EESTI ARHITEKTIDE LIIDU KOMMUNIKATSIOONIKAVA AASTATEKS 2011−2015

2011

SISUKORD
1.

EESTI ARHITEKTIDE LIIDU KOMMUNIKATSIOONIKAVA ............................................................................. 3
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

EALI KOMMUNIKATSIOONIKAVA PEAMISED EESMÄRGID ..................................................................................... 3
EALI KOMMUNIKATSIOONI PÕHISÕNUMID ....................................................................................................... 5
EALI KOMMUNIKATSIOONI SIHTRÜHMAD ........................................................................................................ 7
PEAMISED KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSED................................................................................................... 11
KOMMUNIKATSIOONIKAVA ELLUVIIMINE........................................................................................................ 11

LISA 1. ARHITEKTIDE LIIDUS KOMMUNIKATSIOONI EEST VASTUTAVAD ISIKUD ............................................. 13
LISA 2. EESMÄRGI TÄITMIST MÕÕTVATE ARVAMUSUURINGUTE KAVA ......................................................... 14
LISA 3. EALI SUHTLUSKANALITE LOETELU ....................................................................................................... 15

2

1. EESTI ARHITEKTIDE LIIDU KOMMUNIKATSIOONIKAVA
EALi kommunikatsioonikava on dokument, mis aitab reguleerida suhtlemist nii liidus sees kui ka
liidust väljaspool. Kommunikatsiooniks loetakse eelkõige suhtlemist ja teavitamistegevust tänu
millele jõuavad liidu liikmed ja ka liit tervikuna tõhusa koostööni võimalikult paljude erinevate
osapooltega. Kommunikatsioonikava on tihedalt seotud EALi arengukavaga aastateks 2011−2015.
Kommunikatsioonikava on suunatud enne kõike ehitatava keskkonna kvaliteedi ja
arhitektuurivaldkonna
tervikliku
toimimise
saavutamiseks.
EALi
2011−2015
aasta
kommunikatsioonikava alusel koostatakse lühemaajalised kommunikatsiooniplaanid, milles
esitatakse kahe aasta kaupa konkreetsete kommunikatsioonitegevuste kava.

4.1.

EALi kommunikatsioonikava peamised eesmärgid

Teabe lai edastamine, mitmepoolne suhtlemine ja tõhus koostöö arhitektuurivaldkonnas on EAL-i
kommunikatsioonikava eesmärgiks, mille sihipärase elluviimise tulemusi on kirjeldatud tabelis 4.
Tabel 4. EALi kommunikatsioonikava eesmärgid

Vajadus

Arengueesmärk EALi
KommunikatsiooniKommunikatsioonikava
arengukava järgi
tegevuste lõppeesmärgid
elluviimise tulemus

A)EALi-sisene kommunikatsioon
A)
EALi-sisesed kommuni-  EAL
on
katsioonitegevused
peavad tagama senisest
enam:
 EALi liikmete
teadlikkuse
tõstmise,
motiveerituse
 loomingu- ja
majandustegevuse
tõhususe
 koostöö tihenemise

tegus
loomeliit
 Eesti arhitektide
kutseoskused on
suurepärased
 Kõik EALi liikmed
järgivad
arhitektide
eetikakoodeksit
 Eestis
ehitatud
keskkond
on
kõrgetasemeline

• EAL liikmete teadlikkuse
tõstmine
• EALi liikmetele kiirem ja
kvaliteetsem
info
edastamine
• EALi liikmete tõhusam
motiveerimine
• EALi liikmete parem
esiletõstmine
• EALi liikmete koostöö
tihenemine
• EALi
liikmete
ja
partnerite
koostöö
tihenemine
• EALi liikmete erialaste
võimaluste avardumine
• Arhitektikutse kvaliteedi
tagamine

Kommunikatsioonitegevused on:
• süsteemsemad
planeeritumad
• enam
arengukvaliteedipõhised
• ülevaatlikumad
• tõhusama
ressursikasutusega

ja
ja

B) Kommunikatsioon arhitektuurivaldkonnas
Eesti arhitektuuri- ja • Otseselt
• Välja on kujunenud
ehitatavat keskkonda
arhitektuuriga
ühine valdkonna arengu
kavandavate
seotud
visioon ja kavandatud
organisatsioonide
institutsioonide
tegevused selle saavuomavaheline
ja
koostöö toimib hästi
tamiseks
väljapoole
suunatud
• Kommunikatsiooniteavitustegevus
ning
tegevuste elluviimiseks
koostöö peab muutuma
on välja arendatud
tõhusamaks
valdkonda
ühendav
teabe koondamise ja
levitamise süsteem ja
koostöövõrgustik
• Avalikkuse teavitamisel

Kommunikatsioonitegevused on:
• süsteemsemad,
planeeritumad,
teadmuspõhisemad
• enam
arengukvaliteedipõhised
• ülevaatlikumad

ja
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ja harimisel lähtutakse
ühistest sõnumitest
• Valdkonna
kvaliteedi
tagamiseks
tehtav
koostöö on tihenenud
• Valdkonna teadus- ja
arenduskoostöö
on
tihenenud

C)Eesti avalikkuse teavitamine
Eesti elanike seas, sh • Arhitektikutse
kõigis
sihtrühmades
ühiskonnas
peab välja kujunema
väärtustatud
selge arusaam:
riiklikult
tunnustatud
 Eestis
ehitatava
keskkonna
väärtustest
 arhitektuurivaldkonna
olulisusest
 Eesti arhitekti rollist

on • Kõik
osapooled
on
teadlikud ja nõus, et
ja
ehitatava
keskkonna
kavandamise eest vastutab riigis keskse institutsioonina riigiarhitekt
• Tõhustunud on koostöö
ehitatava
keskkonna
arendamiseks vajaliku
õiguskeskkonna
ja
toetavate
tingimuste
loomisel
• Eesti elanikke teavitatakse arhitektuurivaldkonnas toimuvast korrapärasemalt, kvaliteetsemalt ja järjepidevamalt
• Teavitustöö meedias on
jõudnud uuele kvaliteeditasemele
• Eesti arhitektide osa
oma valdkonna tutvustamisel meedias on
suurenenud
• Eesti avalikkuse jaoks on
loodud
positiivne
kuvand Eestis ehitatava
keskkonna kavandamise
valdkonnast
ja
arhitektide rollist
• Alused koostööks sponsoritega on välja töötatud ja rakendatakse
järjepidevalt

Kommunikatsioonitegevuste
tulemusel
edastatav teave on:
• kvaliteetsem
• ühtlasem
• selgem
• harivam
• kättesaadavam
Meediaallikad
on
arhitektuurivaldkonna
kommunikatsioonitegevuste vahendamisel
haritumad

D)Suhtlus rahvusvaheliste erialaliitudega
Rahvusvahelistel
• Eesti arhitektid on • Koostöö rahvusvaheliste
erialaliitudel
peab
rahvusvaheliselt
arhitektuurivaldkonna
olema välja kujunenud
tunnustatud
organisatsioonidega on
organisatsioonide
• Otseselt
tihedam ja eesmärgisomavaheline
ja
arhitektuuriga
tatum
väljapoole
suunatud
seotud
• Esmase rõhuasetusega
teavitustegevus
ning
institutsioonide
toimib
infovahetus
koostöö peab muutuma
koostöö toimib hästi
Läänemere-äärsete
tihedamaks
ja • EAL
on
tegus
riikide
arhitektide
tõhusamaks
loomeliit
liitudega
• Tehakse
koostööd
arhitektuurihariduse, -

Kommunikatsioonitegevuste tulemusel on
edastatav
teave
sihipärasem,
selgem,
toonitab olulist ja on
järjepidev
EALi
rahvusvaheline
tegevus on:
• konkreetsema
eesmärgiga
• kaasavam
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poliitika,
ühiste
ekspordivõimaluste
väljaselgitamise teemal

E)Rahvusvahelise avalikkuse teavitamine
Rahvusvahelisel
• Eesti arhitektid on • Eesti
arhitektuuri Kommunikatsiooniüldsusel peab olema
rahvusvaheliselt
kuvand
on tegevuste tulemusel on
välja kujunenud selge
tunnustatud
rahvusvaheliselt parem edastatav
teave
arusaam:
• Eesti arhitektide tööd sihipärasem,
toonitab
kajastatakse
olulist ja on järjepidev
 Eestis
ehitatava
rahvusvahelises
EALi
rahvusvaheline
keskkonna
meedias tihedamalt
tegevus on:
väärtustest,
• Eesti
arhitektuuri • konkreetsema
 Eesti arhitektuuritutvustavate
näituste
eesmärgiga
lahenduste
arv väljaspool Eestit on • kaasavam
eripärast,
kasvanud
 Eesti
parimatest
• Eesti
arhitektuuri
arhitektuurirahvusvahelisel tutvussaavutustest
tamisel on eri poolte
koostöö suurenenud
Allikas: EAL

4.2.

EALi kommunikatsiooni põhisõnumid

Loetletud kommunikatsioonieesmärke ja alaeesmärke viiakse ellu EALi väärtusi väljendavate
tegevuste kaudu. EALi väärtused on kokku lepitud EALi arengukavas aastateks 2011−2015. Need
kannavad EALi kommunikatsiooni põhisõnumeid, mis on esitatud punkti 4.3 tabeli 5 ridades A−D.
1. EAL on ekspertide katusorganisatsioon. EAL on pädevate inimeste koondaja ja sellesse
kuuluvad kutsetunnistusega ja tunnustatud arhitektid. See on omakorda kujundanud
EAList arvamusliidri.
EAList kui ekspertide katusorganisatsioonist rääkides tuleb rõhutada, et:
a) EAL on arhitekte ühendav organisatsioon, kus tehakse tööd EALi liikmete jaoks ja
nendega koos;
b) EALi töös lähtutakse liikmete huvidest, vajadustest ja soovidest;
c) EALi tegevus põhineb liikmete usaldusel ja vabal tahtel;
d) EAL ootab liikmete suuremat kaasatust Eestis ehitatava keskkonna kavandamise
valdkonna arendamisel;
e) EAL soosib tihedamat koostööd nii liikmete vahel, riigisiseselt kui ka
rahvusvaheliselt;
f) EAL on pädevate spetsialistide ühendus, kes tagab teenuste osutamisel ja info
jagamisel oma liikmete tegevuse kvaliteedi.
2. EAL on visionäär. EAL räägib kaasa avaliku ruumi planeerimises. EAL on järjepidev
arhitektuuripoliitika arendaja. Selleks on Eestis loodud ruumilise keskkonna voliniku
(riigiarhitekti) institutsioon.
EAList kui visionäärist rääkides tuleb rõhutada, et:
g) EAL panustab oma tegevusega sellesse, et Eestis ehitatud keskkond oleks
kõrgetasemeline;
h) EAL osaleb ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna arenguplaanide
koostamises ja nende elluviimises;
i) EAL on pädev valdkonna arengu prognoosimisel;

A, C,
D

B, C
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j)

EAL on pädevate inimeste koondaja, kes aitab avalikul ja erasektoril kujundada
hästi ehitatud keskkonda;
k) EAL on liider ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutavate organisatsioonide
koostöö tõhustamises;
l) EAL aitab kaasa Eesti ruumilisele planeerimisele.
3. EAL panustab seadusloomesse. EALi osalemine seadusloome väljatöötamises aitab
vältida planeerimisvigu ja kujundada funktsionaalsemat ehitatavat keskkonda.
EAList kui seadusloomes osalejast rääkides tuleb rõhutada, et:
m) EAL osaleb seadusloome loomisel, et aidata tõhustada ruumilist planeerimise
protsessi;
n) EAL aitab seadusloomes loomises osalemisega kujundada funktsionaalsemat
ehitatavat keskkonda;
o) EAL soovib tõhustada koostööd õigusandjatega ning ehitatava keskkonna
kavandamise ja ehitamise järelevalvet tegevate pooltega.

B, C

4. EAL on hea koostööpartner. EAL on objektiivne ja avatud organisatsioon, kes on
huvitatud kahepoolsest kommunikatsioonist.
EAList kui heast koostööpartnerist rääkides tuleb rõhutada, et:
p) EAL on avatud koostööks kõigi ehitatava keskkonna kavandamises osalevate
organisatsioonidega;
q) EAL soovib vastata küsimustele ja edastada kiiresti informatsiooni ehitatava
keskkonna kavandamise kohta;
r) EAL teavitab koostööpartnereid oma tegevustest ja kaasab neid;
s) EAL on olulistes valdkonda puudutavates küsimustes tehtava koostöö algataja;
t) EAL teeb omalt poolt kõik, et rakendada ehitatava keskkonna kavandamise
valdkonna organisatsioonide ühiseid kommunikatsioonipõhimõtteid ja kujundada
sellealast koostöövõrgustikku;
u) EAL nõustab kõiki ehitatava keskkonna kavandamisega seotud tellijaid nii avalikust,
era- kui ka mittetulundussektorist ja teeb nendega koostööd;
v) EALi
rahvusvaheline
koostöö
teiste
arhitektuurivaldkonna
katusorganisatsioonidega on kasulik ja arendav mõlemale poolele;
w) EAL on aktiivne partner Eesti arhitektuuri rahvusvahelisel tutvustamisel.

A, B,
C, D

5. EAL on kodanike ruumilise keskkonna teemalise teadlikkuse tõstja. EAL aitab
kujundada kodanike arusaama ruumilise keskkonna arendamisest ja selle seotusest
looduskeskkonnaga.
EAList kui teadlikkuse tõstjast (nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis) rääkides tuleb
rõhutada, et:
x) EAL on oluline allikas Eestis ehitatava keskkonna väärtuse ja parimate lahenduste
tutvustamisel;
y) EAL on veendunud, et arhitektuur on nii majanduse, kultuuri, sotsiaalse elu kui ka
keskkonna üks olulisi osasid, ja kinnitab seda tõepäraste andmete ja näidetega;
z) EAL näitab arhitekti eriala edendamisel ja tutvustamisel, et arhitektikutse on väga
loominguline, kuid nõuab samal ajal tehnilist mõtlemist; see on majandusega
tihedalt seotud, võimaldab kujundada ruumilist keskkonda ja mõjutada ühiskonda;
aa) EAL peab oluliseks meedia harimist ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna
teemal;
bb) EAL soovib koos oma liikmetega osaleda aktiivselt kodanike ruumilise keskkonna
teemaliste teadmiste parandamises;
cc) EAL usub, et Eesti arhitektuuril on oma eripära ja teeb kõik võimaliku selle
esiletõstmiseks nii Eestis kui ka välismaal;

C, E
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dd) EAL tegutseb aktiivselt selle nimel, et üldharidusprogrammi lisataks
arhitektuurivaldkonda tutvustavad teemad;
ee) EAL rõhutab, et ehitatud keskkond kujundatakse ausa ja avaliku konkursi alusel ja
planeerimisse kaasatakse pädevad ja tunnustatud spetsialistid.
6. EAL on loovuse ja loometegevuse edendaja. EAL aitab teadvustada
arhitektuurivaldkonna olemust.
EAList kui loovuse ja loometegevuse edendajast rääkides tuleb rõhutada, et:
ff) arhitektid ja teised ehitatava keskkonna kavandamise eest vastutajad teevad tööd
parema keskkonna loomise nimel;
gg) EAL loob oma liikmetele kõik eeldused, et nad saaksid tõhusamalt loominguga
tegeleda;
hh) EAL tunnustab parimaid arhitekte ja lahendusi;
ii) EAL osaleb oma liikmete ja ka teiste ehitatava keskkonna kavandamise eest
vastutavate spetsialistide hariduse jätkusuutlikkuse tagamises;
jj) EAL tagab loometegevuseks vajalike teadmiste süvendamise õppereiside ja
kvaliteetse erialakirjanduse kaudu;
kk) EAL püüab tagada, et kõik ühiskondlikult tähtsad objektid planeeritaks konkursi
raames;
ll) EAL püüab luua arhitekte abistava instrumendi, mille abil oleks Eesti arhitektidel
võimalik kergemini osaleda arhitektuurivõistlustel väljaspool Eestit.

A, B,
C,D,E

7. EAL on arhitektuuriväärtuste hoidja. EAL seisab arhitektuuriväärtuste eest ja aitab
avalikkusele uusi arengusuundi tutvustada ja selgitada.
EAList kui arhitektuuriväärtuste hoidjast rääkides tuleb rõhutada, et:
mm)
EAL panustab oma tegevusega ülevaate saamisse Eesti tänapäevasest
ehituspärandist ja selle uurimisse;
nn) EAL on valmis selgitama ehituspärandi ja uute kavandatavate ehitiste
kooseksisteerimise vajadust;
oo) EAL
tõhustab
koostööd
ehituspärandi
säilimise
eest
vastutavate
organisatsioonidega.

B, C,
D

4.3.

EALi kommunikatsiooni sihtrühmad

Arvestades arhitektuurivaldkonna liigitust ja selle kujundajate rohkust, on EALi teavitus- ja koostöö
peamised sihtrühmad jagatud kommunikatsiooni sihi alusel kuueks. Iga sihtrühma on iseloomustatud
selle liikmete peamiste ühistunnuste alusel. Nimetatud on ka konkreetsesse kommunikatsiooni
sihtgruppi kuuluvad organisatsioonid ja institutsioonid.
Tabel 5. EALi kommunikatsiooni sihtrühmad ja -kanalid

Kommunikatsiooni
siht
A)
EALi-sisene
kommunikatsioon

Kommunikatsiooni
sihtrühmad

Kommunikatsiooni
kanalid ja
võimalused
1. EALi liikmed
 EALi
Siia kuuluvad kõik EALi liikmed,
kodulehekülg,
sealhulgas juhtkond ja kõikide EALi  EALi sisevõrk,
huvirühmade liikmed
 Meililist,
 Telefon, faks,
 Facebook,
 EALi Teataja,

Koostöövõimalused
 Töögrupid
 Sektsioonid
 Eestseisuse
koosolekud
 Konkursid
 EAL üritused:
Seminarid
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B)
Arhitektuurivaldkonna
kommunikatsioon

2. EALi kõige lähemad koostööpartnerid
arhitektuurivaldkonnas
Selle rühma moodustavad peale
EALi arhitektuurivaldkonda kõige
rohkem ja tihedamalt mõjutavad
organisatsioonid, kelle igapäevatöö ja põhieesmärk on arhitektuurivaldkonna arendamine ja
valdkonnast teavitamine.
Siia kuuluvad Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti
Arhitektuurimuuseum,
Kultuuriministeerium.
3. Ehitatava
keskkonna
kavandamise eest vastutavad
organisatsioonid
Siinse kava raames loetakse
ehitatava keskkonna kavandamise
eest vastutavateks organisatsioonideks lisaks EALile ja selle
lähematele
partneritele
kõik
maastikuarhitektuuri, sisearhitektuuri, ruumilise planeerimise ja
projekteerimise organisatsioonid.
Sellesse rühma kuuluvad kõikide
eelnimetatud valdkondade erialaliidud, valdkonna teavituskeskused, erialase haridus- ja uurimistegevuse
eest
vastutavad
organisatsioonid.
 Erialaliidud: praegu suhtleb
EAL
aktiivsemalt
Eesti
Projektbüroode Liidu, Eesti
Sisearhitektide Liidu, Eesti
Maastikuarhitektide
Liidu,
Eesti Ehitusinseneride Liidu,
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu,
Eesti Planeerijate Ühingu,
Eesti Disainerite Liidu ja Eesti
Ehitusmaterjalide
Tootjate
Liiduga
 Valdkonna teavituskeskused:
Eesti
Disainikeskus,
arhitektuurija
disaini-

Ehituskunst,
Ajaleht Sirp,
Üldkogu,
Ühisüritused,
Kohtumised

Õppereisid
Näitused
Preemiad
Infopäevad
Üldkogu
Vabaajaüritused

 EALi
kodulehekülg,
 Meililist,
 Telefon, faks,
 Facebook,
 EALi Teataja,
 Ajaleht Sirp,
 EALi üritused,
 Kohtumised

 Projektide
töögrupid
 Ühistegevuste
töögrupid
 Laiendatud
juhatuse koosolek
 Arhitektuurikomisj
on
 EALi
sisesed
koostöövõimaluse
d

 EALi
kodulehekülg
 Meililist,
 Telefon, faks,
 Facebook,
 Ajaleht Sirp,
 Avalikud
pressiteated,
 Artiklid
ajakirjanduses,
 Liidesed
partnerite
kodulehekülgedel
,
 EALi
avalikud
teavitusüritused,
 Kohtumised,
 Ametlikud
pöördumised.

 Arhitektuurikomisj
on,
 Ministeeriumide
töögrupid,
 EAL
ekspertiisigrupp,
 Arhitektuurikonkur
sside
korraldamine,
 Ühispöördumised,
 Projektide
töögrupid,
 Ühistegevuste
töögrupid,
 Osalemine
nõukogudes,
 Üliõpilaste
külastuste
vastuvõtmine.
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C)
Eesti avalikkuse
teavitamine

galeriid, muuseumid, Loov
Eesti
 Erialase
haridusja
uurimistegevuse
eest
vastutavate
organisatsioonide
hulka
kuuluvad Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool,
Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool,
arhitektuurikriitikuid
ühendavad organisatsioonid
(Eesti Kunstiteadlaste Ühing,
Docomomo) jt.
4. Õiguskeskkonna
loojad,
järelevalve teostajad, tellijad,
koostööpartnerid
Sellesse
rühma
kuuluvad
ehitatava keskkonna kavandamise
mõjutajad, kes võivad olla tellija,
koostööpartneri või järelevalvaja
rollis, sealjuures võib mõnel neist
olla ka mitu ülesannet korraga.
Tellijateks võivad olla avalik
sektor, mittetulundussektor ja
eraettevõtted. Koostööpartnerite
ja järelevalvajatena esindavad
avalikku sektorit ministeeriumid,
Riigikogu, Riigikantselei, kohalikud omavalitsused, maavalitsused ja mitmesugused ametid.
 Õiguskeskkonna loojad ja
rahastajad: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium,
Haridusja
Teadusministeerium, Riigikogu ja Riigikantselei esindajad
 Rahastajad:
Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus, Eesti
Kultuurkapital, SA Kredex,
erinevad fondid, sponsorid
 Järelevalve teostajad: kohalikud omavalitsused, maavalitsused ja erinevad ametid
(Muinsuskaitseamet, Maanteeamet, Päästeamet, Terviseamet, Tehnilise Järelevalve
Amet,
Keskkonnaamet,
Maaamet)

 EALi
kodulehekülg,
 EALi
pressiteated,
 Facebook,
 Ajaleht Sirp,
 Päevalehed,
 EALi
konverentsid,
 TV, raadio,
 Meil, telefon,
 Kohtumised,
 Ametlikud kirjad,
 Teabenõuded.

 Avalikud
konkursid,
 Miniseeriumide
töögrupid,
 Projektide
töögrupid,
 Arhitektuurikomisjo
n,
 Visiidid
avaliku
sektori
organisatsioonides
se,
 Tegevuse
rahastamise alane
koostöö,
 Partnerluskoostöö
(sponsorlus).
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Tellijad:
avalik
sektor
(ministeeriumid,
Riigikantselei, Riigikogu, maavalitsused, KOVid), mittetulundussektor (MTÜd, sihtasutused, omavalitsuste liidud) ja
erasektor (erinevad ettevõtted)
Kutse
ja
standardite
teostajad: Eesti Kutsekoda ja
Eesti Standardikeskus
Koostööpartnerid:
Eesti
Kunstnike Liit, Eesti Teatriliit,
Eesti Kirjanike Liit, Eesti
Interpreetide Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Ajakirjanike
Liit ja Eesti Kinoliit.

5. Eesti elanikud
Sellesse rühma kuulub kogu Eesti
oma
erinevate
sotsiaalsete
rühmadega, kelle jaoks on
kommunikatsioonitegevused
erineva
eesmärgi,
sisu
ja
ülesehitusega. Eraldi esiletõstmist
vajavad sihtrühmad on lapsed ja
noored

D) Suhtlus
rahvusvaheliste
erialaliitude ja katusorganisatsioonidega

6. Rahvusvahelised erialaliidud
Esmase rõhuasetusega Läti, Leedu,
Soome, Vene, Rootsi, Poola, Norra,
Ungari arhitektide liidud
7. Rahvusvahelised katusorganisatsioonid
Rahvusvaheline Arhitektide Liit
(UIA), Balti Arhitektide Liitude
Assotsiatsioon UIAs (BAUA) ja
Euroopa Arhitektide Nõukogu
(ACE)

 EAL koduleht,
 Artiklid
ajakirjanduses,
 EAL
avalikud
üritused,
 Facebook,
 TV, raadio.
Laste ja noorte
puhul:
 Facebook,
EAL
suunatud
üritused.
 EALi
pressiteated,
 EALi
kodulehekülg,
 E-post,
 Telefon, faks,
 Koostööüritused,
 Ametlikud kirjad,
 Arhitektuurikaart,
 Näituste
kataloogid,
 Raamatud.

 Loengud koolides
 „Tagasi kooli!“
programm
 Töövarjundus












E)
8. Rahvusvaheline avalikkus
 EALi
Rahvusvahelise
Selle
rühma
moodustab
pressiteated,
avalikkuse teavitamine rahvusvaheline üldsus, mis hõlmab  EALi
endas nii väljaspool Eestit elavaid
kodulehekülg,
inimesi
kui
ka
võimalikke  EASi
välisettevõtteid, kes võiksid olla
välisesindused,






Ühisüritused,
Sõpruskohtumised,
Ühisprojektid,
Töökoosolekud,
Ühised tegevused,
Välisdelegatsiooni
de vastuvõtmine,
EALi visiidid,
Rahvusvahelised
konverentsid,
Katusorganisatsioo
nide assambleed ja
kongressid,
Ühisuuringutes
osalemine.
Avalikud
teavitusüritused,
Näitused,
Häppeningid,
Rahvusvahelistel
arhitektuuriüritustel
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huvitatud ehitatava keskkonna  Eesti saatkonnad
kavandamise teenuste tellimisest
välisriikides,
Eestist. Samuti kuuluvad siia  Eesti aukonsulid
rahvusvahelised organisatsioonid
välisriikides,
ja ülikoolid, kes aitavad Eesti  Välisvisiidid (äriarhitektuurivaldkonda arendada ja
ja avaliku halduon võimalikud tellijad
se),
 Teiste
riikide
meediaallikad,
 Näituste
kataloogid,
 Raamatud,
 Tutvustusüritused,
 Arhitektuurikaart
 EALi
objektide
kaart,
 Rändnäitused.

4.4.

osalemine.

Peamised kommunikatsioonitegevused

EAL on võtnud seniste ja uute tegevuste arendamisel endale eelkõige järgmised ülesanded,
mille osas on vajalik eraldi meediaplaani koostamine:

• riigiarhitekti kontseptsiooni täiendamine, täpsustamine ja sellele alternatiivide otsimine;
kontseptsiooni senisest tõhusam tutvustamine avalikule sektorile ja avalikkusele;
• arhitektikutse edasiarendamine ja erialaõppe (maastiku- ja sisearhitektuur, planeerimine)
ühtlustamine, kutsestandardi süsteemi rakendamise vajaduse selgitamine avalikkusele ja
fikseerimine õigusaktides;
• riigihangete kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine ja sihtrühmadele tutvustamine;
• seniste õppeprogrammide täiendamine eesmärgiga tutvustada eelkooliealistele ja põhikoolide
õpilastele ehitatud keskkonda (koos EAKi, HTMi, EAMi ja KuMiga);
• elukestva õppe ja teadusuuringute arendamine kõrghariduse baasil koostöös kõrgkoolide,
ministeeriumide ja teiste seotud pooltega;
• arhitektuuri ekspordi suurendamisele kaasaaitamine;
• ehitatava keskkonna kavandamise valdkonna koostöövõrgustiku loomine ja kaasamistegevus;
• EALi meediaallikate võrgustiku loomine ja arhitektuurivaldkonnast kirjutavate ajakirjanike
teadlikkuse tõstmine;
• EALi kommunikatsioonispetsialisti värbamine EALi suhtluse ja teavitustöö parendamiseks;
• EALi kommunikatsiooniauditi tegemine.

4.5.

Kommunikatsioonikava elluviimine

Tööjaotus. EALi ühise kommunikatsioonitegevuse koordineerija juhtroll on EALi juhtkonnal ja
kontoril.
Tegevuskava koostamine. EALi kommunikatsioonikava on koostatud aastateks 2011−2015 ja selles
sätestatud tegevuste elluviimiseks pannakse igaks aastaks kokku eraldi eelarvega kaetud
tegevuskava. Esimene, 2012. aasta tegevusi hõlmav ja edasiste aastate tegevusi prognoosiv
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tegevuskava koostatakse eeldatavasti 2011.a. sügisel. Tegevuskavas määratletakse aasta
tegevusprioriteedid ja ühistegevuse üldsuunad. Kommunikatsioonikava võib iga aasta lõppedes
uuendada, kui EALi tegevuskorraldus ja ülesehitus on märgatavalt muutunud, lisandunud on uusi
strateegilisi eesmärke ja/või on tehtud muid tööprotsessi mõjutavaid ümberkorraldusi.
Rahastamine. Kommunikatsioonikava tegevuskavas toodud tegevusi rahastatakse üldjuhul EALi
eelarvest ja toetusfondidest saadud projektipõhistest rahastusvahenditest. Tegevuskavas välja
valitud ühistegevusi rahastatakse EALi ja EAK vahenditest; ühisüritustest teavitamise puhul
jaotatakse seotud kulud osalevate organisatsioonide vahel, kui see on võimalik. Ühiste ettevõtmiste
lisarahastust on võimalik taotleda riiklikest allikatest, nagu EAS, Eesti Kultuurkapital, KuM, SA
Archimedes, KIK, samuti kohalikelt omavalitsustelt, eraettevõtjatelt, fondidest või rahvusvaheliste
koostööprojektide (Interreg jm) kaudu.
Eesmärkide saavutamise hindamine: tulemuste mõõtmine ja indikaatorid. EALi
kommunikatsioonikavas ja selle tegevuskavas sätestatud eesmärkide täitmise edukust mõõdetakse
eelkõige EALis ja teavitatavate sihtrühmade seas korraldatud uuringute tulemuste, EALi ürituste,
kodulehe külastatavusstatistika ja meediaseire analüüsi abil. Tegevuste täpsed eesmärgid ja
mõõdikud määratletakse iga-aastastes EALi kommunikatsioonikava tegevuskavades, ent
kokkuvõtlikult on kommunikatsioonikava eesmärk täidetud, kui selle tulemusel on:
 suurenenud avalikkuse teadlikkus EALi korraldusest ja rollist;
 paranenud üldine teadlikkus arhitektuurivaldkonnast ja arhitekti rollist ühiskonnas;
 suurenenud
arhitektuuriteadlike
inimeste
arv
ja
vähenenud
eelarvamused
arhitektuurivaldkonna kohta;
 mitmekesistunud arhitektuurivaldkonnaga seotud meediakajastus;
 paranenud arhitekti prestiiž;
 tihenenud EALi liikmete koostöö;
 tihenenud ja muutunud süsteemsemaks EALi ja teiste arhitektuurivaldkonna tugistruktuuride
koostöö;
 tihenenud ja muutunud süsteemsemaks EALi ja teiste ehitatava keskkonna kavandamise eest
vastutavate organisatsioonide koostöö;
 suurenenud rahastajate (nii era- kui ka riigisektori) huvi ja soov arhitektuurivaldkonna arengut
toetada ja teadlikkust suurendada.
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LISA 1. ARHITEKTIDE LIIDUS KOMMUNIKATSIOONI EEST VASTUTAVAD
ISIKUD
NIMI, AMETIKOHT
Peeter Pere, esimees

Tõnu Laigu, aseesimees

Villem Tomiste, aseesimees

Kalle Vellevoog, aseesimees

Jaak Huimerind, aseesimees

Ingrid Mald-Villand, direktor

Signe Liivaleht, sekretär

Liivi Haamer, projektijuht

VASTUTUSVALDKOND SEOSES
KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSTEGA
EALi kõneisik järgmistes küsimustes:
 arhitektuuripoliitika
 riigiarhitekti temaatika
 innovatsioon
 välissuhtlus
 EALi partnerlepingud
 kontori tegevus
 seenioride tegevus
EALi kõneisik järgmistes küsimustes:
 seadusandlus
 standardid
 arhitektuuri eksport
 energiatõhusus
 büroo-omanike sektsioon
 tööandjate ja FIEde temaatika
EALi kõneisik järgmistes küsimustes:
 klubitegevus
 noorarhitektide tegevus
 näitused
 kirjastustegevus
EALi kõneisik järgmistes küsimustes:
 arhitektuurialane
koolitustegevus
 õppereisid
 ekspertiisid
 kutseoskus
 töövõtjate probleemistik
EALi kõneisik järgmistes küsimustes:
 autorikaitse
 arhitektuurivõistlused
 riigihanked
 arhitekti ja ametnike temaatika
 Koostöö: arhitektuurivõistluste
korraldamine, pakkumiste koostamine
 Koostöö: koostööprojektide algatamine
 Üldteemaliste pressiteadete
koostamine ja saatmine
 Suhtlemine pressiga, kõneisikuni
suunamine
 Suhtlemine koostööpartneritega, EALi
tegevuste kohta teabe andmine
 EALi Teataja üldine sisu
 Teavitamine: teabenõuetele vastamine
 Uute liikmekandidaatide teavitamine
 Kutseoskusega seotud teemad, sh
teabenõuetele vastamine
 EALi Teataja tehniline pool
 Projektide raames teabenõuetele
vastamine
 Meediaplaanide koostamine projektide

KONTAKTANDMED
e-post peeter@vamp.ee

e-post qp@qparh.ee

e-post villem@kosmoses.ee

e-post kalle@jvr.ee

e-post paralleel@hot.ee

e-post ingrid@arhliit.ee

e-post signe@arhliit.ee

e-post liivi@arhliit.ee
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Anne Kerge, raamatupidaja
Kommunikatsioonispetsialist,
kui ta tööle võetakse

jaoks
 Projektidega seotud pressiteadete
koostamine ja saatmine
 EALi kodulehe uuendamine ja
modereerimine
 EALi konto modereerimine
sotsiaalvõrgustikes
 Liikmete teavitamine EALi
liikmemaksudest
 Kogu EALi kommunikatsioonitegevuse
kooskõlastamine, sh kõneisikuna
tegutsemine
 Kommunikatsioonipõhimõtete täitmise
järgmine
 Kommunikatsiooniauditi tegemine
 Kommunikatsioonikava iga-aastase
tegevuskava koostamine ja selle
elluviimise eest vastutamine
 Meediaplaanide koostamine
tähtürituste jaoks
 Meediakoolituste korraldamine EALi
liikmetele ja teistele
 Valdkonna kommunikatsioonialase
koostöövõrgustiku toimimise eest
vastutamine ja sellega seonduv
igapäevasetöö

e-post anne@arhliit.ee
tel
e-post

LISA 2. EESMÄRGI TÄITMIST MÕÕTVATE ARVAMUSUURINGUTE KAVA

UURING

AEG

TEOSTAJA

1. EALi kommunikatsioonitegevuste audit

2011. a teine pool

2.

2012. a esimene pool

Tartu Ülikooli ajakirjanduse
eriala üliõpilased
Mõni eraettevõte
EAL

2012.a.

EAL büroo omanike sektsioon

3.

Ehitatava keskkonna kavandamise eest
vastutavate organisatsioonide kvalitatiivuuring valdkonnaüleste kommunikatsioonipõhimõtete rakendamise kohta
Projekteerimise ajastatistika uuring
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LISA 3. EALi SUHTLUSKANALITE LOETELU
SUHTLUSKANAL JA VIIS
TRÜKIMEEDIA
Sirp

KONTAKTISIK

KONTAKTANDMED

Margit Mutso

Margit@sirp.ee
tel 523 4870
kaarel@sirp.ee
Ingrid.ruudi@gmail.com
Tel 5276770
pekka.erelt@ekspress.ee
tel 509 6423
aaunapuu@gmail.com
tel 5662 4351
mari.kodres@epl.ee
tel 5645 4598
tanel.veenre@gmail.com
tel 529 5401
tiina.kolk@postimees.ee
tel 511 1434, 666 2236
urve.eslas@postimees.ee
tel 526 9289
rebekka.lotman@postimees.ee
tel 5373 5576
teet.reier@aripaev.ee
tel 513 3385
aivar.viidik@maaleht.ee
tel 661 3300
triin@arhitektuur.ee
tel 505 9120
karen@solness.ee
tel 523 8113
eve.veigel@forma.ee
tel 667 6080

Ehituskunst

Kaarel Tarand
Ingrid Ruudi

Eesti Ekspress

Pekka Erelt
Anneliis Aunapuu

Eesti Päevaleht

Mari Kodres
Tanel Veenre

Postimees

Tiina Kolk
Urve Eslas (AK)
Rebekka Lotman (kultuur)

Äripäev

Teet Reier (Oma Maja Ehitus)

Maaleht

Aivar Viidik

MAJA

Triin Ojari

Eramu ja Korter

Karen Jagodin

Kodu ja Aed

Eve Veigel

TELEVISIOON
Eesti Televisiooni kultuurisaated

Mariina Mälk

Hommikutelevisioon

Ivo Laev

Kultuuriuudised

Mari Rebane

Terevisioon

Tiiu Laks

Kanal 2
TV3

Erki Berens
Sven Soiver

UUDISTEPORTAALID
BNS

Ainar Ruussaar

Delfi

Heili Horn

RAADIO
Raadio Kuku

Janek Luts

mariina.malk@err.ee
tel 513 4461
ivo.laev@err.ee
tel 501 3360
mari.rebane@err.ee
tiiu.laks@err.ee
tel 628 4553
tel 5349 0500
sven.soiver@tv3.ee
tel 5341 4464

ainar.ruussaar@bns.ee
tel 513 6007
Heili.horn@delfi.ee
tel 680 7800

janek@kuku.ee, tel 630 7061
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Raadio 2

Heidy Purga

Vikerraadio

Riina Eentalu

Klassikaraadio
Elmar
Uuno
Star FM

Maile Pent
Andres Panksepp
Laura Väre

KOOSTÖÖPARTNERID
Eesti Arhitektuurikeskus

Ülar Mark

Eesti Kunstiakadeemia

Toomas Tammis

Eesti Arhitektuurimuuseum

Leele Välja

Kultuuriministeerium

Arhitektuurinõunik Laila Põdra

Eesti Projektbüroode Liit

Mauno Inkinen

Eesti Maastikuarhitektide Liit

Sirle Salmistu

Eesti Ehitusinseneride Liit

Heiki Meos

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Indrek Peterson

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate
Liit
Eesti Kütte- ja
Ventilatsiooniinseneride Ühendus
Eesti Planeerijate Ühing

Meelis Einstein

Loov Eesti

Tiiu Allikmäe

Kultuurikoda

Peeter Jalakas

Eesti Sisearhitektide Liit

Juta Lember

Eesti Kunstnike Liit
Eesti Kinoliit

Tiit Kerem
Pille Metspalu

Priit Põldme
Anu Kalm
Jaan Elken
Peeter Brambat
Mikk Rand

Eesti Disainerite Liit

Erika Laansalu
Ilona Gurjanova

Eesti Kirjanike Liit

Karl Martin Sinijärv

Eesti Heliloojate Liit

Maria Mölder

Tallinna Tehnikakõrgkool

Hindrek Kesler

Tallinna Ülikool

Rein Raud

heidy.purga@err.ee, r2@err.ee
tel 611 4200
riina.eentalu@err.ee
tel 521 7688
elmar@elmar.ee, tel 742 7520
andres@uuno.ee, tel 630 7080
laura.vare@starfm.ee
tel 622 0290

ular@arhitektuurikeskus.ee
tel 6117436, 50 38 872
toomas.tammis@artun.ee
tel 55 25 996
leele@arhitektuurimuuseum.ee
tel 625 7001, 507 3337
Laila.Podra@kul.ee
tel 628 2230, 55 22 762
epbl@online.ee
tel 660 4795, 5037882
sirle@maastikuarhitekt.ee
tel 517 4419
Heiki.meos@estkonsult.ee
Tel 664 6744, 515 0020
eeel@eeel.ee ,indrek@eeel.ee
tel 687 0434, 51 11890
eetl@eetl.ee
tel 322 9900
ekvy@ekvy.ee
tel 56 697 713
pille@hendrikson.ee
tel 51 48 308

tiiu@looveesti.ee
tel 505 3085
kultuurikoda@gmail.com
tel
juta@esl.ee
tel 646 4056, 518 6115
priit@esl.ee
anu@eaa.ee, tel 5646 3147
jaan@eaa.ee
adofilm@antnet.ee
tel 505 1107
mikk@kinobuss.ee
tel 510 0048
erika@kinoliit.ee
leart@estpak.ee
tel 5557 3687

kms@ekl.ee
tel 5657 5888
heliloojate.liit@mail.ee
tel 646 6536, 5566 6380
hindrek.kesler@tktk.ee
tel 666 4531, 56 20 60 20
Tel 552 0161
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Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut

Tõnu Mauring

Eesti Maaülikool
(maastikuarhitektuuri osakond)
Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Simon Bell

Eesti Kutsekoda

Kersti Rodes

MTÜ Eesti Standardikeskus

Priit Kikas

Kredex

Mirja Adler

Eesti Kultuurkapital

Raul Altmäe

Hansgrohe

Andrus Asavi

Fenestra

Rein Pruuli
Alar Sutt

Hals Interiors

Jüri Lukas

Viimistlussalong Vivarec

Vivika Tihkan

Tekero

Aivi Valliste

Plaadipunkt

Riho Suun

Vipex

Ivo Kollo, Marek Luik

Moodne Valgustus

Mart Seidelberg

Veinisõber

Kaidi Kerdt

Silmani Elekter

Siim Porila

Saint-Gobain Ehitustooted

Ivar Veerus

Krista Kodres

tonu.mauring.001@ut.ee
tel 555 66988
simon.bell@emu.ee
tel. 731 3136, mob. 505 6106
krista.kodres@artun.ee
tel 51 56 606
Kersti.rodes@kutsekoda.ee
Tel 679 1708
Mob 526 5889
priit@evs.ee
tel 605 5050
Mirja.adler@kredex.ee
Tel 6674128
raul.altmae@kulka.ee
Tel 699 9150
andrus.asavi@hansgrohe.com
tel 5332 9055
rein.pruuli@fenestra.ee
sutt@fenestra.ee
tel 606 3263, 606 3265
jyri.lukas@hals.ee
tel 501 4632, 715 1410,
vivarec@vivarec.ee
tel 659 9000
aivi@tekero.ee
tel 501 7807
riho@plaadipunkt.ee
tel 650 0720
info@vipex.ee,marek.luik@vipex.ee
tel 620 1017, 5557 0711
mart@valgustus.ee
tel 667 6675
kaidi@veinisober.ee
tel 514 0506
siim@silman.ee
tel 671 1224, 501 7269
ivar.veerus@saint-gobain.com
620 9510, 503 6665
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