ei leidnud töö autor mitte ühtegi artiklit. Kuigi 

vald oli seadnud endale eesmärgi muuseumi turismiinfopunkti taasavada, siis ei ole 

selle tegevuse kohta mitte mingisugust informatsiooni jagatud. 

Kodeeritud märksõnu“ kultuuriürituste läbiviimise“ kohta on avaldatud kokku 13 Valla 

Teatajas ning igas kuus on vähemalt üks artikkel olemas. Alustades lillepeost Siiri 

Sisaskiga, jätkates tantsumuinasjutu ja jaanipäeva „rammumehega“, lõpetades Paunvere 

laada ja vabaõhu etendustega. Informatsiooni kultuuriürituste kohta võib leida 

igakuisest Valla Teatajast. Siit järeldub, et vallas toimub igas kuus vähemalt vähemalt 

üks kultuuriüritus, milles valla elanikud saavad osaleda. Ja Valla Teataja on seda kas 

siis reklaaminud või kajastanud. Igal juhul on see olemas. 

Kodeeritud märksõna „aktiivsete inimeste ja kodanikuühenduste initsiatiivi toetamine“ 

on saanud väga palju tähelepanu. Igas Palamuse Valla Teatajas vahemikus aprill 2013-

aprill 2014 on vähemalt üks artikkel mõne tubli aktiivse inimese saavutustest ning tema 

tunnustamisest. Põhilised on olnud sportlastele või muusikutele tunnustuse avaldamine 

ning edu soovimine. Siit võib järeldada, et üks eesmärkidest, valla elanike 

tunnustamine, on valla lehes süsteemselt ja igakuiselt kajastatud. 

Vallapoolsed suuremad ja tähtsamad tunnustused on üldjuhul paigutatud esilehele. Eriti 

tähtsaks on peetud huumoripreemia väljaandmist ja valla aukodaniku nimetamist. 

Viimane Huumoripreemia laureaat oli Jan Uuspõld, kellest tehti esilehe artikkel. 13-st 

Valla Teatajast võib valla tunnustamise kohta lugeda vähemalt kuuest lehest. Kuuest 

artiklist neli on olnud esilehel. Võib järeldada, et need uudised on tähtsad. 
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2.3.2. Kodeeritava informatsiooni esinemine interneti 

kodulehel 

Koduleht jagab informatsiooni kahele sihtgrupile - kohalikule elanikule kui ka 

külalisele Seal on esindatud rubriigid nagu on vallavalitsus, haridus ja kultuur, turism, 

sport ja vabaaeg, ehitus ja planeerimine, keskkond, sotsiaal, ettevõtlus ja tervishoid. Töö 

autor analüüsis Palamuse valla kodulehte eelpool kodeerimise aluseks võetud 

märksõnadega ning samal meetodil kui Valla Teatajat. Kasutati sama 

analüüsimismeetodit. Sagedust ei olnud võimalik välja tuua. Tulemused, kas 

märksõnade kood on esindatud kodulehel, on tabelis 6. 

Tabel 6. Kodeeritavate märksõnade olemasolu Palamuse valla interneti koduleheküljel 

ja kodulehekülje (v.a elektrooniline Valla Teataja ja arengukava) 
Märksõnade kooslus Olemasolu interneti koduleheküljel 

1.Koostöö Luua Metsanduskooliga  

2.Huvi-, spordi- ja täienduskoolitustegevus X 

3.Muuseumi turismiinfopunkti taasavamine  

4.Kultuuriürituste läbiviimine X 

5.Aktiivsete inimeste ja kodanikuühenduste 

initsiatiivi toetamine 
 

6.Valla poolne tunnustamine X 

Märksõna „koostöö Luua metsanduskooliga“ kohta ei leidnud töö autor ühtegi artiklit, 

mis vihjaks koostööle  Luua Metsanduskooliga. 

Märksõna „huvi-, spordi- ja täiendkoolitustegevus“ kohta leidis töö autor rohkem 

vasteid. Enamik oli spordi- ja vabaaja leheküljel interneti leheküljel. Kodeeritava 

märksõnaga seonduvad sõnad olid võimla kasutamine, Kuremaa ujula kasutamine, 

maanteejooks, jalgrattasõit ja Lauri Ausi mälestusvõistlus. 

Märksõna „muuseumi turismiinfopunkti avamine“ kohta ei leitud ka koduleheküljelt 

üldse informatsiooni.  

Märksõna „kultuuriürituste läbiviimine“ kohta võib leida informatsiooni nii Palamuse 

valla interneti kodulehekülje kalendrist, kui ka hariduse ja kultuuri valdkonna 

internetilehelt. Autor leidis, et märksõna kultuuriürituste läbiviimine on kajastatud 

ainult reklaamina. Sisulisi artikleid sellel teemal ei ole. 
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Märksõna „aktiivsete inimeste ja kodanikuühenduse initsiatiivi toetamine“ kohta infot 

interneti koduleheküljel ei ole. Seega võib öelda, et koht, valides interneti kodulehekülje 

ja Valla Teataja vahel, kus aktiivseid inimesi ja kodanikuühenduste initsiatiivi 

toetatakse, on Palamuse Valla Teataja. Sellist rubriiki ei ole olemas. 

Märksõna „valla poolne tunnustamine“ on esindatud interneti koduleheküljel. Seda 

enamasti reklaamides huumoripreemia üritust ja tulemusi või Palamuse valla 

aukodaniku üritust ja tulemusi. Mõlemad on leitavad Palamuse valla interneti 

koduleheküljel üldinfo alt. 

 

2.4. Intervjuu analüüs 

Käesolev peatükk keskendub intervjuude analüüsile. Intervjuud koosnesid kolmest 

osast. Osadeks olid arvamused Valla Teataja kohta, teises osas on arvamused valla 

interneti kodulehekülje kohta ning kolmandas teadmised Palamuse valla arengu 

eesmärkide kohta. 

Selleks, et teada saada, kuidas valla elanikud on kahe valitud infokanaliga saadetud 

informatsiooni vastu võtnud ja sellest aru saanud, koostati struktureeritud intervjuu. 

Selleks valmistati kõik küsimused ette, seejärel valiti intervjuule vastajad. ning esitati 

küsimused kõigile ühtemoodi. 

Intervjuule vastamiseks valis töö autor 10 inimest. Neist viis olid Palamuse aleviku 

elanikud ning viis Luua küla elanikud. Tegemist on valla suuremate küladega. 

Intervjueeritavad olid valitud erinevatest vanusegruppidest. Vanusevahemikud on 0-19; 

20-39; 40-59; 60-79 ning 80 ja vanemad (vt joonis.3). Igast vanusevahemikust valiti 

kaks inimest, jälgides ,et nad oleksid erinevates küladest ja erinevast soost. Uuriti ka 

haridustaset. 
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Joonis 3. Elanike arv Palamuse vallas vanusevahemike järgi 2013. aastal 

Vastuste analüüsist selgus, et meeste ja naiste vahelistel vastustel ei olnud erinevusi, 

seetõttu töö autor ei erista meeste ja naiste vastuseid käesolevas analüüsis. Samuti ei 

olnud erinevate haridustasemega vastajate vahel märgatavaid erisusi, välja arvatud sõna 

kasutus vastamisel, mis tuleb hiljem ka tekstist välja. Seega ei eristata ka haridust 

vastuste analüüsil. 

Tabelis 7. on toodud intervjuude perioodid ning intervjueeritavad. Intervjuud viidi läbi 

perioodil 5. mai 2014 - 7. mai 2014. 

Tabel 7.Ülevaade intervjuude toimumisaegadest 
Kuupäev Intervjueeritav 

05.05.2014 

P20-39 

P40-59 

P60-79 

06.05.2014 

L0-19 

L20-39 
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07.05.2014 
P0-19 

P80+ 
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Intervjueerimist alustas intervjueerija 05.05.2014 Palamuse aleviku inimestest, kuid 

kuna vanusevahemikus 0-19 ja 80 ja vanemad Palamuse aleviku elanikud ei saanud 

sellel päeval intervjuule vastata, siis jätkati Palamuse aleviku elanike intervjueerimisega 

07.05.2014. Teisel intervjueerimise päeval ehk 06.05.2014 intervjueeriti kõikide 

vanusevahemike Luua küla elanikke. 

Intervjuuga soovis autor uurida, kuidas elanikud mõistavad valla poolt edastatud 

informatsiooni valla poolt valitud kanalite kaudu. Kuidas nad seda mõistavad ja millist 

informatsiooni nad vajavad. Vastajad kodeeriti vanuse ja elukoha järgi, kuna haridus ja 

sugu osutusid ebaoluliseks. Vastajate kodeerimiseks kasutas autor värve, et töös neid 

parem eristada oleks. 

Kodeeriti värvide, elukoha ja vanusevahemiku alusel. Kasutati viit värvi. 

P0-19 = Roheline 

L0-19 = Roheline 

P20-39 = Punane 

L20-39 = Punane 

P40-59 = Sinine 

L40-59 = Sinine 

P60-79 = Oranž 

L60-79 = Oranž 

P80+ = Pruun 

L80+ = Pruun 

P - Palamuse   L – Luua 

 

2.4.1. Intervjuu analüüs 

Antud peatükk koosneb kolmest erinevast küsimusteblokist. Esimeses blokis on 

küsimused Palamuse Valla Teataja kohta ning blokis on seitse küsimust (1-7). Teises 

blokis on küsimused Palamuse valla interneti kodulehekülje kohta ning blokis on viis 
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küsimust (8-12). Viimases ehk kolmandas blokis on uuritud teadmisi Palamuse valla 

arengukava eesmärkide kohta. Blokis on seitse küsimust (13-19). 

1. Kas Te loete Palamuse Valla Teatajat? 

Palamuse Valla Teatajat loevad kümnest vastajast kaheksa. P0-19: „Vahest.“. L20-39: 

„Vahel harva loen.“ . P40-59: „Jaa! Loen meelsasti seda.“. L40-59: „Jaa.“. P60-79: 

„Kindlasti!“. L60-79: „Loen ikka.“. P80+: „Jaa, loen! Ma väga armastan seda.“. L80+: 

„Jaa, ikka alati.“  

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 20-39 ei loe Palamuse Valla Teatajat, kuna 

internetist on kõik kiiremini kättesaadav. P20-39: „Ma ei loe Teatajat, kuna interneti 

kodulehelt saab info palju kiiremini kätte“. Luua küla vastaja vanusegrupis 0-19 ei loe 

Valla Teatajat aga seetõttu, et see ei paku huvi. L0-19: „Ei loe, kuna see ei ole huvitav.“ 

Valla Teataja on valla oluline teabekanal kuna seda loeb enamik vastajatest. Kuus loeb 

pidevalt ehk on püsilugejad. See näitab, et lehte väärtustatakse ning informatsiooni 

vajatakse. 

2. Kui vajalik on Teie meelest Palamuse Valla Teataja? 

Vajalikuks pidasid Palamuse Valla Teatajat kuus vastajat kaheksast. Nendest kuuest 

vastajast 4 olid Palamuse aleviku elanikud ning ülejäänud 4 olid Luua küla elanikud. 

L20-39: „Piisavalt vajalik, et selle tegemist jätkata.“. P40-59: „Jah, on ikka vajalik. Siit 

saab ikka informatsiooni. Kui seda ei tuleks, siis ei teaks mitte midagi mis siin 

toimuks.“. P60-79:  „Vajalikuks. Väga vajalikuks.“. L60-79: „Ikka vajalik jah.“. P80+: 

„Väga! Ikkagi kõike asju saab sealt kuulda ja on sul käepärast, tuuakse iga kuu kodu ja 

on käepärast võtta.“. L80+: „No peab olema ikka, aga mina arvan, et paar korda kuus 

võiks käia.“. 

Vastajatest kaks ei pea Valla Teatajat vajalikuks. P0-19: „Ei ole vajalik.“. L40-59: 

„Mmm, oluliselt mitte.“ 

Vajalikuks peavad Teatajat Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 40-59, 60-79 

ning 80 ja vanemad. Luua küla vastajatest pidasid Teatajat vajalikuks vanusevahemikud 
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20-39, 60-79 ning 80 ja vanemad. Kuna elanikud peavad Valla Teatajat vajalikuks, siis 

informatsiooni edastamine läbi sellise kanali on valla ja elanike jaoks sobiv. 

3. Millise valdkonnaga seotud informatsiooni Te Palamuse Valla Teatajast 

meelsamini loete? 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 0-19 loeb ainsana meelsamini 

spordiuudiseid Valla Teatajast. P0-19: „ Spordiuudiseid loen kõige meelsamini.“. 

Luua küla vastajad vanusevahemikus 20-30, 60-70 ning 80 ja vanemad loevad 

meelsamini vallavalitsuse ning valla uudiseid. L20-39: „Valla kohta käivad uudiseid 

loen, näiteks, mis toimub volikogus.“. L60-79: „No see vallavalitsuse elu on see nagu 

rohkem huvitav.“. L80+: „Noh minul ikka vallavolikogu, kust tean, kas visatakse 

korterist välja või mitte. No ja ikka kõik siukesed. Tagumine pool kultuuriüritused ja 

niukesed.“ 

Kogu vallalehes edastatavat informatsiooni loevad meelsasti nii Palamuse aleviku kui 

ka Luua küla vastajad vanusevahemikus 40-59. P40-59: „Kindlat valdkonda ei ole. 

Loen kõike“. L40-59:“ Ma loen kõike sealt.“. 

Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 60-79, 80 ja vanemad samuti loevad Valla 

Teatajast kogu informatsiooni meelsasti. P60-79: „Kõiki! Otsast lõpuni, Sest ta on nii 

väike leht“. P80+: „Ma loen kõiki!“. 

Valla Teatajast loetakse meelsamini valla kohta käivaid uudiseid. Leidus ka vastajaid, 

kes loevad kogu informatsiooni Valla Teatajast. 

4. Kui informatiivne on Valla Teataja Teie jaoks? 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 0-19 arvab, et Valla Teataja ei ole piisavalt 

informatiivne ning infot võiks rohkem olla. P0-19: „Ei ole väga informatiivne. Võiks 

rohkem infot olla.“.  

Vanusevahemiku 20-39 Luua küla vastaja, 40-59 Palamuse aleviku vastaja ning 

vanusevahemiku 80 ja vanemad mõlemad vastajad peavad Palamuse Valla Teatajat 

väga informatiivseks. L20-39: „Vägagi informatiivne, see toob kõige olulisema välja.“. 
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P40-59: „Kogu informatsioon tuleb ikka Valla Teatajast. Mis vallas üldiselt toimuvad.“. 

P80+: „Väga.“ 

Piisavalt informatiivseks pidasid Palamuse Valla Teatajat Luua vastajad 

vanusevahemikus 40-59 ja 60-79 ning Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 60-

79. L40-59: „Piisavalt infot on seal.“. P60-79: „Piisavalt. noh seal on ikka uudiseid valla 

elu uudiseid kõiki.“. L60-79:“ Piisavalt informatiivne ma arvan.“ 

Luua vastaja vanusevahemikus 80 ja vanemad ei vastanud otseselt küsimusele ning 

mainis, et Valla Teataja on ikka oodatud. L80+: „Noh minul on ta ikka oodatud.“. 

Järeldusena võib öelda, et Valla Teatajat peetakse pigem informatiivseks. Selliselt 

vastab kuus inimest kaheksast. Üks vastaja ei pea Valla Teatajat informatiivseks. 

5. Milline Valla Teataja artikkel on jäänud kõige rohkem meelde? 

Kolmele vastajale kaheksast on jäänud kõige rohkem  meelde Terje Rudissaare artiklid. 

Kõik kolm vastajat on Palamuse aleviku elanikud vanusegruppides 40-59, 60-79 ja 80 ja 

vanemad. P40-59: „Kõige rohkem on, ma nüüd olen lugenud viimased mitmed viimased 

lehed Rudissaare artikleid.“. P60-79: „Just nimelt Terje Rudissaare artiklid“. P80+: 

„Mulle meeldib proua Rudissaar Terje artiklid, mida tema kirjutab, ta kirjutab südamest 

ja on meie pensionäride poolt.“. 

Kahele Luua küla elanikule vanusevahemikus 20-39 ja 80 ja vanemad on meelde jäänud 

artikkel huumoripreemia üleandmisest Jan Uuspõllule. L20-39: „Uuspõld sai huumori 

preemia. See on väga tore, sest ta on tõeline humorist.“. L80+: „Noh ikka see Uuspõld  

Jan jäi hästi meelde, seal olid pildid ja üldse huvitav.“ 

Palamuse aleviku vastajale vanusevahemikus 0-19 ja Luua küla vastajale 

vanusevahemikus 40-59 ei ole ükski artikkel meelde jäänud. P0-19: „Otseselt meelde ei 

ole midagi jäänud.“. L40-59: „Ei olegi sellist.“. 

Luua küla vastaja vanusevahemikus 60-79 vastas küsimuse peale, et ta on kehv lugeja. 

L60-79: „Üldiselt mina olen ikka kehv lugeja.“ 
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Valla Teataja analüüsist selgus, et kõik Terje Rudissaare artiklid paiknesid teisel 

leheküljel. Jan Uuspõllu artikkel paiknes esimesel lehel. Töö autor järeldas vastustest, et 

vastajate meeldejäävamad artiklid olid paigutatud esimesele või teisele lehele. 

Lehekülgedel kolm ega neli ei olnud artikleid meelde jäänud. 

6. Milline informatsioon on Teie jaoks ebaoluline Valla Teatajas? 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 0-19 ja Luua küla vastaja vanusevahemikus 

80 ja vanemad ei leidnud, et Palamuse Valla Teatajas on midagi ebaolulist. P0-19: 

„Ebaolulist nüüd ka ei tundu päris olevat.“. L80+: „Ei-ei, seda ei olegi.“ 

Luua küla vastaja vanusevahemikus 20-39 arvab, et ebaolulised on koguduse aruanded. 

L20-39: „Koguduse aruanded“. 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 40-59 peab ebaoluliseks laste sündide 

nimelisi õnnitlusi.  P40-59: „Ebaoluline on äkki siit.. võibolla vähem ebaoluline on 

nüüd see..võibolla mõni see kui lapsed sünnivad või.  See ei ole minu jaoks nüüd nii 

tähtis, et see peaks nüüd siin kirjas olema.“. 

Sama vanusevahemiku Luua küla vastaja peab ebaoluliseks Terje Rudissaare artikleid. 

L40-59: „No näiteks nagu see volikogu see..mis ta see on Rudissaar, see võib-olla.“. 

Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 60-79 ning 80 ja vanemad peavad 

ebaoluliseks artikleid, mis on enne Teataja ilmumist juba mujal uudistes või maakonna 

lehes juba kajastatud. P60-79: „Ebaoluline on need võõrad artiklid, mis, noh, annab neid 

vabariigi nagu , ma ei oska öelda, seal on need, seda me loeme vabariiklikest lehtedes ja 

nüüd pannakse veel raisatakse lehe ruumi.“. P80+: „Ebavajalik on info, mis on juba 

suuremates või on riiklikus lehtedes. Seda ei ole vaja korrata.“. 

Luua vastaja vanusevahemikus 60-79 ei osanud midagi ebaolulist välja tuua. L60-79: 

„Ei olegi otseselt midagi ebaolulist, ma arvan.“ 

Ebaoluliseks peeti erinevaid artikleid ja teemasid. Ühtegi kindlat ebaolulist artiklit ei 

olnud võimalik eristada Sellest võib järeldada, et igal vastajal on omad eelistused ja 

soovid, millest ta soovib lugeda või millest ei soovi lugeda. Kaks sarnast ja olulist 



38 

 

vastust tulid Palamuse aleviku vastajatelt vanusevahemikus 60-79 ning 80 ja vanemad, 

kus ebavajalikuks peeti sellist informatsiooni, mis varem kuskil kajastatud juba on. 

7. Millise valdkonna informatsiooni Te Palamuse Valla Teatajast rohkem lugeda 

tahaksite? 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 0-19 soovib rohkem lugeda 

spordivaldkonnast artikleid. P0-19: „Sport. Ainult spordist.“. 

Luua vastaja vanusevahemikus 20-39 ja 40-59 sooviksid rohkem artikleid 

kultuurivaldkonnast. L20-39: „Mulle meeldib kultuurivaldkond, seega sellest võiks 

muidugi veel rohkem uudiseid olla.“. 

Luua vastaja vanusevahemikus 40-59 soovib lisaks kultuurivaldkonnale ka 

haridusevaldkonnast rohkem infot. L40-59: „Kultuuri ja haridust tahaks ikka rohkem.“. 

Haridusevaldkonnast soovib rohkem lugeda ka Palamuse aleviku vastaja 

vanusevahemikus 40-59. P40-59: „Haridust loeks hea meelega, sest meil on ka 

gümnaasium vallas. Palamusel on suur gümnaasium. Tema tulevik on ka selline lahtine. 

Et see hariduse pool huvitab. Ja ettevõtluse pool, kas tekib uusi ettevõtteid ja kas tööd 

jagub ja et selle kõik saaks siit lehest kätte.“. 

Lisaks sellele soovib sama vanusevahemiku Palamuse aleviku vastaja lugeda ka 

Palamuse ettevõtlusest. Palamuse valla ettevõtetest ja ettevõtlusest soovib rohkem 

lugeda ka Palamuse vastaja vanusevahemikus 60-79. P60-79: „Valla ettevõtetest võiks 

rohkem olla. Sest seda praktiliselt üldse ei ole. Valla ettevõtted just.“ 

Tervisehoiu ja pensionäride valdkonnast soovivad rohkem infot saada Luua vastajad 

vanusevahemikus 60-70 ning 80 ja vanemad. Samuti ka Palamuse aleviku vastaja 

vanusevahemikus 80 ja vanemad. L60-79: „Terviseasjast vast, et mida meile 

pensionäridele pakutakse.“. P80+: „Noh pensionäridest. Noh üldse pensioniseadustest ja 

ja..“. L80+: „No võib-olla niisugust tervishoiu probleemidest vallas ja mida oleks saada 

nii eakate inimestel.“. 

Joonisel 6 on näidatud mitu inimest ning millistest valdkondadest valitud vastajad 

kokkuvõttes rohkem lugeda sooviksid. 
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Joonis 6. Valdkonnad, millest Palamuse valla valitud vastajad rohkem lugeda 

sooviksid. 

Kõige rohkem soovitakse haridusest ja kultuurist rohkem informatsiooni saada. Neile 

järgnevad ettevõtluse- ning tervisehoiuvaldkonnad. Ära mainiti ka pensioni- ning 

spordivaldkonnad. Autori valitud rubriigid, haridus ning kultuur, millele uurimistöö 

keskendus, tulid ka vastustest välja, seega valik oli õige sest valla elanikud soovivad 

kõige rohkem  nendest valdkondadest informatsiooni saada. 

Esimese bloki küsimuste kokkuvõtteks võib öelda, et vastajatest suurem osa loeb Valla 

Teatajat. Viis vastajat 10-st peab Valla Teatajat oluliseks ning üks vastajatest tahaks, et 

Valla Leht tihedamini käiks kui kord kuus. 

8. Kas Te külastate Palamuse valla interneti kodulehekülge? 

Kümnest vastajast neli külastab Palamuse valla interneti kodulehekülge. Nendest neljast 

2 on Palamuse aleviku elanikud vanusevahemikus 20-39 ja 40-59. P20-39: „Olen 

külastanud.“. P40-59: „Jaa, tihti külastan!“ 

Ülejäänud 2 neljast külastajast on Luua küla samade vanusevahemike elanikud. L20-39: 

„Mõnikord harva külastan“. L40-59: „Eee, vahest ikka käin.“. Kuus vastajat kümnest ei 

ole Palamuse valla interneti kodulehekülge kunagi külastanud. P0-19: „Ei.“. L0-19: „Ei 

käi netis.“. P60-79: „Ei tunne. Ei ole seda arvutit ega ei tunne arvutit.“. L60-79: „Ei-ei 
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külasta. Arvutit ei ole .“. P80+: „Ei mul ei ole, ma ei tea mis see inteteternet on.“. L80+: 

„Ei, meil on endal arvuti olemas kodus aga ei oska kasutada.“. 

Selle vastuse põhisõnumiks võib lugeda seda et interneti kodulehekülge ei külasta 

vastajatest noorimad ja vanimad. Mitmed vastajad on toonud välja selle, et nad ei oska 

seda lehte kasutada. 

9. Mis eesmärgil Te seda külastate? 

Vanusevahemikus 20-39 mõlemad vastajad külastavad kodulehte eesmärgil, et saada 

infot tulevaste ürituste kohta. P20-39: „Käin vaatamas, kes meie valda juhivad. Et oleks 

ka kursis, et kes seal töötavad ja siis, mis üritused vallas toimuvad näiteks.“. L20-39: 

„Üldiselt otsin ürituste kohta infot.“ 

Vanusevahemikus 40-59 mõlemad vastajad külastavad kodulehte aga selleks, et 

võimalikult kiirelt uut infot saada, kuna Valla Teataja ilmub ainult kord kuus. Selleks 

ajaks kui Teataja tuleb postkasti, on pool informatsiooni juba levinud muude kanalite 

kaudu. P40-59: „Et saada võimalikult kiiresti kätte uut infot.“. L40-59: „Lihtsalt, et 

kiirelt teada saada, mis seal uut toimub.“.  

Vastajate ainsad eesmärgid kodulehe külastamiseks olid kiirelt informatsiooni 

kättesaamine ning ürituste otsimine. Kodulehe olemasolu tundub olevat vajalik 

nooremale generatsioonile ning ainult selleks, et kiiremini informatsiooni kätte saada. 

10. Millised valdkonnad pakuvad Teile kodulehel enim huvi? 

Kõigile neljale Palamuse valla interneti kodulehekülje külastajale pakuvad huvi kõige 

rohkem hariduse ja kultuuri valdkonnad. P20-39: „Kultuur ja haridus on kõige 

huvitavamad.“. L20-39: „Valdkondadest haridus ja kultuur kindlasti“. P40-59: „Haridus 

ja kultuur pakuvad enim huvi.“. L40-59: „Haridus. Kultuur.“. 

Sarnaselt Valla Teataja kõige huvi pakkuvamatele teemadele, on ka kodulehel kõige 

huvi pakkuvamad teemad haridus ja kultuur.  

11. Kui kergesti on sealt info kättesaadav? 
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Kõik neli Palamuse valla interneti kodulehekülje külastajat leiavad, et kodulehelt on 

kerge leida vajalikku informatsiooni. P20-39: „Kerge.“. L20-39: „Väga kerge.“. P40-59: 

„Lihtne. Koduleht muudeti nüüd ümber.“. L40-59: „ Kiirelt ja kergelt leiab.“. 

12. Kas koduleht on sinu arust vajalik? 

Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 20-39 ja 40-59 ning Luua küla vastaja 

vanusevahemikus 20-39 leiavad, et Palamuse valla interneti kodulehekülg on vajalik. 

P20-39: „On küll“. L20-39: „Kindlasti.“. P40-59: „Ikka on. Kust  ma mujalt seda infot 

saan? Valla Teataja tuleb ju üks kord kuus.“. 

Luua vastaja vanusevahemikus 40-59 arvab aga, et interneti kodulehekülg ei ole vajalik. 

L40-59: „Ei ole vajalik.“ 

13. Kas ja kui palju oled kursis Valla eesmärkidega käesolevaks aastaks? 

Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 0-19 ja 20-39 ei ole valla eesmärkidest 

midagi kuulnud. P0-19: „Nendest ma ei tea midagi“. P20-39: „Pole üldse kursis.“ 

Vanusevahemikus 40-59 teadis Palamuse aleviku vastaja mainida eelmise aasta 

eesmärki, milleks oli soojustrasside vahetamine. P40-59: „Tean seda , et selleks aastaks 

oli tähtis see, et soojustrassid läheksid maaküttele kõik alevik ja Luua. See nagu oligi 

hästi suur projekt vallas, et sellega olid kõik kursis. Aga järgmise aasta eesmärke ma ei 

tea, sest ma ei ole kuskilt niiväga näinud ka, et oleks kuskil räägitud ka“. 

Vanusevahemikus 60-79 ning 80 ja vanemad  Palamuse aleviku vastajad ei ole suurt 

midagi kuulnud. Mainisid ainult, et lehest on mingisugust informatsiooni saanud, kuid 

täpsemalt midagi öelda ei osanud. P60-79: „Ei noh kõige suurem arutelu on olnud noh 

koolisüsteemis. See on olnud maakonnalehes ja valla lehes ka. Aga täpsemalt küll ei 

oska öelda“. P80+: „Noh ega meil midagi muud lugeda ei ole kui eelarvet loeme.“ 

„Luua küla vastajad vanusevahemikus 0-19, 20-39, 60-79 ei ole eesmärkidest kuskilt 

midagi lugenud. L0-19: „Ei ole ühestki kuulnud.“. L20-39: „Ei ole väga kursis.“. L60-

79: „Ei ole lugend küll.“ Luua küla vastaja vanusevahemikus 40-59 ning 80 ja vanemad 

on midagi kuulnud, kuid täpselt nimetada ei oska ühtegi. L40-59: „Olen ikka lugenud 

nende kohta, aga nimetada küll ei oska.“.L80+: „Noh vähe olen kursis. Mingid nagu on, 

aga ei oska nüüd kohe.“ 
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14. Kui palju teate Palamuse valla koostööst Luua metsanduskooliga? 

Kõige täpsemini oskas küsimusele vastata Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 

40-59. Tema teadis, et Palamuse vald ja Luua Metsanduskool tegid kokkuleppe, et kui 

Palamuse Gümnaasiumisse tuleb mõni spetsiaalne haru juurde, siis Luua 

Metsanduskool laenab enda õppejõude, kes vajalikke aineid õpetama tulevad. Ülejäänud 

vastajad jäid vastustega hätta. P40-59: „Nad sõlmisid selle kokkuleppe, et Luual võib 

saada ka õppida äkki, kui siin tuleb mõni eriharu, siis saavad nad Luua kooli õppejõudu 

äkki kasutada.“ 

Vanusevahemikus 0-19 ei teadnud kumbki vastaja, et koostöö eksisteerib. P0-19: „Ei 

tea midagi“. L0-19: „Ei tea koostööst“. Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 20-

39, 60-79 ning 80 ja vanemad teadsid, et koostöö eksisteerib, kuid täpsemalt midagi 

lisada ei osanud. P20-39: „Ei tea kahjuks midagi täpsemalt sellest, peale selle, et 

mingisugune koostöö on.“. P60-79: „Kah ainult vallalehe kaudu, et koostöö on.“. P80+: 

„No kindlasti on, sest mul on ju lapselapsed käinud metsakoolis ja ja valla koostöö käib 

neil ikkagi. Tean ma niipalju.“ 

Luua küla vastajad vanusevahemikus 20-39, 40-59, 60-79 ning 80 ja vanemad olid ka 

kursis koostöö eksisteerimisest, kuid täpsemaid vastuseid ei tulnud ka siit. L20-39: 

„Selle kohta ei tea nüüd väga palju. Mingisugune koostöö neil igatahes on.“. L40-59: 

„Koostöö on olemas küll jah. Täpsemalt ei ole lugenud, aga küla vahel on jutte olnud.“. 

L60-79: „Ei sellest koostööst ei tea, mis koostöö neil on.“. L80+: „No ikka tean, seda 

ma ikka tean, seda on lehes olemas.“. 

15. Kui paljudest huvi-, spordi- või täiendkoolitustegevustest Te kuskilt lugenud 

olete? 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 0-19 on lugenud jalgpalliga seotud 

võistlustest. P0-19: „Jalgpalli kohta olen lugenud“. Mõlemad vastajad vanusevahemikus 

20-39 on lugenud maanteejooksust ning „rammumehe“ võistlustest. P20-39: „Paunvere 

laat ja „rammumeeste“ võistlused on kõige rohkem reklaamitud!“. L20-39: 

„Maanteejooks tuleb esimesena meelde. Koolitusi ei ole küll kuskilt lugenud, kuigi 

ilmselt soovijaid oleks.“. 
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Rammumehest on lugenud ka Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 60-79 ning 

80 ja vanemad. P60-79: „Palamuse „rammumehest“ olen lugenud.“. P80+: „Ei tule 

nüüd ühtegi kohe meelde. „Rammumees“?“. 

Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 40-59 tõi välja, et igasugused huvi-, spordi- 

või täiendkoolitustegevused on jäänud aasta aastalt vähemaks ning neid ei pakuta enam 

valla elanikele. P40-59: „Spordiüritusi on meil vallas vähemaks jäänud , ja huviüritusi. 

Spordivõistlused on need mis tavaliselt on, need maijooks ja spordimängud. Jaanipäeval 

Tõnissoni kivitõstmine. Need mis aastast aastasse on olnud need on jäänud aga midagi 

uut küll ei ole juurde tulnud.“. 

Luua küla vastajad vanusevahemikus 0-19, 40-59, ja 60-79 ei teadnud keegi ühtegi 

huvi-, spordi- või täiendkoolitustegevust nimetada. L0-19: „Ei tea.“. L40-59: „Ei ole 

neid vist enam väga palju. Ei meenu.“. L60-79: „Meelde nüüd ei tule spordiasju 

.Koolitusi ka või? Neid vist ka ei ole olnud kuskil.“. 

Luua küla vastaja vanusevahemikus 80 ja vanemad teadis ainukesena öelda ühe 

koolituse, mille kohta ta lugenud on. L80+: „Käsitööga seoses mingi koolitus oli just 

lehes.“. 

Täiendkoolitusi ei teadud teistest vastajatest mitte keegi mainida, kuna nendest ei 

pidanud informatsiooni kahjuks olema.  

16. Mida teate muuseumi turismiinfopunkti taasavamisest või töös hoidmisest? 

Vanusevahemikus 0-19 ei teadnud kumbki vastajatest muuseumi turismiinfopunkti 

taasavamisest või töös hoidmist midagi. P0-19: „Ei oska midagi öelda selle kohta." L0-

19: „Ei tea seda ka.“. Vanusevahemikus 20-39 vastas Palamuse aleviku elanik „See oli 

vahepeal kinni või?“. P20-39: „See oli vahepeal kinni või? Seda tahetakse taasavada 

või? Ma mõtlesin, et see on lahti.“ 

Sellele järgnes vastus, et ta ei ole sellest midagi kuulnud ega kuskilt lugenud. Sama 

vanusevahemikuga Luua küla vastaja teadis öelda, et kodulehelt on ta lugenud, et 

muuseumi taasavamise nimel tegutsetakse. L20-39: „Tegutsetakse selle nimel küll, et 

avada.“. 
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Palamuse aleviku vastaja vanusevahemikus 40-59 teadis, et muuseumi infopunkt on 

viidud Jõgevale, kuid taasavamise kohta ei ole ta midagi kuskilt lugenud. P40-59: „Selle 

kohta  nüüd täpselt ei tea, aga see viidi Jõgevale.“ 

Luua küla vastajad vanusevahemikus 40-59, 60-70 ning 80 ja vanemad ei ole muuseumi 

turismiinfopunktist samuti midagi lugenud. L40-59: „Ei tea midagi.“. L60-79: „Ei 

sellest tea küll midagi.“. L80+: „Ei tea midagi kahjuks.“ 

Ka Palamuse aleviku vastajad vanusevahemikus 60-79 ning 80 ja vanemad ei teadnud 

muusemi turismiinfopunkti avamisest midagi. P60-79: „No muidugi see jälle mind ei 

huvita, aga oli Palamusel ja nüüd viidi see ära ja võib olla on rahval puudus küll 

sellest.“. P80+: „Taasavamine? Kuulnud selle kohta küll ei ole nüüd.“. 

17. Milliseid kultuuriüritusi on Palamuse vald läbi Palamuse Valla Teataja või 

interneti kodulehekülje kuulutanud? 

Seitse vastajat kümnest tõid kultuuriüritusena esimesena välja Paunvere laada. P0-19: 

„Raudselt laat!“. P20-39: „Paunvere laat ja rammumeeste võistlused on kõige rohkem 

reklaamitud!“. L20-39: „Laat kindlasti. Ja filmipäevad.“. P40-59: „Väga suur on olnud 

laat, kus on ikka palju-palju mitmeid tuhandeid inimesi käib siit läbi. Ja on väga 

populaarne.“. P60-79: „Noh ee..omad kohalikud üritused on Palamuse rammumees ja 

Paunvere laat.“. L60-79: „Laat vast ikka see kõige suurem.“. P80+: „Laat sügisel. Laat 

just! See suvine jaanipäeva rammumehed ka.“ 

Luua vastaja vanusevahemikus 0-19 ei osanud tuua ühtegi näidet, mida lehes või 

interneti leheküljel on reklaamitud. L0-19: „Ma ei tea ju väga.“. 

Luua küla vastajad vanusevahemikus 40-59 ning 80 ja vanemad ei toonud välja 

konkreetset üritust, kuid mainisid üldiselt kontserdid ja teatrietendused. L40-59: „Noh, 

üldiselt kontserdid ja vabaõhu asjad.“. L80+: „No ikka need üritused mis on ikka teatrid 

ja kontserdid. Minu arust on need kõige.“ 

Seitsmele inimesele 10-st meenub esimesena Paunvere laat. See võib aga tulla nii 

sellest, et seda on tõesti palju reklaamitud ja informatsiooni on kummastki kanalist 

elanikeni jõudnud, kuid võib tuleneda ka sellest, et kuna see on ikkagi massiüritus ning 
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suurem osa Palamuse valla elanikes külastab seda, siis võib neile lihtsalt ka meenuda 

kui suurim üritus, mis Palamuse vallas on, sõltumata, kui palju seda kajastatakse. 

18. Kas suur kultuuriüritus nagu Paunvere laat on Palamuse valla jaoks kasulik või 

mitte Teie meelest? 

Kõik kümme vastajat vastasid, et suured kultuuriüritused nagu Paunvere laat on 

Palamuse vallale kasulikud. Üks Luua küla vastaja vanusevahemikus 0-19 ei osanud 

tuua põhjust, miks see on kasulik, kuid ülejäänud tõid põhjuseks rahalise kasu ning 

selle, et see toob Palamuse vallale tuntust juurde. P0-19: „Palju rahvast tuleb ja 

Palamuse on nagu kuulus siis.“. L0-19: „Kasulik jah.“. P20-39: „Kasulik. See 

reklaamibki Palamuset hetkel põhilistest üritustest kõige rohkem. Ja siin käib ikka päris 

palju inimesi, toob nagu tuntust vallale.“. L20-39: „Arvan, et kasulik ikka, palju rahvast 

ju.“. P40-59: „Hea, sest siit saab vald ikka kasu ka. Alati tavaliselt on saanud kasu ka, 

raha liigub. See muidugi tutvustab Palamuse valda ja väga tore üritus on.“. L40-59: 

„Pigem ikka kasulik, rohkem inimesi ja reklaami vallale.“. P60-79: „Pigem tore üritus.“. 

L60-79: „Kui kõik on hästi siis on meeldiv, kui halvasti siis on heh..halvasti.“. P80+: 

„See on nii teretulnud ja kasulik. See on nii vahva.“.L80+ : „Eks see ole ikka kasulik. 

Tuntust saame juurde.“. 

19. Mida arvate vallapoolsest tunnustusest nagu näiteks huumoripreemia või valla 

aukodaniku valimine? 

Palamuse aleviku vastajad kõikides vanusegruppides toetavad seda, et vald tunnustab 

erinevaid inimesi. Põhjuseks tõid nad selle, et läbi selle saab vald taaskord tuntust 

juurde. P0-19: „Kõike head arvan.“. L0-19: „Tore.“. P20-39: „Need on ka suht lahedad 

asjad.“. L20-39: „See on väga positiivne üritus.“. P40-59: „Ma arvan, et kui vallal on 

võimalik vallapoolseid tunnustusi jagada, siis miks mitte? Ehk ta tuleb ikka kasuks 

vallale. Vald on orbiidis koguaeg.“. P60-79: „No vot see on ka päris tore.“. L60-79: „Ei 

ma arvan, et selle kohta ei olegi midagi öelda. Kui rahvas ikka lubab ja on nõus toetama 

seda kõike siis miks mitte.“. P80+: „See on väga tore. Väga tore.“. L80+: „Ja jah, 

minule meeldis see. Ikka ikka, see on kõige ilusamad üritused.“ 
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Luua küla vastajad peale vanusegrupi 40-59 peavad samuti seda väga heaks tavaks. 

Vanusegrupi 40-59 Luua küla vastaja arvab, et see ei peaks olema. L40-59:“ Mm..ma 

arvan , et ei ole vajalik see üritus.“ 

Valla elanikud erinevas vanusevahemikus peavad neid üritusi toredaks. Ainsana ei kiida 

seda heaks Luua küla elanik vanusevahemikus 40-59. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli valla kohaliku omavalitsuse 

informatsioonikanalite efektiivsuse uurimine. Uurimisülesanneteks, mis selle eesmärgi 

saavutamiseks püstitati, oli anda ülevaade ja analüüsida valla ning kogukonnaliikmete 

vahelist kommunikatsiooni läbi kahe infokanali - Valla Teataja ning interneti 

kodulehekülg; millist informatsiooni soovib vald läbi kanalite edastada; millist 

informatsiooni vald tegelikult läbi Valla Teataja ja interneti kodulehekülje edastab ning 

millist informatsiooni kogukonnaliikmed vastu on võtnud ja mõistnud. Selleks kodeeriti 

valla arengukavast kuus märksõna, mille põhjal analüüsiti interneti kodulehekülge ja 

Valla Teatajat ning viidi läbi intervjuud valla kahe erineva küla elanikega. Töö 

tulemusena saab väita, et kahest infokanalist efektiivsem on Palamuse Valla Teataja. 

Kuna selle kaudu saavad informatsiooni kõik valla elanikud, selles kajastatakse 

enamiku valla arengukava eesmärke. Kuuest erinevast kodeeritud arengu eesmärgist 

kajastatakse perioodiliselt nelja pidevalt. Tähelepanu alt kõrvale on jäänud 

kodeeritavatest tekstidest koostöö Luua Metsanduskooliga ja turismiinfopunkti 

avamine. Vähem efektiivne on kodulehe kasutus, seda eelkõige kohalike elanike 

vaatevinklist, kuna vastajatest kasutasid seda vähem kui pooled. 

Töö käigus selgusid järgnevad punktid: 

 Luua Metsanduskooli ja Palamuse valla koostöö kohta kajastati Valla Teatajas 

ainult üks artikkel ning valla interneti koduleheküljel ei kajastatud ühtegi artiklit 

selle kohta. 

 Huvi- ja sporditegevused on kajastatud nii Valla Teatajas kui ka interneti 

koduleheküljel. Täiendkoolitusi ei ole kummaski infokanalis kajastatud. 

 Muuseumi turismiinfopunkti taasavamisest ei olnud juttu Valla Teatajas ega ka 

interneti koduleheküljel. 

 Kultuuriüritused Palamuse vallas toimuvad iga kuu vähemalt korra ning kõik 

üritused on kajastatud nii Valla Teatajas kui ka valla interneti koduleheküljel. 
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 Aktiivsete inimeste ja kodanikuühenduste toetamine ja tunnustamine leidis 

kajastust igas Palamuse Valla Teatajas, kuid mitte kordagi Palamuse valla 

interneti koduleheküljel. 

 Vallapoolsed tunnustamised, milleks olid huumoripreemia ja valla aukodaniku 

tunnustamine, olid kajastatud nii kuues Valla Teatajas kui ka interneti 

koduleheküljel. 

 Palamuse Valla Teatajat luges 10-st vastajast kaheksa, mis teeb Valla Teatajast 

olulise teabekanali. 

 Intervjuu analüüsil selgus, et vastajate haridustaseme ja soo vahelisi erinevusi 

välja ei tulnud. 

 Palamuse valla interneti kodulehekülge külastavad 10-st vastajast ainult neli 

ning kõik vastajad on vanusevahemikus 20-59. 

 Vastajatele on jäänud kõige paremini meelde esilehel ja teisel leheküljel olevad 

uudised Valla Teatajas. 

 Palamuse Valla Teatajas ei ole vastajate intervjuude põhjal mitte mingit kindlat 

ebaolulist artiklit või teemat. 

 Kõige rohkem informatsiooni nii Valla Teatajast kui ka interneti koduleheküljelt 

soovitakse saada hariduse- ning kultuurivaldkonnast. 

 Palamuse valla kõiki seatud arengukava eesmärke ei kajastata läbi Valla Teataja 

ega interneti kodulehekülje ning valla elanikud on teadmatuses. 

 Kõige suurem kultuuriüritus, mida üle poolte vastajate meelest oli kõige rohkem 

reklaamitud, oli Paunvere laat ning seda peeti valla jaoks kasulikuks ürituseks. 

Töö autori ettepanekud vallavalitsuse kommunikatsiooni parendamiseks kogukonna-

liikmetega suhtlemisel: 

 Vähendada Valla Teatajas informatsiooni, mis on varasemalt kusagil mujal juba 

kajastust leidnud. 

 Toimetada Valla Teatajat tihedamini kui kord kuus. 

 Kõigile valla elanikest soovijatele õpetada arvutit ja interneti koduleheküljel 

käimist, et valla interneti kodulehekülje külastatavus arvuti käsitlemise oskama-

tusest tegemata ei jääks. 

 Korraldada rohkem täiendkoolitusi. 

Kokkuvõttes võib öelda, et uurimistöö eesmärgid täideti. Uurimisülesannetele leiti 

lahendused. Selgus, et kõik informatsioonikanalid, mida vald kasutab, ei ole võrdselt 

efektiivsed. Selgus, et infokanali kasutamise ja inimeste vanuse vahel on teatud seosed. 

See tähendab vanem generatsioon loeb enam Valla Teatajat ja nooremad inimesed 

loevad pigem kodulehekülge. 

Käesolevas uurimistöös keskenduti ühele kohalikule omavalitsusele, kuid autor leiab, et 

laiema üldistuse saamiseks on otstarbekas suurendada uuritavate objektide arvu ja see 

võimaldaks võrrelda kohalike omavalitsuste kommunikatsiooni tegevuse efektiivsust 

valdade ja piirkondade lõikes. 
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LISAD 

Lisa 1. Struktureeritud intervjuu küsimustik 

Teie vanus? 

Teie haridustase? 

 

1. Kas Te loete Palamuse Valla Teatajat? 

2. Kui vajalik on Teie meelest Palamuse Valla Teataja? 

3. Millise valdkonnaga seotud informatsiooni Te Palamuse Valla Teatajast 

meelsamini loete? 

4. Kui informatiivne on Valla Teataja Teie jaoks? 

5. Milline Valla Teataja artikkel on jäänud kõige rohkem meelde? 

6. Milline informatsioon on Teie jaoks ebaoluline Valla Teatajas? 

7. Millise valdkonna informatsiooni Te Palamuse Valla Teatajast rohkem lugeda 

tahaksite? 

8. Kas Te külastate Palamuse valla interneti kodulehekülge? 

9. Mis eesmärgil Te seda külastate? 

10. Millised valdkonnad pakuvad Teile kodulehel enim huvi? 

11. Kui kergesti on Palamuse valla interneti koduleheküljelt informatsioon 

kättesaadav? 

12. Kui vajalik on Teie meelest Palamuse interneti kodulehekülg? 

13. Kas ja kui palju Te olete kursis Valla eesmärkidega käesolevaks aastaks? 

14. Kui palju Te teate Palamuse valla koostööst Luua metsanduskooliga? 

15. Kui paljudest huvi-, spordi- või täiendkoolitustegevustest Te kuskilt lugenud 

olete? Nimetage mõni. 

16. Mida olete lugenud muuseumi turismiinfopunkti taasavamise või töös hoidmise 

eesmärgist? 

17. Milliseid kultuuriüritusi on Palamuse vald läbi Palamuse Valla Teataja või 

interneti kodulehekülje kuulutanud? 

18. Kas rahvarohke kultuuriüritus nagu Paunvere laat on Palamuse valla jaoks 

kasulik või mitte Teie meelest? 

19. Kui palju olete Te lugenud vallapoolsest tunnustusest nagu näiteks 

huumoripreemia või valla aukodaniku valimine? 
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Lisa 2. Intervjueeritavate kodeering 

P0-19 = Palamuse aleviku elanik, vanusevahemik 0-19 

L0-19 = Luua küla elanik, vanusevahemik 0-19 

P20-39 = Palamuse aleviku elanik, vanusevahemik 20-39 

L20-39 = Luua küla elanik, vanusevahemik 20-39 

P40-59 = Palamuse aleviku elanik, vanusevahemik 40-59 

L40-59 = Luua küla elanik, vanusevahemik 40-59 

P60-79 = Palamuse aleviku elanik, vanusevahemik 60-79 

L60-79 = Luua küla elanik, vanusevahemik 60-79 

P80+ = Palamuse aleviku elanik, vanusevahemik 80 ja vanemad 

L80+ = Luua küla elanik, vanusevahemik 80 ja vanemad 
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SUMMARY 

COMMUNICATION BETWEEN LOCAL MUNICIPALITY GOVERNMENT 

AND LOCAL COMMUNITIES 

Jane Aruväli 

Research has been written in the Estonian language, and  its volume is 55 pages. The 

research has a total of four diagrams and seven charts. There are 24 referenced 

sources.The purpose of this research was to find out how effective local municipality 

information channels are. The research tasks that were set to achieve this goal, was to 

provide an overview and analysis of the communication between the municipality and 

the community members through two communication channels- Valla Teataja 

newspaper  and the website. It was to examine what information the municipality 

wishes to transmit through the communication channels; what information is actually 

transmitted through Valla Teataja newspaper and website; and what kind of the 

information the members of the community have understood after they have read and 

analyzed the news which came from communication channels. To do that, the author, 

encoded six keywords from Palamuse development plan. Based on the codes, author 

analyzed the webpage and Valla Teataja newspaper and after that author made 

interviews with ten members of the community. Five members of the community were 

from Luua parish and other five were from Palamuse parish. As a result it can be stated 

that more effective communication channel was Valla Teataja newspaper. That is 

because Valla Teataja newspaper has more news about the Palamuse development plan. 

Four development plan aims from six has been covered constantly. Other two 

development plans have not got any attention at all on Valla Teataja newspaper or 

website. 
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Website is less effective because less than half respondents used it to get some 

information about Palamuse parish. 

Author's suggestions to the municipality are:  

• Reduce the amount of information from newspaper or webpage that has previously 

been reflected anywhere else.  

• Produce Valla Teataja newspaper more often than once a month.  

• Teach computer and internet use to all community members 

• Conduct more advanced trainings. 

In conclusion we can say that the goals of the research were performed. Investigative 

tasks found solutions. It was also found that all of the information channels, which are 

used by the municipality, are not equally effective. Also, it was found that the use of the 

information channel between the age of human had some certain links. That means that 

the older generation reads more Valla Teataja and younger people rather visit 

homepage.  

In this research author focused on one of the local government, but the author believes 

that to get the broader generalization be obtained  is to increase the number of test 

subjects. That would allow to compare the effectiveness of the communication channels 

of municipalities and districts.  
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Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, 

olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 
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