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Aktiivtöö. Kuldne õun

Teema: meedia mõju.
Alateema: meedia mõju, reklaamistrateegiad, vastuseis reklaami mõjule.

Õpitulemused. Õpilane:
 • analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta*;
 • eristab reklaamistrateegiad ja toob näiteid, milliseid võtteid kasutatakse tarbija otsuste 

mõjutamiseks;
 • toob näiteid, milliseid reklaamistrateegiad kasutatakse alkoholireklaamides.

Taust. Meid kõiki mõjutatakse tarbima aina rohkem tooteid ja teenuseid. Tarbijakäitumise 
suunamiseks kasutatakse erinevaid reklaame – kommertsreklaame, mis suunavad meid ostma, 
ja sotsiaalreklaame, mis edendavad ideid ja käitumist ning mille eesmärk on kasu ühiskonnale. 
Erinevatest reklaamistrateegiatest ja mõjutamisvõtetest arusaamine suurendab õpilaste 
teadlikkust, iseseisvat otsustamisvõimet ja seeläbi ka vastupanuvõimet võimalikule survele, sh 
alkoholireklaamide survele tarvitada uimasteid. 

Vajalikud materjalid. Erinevatel reklaamistrateegiatel põhinevad reklaamid (ajakirjadest, ajalehtedest, 
internetist), alkoholireklaamid, töölehed, õpetaja lisamaterjal.

Tunni sissejuhatus. Näidake õpilastele alustuseks klippi tootepaigutusest (vt õpetaja lisamaterjal). 
Paluge õpilastel nimetada, milliseid tooted olid filmis äratuntavalt esitatud (BMW, Ericsson, AVIS, Atlantic). 

Põhitegevused 
1. Selgitage, et peale avaliku reklaami esineb meedias väga palju varjatud reklaami, mida 

nimetatakse tootepaigutuseks (product placement). Isegi kui inimene reklaame teadlikult ei 
vaata, jõuab varjatud reklaam ikkagi temani. Tootepaigutust esineb tänapäeval peaaegu kõikides 
telesaadetes, filmides, muusikavideotes ja mujal. Paluge õpilastel tuua näiteid Eesti telesaadetest, 
kus nad on näinud varjatud reklaami. 

2. Küsige õpilastelt, kas on veel mõni põhjus, miks tehakse meedias toodetele varjatud reklaami? 
Millised tooted need on? Osa tooteid on keelatud reklaamida või kehtib reklaamipiirang ajale 
ja kohale (nt tubakas ja alkohol). Peale varjatud reklaami on ka sponsorluse kaudu võimalik 
reklaamiseadusega keelatud toodete logosid näidata ja neid avalikesse kohtadesse paigutada.

3. Kui soovite tootepaigutuse teemal pikemalt peatuda ja antud aktiivtööle pühendada mitu tundi, 
siis võite näidata veel üht klippi, kuhu on kogutud kokku palju lõike erinevatest filmidest (vt õpetaja 
lisamaterjal): https://www.youtube.com/watch?v=wACBAu9coUU. Aja kokkuhoiu mõttes ei pea 
näitama õpilastele tervet klippi (võite paluda inglise keele õpetajal klippi vaadata ja analüüsida 
inglise keele tunnis).

4. Jagage õpilastele individuaalseks, paaris- või rühmatööks töölehed „Reklaamistrateegiad: 
oska eristada!“ Pärast nende täitmist arutlege ühiselt toodud näidete üle. Küsige, millised 
mõjutamisvõtted tunduvad õpilastele tõhusad ja millised vähem tõhusad.

5. Jagage õpilastele töölehed ”Reklaami analüüs”  ja alkoholireklaamid (või paluge viimaseid leida 
kaasavõetud ajakirjadest või ajalehtedest). 

6. Pärast töölehtede täitmist arutlege ühiselt järgmiste küsimuste üle.

a. Millised olid analüüsitud reklaamide sõnumid (nt see toode on tõeliste meeste jook, tõmbab peo 
käima, loob suhteid jne)?
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b. Millisele sihtrühmale olid need suunatud (mehed, naised, noored, armunud, rikkad, üliõpilased 
jne)?

c. Milliseid strateegiaid kasutati nendes reklaamides (lõbu, seksuaalsus, nauding, huumor jms)?

d. Millised olid reklaamide lubadused? Mida nendest lubadustest arvata? Kuivõrd realistlikud ja 
ausad need lubadused on (hea tuju, rõõm, õnn, uus suhe jms)?

e. Mis on nende reklaamide eesmärk (tekitada huvi, müüa toodet, muuta hoiakuid)?

7. Selgitage, et alkoholireklaamid on eksitavad, kuna nendes püütakse jätta mulje, et alkohol on 
väga positiivse mõjuga toode, ja jäetakse rääkimata selle väga tõsistest riskidest. Alkoholitoodete 
tarvitamine ei tee kedagi mehelikumaks, naiselikumaks, edukamaks, täiskasvanumaks ega 
kellekski teiseks, kui tegelikult ollakse. Rõhutage õpilastele, et alkoholitööstuses on ette 
nähtud väga suured rahasummad turundusstrateegiate läbiviimiseks. See on ka põhjus, miks 
just alkoholireklaamid väga kütkestavad, väga hästi disainitud ning seetõttu ka hästi toimivad. 
Alkoholireklaamid aitavad luua muljet, et alkoholitarvitamine on ühiskonnas norm ning kuulub 
loomulikuna paljude tegevuste juurde (pidutsemine, aga ka pingetest vabastamine, hea kontakti 
loomine teisega jne). Nende reklaamide eesmärk on mõjutada tarbijat, seda nii selleks, et müüa 
toodet, aga ka selleks, et mõjutada hoiakuid ning panna inimene ihalema midagi, mida ta varem 
ei ihalenud. Samuti võib jääda noortel mulje, et alkoholi mitte tarvitades on nad oma elus millestki 
olulisest ilma jäänud.

8. Näidake õpilastele kolme sotsiaalreklaami (vt õpetaja lisamaterjal) ja arutage, mis võiks olla 
nende reklaamide eesmärk.

9. Moodustage rühmad ja andke koduseks ülesandeks välja töötada sotsiaalreklaam eesmärgiga 
vähendada alkoholitarbimist noorte hulgas. Reklaam võib olla esitatud filmina, animeerituna, 
raadioreklaamina või plakatina, vastavalt kooli võimalustele. Järgmises tunnis korraldage Kuldse 
Õuna võistlus – valige hääletamise teel parim reklaam. Kõik ülejäänud reklaamid võiksid saada 
teise koha.

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et enamike reklaamide eesmärk on mõjutada tarbijat, et 
müüa talle oma toodet või mõjutada hoiakuid. Selleks kasutatakse erinevaid võtteid, arvestades 
sihtrühma vajadusi. Alkoholireklaamides rõhutakse peamiselt lõbule, naudingule, meelelisele 
ilule, seksuaalsele rahuldusele, ühtekuuluvustundele, inimlikele nõrkustele või huumorile. 
Teles esitatavaid alkoholireklaame tuleks seetõttu vaadata kui meelelahutust ning mitte lasta 
neil end reklaamitavaid tooteid tarbima kallutada. Reklaami olemuse mõistmine ja erinevate 
mõjutamisvõtete tundmine annab võimaluse olla vähem mõjutatav.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks võõrkeele (võõrkeelsed reklaamid), 
kunstiõpetuse (reklaamide valmistamine) ja eesti keelega (teema ”Meedia”).

Kasutatud kirjandus
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ee/blogi/2012/06/varjatud-turundus-ehk-kuidas-turundada-labi-lillede-vol-1/, külastatud 
14.08.2014.
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Tööleht

Reklaamistrateegiad: oska eristada! Too iga reklaamistrateegia kohta näide.

Reklaami-
strateegia

Kuidas see töötab? Näide

Demonstratsioon
Reklaamis näidatakse, kuidas see 
toode töötab (nt pesupulber).

Porised plekid kaovad kiirelt 
valgelt pesult.

Võrdlus
Võrreldakse kaht toodet, kusjuures 
üks on oluliselt parem (nt šampoon).

Eksperdi arvamus
Ekspert ehk asjatundja mingis 
valdkonnas soovitab toodet tarbida 
(nt hambaarst).

Tuntud inimese 
soovitus

Kuulus või tähtis inimene räägib, kui 
hea toode on või kuidas ta ise seda 
kasutab.

Liialdamine

Reklaamitav on parim, soodsaim, 
kvaliteetseim; kasutatakse sõnu 
super, revolutsiooniline, enneolematu 
vms.

„Kõik teevad nii”
Jäetakse mulje, et seda toodet 
kasutavad kõik.

Teaduslik tõestus
Pakutakse välja numbreid ja 
„tõendusi“ uuringutest.

Seksuaalsuse 
rõhutamine

Toote kasutamine muudab 
seksuaalselt atraktiivseks. 

Hirmutamine
Toote mitteomamine võib kaasa tuua 
probleeme: sõbrad või partner jätab 
maha, kaaslased tõrjuvad jms.

Lõbu ja puhkus
Püütakse veenda, et toode pakub 
rõõmu, naudingut, lõõgastust.

Populaarsus 
ja head suhted 
sõpradega

Toote tarbimine lisab populaarsust.

Õige tehing 
Just nüüd on selle toote või teenuse 
omandamine hea tehing.

Meelitamine

Jäetakse mulje, et teiste toodete 
kasutajad on rumalad, ajast maha 
jäänud vms, seda toodet omavad aga 
moekad ja haritud inimesed.

Huumor
Inimesele jääb meelde see reklaam, 
mis neid naerma ajab.
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Tööleht

Reklaami analüüs. Analüüsi ühte alkoholireklaami. Kirjuta vastused küsimuste juurde.

Millist toodet 
reklaamitakse?

Lühike reklaami 
kirjeldus:

Millist reklaamistrateegiat 
on kasutatud tarbija 

mõjutamiseks?

Kes on reklaami 
sihtrühm?

Mis on reklaami 
otsene sõnum?


	Sisukord 
	Saateks
	I  �Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides
	II  �Õpetajaraamatu uimastihariduse programmi põhimõtted
	III  Uimastitarvitamise põhjused
	IV  Uimastid ja uimastiseotuse astmed
	V Aktiivtööd 
	I kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine 
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 

	II kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 

	III kooliastmes 
	Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine 
	Suhtlemine
	Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek 





