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Vaatajate arvamus 
viipekeelsetest uudistest

arvamusküsitlus sügis 2009

alustuseks

• Üldiselt on viipekeelsed uudised leidnud 
püsivad vaatajad kurtide kogukonnas ja neid 
on palju ja need uudised on nende jaoks 
tähtsad – seda tõestavad pahased 
kommentaarid, kui saade unub üles panna 
netti ja samuti 134 vaatajate täidetud ankeeti

• See on meie kõigi ühise töö tulemus!

küsitlus

• 134 täidetud ankeeti Kurtide Liidu ühenduste 
vahendusel novembris-detsembris 2009

• Tallinn, Harjumaa, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa, 
Virumaa, Läänemaa, Pärnumaa

• Kurte 104, vaegkuuljaid 27, kuuljaid 1, pole teada 2

• Mehi 67/naisi 66, üks pole teada

• Alla 25 38, 25-50 61, 50-75 32, üle 75 2, pole teada 1

• Kõrgharidus 4, kesk-eri 26, kesk 39, põhi 46, alg 15, 
pole teada 4

kättesaadavus I

hinnang

väga hea

hea

rahuldav

halb

väga halb

42 inimest hindas kättesaadavust väga heaks, 37 heaks, 16 rahuldavaks, 1 halvaks ja 1 väga 
halvaks

kättesaadavus II
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79 2 vaadanud, 17 mõnikord, 9 ei; uudised.err.ee 47, mõnikord 46, ei 38

kättesaadavus III

• Üldine etteheide on, et video kvaliteet internetis 
on kehvavõitu ja et uudised vahel hilinevad netis 

• Üksikute inimeste jaoks ei ole viipekeelsed 
uudised piisavalt kättesaadavad sellepärast, et 
nad ei näe etv 2 ega pääse arvuti ligi

• Üksikud inimesed sooviksid teist kellaaega – kas 
19.00, 19.30 või 20.00

• Üks inimene kiitis uudiste ülespaneku eest 
internetis, mis teeb nad nähtavaks üle maailma 
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üldine rahulolu
hinnang

väga hea

hea

rahuldav

väga halb

Väga hea 41, hea 70, rahuldav 24, halb 0, väga halb 1

Soovid ja ootused üldiselt

• Et saade oleks pikem (10-15 min)

• Et saade oleks sisukam

• Et oleks vähem probleeme arusaadavusega

Milliseid teemasid võiks olla rohkem?

• Seinast seina soovid, aga paar üldist tendentsi:

Kurtide elust ja üritustest rohkem infot (samas 
ka Eesti ja maailma kohta piisavalt infot, sama 
mis ak-s jne, mitte nö kurdistuda)

Rohkem pehmemaid teemasid ja vähem kõva 
poliitikat; rohkem sporti (väga tähtis 
paljudele!), kultuuri, majandust, 
sotsiaalteemasid, igapäevast elu-olu, krimi, 
meelelahutust.

Arusaadavuse probleemid I

hinnang

ei ole probleeme

on probleeme

Mingeidki probleeme ja etteheiteid on 33-l inimesel 134-st

Arusaadavuse probleemid II

• Kiidetakse, et “päris kurdid” eetris, mitte tõlgid

• Oodatakse nii korrektset viipekeelt kui korrektset 
suupilti; ootused on väga kõrged!

• Kristel Laansoo viipekeel on rohkem märkusi 
saanud, samas tema suupilti on kiidetud; Aivo 
Ermiga ollakse rohkem rahul ja kiidetakse, aga on 
tehtud mõned märkused suupildi kohta

• Palve aeglasemalt, rahulikumalt ja vabamalt 
viibelda, kasutada korrektsemaid viipemärke, 
rahulikumalt sõrmendada

Ja lõpetuseks ühe Tallinna vaataja 
arvamus:

• On märgatavalt tunda suurt 
arengut mõlema toimetaja 
viipekeeles. Olge jätkuvalt 
tublid!


