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7.2 Transkriptsioon "Kahekõne" intervjuust Margus Leivoga 

	  
Rea 
nr 

Aeg Kõneleja Kuvatõmmis Suuline sõnaline ja 
hääleline väljendus 

Kehaliigutused, 
asendid 

1 38:21 Indrek 
 
Margus 

 

- tere õhtust margus 
leivo 
- tere õht 

saatejuht vaatab 
algul kaamera alla, 
seejärel tõstab pead, 
hoiab umbes 
sekundi silmi kinni,  
"Tere" järel 
noogutab 

2 38:24 Margus 
Indrek 

 

- ust 
- (mtee...) olete 
olnud siseminister, 
(<)ma ei 

Noogutab kergelt 
pead 

3 38:27 Indrek 

 

- saa jätta küsimata, et 
kuidas te vaatate nendele 
(>)kuumadele  
sündmuste le , 
räägitakse ju sellest 
et p i i re  ei pea et 

saatejuht vangutab 
korra pead, vaatab 
lauda, seejärel 
külalist ning 
nõjatub siis 
ettepoole, käed 
kummalegipoole 
laiali 

4 38:32 Indrek 
 
 
 
 
 
Margus 

 

- toimub 
igasuguseid asju. (.) 
(<)kas teie oleksite teinud 
midagi teisiti, (>) (.) 
kui niisugused asjad 
oleks juhtunud? 
- ma ei tea ju 
 
 

sama asend, mis 
viimases kaadris, 
hoiab käsi laual, 
käed avatud 
diagonaalis, pea 
kehast natuke 
eespool, külaline on 
liikumatu kuni 
küsimuse lõpuni, 
seejärel viib oma 
pea diagonaalselt 
vasaku õla juurde 
alla 

5 38:38 Margus 

 

- kõiki asjaolusid ja 
olen samamoodi 
informeeritud ju 
ajakirjandusest, aga 
(.) ühte ma olen 
enda jaoks 
järeldanud et (..) et 
aimamatud ja... 
aimamatud ajad on 
praegu (..) ja mei l  
on  oodata  ainult 
ebameeldivaid (>) 
ja raskeid uudiseid 
(<) 
 

külalise pilk 
vahetub saatejuhi ja 
ruumis ringlemise 
vahel, liigutab 
pidevalt pead 
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6 38:55 Indrek 
 
 
Margus 

 

- me peaksime 
olema (.) selleks 
valmis 
- jah, me elame 
tegelikult (..) (<) 
tuleb välja (>) et me 
elame täna 
tegelikult siukse (.) 
vulkaani jalamil (..) 

saatejuht kergelt 
kössis, käed kõhu 
peal risti ees, 
tõmbus tagasipoole, 
suu jääb peale jutu 
lõpetamist ca 
neljaks sekundiks 
lahti, ei pilguta 
silmi kordagi, hoiab 
pilku saatekülalisel, 
külaline noogutab 
kaasa, kui ütleb 
"jah" ning pärast 
seda, pea liigub 
pidevalt 
rääkimisega kaasa, 
ütluse lõpus tõstab 
kulmud kõrgemale 

7 39:04 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- öeldakse, et 
armastuses ja sõjas 
on kõik lubatud (..) 
ja venelased on või 
venemaa on 
tegelikult tänasel 
hetkel maai lmale  
(.) teatud mõttes 
sõja kuulutanud 
- e (.) se l les  

Külaline on 
enamasti liikumatu, 
pausi ajal tõstab 
kulme 

8 39:15 Indrek 
 
 
 
 
 
 
 
Margus  

- mõt tes  e i  o le  
(<) ab i  ee ...(>) 
de ta i l ses t  
ju tus t , et milline 
täpselt see piir 
peaks olema, kuidas 
see peaks olema 
üles märgitud... 
- ei ma arvan e t  ee... 

saatejuht hoiab 
silmi umbes 
sekundi kinni, 
aeglane 
peavangutus 
diagonaalis edasi-
tagasi, kergelt 
viltune suu, vasak 
suunurk 
kinnipoolsem 

9 39:23 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ma arvan et ma juba 
täna kuulsin 
uudiseid, et 
vabariigi valitsus on 
sellele piirile 
tähelepanu pöörand 
ja jaa olukorras, kus 
tegelikult meil (.) 
ratifitseerimata 
lepingutega on piir 
paika panemata (.) on 
vaja ikkagi piir nii 
puhtaks teha et et et 
me noh (..) nagu 

Saatejuhi käsi 
vilksatab korra 
kaadri all vasakus 
nurgas, külalise pilk 
hoiab pigem laua 
peale, kuid iga 
mõne sekundi järel 
käib saatejuhi 
suunas 
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10 39:40 Margus 
 
Indrek 
 
 
 
 
 
Margus 

 

- oleme harjunud 
piiri nägema 
- (mtee...) härra 
leivo, me 
kutsus ime teid 
täna  s i ia  seetõttu 
et te olete šot i  
k lubi  (.) president 
- jah, nii see on (.) 

saatejuht noogutab, 
hoiab sekundi silmi 
kinni, käed 
paralleelselt 
maapinnaga, 
sõrmed ristatud, 
poole lause pealt 
nõjatub ette, 
naeratab, lõpus 
noogutab, külaline 
on enamuse ajast 
paigal, lõpus 
noogutab 

11 39:50 Margus 
Indrek 

 

- sõprade abiga 
- (<)ja sõ sõ sõprade abil, 
(>) et kuidas siis sõbrad 
vaatavad 

külaline noogutab 
ning ütluse järel 
hakkab muigama 

12 39:53 Indrek 

 

- seda, mis mis seal 
kaugel šotimaal 
toimub 

saatejuhil pea ja 
pilk allapoole 
suunatud, tõstab 
pead nii et lõug on 
tavapärasest 
kõrgemal, naerab, 
silmad kergelt 
kissitavad 

13 39:57 Margus 

 

- me oleme suhtunud 
sellesse väga rahulikult ja 
ütlen ausalt et ega 
ega šoti klubi ei 
olegi nagu arutanud 

nii pea kui ka pilk 
liiguvad vastavalt 
rääkimisele, 
ringlevad kord 
saatejuhi suunas-
tagasi, kord 
vasakule-paremale 

14 40:02 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- seda, e i  la iemas  
ega väiksemas 
seltskonnas võib-
olla juhatuses on 
mõni seal tagasi, 
me puudutasime 
seda teemat et et 
ee... (..)  

saatejuhil käed 
algul paralleelselt 
maaga, ristatud 
sõrmedega, seejärel 
nihutab käed lauast 
allapoole, nii et 
labakäsi näha pole, 
samal ajal kui 
nihutas käsi liigutab 
ka huuli 



	   75	  

15 40:08 Margus 

 

- et kuivõrd me 
nimi on šoti klubi, 
siis ilmselt 
referendumi ümber 
tähelepanu meie 
klubile ka natukene 
(.) nagu öeldakse 
suureneb, (.) mis 
osutuski õ igeks  
(.)jaa... klubi 

kinnistunud pilk, 
pilgutab umbes 3 
sekundise 
intervalliga, kaks 
korda korraga, 
külalisel käivad 
pöidlad laua all, 
sõrmed on risti 
seotud 

16 40:19 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- liikmeskond ei ole 
võtnud seisukohti ei 
poolt ei vastu (.) 
küll aga šotlased, 
kes on meil klubis 
(.) on väljendanud 
täpselt seda sama 
statistilist fifty-fifty 
seisu et ühed on poolt ja 
teised on vastu (.) ja 
täpselt nii me 
võtamegi, see on 
šoti rahva õ igus  
täna seda 
referendumit läbi 
viia (.) sõltumata 
tulemusest me 
austame seda 
- milline tulemus 
siiski oleks 

Külalise pea käib 
vasakule-paremale 
("poolt ei vastu"), 
peale seda üles-alla 
mõne sekundi 
intervalliga, pilk 
samamoodi 

17 40:39 Indrek 
Margus 

 

- teile meelepärane 
- ee ma arvan et 
euroopas 

saatejuhil pea 
diagonaalselt viltu, 
vasak lõuapool 
madalamal kui 
parem, silmad 
vaatavad alt üles 
külalist 
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18 40:42 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

-oleks vähem 
segadust kui 
tulemus oleks 
praegu selline et (.) 
see referendum läbi 
läheks (..) sest 
tänase l  he tke l  (.) 
on küll väga paljud 
analüütikud ja 
poliitikud ja (.) ja 
muud (.) e targad 
eks püüavad selle 
referendumiga ka 
võib-olla oma 
aktsiaid tõsta ja 
hirmutada ühelt 
poolt, teiselt poolt, 
euroopa liit on täna 
väga selgelt välja 
öelnud, mida ta 
arvab sellest, nato 
on väga välja 
öelnud, ameerika 
ühendriigid on isegi 
välja öelnud, (.) 
selles mõttes 
segadus (.) on on... 
võib-olla meie 
jaoks natukene (..) 
na tukene  
hoomamatu, aga 
kui me 90ndal 
aastal hakkasime 
või 88 tal varem 
juba hakkasime ise-
iseseisvuse poole 
liikuma (.) siis me 
ei mõelnud üldse 
selle peale, et me 
tekitame kuskil 
mingi segaduse (.) 
meie eesmärk oli 
vabadus saada ja ja 
me saime selle (.) ja 
selles suhtes tänasel 
hetkel (.) me 
mõistame ju 
šotlaste püüdlusi 
- e t  ( . )  s i i s ...mõ- 

Külalise pea algul 
kergelt parema õla 
suunas kaldu, 
hiljem liigub pea 
pidevalt ringi, igas 
asendi muutuse 
järel hoiab umbes 
sekundi paigal, pilk 
vaatab kord maad, 
kord saatejuhti, 
tõstab aeg-ajalt 
kulme 

19 41:35 Indrek 
 
 
 
Margus 

 

- mõistlikum oleks 
kui nad jääks 
suurbritannia 
koosseisu 
- ma ei tea , et 
tähendab et kas see 
on 

suu viltuselt, parem 
suunurk kõrgemal, 
kui räägib, pilk 
suunatud otse, ei 
pilguta 
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20 41:41 Margus 

 

- mõistlik või 
mi t te  (..) ma ei 
oska seda öelda, 
sest et tõepoolest on 
ju öeldud, et kui 

külalise pöidlad 
käivad, saatejuht 
nõjatub ette 

21 41:46 Margus 

 

- kui tänasel hetkel 
(..) nad kaotavad 
nato liikmelisuse, 
nad kaotavad 
euroopa liidu 
liikmelisuse (.) või 
kaotavad schengeni 
liikmelisuse (.) siis 
sellel on kindlasti 
suured 

saatejuht on 
nõjatunult paigal, 
külalise pea liigub 
vasakule-paremale 

22 41:55 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- tagasilöögid (..) et 
ee... samas on neil 
ka jälle 
iseseisvusega palju 
võita, sest šotlased 
on töökas rahvas (.) 
seal on väga 
rikkalikud 
loodusvarud, seal 
on (.) seal on väga 
suured rahvuslikud 
traditsioonid, nii et 
ükskõik kust otsast 
me vaatame (.) alati 
saab leida nii poolt 
kui vastu argumente 
- (<) oletame et ee... 
(>)  

pea liigub nii üles-
alla kui ka paremalt 
vasakule, tõstab 
õlga 

23 42:12 Indrek 

 

- (..) et me 
elaksime... ajas 25 
aastat tagasi jaa... 
jaa... oleks näiteks 
seal šotimaal kuskil 
mingisugune (.) ma 
ei tea eesti sõprade 
klubi või vana 
tallinna klubi või 
midagi taolist ja (.) 
ja 

saatejuht hoiab 
algul pilku 
laual/maas, poole 
lause pealt pöörab 
silmad teravalt 
külalise poole, 
vaatab kaamerasse, 
vaatab kuskile 
kõrgemale, vaatab 
külalisele otsa, 
hakkab nõjatuma 
ettepoole, suu 
endiselt viltu kui 
räägib 
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24 42:23 Indrek 

 

- siis meie ajaks 
siin... seda asja, et 
tahaksime vabadust 
ja ja tahaks ime 
lah t i  moskva 
keskvõimust ja s i i s  
(<)see-see klubi 
seal (.) 

saatejuhi parem 
käsi kerkib 
kaamerasse, tõstab 
need üles lahtise 
peopesaga, raputab 
neid, seejärel 
hakkab rusikat 
edasi-tagasi 
liigutama, külaline 
hoiab pead paigal 
hingab korra sisse, 
tõstab pilgu lakke - 
pööritab silmi 
korraks, seejärel 
tuleb suule muie 

25 42:33 Indrek 
 
 
 
 
 
 
Margus  

- šotimaal eesti 
sõprade klubi ütleb 
et (>) (.) no ei... see 
ikka see päris õige 
ikka ei ole kui nad 
nüüd lahku löövad 
sellest ... 
- no 

saatejuht jätkab käe 
viipamist korra, 
samal ajal hoiab 
pilku külalisel, 
seejärel raputab 
pead, kulm kortsub 
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26 42:39 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- ei.. me ei ole veel 
sedapidi täpselt 
niimoodi välja 
öelnud, sest 
tegelikult 
lähtepunktid ei ole 
päris õiged (..) sest 
meie tulime 
totalitaarsest 
ühiskonnast ja 
püüdsime saada  (.) 
normaalsesse 
demokraatliku 
ühiskonda, 
šotlased-šotimaal 
pole demokraatiaga 
täna mitte midagi 
häda (..) küsimus 
on lihtsalt ühe suure 
rahvakillu, 
suurbritanniast 
iseseisvusest (.) kas 
see 5 miljonit 
inimest (.) saavad 
omaette riigiks või 
ei saa (.) nendel ei 
ole täna küsimus 
selles et neid 
surutakse maha (.) 
ise tähendab, 
kõiksugust 
püüdlus i , 
intelligents viiakse 
kuhugi ma ei tea 
siberisse ja nii edasi-
edasi, neil neid 
probleeme ei ole (.) 
see (.) harj...-
monarhia, mis 
tegelikult tänasel 
hetkel britimaal, 
briti-briti saartel 
valitseb (.) ei ole (.) 
olnud šotlaste jaoks 
se l l i seks  (..) 
taagaks nagu meie 
nõukogude, meie 
jaoks nõukogude 
liit (.) need ei ole 
võrreldavad asjad 
- kummal  

pilk käib ringi, 
tõstab kulme aega-
ajalt, muu keha 
paigal, ainult pea 
liigub enamuse 
ajast, kergitab 
õrnalt ka õlgu, 
korra langetab lõua 
ning samal ajal 
tõstab kulme, 
vaatab pilguga üle 
prillide 

27 43:27 Indrek 

 

- šot i  
iseseisvusemisest 
on rohkem võita, 
kas šotimaal (.) võ i  
võ i  suurbritannial 

saatejuht hoiab 
alguses pead kergelt 
kaldu paremale, 
seejärel pärast 
pilgutamist 
nõksatab pead 
vasakule 
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28 43:34 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- ma arvan, et ee (.) 
suurbr i t , 
iseseisvumisest (.) 
ma arvan et 
suurbritannia satub 
ise ka sellisesse (..) 
olukorda, kus ta, 
kus nad kõik 
peavad hakkama 
õppima selles uues 
olukorras olekuks 
(.) (>) kas sinna 
vahele tuleb p i i r  (.) 
kas-kas-kas vahel 
on piirivalve, võib-
olla selliste 
lahutuste puhul 
algul natukene isegi 
tülitsetakse ja-ja-jaa 
näidatakse võib-olla 
teatud asju 
üksteisele näpuga 
(<) ma loodan, et 
kõik need asjad 
iseseisvuse puhul 
jäävad ära (..) ja-
jaa-jaa seal mingit 
sellist niiöelda (.) 
tagasilööki 
emotsionaalset, et 
kaks rahvast 
omavahel tü l l i  
läheksid (.) ma 
arvan, et seda seal 
küll ei tule 
- no kaasaja või 
nüüdisaja 

pea liigub 
poolringis vasakult 
paremale, 
noogutab, raputab 
pead, tõstab kulme 
("tülitsetakse"), 
tekib muie, raputab 
pead ütluse lõpus 

29 44:13 Indrek 

 

- maailmas on palju 
seda... (.) mõis te t  
ee... (.) noh õiget 
kasutust ja ka 
väärkasutust ja üks 
niisugune väga (..) 
keeruliselt... (.) 
võetav mõiste on 
seal rahvus  või 
na t ion  noh nagu 
nad ise ütlevad 
na t ion  

saatejuht pilgutab 
silmi tihedalt, 
millega pilk läheb 
eemale (alates 
"mõistet"), vaatab 
korraks lae poole, 
noogutab 
diagonaalselt 
mõlemat pidi, pilk 
läheb tagasi 
külalisele, nõjatub 
ette poole enne kui 
mainib sõna 
"rahvus", noogutab 
lõpus 
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30 44:29 Indrek 

 

- (<) mis see 
tegelikult on see 
šoti, kus see piir 
läheb (>) see kee l  
on ju päris ikka see 
(.) pea et sama 
inglise keeles et, 
lihtsalt üks  dialokti  

saatejuhil käed 
diagonaalselt 
avatud pooleldi laua 
peal, raputab neid, 
kui räägib, nõjatub 
ette poole hetkeks, 
lõpus tõmbab käed 
tagasi kõhu peale 
kokku, külaline 
samal ajal hoiab 
pilku kord 
saatejuhil, kord laua 
peal 

31 44:37 Indrek 
 
Margus 
 
Indrek 
 
Margus 

 

- dialekti (.) moodi 
keel 
- ega seda ei oska 
täna keegi ju (.)  
- (<) kus see piir läheb 
(>) 
- ega täna ei oska 
keegi seda päris 
hästi ära seletada, 
kus see piir 
tegelikult läheb (.) 
sest et noh  (.) me 
ju... näeme siin (.) 
mida me näeme 
šotimaast (.) me 
näeme tõepoolest 
viskisid ja ja näeme 
nende 
rahvar i ide id  

hoiab pilku laua 
peal, tõstab kui 
hakkab rääkima, 
noogutab, lõug jääb 
rinna peale ning 
vaatab üle prillide, 
raputab pead, pilk 
liigub ringi, kord 
saatejuhil, kord 
põrandal 

32 44:56 Margus 

 

- ja-ja-jaa nende 
rahvuslike kombeid 
ja nii edasi (.) 
torupilli (.) me kõik 
seda seostame 
šotimaaga, aga 
samal ajal kui me 
vaatame 
kuninglikku 
perekonda, siis on 
täpselt samamoodi 
need asjad, nii et 
tegelikult (..) see-
see rahvas on nagu 
vere kaudu (..) 
märksa rohkem 
seotud 

saatejuhil kogu 
keha seisab paigal, 
pilk otse külalise 
peal, külaline 
liigutab pead, 
rõhutamise ajal 
tõstab kulme, 
seejärel tõstab käed 
lauast kõrgemale, 
algul peopesad 
suunatud üksteise 
poole, korraks 
asetab laua peale, 
seejärel viib 
mõlema käe 
sõrmeotsad kokku 
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33 45:11 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- kui tänasel hetkel 
referendum näidata 
püüab (..) seal on 
küsimus võib-olla 
selles, et ee... (.) et 
ee... šotimaa ehk 
tänasel hetkel oma 
autonoomias ei ole 
oma olukorraga 
rahul ja arvestades 
selles et seal on (>) 
suured kalavarud, 
seal on suured 
loodusvarud gaas 
(<), nafta ja nii 
edasi (.) on tänasel 
hetkel olukorras, et 
ta... suudaks võib-
olla ise ehk 
paremini londonist 
eraldi(.)seisvana 
oma majandust ja-
jaa-jaa (.) ja-jaa 
rahvast niiöelda (<) 
edasi viia (>) (.) ma 
arvan et suhetes 
londoniga on seal 
ilmselt pika aja 
jooksul toimunud 
ka asju ja olukordi 
ja seisukohti, mis 
šoti rahvale pole 
meeldinud ja mis 
šoti poolt vaadates 
tundub nagu (.) 
võib-olla 
ah is tamisena  (.) 
võ ib-o l la , võib-
olla pidurdamisena 
(.) nii et kõike saab 
nagu vaadata kahest 
(.) kahest poolest, 
aga täna tõmmata 
(.) väga konkreetne 
joon siia kuhugi 
vahele (.) minul 
seda  oskust ei ole 
- niisugustel 
puhkudel on alati 
see (.) 

pilk algul 
saatejuhil, tõstab 
kulme, pilk hakkab 
rändama pausi ajal, 
uue mõtte alguses 
tõstab pilgu tagasi 
üles ("šotimaa..."), 
liigutab pead 
allapoole, seejärel 
jääb pea 
diagonaalselt 
seisma, käed käivad 
korraks kaadrist 
läbi, kerge 
peanoogutus käib 
vahepeal 
paralleelselt 
sõnadega kaasas, 
"edasi viia" nõjatub 
pea kergelt 
ettepoole, pea 
liigub kord 
paremale, kord 
vasakule 
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34 46:07 Indrek 

 

- häda kui on hästi-
hästi noatera peal see 
(.) seis et ee...see 
kes kaotab see 
kaotab (>) raskelt 
(<) (..) tal 

toob käed enda ette 
umbes lõua 
kõrgusele, sõrmed 
mõne cm kaugusel 
üksteisest, 
sõrmeotsad lähemal 
kui ranne ning 
kõrgemal, mõlemad 
labakäed sirgelt, 
liigutab käsi 
kordamööda kiirelt 
edasi-tagasi ning 
seejärel viib sõrmed 
omavahel kokku, 
samal ajal kui tõi 
käed ekraanile 
nõjatus keha 
tahapoole, öeldes 
"raskelt" noogutab 
pead kaasa, pilku 
hoiab terve aja 
külalise peal  

35 46:14 Indrek 
 
Margus 

 

- on raske seda 
kaotust võtta 
- ma olen ise 
mõt isk lenud ja 
mõne sõbraga isegi 
sellel teemal 
a ru tanud et et 
võib-olla nii raske 
otsuse puhul nagu 
näiteks 

saatejuht korra veel 
noogutab kui räägib 
ning kui külaline 
hakkab rääkima 
peidab käed tagasi 
laua alla ning 
nõjatub ettepoole, 
külalise pea käib 
üles-alla 

36 46:21 Margus 

 

- šoti referendum 
täna on (.) et kas 
see 50-50  
vahekord, (>) kas 
see ongi päris õige 
(<) (.) (<) ma ei tea 
(>) ma olen 
arutlenud selle üle, 
võib-olla peaks 
tegema need nagu 
põhiseaduse puhul 
parlamendis on (.) 
et 

külaline raputab 
pead ("ma ei tea"), 
käed laual all 
sõrmed ristamisi, 
liigutab neid 
rääkides kaasa 

37 46:33 Margus 

 

-selleks et 
põhiseaduse kallale 
minna ei piisa 
parlamendis 
l ih thää l te  
enamusest (..) peab 
olema ikkagi ... 
hää l i  natukene 
rohkem poolt, sest 
tegelikult kaotajaid 
on sisuliselt täpselt 
sama palju kui 
võitjaid (..) nii et (.) 
nii et see 

hoiab pilku 
saatejuhi suunas, 
poole väite pealt 
tõstab kulme ning 
hoiab neid üleval, 
ütluse lõpu viib 
lõua allapoole ning 
hoiab seal 
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38 46:47 Margus 

 

- üh iskonna  
k ih is tumine  võib 
pärast referendumit 
võib teatud mõttes 
süveneda ja kahe 
poole (.) 

saatejuht ei liiguta 
ennast, ainult 
pilgutab silmi 

39 46:52 Margus 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- demokraa t l iku l  
tee l  (.) saadud 
tu lemus võib 
natukene rohkem 
vastanduda kui me 
seda tahaksime 
- (<) kui palju te 
teate seda.. (>) (.) 

pea liigub rääkides 

40 47:00 Indrek 
 
Margus 
Indrek 

 

- šoti rahvuspartei 
juhti alex salmondit 
- ei ole au tunda 
- aga... noh (.) 
kindlasti on ta 
oluline 

pilk ja pea paigal, 
noogutab kui 
külaline vastab, 
noogutab veel kui 
rääkima hakkab  

41 47:07 Indrek 

 

- käilakuju selles 
asjas ja üldse see 
partei (.) tõus ja 
üldse selle idee (.) 
mis tundus alguses 
võib-olla 
keskvõimule 
tä ies t i  
enneolematu et noh 
tehakse selline 
referendum 

liigutab lõuga 
allapoole ("partei"), 
seejärel tõstab 
labakäed lauast 
kõrgemale suunaga 
külalise poole, 
tõmbab korra 
labakäsi enda poole 
ning tagasi,  
seejärel nõjatub 
ettepoole, mõlemad 
käed liiguvad samal 
ajal kehast 
kaugemale laiali, 
tõmbab sõrmed 
rinnaga paralleelselt 
ning liigutab tagasi 
lauaääre peale, 
nõjatub tagasi 
tahapoole, käed 
liiguvad ettepoole, 
raputab neid ning 
pead, külaline 
samal ajal hoiab 
ennast paigal, lõpus 
liigutab pead 
vasakule 
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42 47:16 Margus 

 

- no ma arvan et, 
ma arvan et võib-
olla... (..) võib-olla 
ma teen nüüd 
natukene l i iga  
nendele, kes seda 
referendumit 
algatasid aga (.) aga 
mul on jäänud 
selline tunne et 
võib-olla (.) see 
referendum oli 
rohkem nagu 
survevahendina 
mõeldud selle 
autonoomia 
laiendamiseks või 
londoniga suhete 
paremaks nigu 
paremaks 
klaarimiseks (.) ja 
ja tänasel hetkel 
mingil hetkel see 
referendum lihtsalt 
saavutas sellise 
sellised mõõtmed et 
ta hakkaski täitma 
täpselt seda 
eesmärki milleks ta 
oli (.) milleks ta oli 
välja (.) välja 
kuulutatud ja püsti 
pandud ja ja täna on 
veel mõni tund aega 
(.) hakatakse juba 
hääli kokku lugema 
ja hommikuks on 
nüüd selge, kas 
euroopa on  uus  
või ei ole (.) sest et 
kui khm kui kui (..) 
kui šoti referendum 
peaks õnnestuma 
(..) siis see ei ole 
mitte ainult 
šot imaa (.) ja 
inglise probleem (.) 
vaid see on 

hoiab pilku suunaga 
alla, liigutab pead 
ringi, hoiab silmi 
sekundi kinni ning 
tõstab pilgu tagasi 
saatejuhi suunas, 
iga mõne sekundi 
järel tõstab kulme, 
pea liigub iga mõne 
sekundi järel edasi-
tagasi, viib pilgu 
laua peale, järsk 
pearaputus 
diagonaalselt 
parema õla suunas, 
toob pea tagasi ning 
raputab kergelt 
pead ning jälle iga 
mõne sekundi 
tagant liigub pea 
edasi-tagasi 

43 48:04 Margus 

 

- tea tud  mõt tes  
(..) tea tud  mõt tes  
käivitavateks 
protsessideks (<) 
märksa suuremas (.) 
laiemas euroopas (>) 
kui me tänases 

saatejuhil käed 
rinna peal, keha 
asend kergelt 
ettepoole kaldu, 
kuid selg sirge, 
külalisel pea liigub 
kergelt ringi, 
labakäed liiguvad 
laua all 
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44 48:12 Margus 

 

- euroopas tahame, 
ma arvan, et see 
referendumi mõju 
võib kanduda isegi 
meile eestisse (..) 
välja (.) arvestades 
et täna meie teravat 
vastasseisu me 
idanaabriga ja nii 
edasi (.) siis ee (.) 
siis ee täna on 
poliitikutelt (>) 
tarkust (.) e r i t i  
kõvasti tarvis, et 
sellest ilusti välja 
tulla (<) 

pea liigub järsult 
parema õla suunas 
vahetult enne pausi, 
seejärel tagasi 
tavapärasess 
asendisse, 
mõttepausi ajal 
hoiab pilku suunaga 
all, kui rääkima 
hakkab tõstab pilgu 
tagasi saatejuhi 
suunas 

45 48:27 Indrek 
 
 
 
 
 
 
Margus 

 

- kõlab 
kummaliselt, 
õnnestumine on 
probleem (..) 
referendumi 
õnnestumine on 
probleem 
-eee.... (..) 

saatejuhil on lõug 
kergelt tõstetud, 
hoiab pead ja pilku 
paigal kuni pausi 
lõppemiseni, 
seejärel tõstab 
kulme ning liigutab 
pead vasaku õla 
suunas 
diagonaalselt alla, 
pea liigub edasi 
suunas 
("õnnestumine") 
ning tagasi kohe 

46 48:34 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- jah (.) see kõlab 
kummaliselt, aga 
aga (.) (<) aga öelda 
teisiti (>) et see 
euroopas nagu 
n i iöe lda  (.) uus i  
d iskuss ioone  (.) 
ja uusi võimalusi (.) ei 
avardaks, seda 
oleks ka (.) nagu (.) 
vale öelda 
- (<) sellele 

pea käib ette alla ja 
tagasi, käed 
liiguvad 
ekraaniservalt läbi, 
pilk käib edasi-
tagasi saatejuhi ja 
kaamera suuna 
vahel, tõstab pead 
kõrgemale parema 
õla suunas 
diagonaalselt ("uusi 
diskussioone") 

47 48:49 Indrek 
 
 
 
Margus 

 

- ees t i  (>) (..) 
kontekstile mõeldes 
millele te vihjas i te  
(..) (<) mis see (>) 
- (<) eks meil on ju, 
eks meil on ju 
püütud ju neid 

saatejuhil kulmud 
madaldatud, pea 
paigal, ainult 
huuled liiguvad, 
pilk külalisele 
suunatud, pärast 
teist pausi liigub 
pea vasakule poole,  
lõpus liigutab 
kulme kergelt alla-
üles ("mis see") 
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48 48:56 Margus 

 

- referendumeid 
teha ühe või teise 
(..) ühte või 
teistmoodi (>) 
90ndate aastate 
alguses, ikka ikka 
(>) väga kõvasti (<) 
nii et meil ei ole 
küll siin rahvakildu 
(.) kes (.) (>) 
niiöelda eesti 
keelset rahvakildu 
kes-kes-kes (<) 
eralduda tahaks aga 
ida-virumaal on ju 
püütud 
referendumit teha 
(.) ja ma arvan, et 

pea on pidevalt 
kerges liikumises, 
kord vasak-parem, 
kord üles alla suund 

49 49:14 Margus 

 

- tänase 
propagandasõja  
juures  ma (.) 
üldse ei väldi et 
mõne aasta pärast 
kui me seda ilusti 
(.) ära ei suuda  (.) 
lahendada 

saatejuht on 
liikumatu, külaline 
liigutab pead üles-
alla, paremale-
vasakule 

50 49:20 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- euroopa sees 
võime sattuda 
olukorda et me 
näeme euroopas veel 
ja veel (.) 
referendumeid, aga 
need referendumid on 
käivitatud 
na tukene  (.) 
teistel alustel ja 
eesmärgid on meie 
jaoks 
provotseerivad 
- seda  võite te ka 
ju 

pea liigub kergelt 
üles-alla 

51 49:34 Indrek 
 
 
 
 
 
 
Margus 

 

- öelda kui... (.) 
asjatundja (.) kui te 
olite siseminister, 
siis te olete ka 
näinud niiöelda 
eesti sisemist poolt (.) 
selles mõttes 
-jah 

saatejuht tõstab 
pärast pausi parema 
käe rinna kõrgusele, 
peopesa suunatud 
vasaku õla suunas, 
käsi liigub üles-alla 
mõni cm, pärast käe 
tõstmist liigutab 
pead vasakule ning 
seejärel tõstab 
kulme, viib käe 
ekraanist välja ning 
nõjatub ette poole 
külalise suunas ning 
liigub jälle tagasi 
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52 49:42 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek  

- see  rahu mis meil 
eestis praegu  on ... 
(.) on väga tugev ja 
turvaline (..) aga see 
rahu ei ole nii sügav 
(.) ja-ja-jaa 
ühemõtteline kui ta 
paistab 
- (<) mida me 
ütleme (>)(..) 

pilgu suund vahetub 
saatejuhi ja laua 
vahel, pea liigub 
pidevalt kergelt 
üles-alla 

53 49:55 Indrek 

 

- see on kõik 
oletusega (.) (<) aga 
mida me ütleme 
(>)(..) juhul  kui  
peale jäävad need, 
kes keskvõimu 
pooldavad, kes 
pooldavad seda 
ideed, et šotimaa 
võiks jääda 
suurbritanniasse (.) 
mida me ütleme siis 
(.) kuidas vaatame 
šotlastele otsa, mida 
me peaks nendele 
ütlema (.) 

saatejuht viib 
korraks pilgu koos 
pealiigutusega tema 
poolt paremale üles 
suunas ning toob 
pilgu tagasi 
külalisele, pausi 
ajal hoiab suud 
kergelt lahti, viib 
pea diagonaalselt 
vasaku õla suunas 
alla, seejärel tõstab 
kulme ning 
langetab, toob 
peaasendi tagasi 
otseseks, seejärel 
järsult nõjatub lõug 
ees peaga külalise 
suunas, seejärel 
kordab sama 
liigutust  

54 50:09 Indrek 
Margus 

 

- sellisel juhul 
- ega  (.) ega  
šotimaa ei ole 
päras t  referendumi 
läbikukkumist (.) 
enam endine (..) 
täiesti selge on see 
(.) et see 
referendum on 
täna  (..) toonud 
esile väga palju 
probleeme (.) mis 
sisuliselt on vaja 
londoni (.) ja 
šotimaa vahel ära 
vaja lahendada (.) ja 
ma arvan, et need 
probleemid 
lahendatakse ära, 
kas te olete tähele 
pannud ju (.) kuidas 
on võib-olla 
muutunud londoni 
re toor ika  algul 

raputab pead, 
vaatab pikema 
pausi järel üle 
prillide saatejuhi 
suunas, pea liigub 
pidevalt kergelt 
üles-alla, vasakule-
paremale, parema 
käe sõrmed käivad 
ekraaniservast läbi, 
lõpus viib pea 
järsult parema õla 
suunas 
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55 50:37 Margus 

 

- võ ib-o l la  oli 
natukene kurjem 
see, täna on rohkem 
(.) nad on nagu 
diskussioonile 
kutsuv  ja (.) 

saatejuht liigutab 
pead järsult 
vasakult paremale,  

56 50:42 Margus 

 

-jaa lubadusi andev 
ja nii edasi, tähendab seda 
et-et-et probleeme 
nähakse (.) ja 
probleeme (.) just 
selle referendumi 
nimel esile on 
kutsunud, need on 
ikka tarvis ära 
lahendada ja-jaa ei 
ole lihtsalt nii et me 
vaikime selle 
referendumi sel 
juhul (<)maha(>) (.) 

saatejuht on 
liikumatu, pilk 
külalisel, külalise 
pea liigub pidevalt 
kergelt üles-alla, 
paremale-vasakule, 
lõpus viib sõrmed 
ristasendist otseseks 
laua all 

57 50:54 Margus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indrek 

 

- kui ta ebaõnnestus 
(.) (<) polegi nagu 
midagi olnud (>) (.) 
ma arvan, et seda 
referendumi 
jä re lka ja  (.) on 
ikka väga tugev ja 
suurbritannias me 
näeme neid 
tulemusi kindlasti 
- aga kõigele (<) 
vaatamata (>) ega 
šoti klubi 

pea liigub pidevalt 
kergelt üles-alla 

58 51:04 Indrek 
 
Margus 

 

- sellest kao (..) 
tuleb mis tuleb 
- ei šot i  k lubi  

saatejuhil pea 
kergelt kaldu 
parema õla suunas, 
suunurgad kergelt 
üles suunatud 
(muie), pilk paigal 

59 51:07 Margus 

 

- k indlas t i  sellest 
ei kao ja jaa ütlen et 
tänu šoti 
referendumile on 
saanud tõesti šoti 
klubi natuke 
suurema tähelepanu 
ja tähelepanu 
keskmesse , kui 
me oleksime isegi 
osanud arvata (.) ja-
jaa-jaa aga meie 
sõpruskond 
jä tkuval t  

suule tekib kerge 
muie, pea liigub 
pidevalt kergelt 
üles-alla, paremale-
vasakule, vahepeal 
tõstab kulme ning 
langetab neid  
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60 51:20 Margus 

 

- käib koos ja 
jätkuvalt alati (.) 
peame meeles 

saatejuhil pea tagasi 
keskel, lõug 
kõrgemal kui enne, 
liikumatu 

61 51:23 Margus 
 
 
 
 
Indrek 

 

- šotimaad ja 
kuningannat kui me 
(.) väikse (.) (>) 
väikse viski 
maitseme (<) 
- tänan teid 
südamest 

pea käib kergelt 
üles-alla 

62 51:29 Indrek 

 

- margus leivo, šoti 
klubi president (.) ja 
(.) (>) ootame siis 
põnevusega 
kuidas  šotlased 

pea liigub 
kõigepealt alla, 
seejärel vasaku õla 
suunas, samal ajal 
("šoti klubi 
president)  tõstab 
kulme ning 
langetab taas, viib 
pea tagasi 
algasendisse ning 
seejärel jälle 
diagonaalselt 
vasaku õla suunas 
alla, lõpus liigutab 
lõuga keskele 

63 51:35 Indrek 
Margus 
Indrek 

 

- otsustavad (<) 
- aitäh 
- head vaatajad  
sellega  (<)täna(>) 
(.) 

külaline noogutab 

64 51:38 Indrek 

 

-lõpetame, 
järgmisel nädalal 
uued teemad uued 
inimesed (..) head 
põnevat õhtut 

saatejuht vaatab 
kaamerasse, 
noogutab, liigutab 
pead vasaku õla 
poole, seejärel 
parema õla poole 

65 51:44  
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7.3 Transkriptsioon "Kahekõne" intervjuust Maris Lauriga 

	  
Rea 
nr 

Aeg Kõneleja Kuvatõmmis Suuline sõnaline ja 
hääleline väljendus 

Kehaliigutused, 
asendid 

1 0:17 - Indrek 
 
 
 
 
 
 
 
- Maris 
- Indrek 

 

- tere õhtust kõigile 
karge l  
sügisõhtu l  
kahekõne alustab ja 
meil on stuudios (.) 
esimene külaline (.) 
tere õhtust maris 
lauri 
- tere õhtust 
- mtee olete vee l   
(.) peaministri-
nõuniku ametis... 
siis kuidas siis on 
(.) pea- 

saatejuht vaatab 
algul kaamerasse 
kui räägib, tõstab 
lõuga, liigutab seda 
seejärel veidi 
parema õla suunas; 
pilgutab umbes 
sekundi ning viib 
pilgu kaamerast 
külalise suunas; 
uuesti rääkima 
asudes liigutab 
lõuga vasaku õla 
suunas, "nõuniku" 
ajal kortsutab 
kulme üksteisele 
lähemale 

2 0:31 - Indrek 
 
 
- Maris 
 
- Indrek 
 
 
 
 
- Maris 

 

- minister (..) 
nõustavana (.) või 
nõustatavana 
- ee (.) hoogne ja 
nooruslik 
- saab teda siis 
nõustada (.) millised 
on tema 
majandusalased 
teadmised 
- ee kuna 

saatejuhil on 
peopesad 
diagonaalselt üles 
suunatud, lõug 
veidike alla vasaku 
õla poole suunatud, 
viipab kätega kaks 
korda ette suunas, 
pärast kõnelemist 
toob käed laua pealt 
enda ette ning 
tõstab lõuga üles; 
külalisel käib pilk 
kaks korda all 
vasakul, enne kui 
rääkima hakkab 
noogutab 

3 0:42 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- ta on majandust 
õppinud siis ee (.) 
päris head (.) et ee 
selle mõttes on  
suhteliselt võib-olla 
isegi l ih tne  (.) et ta 
haarab  (.) seda 
teemat kiiresti (.) 
kui seal on midagi 
rääkida 
- no teie tuleva (.) 
ütleme 

külalise pilk on 
saatejuhile 
suunatud, "et ee" 
ajal liigub korraks 
vasakule alla pilk, 
kergelt vajub pea 
vasaku õla suunas 

4 0:56 - Indrek 

 

- siis tulevased 
poliitilised vastased 
praalisid siin täna 
päris kõvas t i  (.) 
andsid mõista 
raadio  ee t r i s  e t  
ee  (.) valitsuses on 
sageli võib- 

lõug vasaku õla 
poole alla suunatud, 
suunurgad kergelt 
üles suunatud, 
"andsid" järel 
pilgutab umbes 
poole sekundi 
jooksul kaks korda 
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5 1:04 - Indrek 
 
 
 
 
- Maris 
 
 
- Indrek 

 

- olla hoopis härra 
mikser see kes ee (.) 
dikteerib (.) ee 
kuidas teile on 
jäänud mulje  
- mm noh jah  
võib-olla on see 
soovmõtlemine 
- aga kuidas on teil 
suhted roosa 
värviga (.) nii on ju 
nimeta tud  (.) 

saatejuht hoiab käsi 
laua peal laiali 
peopesad suunatud 
külalise suunas, 
"mikser" ajal 
liigutab ülakeha ette 
suunas; seejärel 
tõmbab käed ja 
ülakeha tagasi; 
külaline raputab 
"mulje" järel pead 
vasakule-paremale, 
lõpus viib pilgu alla 
vasakule 

6 1:17 - Indrek 
- Maris 
- Indrek 
- Maris 

 

- ee  (.) ühte teatud 
- mtee 
- erakonda 
- ee (.) rõi- 

saatejuht liigutab 
suletud huuli enne 
"ühte" ette suunas, 
seejärel liigutab 
lõuga kergelt 
vasaku õla suunas 

7 1:22 - Maris 
 
 
 
- Indrek 

 

- vastuses on ta 
kena (.) aga ... 
ilmavaateliselt (.) 
kindlasti mitte 
- aga see on see 
v ih je  et kui sotsid 

külaline algul 
noogutab; esimese 
"aga" järel viib 
pilgu korraks 
vasakule 

8 1:28 - Indrek 

 

- liiga palju 
domineerivad siis 
nad võtavad ka 
selle (.) 
parempoolse liini 
üle ja siis tek ibki  
võib-olla va lge  ja  
punase  (.) 
poliitilises 
koosmõjus selline 
roosa värv (.) ja 
selline teatud 
ebamäärasus mida 
vist oponendid on 
tah tnud öelda 

saatejuht hoiab 
vasakut kätte enda 
ees rinna kõrgusel, 
peopesa enda poole 
suunatud ning 
viipab sellega, 
kolmanda viipamise 
ajal ("võib-olla 
va lge  ja punase") 
liigutab keha 
viipamise suunaga 
kaasa, tõstab lõuga 
vasakule üles ning 
kulme üles; 
"poliitilises" ajal 
jõnksatab 
kulmudega üles, 
"mida vist" ajal 
liigutab lõuga alla 
suunas ning 
jõnksatab 
kulmudega üles 

9 1:42 - Maris 

 

- ee (.) võib-olla 
tõesti oponendid on 
tahtnud sellele 
vihjata aga (..) ee (.) 
ma siiski (.) 

saatejuht nõjatub 
ette suunas ning 
viib käed laua pealt 
ära enda ette; 
külaline liigutab 
pead vasakult 
paremale 
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10 1:49 - Maris 

 

- ei näe seda väga 
tugevat sellist 
roosakat tooni eks  
e t  ee  (.) siin on 
tugev diskussioon 
(.) ee ma olen 
näinud kuidas 
valitsuse istungitel 
ja kabinetiistungitel 
vaiel- 

"diskussioon" ajal 
liigutab külaline 
pöidlaid, saatejuht 
on liikumatu 

11 2:00 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- dakse (.) e t  ee  (.) 
seal on tõesti 
vaidlus ideede 
nimel (.) või või või 
põhimõtete kuidas 
me ühte või teist 
probleemi 
lahendada ja ja (.) 
väga paljude 
probleemide puhul 
ei ole ju tegelikult 
küsimus selles et ee 
kas sul on valge või 
punane (.) ja kas 
siis lõppeb roosana 
(.) vaid küsimus on 
see et asi tuleb ära 
lahendada par imal  
võimalikul viisil  
- me oleme teid siia 
palu- 

"et ee" järel viib 
pilgu korraks 
paremale, "nimel" 
järel hakkab kergelt 
noogutama, 
"probleemi" ajal 
viib pilgu korraks 
vasakule ning 
seejärel paremale 
üles, pea kaldub 
aegamisi vasaku õla 
suunas, 
"võimalikul" ajal 
jõnksatab lõuaga 
kergelt üles 

12 2:21 - Indrek 

 

- nud seetõttu et te 
olete tulevane (.) 
rahandusminister 
teie (.) ametiaeg 
algab (.) esmas-  

saatejuht vaatab 
pilguga külalise 
poole, "te olete" 
ajal liigutab lõuga 
vasaku õla suunas, 
"ametiaeg" ajal 
jõnksatab 
kulmudega üles 

13 2:25 - Indrek 

 

- päeval  (.) ja 
tahaks hakatuseks 
küs ida  (.) kui kaua 
te olete elanud selle 
teadmisega et te 
olete (.) rahandus- 

saatejuht algul 
noogutab, seejärel 
viib lõua vasaku õla 
suunas ning seejärel 
noogutab kergelt; 
külaline noogutab 
pärast "päeval" 

14 2:33 - Indrek 
 
- Maris 
 
- Indrek 
 
- Maris 
 
 
 
 
 
 

 

- minister eesti 
vabariigis  
- mtee (.) 
esmaspäevast 
- kui palju anti teile 
mõtlemisaega 
- ee (.) mulle tehti 
pühapäeval v ih je  
(.) et ee (.) selline 
pakkumine (.) on  
võimalik (.) ja noh 
(.) siis 
põhimõtteliselt ma 

enne rääkima 
asumist viib pilgu 
kõigepealt 
vasakule, seejärel 
paremale üles, 
pilgutab ning viib 
pilgu saatejuhi 
suunas, samal ajal 
tõstatab kulme, 
enne "ee mulle" 
viib pilgu korraks 
paremale, "vihje" 
ajal jõnksatab pead 
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- Indrek 

sain siis niiöelda 
õhtu ja öö mõelda 
- mida te mõtlesite (.) 
selle lühikese aja 
jooksul 

vasaku õla suunas, 
"pakkumine" ajal 
liigutab pilku 
korraks vasakule, 
"ja noh" ajal liigub 
pilk alla vasakule, 
lõpus viib pilgu 
üles paremale 

15 2:56 - Maris 

 

- (..) nooh (.) et mida 
ma peale hakkan (.) 
kas see on liiga suur 
ülesanne (.) kas ma 
saan sellega 
hakkama (.) mida 
see 

saatejuht on 
liikumatu, "nooh" 
järel avab suu 
kergelt, mis 
aegamisi vajub jälle 
kinni; külaline 
jõnksatab pead 
vasaku õla suunas 
ning viib pea 
seejärel parema õla 
suunas kaldu 

16 3:05 - Maris 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- tähendab (.) ee ... 
minu elus (.) mtee 
ja  jaa  (.) mida 
tuleks teha (.) 
kuidas tuleks teha 
- te olete väga hea 

"elus" järel viib 
pilgu diagonaalselt 
vasakule üles-
paremale üles, 
tõstab kergelt lõuga 
ning pilk läheb 
tagasi saatejuhi 
suunas 

17 3:14 - Indrek 

 

- analüütik ee (.) 
mis  on kõige 
suurem risk selle 
ameti juures 

"risk" ajal liigutab 
pead ette poole 

18 3:19 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- kõige suurem risk on 
see et ei suuda 
otsustada (.) teha 
mingeid valikuid (.) 
see on nagu iga 
organisatsiooni 
juures et ee (.) sulle 
an takse  valikud 
antakse võimalused 
(.) ja sa pead 
tegema selle otsuse 
et teeme nüüd nii (.) 
või teeme 
teistmoodi 
- otsustamine on ju 
tavaliselt poliitikute 
töö 

hoiab pilku 
paremal, "et" järel 
viib pilgu saatejuhi 
suunas, "otsustada" 
ajal noogutab, 
kergelt jõnksutab 
pead rääkides, 
liigutab pilku kaks 
korda hetkeks 
paremale 

19 3:38 - Indrek 

 

- nemad teevad 
otsuseid (.) ka siis 
kui need on 
rumalad otsused 

lõug on alla 
suunatud; algul 
jõnksutab pead 
üles-alla, seejärel 
vasakule-paremale 
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20 3:42 - Maris 
 
 
- Indrek 

 

- ee  jah (.) 
poliitikute töö on 
otsuseid teha  
- et see ongi üks  
raske as i  

rääkima asudes 
toob pilgu saatejuhi 
suunas 

21 3:47 - Indrek 

 

- teie puhul et te 
peate (.) ühitama 
kaks  niisugust 
võ ib-o l la  tundub 
et eesti kontekstis 
üsna erinevat rolli 
üks on analüütik (.) 

"ühitama kaks" ajal 
noogutab saatejuht 
kaks korda; seejärel 
tõstab korraks 
kulme ning toob 
käed laua peale 
laiali, peopesad 
külalise poole 
suunatud, seejärel 
tõstab lõuga üles; 
külaline on 
liikumatu 

22 3:54 - Indrek 

 

- kes saab o l la  ma 
ei tea sõ l tumatu  
i semeelne  
ke tser l ik  võib-
olla mõnes 
situatsioonis (.) ja 
teiselt poolt poliitik 
kes ikkagi (.) peab  
mingit liini pidama 

"saab olla" ajal 
raputab saatejuht 
pead ja käsi, 
"isemeelne" ajal 
nõjatub ette suunas, 
millega käed 
tõmbuvad tagasi, 
"ketserlik" ajal 
nõjatub veel ette 
poole, "poliitik" ajal 
viipab vasaku käega 
vasakule ning 
tõstatab kulme, 
seejärel tõstab veel 
kaks korda vasakut 
kätt, "liini pidama" 
ajal tõstab lõuga; 
külaline noogutab 
"ketserlik" järel, 
muidu liikumatu 

23 4:04 - Indrek 
 
 
- Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ja sageli tegema 
seda nagu erakond 
(.) on käskinud 
- ee (.) mina näen 
seda rolli praegu 
niimoodi e t  ee ... 
majandusanalüütik 
ju vaatab ka 
majanduspoliitilisi 
valikuid ja 
analüüsib neid mis 
on nende 
võimalikud 
tagajärjed mis 
otsuseid tehakse (.) 
jaa (.) selles mõttes 
nüüd ongi need 
ideed (.) või või 
niiöelda analüüsi 
tulemused (.) tuleb 

enne rääkima 
hakkamist viib 
pilgu korra 
paremale, esimese 
"et ee" järel korra 
viib pilgu vasakule, 
rääkides jõnksatab 
kergelt peaga, "jaa" 
järel viib pilgu 
umbes sekundiks 
paremale, enne 
"analüütikuna" 
vaatab pilguga üles 
paremale, aegamisi 
viib pea kergelt 
paremale 
kalduolekust 
kergelt vasakule 
kalduolekusse; 
"saan otsuse teha" 
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- Indrek 

nüüd reaalselt 
iseendal ära teha (.) 
et kui ma näen e t  
ee  on ütleme üks  
ja teine variant (.) 
variant a ja variant 
b (.) analüütikuna 
ma saan hinnata (.) 
kumb variant on 
parem (.) siis ma 
saan selle otsuse 
teha  
- kui me arutlesime 

ajal kergelt 
noogutab 

24 4:39 - Indrek 
 
 
 
 
 
 
- Maris 
- Indrek 

 

- värvidest siis tundus 
e t  ee  (.) niisuguse 
päris punase värvi 
te välistate (.) 
niisuguse väga (.) 
ee sotsialistliku või 
või ma ei 
- jah 
- tea pahem- 

"et ee" järel nõjatub 
saatejuht seljatoe 
suunas, paralleelselt 
tõstab mõlemad 
käed, vasaku käe 
kaugemale oma 
kehast ning 
sõrmeotsad suunaga 
külalise poole, 
parem käsi on 
peopesaga suunatud 
enda suunas, "te 
välistate" ajal 
vahetuvad käte 
asendid, 
"sotsialistliku" ajal 
jõnksatab kätega 
külalise suunas, 
lõpus nõjatub 
kehaga ette poole, 
lõug tõstatatud ning 
raputab samal ajal 
pead; külaline 
noogutab kui ütleb 
"jah" 

25 4:49 - Indrek 
- Maris 
- Indrek 
 
- Maris 
- Indrek 
 
 
 
 
- Maris 

 

- poolse joone  
- jah 
- seda võite kindlalt 
kinnitada 
- jah 
- ehk hoiate siis 
kinni (.) kuidas 
kuidas siis defineerida 
te 
majanduspoliitikat 
- ee (.) ma o len  (.) 
kindlasti 
parempoolse 
silmavaatega (.) jaa 
ma hindan väga 
kõrgelt 

mõlema "jah" ajal 
noogutab külaline 
kergelt pead, pilk 
liigub paremale, 
vasakule, üles ja 
tagasi saatejuhi 
suunas 
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26 5:03 - Maris 

 

- vabadusi (.) 
isiklike vabadusi (.) 
ja ka üldisemalt 
vabadusi (.) aga ma 
saan 

saatejuht on 
liikumatu, pilk 
külalisel; külaline 
viipab kergelt koos 
kätega ettepoole, 
noogutab kergelt 
kaks korda kui 
räägib, tõstab 
kulme "üldisemalt 
ajal 

27 5:09 - Maris 

 

- aru et 
üh iskonnas  tuleb 
üksteisega 
arvestada (.) sest 
ühis inimesed ongi 
ühiskond (.) et 
sellest koosnebki 
erinevatest 
inimestest (.) ja see 
et ühiskond 
normaalselt 
funktsio 

saatejuht kohendab 
käte asendit, 
külaline viipab 
kätega ette kaks 
korda, seejärel viib 
käed lahku enda ees 
nii et sõrmeotsad 
kui ka peopesad on 
vastamisi; seejärel 
viib sõrmed 
ristamisi kokku 

28 5:19 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- funktsioneeriks on 
oluline et ee (.) me 
kõik (.) üksteist 
niiöelda arvestame 
(.) kõikidel ei saa 
kindlasti 
meelepäraselt olla 
(.) aga tuleb leida 
siis see kompromiss 
et saadakse (.) 
võimalikult ee (.) 
paljud inimesed 
saavad (.) niiöelda 
(.) endale (.) parima 
lahenduse (.) 
kasulikuma 
lahenduse (.) või 
mis on keeru l ine  
koht on see et 
tihtipeale 
vaadatakse väga 
lüh ikeses  ajalises 
perspektiivis (.) et 
homme on tore (.) 
et kui me teeme nii 
siis on homme tore 
(.) aga mis on 
ülehomme või  
üleülehomme (.) et ee 
minu arvates on see 
koht kus kohas 
poliitikud peavad 
julgema vaadata 
niiöelda 
kaugemale  ja 
tegema vahel ka 
ebapopulaarseid 
otsuseid (.) ee ja (.) 

"oluline" ajal hoiab 
silmi umbes 
sekundi kinni, 
"kõik" ajal liigutab 
pilku katkendlikult 
paremalt keskele, 
"kompromiss" ajal 
vaatab paremale 
alla, "niiöelda" ajal 
viib pilgu paremale, 
"on see" ajal vaatab 
paremale alla, 
jõnksutab kergelt 
pead aeg-ajalt kui 
räägib, "aga mis" 
järel vaatab korra 
paremale, toob 
pilgu keskele ning 
viib korraks 
vasakule, "vaadata" 
ajal tõstatab kulme, 
"neid" ajal vaatab 
vasakule 



	   98	  

 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

üritada veenda neid 
kes tahavad vaadata 
hästi lühiajaliselt et 
see ei ole hea valik 
et tegelikult me 
peame kaugemale 
vaatama 
- see mõte lühi ja 
pika- 

29 6:07 - Indrek 

 

- ajalisusest on 
huvi tav  aga 
võtame nüüd selle 
eesti situatsiooni (.) 
me oleme olukorras 
kus meil on üks ja 
seesama võim 
olnud väga pikka 
aega see on mõnes 
mõttes ju nagu 
s tagnats ioon (.) 
see võib olla 
probleem teie jaoks 
(.) et see rada  mis 
on 

saatejuhi käed on 
tõstetud tema ette, 
algul parem käsi 
madalamal ning 
kehale lähemal, 
peopesad end poole 
suunatud, "võtame 
nüüd" ajal viipab 
kaks korda vasaku 
käega ettepoole, 
seejärel hakkab 
vasakut kätt üles-
alla liigutama, 
"mõnes mõttes" ajal 
viib käed alla ning 
nõjatub ette poole, 
"rada" ajal tõstatab 
uuesti käed ning 
viib enda ette 
peopesad vastamisi, 
vasak käsi kergelt 
paremast käest 
eespool; 
"pikaajalisusest" 
järel jõnksatab 
kulmudega korra, 
"situatsiooni" ajal 
liigutab lõuga alla 
suunas, seejärel 
hakkab noogutama, 
"väga" ajal tõstatab 
tugevalt kulmud 
üles, "stagnatsioon" 
ajal jõnksatab korra 
kulme üles, seejärel 
korra jõnksatab 
lõuaga ette suunas, 
"rada" ajal viib 
korraks pilgu oma 
kätele 

30 6:20 - Indrek 
 
 
 
 
- Maris 

 

- po l i i t i l i se l t  (.) 
o lemas  (.) on teile 
ette määratud (.) 
eestit valitseb (.) 
k indla l t  üks klann 
- ee no ma ei 
julgeks 

saatejuht raputab 
oma käsi enda ees 
peopesad vastakuti, 
"kindlalt" tõstab 
diagonaalselt üles 
suunas käed üles 
ning seejärel 
raputab veel kord 
kaks korda tugevalt 
ning viib käed laua 
alla; algul langetab 
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lõuge kergelt, 
"määratud" ajal 
tõstatab lõuga 
kergelt, külaline on 
liikumatu 

31 6:29 - Maris 

 

- nii öelda 
sellepärast e t  ee  
ma arvan et 
inimesed ajas 
ikkagi muutuvad (.) 
et ee kindlasti e i  
o le  see  (.) 
poliitika 
samasugune praegu 
mis ta o l i  ma ei tea 
seitse või kümme 
aastat tagasi et 
asjad ikkagi 
muutuvad (.) 
olenevalt sellest 
milline on 
konkreetne olukord 
(.) ee (.) maailm 
muutub (.) me 
oleme läinud läbi 
majanduskriisi enne 
majanduskriisi oli 
k indlas t i  (.) 
kõ ig i l  arusaamine 
asjadest ühesugune 
nüüd on (.) kindlasti 
kõik ee (.) teinud 
mingisuguseid 
korrektiive nendest 
arusaamistes (.) 

"et ee" ajal viib 
pilgu vasakule, 
esimese 
"muutuvad" ajal 
kallutab pead 
kergelt vasaku õla 
suunas, "ei ole see" 
ajal viib korraks 
pilgu vasakule, "ma 
ei tea" ajal raputab 
kergelt pead, teise 
"muutuvad" ajal 
tõstatab lõuga 
kergelt paremale 
üles, "olukord" järel 
jõnksatab vasakule 
"ee maailm" ajal 
liigutab pilku 
vasakul-üles-
paremale-keskele, 
"oleme" ajal viib 
pilgu korraks 
vasakule, "enne 
majanduskriisi" ajal 
kergelt raputab 
pead vasakule-
paremale, "nüüd 
on" järel liigutab 
lõuga kergelt alla 
suunas ning viib 
pilgu korraks 
vasakule üles 

32 7:01 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 
- Maris 

 

- ja noh (.) kes ei ole 
teinud (.) neid 
korrektiive (.) 
endiselt mõtlevad 
ü t leme 2006.  
aas ta  niiöelda 
mallide järgi s i i s  
ee  (.) noh vot see 
oleks õnnetus  
- mtee 
- mina ei näe et 
valitsus selliseid 
malle 

saatejuht kohendab 
kehaasendit ning 
viib käed enda ette 
kokku, nõjatub 
kergelt tooliselja 
suunas, "mtee" ajal 
hoiab silmi umbes 
pool sekundit kinni 
ning tõstatab lõuga 
üles, avab kergelt 
suu, seejärel hoiab 
silmi umbes 
sekundi kinni; "kes 
ei ole" ajal viipab 
külaline kergelt 
kätega ette suunas, 
"endiselt mõtlevad" 
ajal liigutab käed 
enda ette laiali, 
peopesad saatejuhi 
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poole suunatud, 
"mallide järgi" ajal 
viib käed jälle 
algasendisse kokku, 
"valitsus" ajal 
viipab parema 
käega ette suunas, 
"õnnetus" ajal 
kallutab pead 
kergelt parema õla 
suunas 

33 7:14 - Maris 
- Indrek 

 

- sisaldaks 
- me räägime 
reformierakonn
as t  (.) see kõlab 
uhkelt reformi (.) 
erakond (.) mis on 
õigupoolest olnud 
need 
reformierakonna 
reformid (.) 

"me räägime" ajal 
hoiab saatejuht 
silmad umbes 
sekundi kinni ning 
kohe uuesti umbes 
pool sekundit kinni, 
jõnksatab kergelt 
ette suunas pead; 
"reformi (.) 
erakond" ajal 
liigutab saatejuht 
lõuga alla suunas, 
viib pilgu alla ning 
viipab kätega enda 
ette kaks korda, 
peopesad enda 
poole suunatud, 
"mis on õigupoolest" 
ajal hoiab pilku all, 
langetab kergelt 
kulmud ning viipab 
kätega veel korra 
ettepoole, seejärel 
tõstatab pilgu 
saatekülalise suunas 

34 7:22 - Indrek 
 
 
- Maris 

 

- majanduses (.) 
olete te neid (.) 
näinud 
- ee (.) no (.) siin on 
erinevad maksu (.) 
ütleme need 
suuremad reformid 
jä id  ju  
kaugemasse s i i s  
ku i  (.) ee 
reformierakond 
alustas ee selliste 
põhimõtete... 
toomine sellise 
liberaalse 
majanduse sisse 
toomine (.) ee (.) 
ühetaoline tulu (.) 
noh ühetaoline 
tulumaks tuli juba 
varem aga  (.) ee 
selle niiöelda (.) 
jätkamine (.) 
madalamate 

külaline viib pilgu 
enne rääkimist 
paremale, "need" 
järel viib korraks 
pilgu vasakule, 
kergelt jõnksatab 
peaga rääkides, "ee 
ühetaoline" ajal viib 
pilgu korraks üles 
ning tõstatab 
kulmud üles, viipab 
vasaku käega ette 
suunas, "aga ee" 
ajal viib pilgu 
vasakule-alla-
keskele, 
"jätkamine" ajal 
noogutab kergelt 
pead, "samuti" ajal 
vaatab kergelt 
paremale 
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maksumäärade 
toe tamine  (.) ee 
samut i  (.) kasumi 
(.) 

35 7:52 - Maris 

 

- investeeringute 
kasumi (.) 
investeeringu 
tulumaksuvabastus (.) et 
sellised asjad (.) ja 
noh (.) nüüd (.) 

saatejuht on 
liikumatu, külalise 
peopesad on maa 
poole suunatud ning 
viipab nendega 
kergelt, 
"investeeringu" ajal 
liigutab lõuga alla 
suunas ning samal 
ajal hoiab silmi 
kinni 

36 7:59 - Maris 

 

- kui me vaatame 
sisse siis on ju ka 
veel 
sotsiaal(.)sfääris 
erinevaid reforme 
olnud on 
pensionireformid (.) 
ee töövõimereform 
mida tahetakse teha 
(.) ee ja 

saatejuht kohendab 
kergelt enda asendit 
ning viib käed 
kokkupoole; 
külaline hoiab käed 
enda ees peopesad 
üksteise poole 
suunatud ning 
viipab kergelt, 
"töövõimereform" 
ajal viipab parema 
käega ette suunas, 
lõpus viib käed 
enda ette kokku 

37 8:09 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- teisi asju (.) et 
ütleme nii e t  ee  (.) 
mõned reformid on hästi 
suured (.) aga mõned 
reformid võivad olla 
väikesed ja neid ei 
nimetatagi väik ee 
reformideks et need 
on (.) olulised 
muutused  e t  ee  
(.) trendid ütleme 
niimoodi 
- üks asi mis ma 
nagu tahaks 
tagasivaatavalt 

"ütleme nii et" järel 
viib pilgu paremale 
alla, "trendid" ajal 
viib korraks pilgu 
paremale üles ning 
tõstab kulme 

38 8:24 - Indrek 

 

- ee (.) ee (..) 
arutluse alla võtta 
(.) see puudutab 
seda 
majanduskr i i s i  
(.) ja jaa jaa ja 
maksupoliitikat see 
oli aeg  (.) eesti oli 
keerulises seisus (.) 
ja siis eesti valitsus 
(.) otsustas 
miskipärast (..) 

saatejuht nõjatub 
tagasi, pilk on 
suunatud alla, 
tõstab käed enda 
ette, nii et pöidlad 
on ekraani all 
servas näha, "alla 
võtta" järel tõstab 
pilgu külalisele, 
seejärel viipab 
vasaku käega ette 
suunas, seejärel 
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maksustada 
tarbimist (..) 
rohkem (.) kui seni 
(.) see ei ole nagu 
loogiline kui 
majandusel läheb 
kehvasti siis peaks 
soodustama ju tarbimist 
pigem peaks ju 
käibemaksu 
vähendama (.) ja 
mingit muud maksu 
tõstma (.) kas 

liigutab mõlemaid 
käsi ettepoole 
ringselt, "valitsus" 
järel nõjatub kergelt 
ettepoole, viib käed 
ekraani servast ära, 
"maksustada" ajal 
nõjatub kergelt 
tahapoole ning 
liigutab lõuga 
kergelt alla, kergelt 
tõstab kulme, 
seejärel noogutab 
korra, "ei ole nagu" 
ajal raputab pead, 
jõnksatab 
kulmudega ning 
nõjatub tahapoole, 
"soodustama" ajal 
raputab pead ning 
hakkab kätega enda 
ees ringe tegema, 
peopesad enda 
poole suunatud, 
"pigem peaks ju" 
ajal liigutab lõuga 
alla suunas, hoiab 
pilku külalisel, 
liigutab käsi 
vasakule poole nii 
et keha läheb kaasa,  
"vähendama" ajal 
noogutab, "muud 
maksu" ajal tõstab 
lõua üles ning 
tõstab käed vasakult 
poolt keskele 

39 8:48 - Indrek 
 
 
 
 
- Maris 

 

- see ei tundu 
tagantjärele 
kuidagi  (.) 
naljakas või 
kummaline  
- ee (.) siin on väga 
erinevad põhjused 
miks seda tehti 
tõenäoliselt 
niimoodi 

saatejuht liigutab 
käsi vastupäeva 
ümber üksteise, 
peopesad on 
suunatud enda 
poole, seejärel viib 
käed enda ette 
kokku, "miks" ajal 
nõjatub ettepoole; 
"ee" ajal külaline 
liigutab pilgu alla 
ning kallutab pead 
kergelt parema õla 
suunas, lõpus 
liigutab kergelt käsi 
ette suunas 
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40 8:56 - Maris 

 

- on see et maksud 
sõltuvad sellest 
ku idas  (.) me 
antud ajahetkel (.) 
käitume (..) ee 
käibemaks laekub 
koheselt kui toimub 
käive (.) näiteks 
tu lumaks  (.) ee on 
viiteajaline (.) ta 
laekub hiljem nii et 
ee (.) see  on  nagu 
(.) mõjub  no  (.) 
ütleme tulu saamine jääb 
natuke hilisemasse 
aega (.) samuti 
käibemaks on alati 
natuke lihtsam 
kokku korjata (.) ee 
tulumaks  (.) 
pärs ib  k indlas t i  
ettevõtlikkust (.) 

pilk liigub alla-üles, 
"viiteajaline" tõstab 
lõuga ja kulme, 
"nagu" järel viib 
pilgu vasakule, 
"samuti" järel viib 
pilgu paremale, 
enne "tulumaks" 
viib pilgu paremale, 
toob tagasi keskele 
ning viib korra selle 
üles vasakule 

41 9:25 - Maris 

 

- ja see oli see koht 
kus (.) meil oli 
tegelikult va ja  e t  
ettevõtted oleksid 
ettevõtlikumad (.) et 
nad julgeksid (.) 
niiöelda sellest 
raskest august välja 
tulla 

saatejuht on 
liikumatu, külaline 
kergelt jõnksatab 
kätega, "see oli see" 
ajal viib pilgu 
vasakule, 
"julgeksid" järel 
viib pilgu korraks 
vasakule, rääkides 
jõnksatab kergelt 
peaga 

42 9:34 - Maris 

 

- et nad teeksid 
midagi ikkagi et 
nad ei v iskaks  
n i iöe lda  (.) ee 
asju nurka (.) ja (.) 
ma ütleks et kõik 
me rohkem ei tee (.) 
ettevõtjaid oleks (.) 
ei tohtinud sel 
hetkel (.) väga 
tugevalt pitsitada (.) 
eks nad isegi olid ee 
nendest raskustest 
(.) pär is  (.) kehvas 
seisus (.) nii et 
ütleme 

külaline jõnksatab 
kergelt peaga kui 
räägib, "ei tohtinud" 
ajal hoiab silmi 
kinni umbes pool 
sekundit, ning 
noogutab kergelt, 
"nendest" ajal viib 
pilgu alla vasakule, 
"nii et" ajal viib 
pilgu paremale 

43 9:55 - Maris 
 
 
 
- Indrek 

 

- et teatud mõttes oli 
see ... halbadest 
va l iku tes t  parim 
valik (.) tol hetkel 
- et (.) sellisel juhul 
kui teie oleksite 
sellel hetkel olnud 
rahandusminister te 
oleksite talitanud 
täpselt samamoodi 

"valik" ajal 
noogutab kergelt, 
"sellisel juhul" viib 
lõua kergelt vasaku 
õla suunas, "te 
oleksite" ajal 
liigutab lõuga alla 
ning tõstab tugevalt 
kulme 
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44 10:06 - Maris 
 
- Indrek 
 
 
 
- Maris 

 

- mtee jah (.) suure 
tõenäosusega 
- ei mingisuguseid 
muid (.) 
maksupoliitilisi (.) 
nükkeid 
- ee ma arvan et need 
valikud mis 2009 
tehti et need olid 
parimad tollel 
hetkel et ee (.) need 
nüansid mille üle 
võib va ie lda  need 
jäävad nii kaugele 
et neid enam hästi 
ei mäle ta  e t  ee  (.) 
kui ma oleksin 
tollel ajahetkel 
tagasi siis ma 
oskaksin 

algul viib pilgu 
korraks üles 
paremale, "ma 
arvan" ajal viib 
pilgu korraks 
vasakule, seejärel 
korraks ka 
paremale, "need 
nüansid" ajal 
liigutab pilku 
vasakule-üles-
paremale ning 
seejärel kallutab 
pead kergelt parema 
õla suunas, "kui 
ma" ajal viib pilgu 
korraks paremale 
üles 

45 10:26 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek  

- kindlasti täpsemalt 
öelda aga (.) ee (.) 
ma ei ole neid asju 
niiöelda (.) hiljuti 
ülevaatanud et mis 
seisukord oli 2009 
nii et kõike ei seisa 
meeles 
- mtee (.) te jutust 
õhkub seda e t  te  
o le te  maksude 

kuulamise ajal on 
saatejuht liikumatu, 
hoiab pilku 
külalisel, "mtee" 
ajal liigutab lõuga 
kergelt alla ning 
hoiab silmi umbes 
sekundi kinni 

46 10:39 - Indrek 
- Maris 
- Indrek 
 
 
 
 
 
- Maris 
- Indrek 
- Maris 
- Indrek 

 

- tõstmise vastu 
- jah 
- te teete kõik 
selleks et maksud 
eestis et 
maksukoormus üldine 
maksukoormus 
eestis 
- jah 
- ei  
- jah 
- tõuseks 

saatejuht viipab 
parema käega 
kergelt ette suunas, 
"maksud" ajal 
tõstab ka vasaku 
käe kergelt õhku 
ning viipab mõlema 
käega ette suunas, 
"et maksukoormus" 
ajal nõjatub kergelt 
ülakehaga ette 
poole; "jah" öeldes 
iga kord noogutab 
külaline pead 

47 10:46 - Maris 

 

- ee (..) 
maksukoormuse 
n i iöe lda  
alandamine (.) on 
kindlasti üks  tähtis 
samm (.) ee see võib 
sisaldada (.) ka 
niiöelda maksude 

külaline viipab 
kergelt kätega ette 
poole ning viib 
pilgu alla, 
"alandamine" 
noogutab kergelt, 
"sisaldada" ajal viib 
käed kehast 
kaugemale ette ning 
liigutab neid kergelt 
ringselt; 
"alandamine" ajal 
viib saatejuht käed 
laua kohalt ära 
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48 10:57 - Maris 
 
 
 
 
 
- Indrek 
 
 
 
 
- Maris 
- Indrek 
 
- Maris 

 

- ümber-
jaotumisteks (.) 
aga... (.) 
maksukoormus (.) 
peaks kindlasti (.) 
alanema  
- kuidas alandada 
olukorras kus 
tegelikult riigil on 
vaja rohkem 
kulutada 
- mtee 
- (.) see on 
raudkindel 
- siin on tegelikult 
kaks väga lihtsat 
teed (.) ühtepidi (.) 
ee ja teistpidi väga 
keerulist üks asi on 
see et tu leb  
maksud kokku 
korjata (.) ehk  ee  
(.) 
maksupetturlusega 
võidelda (.) sealt 
sellega on ju 
viimastel aastatel 
väga intensiivselt 
tegeletud (.) ja sealt 
on tulnud päris häid 
tulusid (.) ja  teine 
töö on siis luua 
majanduses selline 
olukord et 
võimalikult palju 
inimesi (.) saaks 
tööd (.) et majandus 
kasvaks (.) kui 
inimesed saavad 
tööd (.) 

algul raputab 
kergelt pead, "aga" 
ajal viib pilgu 
korraks vasakule, 
"kindlasti" ajal 
jõnksatab pead 
kergelt vasakule, 
"mtee" ajal liigub 
pilk vasakule alla 
korraks, "siin" ajal 
liigub pilk korraks 
vasakule, "ühtepidi" 
ajal raputab pead 
parema õla suunas, 
"keerulist" ajal viib 
pilgu alla, "ehk ee" 
ajal viib pilgu 
korraks vasakule 
alla, "sealt" ajal 
liigub pilk 
paremale, 
"intensiivselt" ajal 
tõstatab kergelt 
kulme, "tulusid" 
järel liigutab pilku 
kergelt vasakule, 
"ja teine" ajal viib 
pilgu korraks 
vasakule, seejärel 
korraks alla, "et 
majandus" ajal 
tõstab kergelt 
kulme 

49 11:37 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek  

- ettevõtted saavad 
kasumit (.) nad 
saavad tulu (.) 
inimesed ja 
ettevõtted nad 
kulu tavad  
maksutulud 
kasvavad (.) jaa  (.) 
siis ongi riigil 
rohkem raha (.) ka 
kulutamiseks  
- kui palju eesti 
vabariigis 

külaline viipab 
kätega kergelt ette 
poole, liigutab 
pöidlaid kui räägib, 
"maksutulud", "ja 
siis" ja 
"kulutamiseks" ajal 
viipab kätega ette 
suunas, "nad ajal 
viib pilgu korraks 
vasakule alla, 
"kulutavad" ajal 
tõstab kulme; 
saatejuht kohendab 
käte asendit korra, 
rääkimise alustades 
tõstab kergelt lõuga 
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50 11:50 - Indrek 
 
 
 
- Maris 

 

- on 
maksupet tur luse  
tõ t tu  (.) tulu 
saamata 
- mtee seda numbrit 

saatejuht on 
liikumatu 

51 11:55 - Maris 
 
 
 
 
 
 
 
- Indrek  

- ma peast ei oska 
praegu öelda (.) e t  
ee  (.) ma loodan 
paari nädala jooksul 
(.)  kohtuda ka 
maksuametiga ja ja 
saada selle numbri 
täpselt selgeks 
- a kuidas on üldse 
võimal ik  et eesti 

külaline on 
liikumatu 

52 12:04 - Indrek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Maris 

 

- vabariigis on see 
olukord et on te rve  
(.) ettevõtlusharu  
mis põhinebki sellel 
et küsitakse riigilt 
(.) käibemaksu (.) 
tagasi (.) tehakse 
igasuguseid ma ei tea 
marjade seente (.) 
ma ei tea autode  
kütuse kõige muuga 
sellist äri kuidas 
selline ettevõtlus (.) 
on eesti vabariigis 
võimalik 
- eee (..) 

"terve" järel tõstab 
käed õlgade 
kõrgusele enda ette, 
"haru" ajal viib 
käed järsult alla, 
seejärelt tõstab ja 
langetab 
samamoodi käed, 
"küsitakse" ajal 
viipab vasaku käega 
vasakule, tõmbab 
järsult käe tagasi 
enda suunas, 
seejärel kordab 
tegevust kolm 
korda nii, et 
viipamise ajal 
liigub käsi 
madalamalt kui 
tõmbamise ajal, 
"igasuguseid" ajal 
tõstab mõlemad 
käed rinna 
kõrgusele ning 
liigutab neid edasi-
tagasi nii, et kui 
vasak käsi on ees, 
siis on parem käsi 
rinnale lähemal ja 
madalamal ning 
vastupidi, jätkab 
tegevust kuni 
"kõige" ütlemiseni; 
"küsitakse" järel 
noogutab 
käeliigutustega 
samaaegselt ka 
pead, "tehakse 
igasuguseid" ajal 
langetab kulmud 
ning raputab pead-
pilku vasakule-
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paremale, seejärel 
jätkab 
pearaputamist ning 
viib pilgu vasakule, 
"muuga" ajal 
nõjatub kehaga ette 
poole, lõpus 
langetab lõuga 
kergelt 

53 12:21 - Maris 

 

- see  on  selline (..) 
keeruline küsimus 
(.) et ee (.) ilmselt 
on 

saatejuht on 
liikumatu, "see on 
selline" ajal viib 
külaline pilgu 
kõigepealt vasakule 
alla, seejärel üles, 
"et ee" ajal viib 
jälle pilgu vasakule 
alla 

54 12:29 - Maris 

 

- inimesed ee (..) 
kes  oma sisemuses 
on valmis petma (.) 
ee otsima 
se l l i se id  (.) 
ebaausaid võtteid 
(.) nad näevad neid 
auke (.) ee ... alati 
on küsimus ka 
regulatsioonis (.) 
ku idas  
regulatsiooni teha 
(.) sest et (.) 
regulatsioonid 
peaksid olema 
kõikides sektorites 
ikkagi enam-vähem 
ühesugused et me ei 
saa ütelda et (.) et 
sellele valdkonnale 
me teeme nüüd 
sellised reeglid ja 
teisele teistsugused 
reeglid (..) ee ja 
lihtsalt ee (.) noh 
majandus on selline 
et ärides on ka 
sellised teatud 
olukordades on  (.) 
l ih tsam (.) 
niiöelda (.) kõrvale 
nihkerdada (.) ee 
teistes olukordades 
on keerulisem (.) e t  
ee  (.) kui me 
vaatame viimaste 
aastate tegevust siis 
(.) väga palju on ju 
pööratud 
tähelepanu sellele et 
(.) neid maksuauke 
(.) kinni panna (.) 

"inimesed" ajal 
hoiab pilku all ja 
vasakul all, 
"otsima" ajal liigub 
pilk üles vasakule, 
seejärel alla, "auke" 
järel viib pilgu 
vasakule, "sest et" 
ajal viib pilgu alla, 
"regulatsioonid" 
ajal kallutab pea 
parema õla suunas, 
"sellele" ajal vaatab 
paremale alla 
pilguga, "ja lihtsalt 
majandus" ajal 
hoiab pilku all, 
"lihtsam" ajal tõstab 
kulme ning hoiab 
silmi umbes 
sekundi kinni, 
"nihkerdada" järel 
viib pilgu vasakule, 
"keerulisem" järel 
hoiab pilku vasakul 
all, "et neid" ajal 
viib pilgu alla, 
"maksuauke" ajal 
tõstatab kergelt 
lõuga, 
"kuritahtlikult" ajal 
tõstab kergelt 
lõuga, "ilmselt" ajal 
viib pilgu vasakule-
paremale 
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neid koht i  (.) mida 
on kuritahtlikult ära 
kasutatud (.) et ee 
(.) ilmselt tu leb  

55 13:27 - Maris 

 

- sellega veel 
tegeleda (.) mtee (.) 
ma tõesti loodan ka 
seda e t  ee  (.) 

saatejuht kohendab 
asendit ette poole 
ning hoiab silmad 
vidukil korraks 

56 13:33 - Maris 

 

- need petturlustest 
ettevõtjad (.) noh 
niiöelda surevad 
ühel hetkel vä l ja  
sellega et nende 
konkurendid (.) 
osutavad et (.) 

saatejuht on 
liikumatu, külaline 
viipab koos olevate 
kätega ette suunas 
korduvalt 

57 13:41 - Maris 
 
 
 
 
 
 
- Indrek 

 

- sa oled ebaaus (.) 
ja me ei taha teie 
sinuga enam äri teha 
(.) ma arvan et see 
oleks nagu selline 
(.) teatud mõttes 
patriootlik tegevus 
- see on ju  (.) ma ei 
tea (.) nii  kaua  see 
on juba meie 
taasiseseisvunud 
eesti riigi on nii 
kaua olnud aga 
ikkagi räägime 
sellest petturlusest 
(.) 

"sa oled" ajal 
pilgutab umbes 
pool sekundit, 
tõstab kulme ning 
liigutab pea 
keskele, "sinuga" 
ajal tõstab kergelt 
lõuga, "teatud 
mõttes" ajal liigutab 
lõuga kergelt 
vasakule, pilk 
liigub samal ajal 
paremale üles, "nii 
kaua" tõstab lõuga 
kergelt üles 

58 13:57 - Indrek 
 
 
 
 
 
 
 
- Maris 

 

- võib-olla me 
olemegi selline 
krati rahvas et ongi 
selline ettekujutus 
et (.) tark on see kes 
oskab selle nipi (.) 
leiutada et riigilt 
raha välja lüpsta 
- no me (.) ei ole 
sellest teist- 

saatejuhi käed on 
tõstetud umbes 
rinna kõrgusele, 
peopesad on 
diagonaalselt ülesse 
suunatud, "me 
olemegi" ajal 
nõjatub ettepoole, 
seejärel kergelt 
tahapoole, "nipi" 
ajal liigutab keha 
järsku vasakule-
paremale, 
samaaegselt 
liigutab käsi 
paremale-vasakule, 
"välja lüpsta" ajal 
liigub pea 
tahapoole, lõpus 
nõjatub ettepoole; 
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"võib-olla" ajal 
langetab kulme, 
terve aja hoiab 
pilku külalisel ning 
ei pilguta 

59 14:08 - Maris 

 

- sugused kui teised 
riigid (.) ee paljudes 
teiste riikides on asi 
palju tõsisem et me 
oleme veel (.) 
pär is  kenas 
olukorras (.) me 
tahame ideaali (.) 
aga 

saatejuht liigutab 
"tahame" ajal pead 
vasaku õla suunas, 
"päris" ajal 
noogutab külaline 
kergelt, "ideaali" 
ajal viipab kätega 
saatejuhi suunas 

60 14:17 - Maris 

 

- see on iseenesest 
ju hea et kui me 
tahame parimat 
saavutada 

"iseenesest" ajal 
hoiab silmi umbes 
pool sekundit kinni 
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7.4 Transkriptsioon "Välisilma" intervjuust Peeter Ivaskiga  

	  
Rea 
nr 

Aeg Kõneleja Kuvatõmmis Suuline sõnaline ja 
hääleline väljendus 

Kehaliigutused, 
asendid 

1 5:31 - Tarmo 

 

- mtee ja jätkame 
nüüd stuudios 
samal teemal (.) 
kaptenleitnant 
peeter ivaskiga 

saatejuht tiirutab 
oma ülakehaga 
ringi, pilgutamisest 
saab alguse 
rääkimine, lõpus 
kulmud vajuvad 
veidi allapoole, 
hoiab pilku 
kaameraga 

2 5:36 - Tarmo 

 

- kes on balti 
kaitsekolledži (.) 
nato 
mereoperatsioonide 
lektor (.) tere 

saatejuhi parem 
käsi tõuseb laualt 
ning liigutab paberit 
laua peal, pastakas 
kahe sõrme vahel, 
liigutab endiselt 
ülakeha ringi, 
külalise pilk 
saatejuhil, korraks 
vaatab lauda ja toob 
pilgu tagasi üles 

3 5:40 - Peeter 
- Tarmo 

 

- tervist 
- no (.) te olete 
teeninud eesti 
mereväes 

külaline noogutab 
ning liigutab pilku 
laualt saatejuhile 

4 5:43 - Tarmo 

 

- alates 1999ndast 
aastast seega teate 
(.) mereväe kohta 
nii mõndagi et e (.) 
kui me nüüd 
räägime sellest 
rootsi juh- 

saatejuht vaatab 
algul lauda, sõrmed 
ristamisi, pea 
diagonaalselt viltu 
tema vasaku õla 
suunas, keha aga 
suunatud laua 
poole, toetub oma 
paremale õlale ning 
tuleb tagasi 
püstipoole, kui 
tõstab pilgu külalise 
suunas, lähevad 
silmad kinnipoole 
ning aegamisi 
avanevad uuesti, 
samal ajal avab 
peopesad korraks 
ning viib sõrmed 
jälle ristamisi, 
seejärel viib pilgu 
uuesti laua suunas 
alla, seejärel liigub 
pilk paremale 
suunas silmade 
tasandil ning lõpuks 
tõusevad lae suunas 
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paremale, külaline 
on liikumatu  

5 5:49 - Tarmo 

 

- tumist siis nüüd 
on tegemist juba (.) 
neljanda ööpäevaga 
kus (.) 

külaline on 
liikumatu, pilgutab 
rahulikult 

6 5:54 - Tarmo 
 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- on  (.) käiku lastud 
rootsi par im (..) 
meretehnika (.) ja 
nad pole mitte 
midagi leidnud (.) 
mida see teile 
räägib 
- eks see näitab 
selle as ja  (.) 

saatejuhil käed ja 
jalad algul ristatud, 
avab ja sulgeb käsi, 
lõpuks viib parema 
käe laua pealt ära, 
parema jala sirutab 
välja külalise 
suunas, algul on 
pilk suunatud 
külaliselt veidi 
paremale, hiljem 
peatub pilk 
külalisel, pea liigub 
vasaku õla suunas, 
lõpus viib ülakeha 
tagasi tooli seljatoe 
suunas, külaline 
algul liikumatu, 
lõpus viib pilgu alla 
suunas ning toob 
tagasi üles 

7 6:03 - Peeter 

 

- müstilisust (.) eks pilk liigub ruumis 
ringi, lõpuks peatub 
saatejuhil 

8 6:06 - Peeter 

 

- need pildid ja jaa 
(.) kogu see (..) ee 
rootsi-poolne 
väljaöeldud (..) 
operatsiooni 
põhjus  on ka väga 
siukene (.) ee 
mitme otsaga asi (.) 
et me ei oska nagu 
täna (.) siin väga 
palju (.) 

viib pilgu jälle alla, 
muu keha seisab 
enamasti paigal, 
tõstab pilgu koos 
lõuaga ülespoole 
("operatsiooni 
põhjus"), korra 
vaatab saatejuhti, 
seejärel viib jälle 
pilgu alla vasakule 
suunas, sama asi 
kordub veel kord 
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9 6:21 - Peeter 

 

- seda (.) 
kommenteerida 
kuna kõik see 
informatsioon mi- 

saatejuht vaatab 
laua suunas, parema 
käega kirjutab 
paberile, vasak käsi 
puusas, tõstab 
terava liigutusega 
pilgu külalise 
suunas, kissitab 
silmi korraks ning 
vajub istumises 
veidi tahapoole, 
sealjuures käed 
jäävad laua peale 
paralleelselt 
üksteise peale 

10 6:25 - Peeter 

 

- da meil on (.) 
saadaval on ju 
tegelikult seesama 
mis avalikest 
allikatest tuleb (.) ja 
see tõ t tu  on  on 
väga paljuski 
tegemist speku- 

vaatab alla, tõstab 
pilku, vaatab alla, 
tõstab pilku uuesti 
ning liigutab pead 
sealjuures parema 
õla suunas 

11 6:33 - Peeter 

 

- latsiooniga (.) ja 
selle (.) niiöelda 
spekulatsiooni me 
saame a inul t  (.) 
muuta 
väärtuslikumaks 
läbi siis oma teatud 
niisuguste väikeste 
uurimuste või (.) 
või siis isikliku 
kogemuse (.) 

saatejuht püsib 
liikumatuna, 
liigutab vaid 
pastakat oma 
näppude vahel, pilk 
külalisele suunatud, 
lõpus noogutab 
kergelt, külaline 
vaatab pikalt 
pilguga laua 
suunas, poole pealt 
toob pilgu üles 
tagasi, korra viib 
veel eemale ja toob 
tagasi 

12 6:45 - Peeter 

 

- see mis seal 
tegelikult toimub (.) 
see 

külaline viib 
rahulikult pea 
parema õla poolt 
vasaku õla poole 

13 6:48 - Peeter 

 

- võib olla sama 
müstiline kui 2009. 
aastal arctic sea  (.) 
intsident või või 
mõni muu (.) mis 
on mis on nagu 
maailma meredel 

hoiab pilku all, toob 
paremale üles, viib 
pilgu alla jälle, toob 
järsema liigutusega 
pilgu tagasi üles, 
hoiab umbes paar 
sekundit seal 
("arc t ic  sea") ; 
viib pea vasaku õla 
suunas paralleelselt 
liigutab pilgu alla, 
korra liigub jälle 
pilk saatejuhi 
suunas 
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14 6:58 - Peeter 

 

- aset leidnud (.) 
kas see kunagi tuleb 
välja (.) või kas  
sealt tuleb üldse 

saatejuht on 
liikumatu, pilgutab 
rahulikult korra, 
külalise pea 
nõksatab korra 
vasakule, korra ette 
suunas 

15 7:02 - Peeter 

 

- midagi välja see 
on nüüd nagu (.) 
nagu juba siuke (.) 
ennus- 

saatejuht hakkab 
pilgutama, kuid 
jätab korraks 
pooleli, seejärel 
pilgutab nii et 
silmad jäävad 
vidukile ning pilk 
liigub alla 

16 7:06 - Peeter 
- Tarmo 

 

- tamise pool 
- aga (.) miks peaks 
täiesti põhjuseta 
ajama välja niivõrd 
suurel 

lõug tõstatatud, 
kerge muie jääb 
suule, niisutab 
keelega huuli 

17 7:10 - Tarmo 
- Peeter 

 

- hulgal tehnikat 
- ee (.) see on 
tegelikult üks (.) 
üks väga niisugune 
oluline 

saatejuht püsib 
paigal, pilk 
külalisele suunatud 

18 7:16 - Peeter 

 

- aspekt selle juures 
(.) sest ee 
arvestades seda kui 
suur hulk tehnikat 
ja (.) jaa inimesi on 
välja aetud ja  (.) ja 
kui laialdase 
meediakajastuse see 
operatsioon (.) nii 
rootsis kui 
lähinaabrite riikide 
seas leiab (.) s i i s  
ee  (.) mina julgen 
arvata et ee 

pilk püsib enamasti 
lauale suunatuna, 
aeg-ajalt tõuseb 
korraks üles 
saatejuhi suunas, 
liigutab pead 
parema õla suunas, 
veidi aja pärast toob 
tagasi keskele 

19 7:36 - Peeter 

 

- allikad millele 
rootsi kaitsevägi 
tuginevad on on 
vägagi tõsiseltvõe- 

saatejuht on paigal, 
pilk külalisel, 
vasaku käe 
nimetissõrm vaid 
teeb minimaalseid 
liigutusi, külaline 
endiselt vaatab 
enamuse aja laua 
suunas, tõstab 
korraks jälle 
saatejuhi suunas, 
nõksatab lõpus pead 
veidi ettepoole 
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20 7:41 - Peeter 

 

- tavad (.) ja 
seetõttu ka nad seda 
operatsiooni nii 
tõsise l t  seal viivad 
läbi ja (.)  ja jaa 
sellest ka 
planeerivad muidugi 
poliitikud on (.) 

pilk vahetub laua ja 
saatejuhi vahel, 
lõug liigub korraks 
vasaku õla suunas, 
lõpus hakkab pead 
vasakule-paremale 
kallutama ning 
tõstab huuli nii, et 
suunurgad vajuvad 
alla 

21 7:52 - Peeter 

 

- on niiöelda (.) ee 
(..) poliitiliselt 
korrektsed ja jaa 
üritavad nagu seda 
(.) seda hirmu ja 

saatejuht vaatab 
algul kuskile 
kaugele paremale 
üles, pilgutab ning 
toob pilgu tagasi 
külalisele, 
pilgutamisel avab 
silmi aeglaselt, pea 
parema õla suunas 
kaldu, vahepeal 
hoiab silmi vidukil 
ning avab jälle 

22 8:00 - Peeter 

 

- paanikat võib-olla 
natuke ohjeldada (.) 
ja mida ei peakski 
olema ütleme 
niimoodi tänase 
seisuga (.) samas 
nagu tekib kindlasti 
paljus 
spekulatsioone juba 
sellest et (.) et 

pilk on suunatud 
alla suunas, korraks 
tõstab saatejuhi 
suunas ning viib 
siis taas pilgu alla, 
tõstan kulme ("mida 
ei peakski olema"), 
sellega tõuseb jälle 
pilk üles, viib jälle 
alla pilgu, seejärel 
lõug liigub parema 
õla suunas ning 
hoiab pilku 
saatejuhil, lõpuks 
liigub jälle pilk alla 

23 8:10 - Peeter 
- Tarmo 

 

- mis see siis on et  
- no aga (.) miks 
miks mitte 

külalisel pendeldab 
pea kergelt 
vasakule-paremale, 
saatejuht noogutab 
külalise rääkimise 
ajal,  

24 8:15 - Tarmo 

 

- võtta lihtsalt siis 
kui see kahtlustad 
et sul on vee all 
midagi päris täpselt 
sonariga üles ei leia 
või või peenema 
tehnikaga (.) 
paneme 

pilk suunatud alla, 
seejärel kissitab 
("päris täpselt"), 
lõpuks jõuab pilk 
üles, ülakeha kiigub 
kergelt paremale-
vasakule 
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25 8:22 - Tarmo 
 
 
 
- Peeter 

 

- süvaveepommi 
peale ja rahu majas 
tuleb sealt välja mis 
tuleb 
- no seal on väga 
palju 

saatejuhi ülakeha 
liigub kergelt 
vasakule-paremale, 
külaline vaatab 
algul külalist, 
seejärel viib pilgu 
laua suunas 

26 8:27 - Peeter 

 

- aspekte juures et 
ee (.) esiteks keegi 
ei taha oma (.) 
territoriaalmerd (.) 
ee (..) üleliigselt 
nagu nagu 
koormata (.) ee 
saasta- 

noogutab korra, 
hoiab pilku all, pilk 
ja pea liiguvad 
paralleelselt 
ühtemoodi: kui pilk 
all, on ka lõug all, 
kui pilk tõuseb üles, 
tõuseb ka pea-lõug 
paremale üles 
suunas 

27 8:38 - Peeter 

 

- tudese seal on elus 
loodus  kalad iga 
siukene plahvatus 
vee all mõjub väga 
väga rängalt (.) 
sellele (.) lisaks võib 
seal o l la  ka  (.) 
veealuseid 
installatsioone 
kaableid valguskaableid 
mis mis läbivad 
seda (.) 

saatejuht toetub 
parema küünarnüki 
peale laua peal, 
"rängalt" ajal 
noogutab pead ning 
pilgutab 
paralleelselt; 
külalise pilk 
pendeldab üles-alla, 
pea samal ajal 
pendeldab keskelt-
paremale  

28 8:50 - Peeter 

 

- et ee seetõttu nagu 
nigu uisapäisa 
loopimine (.) ee ei 
ole kindlasti hea 
teiseks (.) kui 

pea liigub vasakule-
paremale, pilk 
suunatud lauale, 
lõpus tõstab pilgu ja 
kulmud 

29 8:59 - Peeter 

 

- me nüüd spekuleerime 
et seal ongi mõni (.) 
ee veealune objekt 
mis on hädas (.) 

saatejuhil pilk algul 
kaamerasse 
suunatud, 
pilgutamisega viib 
pilgu suuna 
saatekülalisele, 
noogutab ja 
pilgutab 
paralleelselt 

30 9:04 - Peeter 

 

- ja võib-olla seal 
on ka inimesed sees 
kes vajaksid hoopis 
abi (.) et siis me 
võime nagu sellega 
vastupidi tekitada 
suuremat probleemi 
ja kahju (.) kogu 
selle (.) se l le  
ürituse niiöelda 
eesmärgile 

pilk on mõni 
sekund all, mõni 
sekund üleval, lõug 
liigub kord 
vasakule alla, ette 
üles, vasakule alla 
uuesti, tagasi üles, 
siis jälle vasakule 
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31 9:19 - Tarmo 

 

- mtee on ju rootsi 
meedias räägitud 
sellest et püüti kinni 
s ignaa l  
signaalluure sai 
kätte (.) signaali 
mis läks 
hädakutsungiks mis 
läks kaliningradi 
suunal et siis see 
viitavat 

saatejuhil pilk 
suunatud alla, 
peopesa on avatud 
üles, seejärel viib 
sõrmed peopesa 
keskele kokku, 
laseb jälle lahti ning 
viib kokku, tõstab 
pilgu ning viib lõua 
vasaku õla suunas, 
samal ajal toob 
vasaku käe sõrmed 
laiali risti maaga 
ning teeb sama 
parema käega, 
seejärel liigutab 
mõlemaid käsi 
vasakule-paremale, 
diagonaalis ning 
seejärel viib jälle 
käed algasendisse 
ning pärast 
pilgutamist jäävad 
silmad vidukile, 
lõpus toob sõrmed 
koos vasaku käe 
enda ette, peopesa 
suunatud enda 
suunas, seejärel 
teeb kaks 
kujuteldavat ringi 
sellega   

32 9:28 - Tarmo 

 

- juba et tegemist 
on venemaa 
alusega (.) ku idas  
on  võimalik 

külaline on paigal, 
pea korra kergelt 
noogutab, pilk 
suunatud 
saatejuhile, seejärel 
liigub korra 
pooleldi alla 

33 9:33 - Tarmo 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- aru saada et 
tegemist on 
hädakutsungiga kui 
sõnum on 
krüpteeritud 
- ega (.) 

saatejuht vaatab 
algul paremale alla 
suunas, kuid liigub 
aeglaselt 
diagonaalis 
vasakule üles 
jõudes lõpuks 
suunaga külalise 
poole; pea kergelt 
kaldus parema õla 
suunas; pärast 
kõnelemist liigutab 
ülakeha ning toob 
parema käe 
nimetissõrme 
huulte peale, lõug 
liigub samal ajal 
allapoole 
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34 9:38 - Peeter 

 

- noh nüüd kui me 
siin viimaseid 
uudiseid oleme 
kuulanud ja vaadanud 
siis rootsi 
kaitsevägi justkui 
nagu (.) ei kinnita 
seda enam et 

pilk suunatud alla, 
"ja vaadanud" ajal 
kortsutab kulme, 
lõpus toob pilgu 
üles 

35 9:47 - Peeter 

 

- see on (.) nagu 
lükkunud siukseks 
ajakirjanduslikuks 
spekulatsiooniks (.) 
ee  samas noh (.) 
ainuke võimalus 
kuidas seda signaali 
saaks tõlgendada  
hädasignaalina on 
kas see siis (.) 

saatejuht toetub 
vasaku küünarnuki 
peale, pilku hoiab 
külalise peal, hoiab 
ennast liikumatuna, 
külalisel pilk on 
suunatud alla, välja 
arvatud pärast sõna 
"spekulatsiooniks" 
kui lõug liigub 
tugevalt parema õla 
suunas ning vaatab 
silmadega saatejuhi 
suunas 

36 9:59 - Peeter 

 

- lahti krüpteerida 
(.) või siis see 
signaal on tulnud 
avatud (.) tekstina 
(.) esimeses (.) 
uudises 

külaline liigutab 
kergelt vasaku käe 
pöialt ning paremat 
jalga; pilk liigub alt 
üles vahetult enne 
kui tekstis tuleb 
paus 

37 10:07 - Peeter 

 

- minu teada oli ka 
kirjas et see oli (.) 
et see oli venekeelne 
lausa (.) ja jaa 
seetõttu oli ka nagu 
arvatud et see on 

saatejuht pilgutab 
aeglaselt silmi, 
noogutab korra, 
hoiab pead parema 
õla suunas kaldu 

38 10:13 - Peeter 

 

- suunatud 
kaliningradi et 
tõenäoliselt siis 
peab olema ka saaja 
vastuvõtja teada 
niiöelda sellepärast 
noh (.) 

külalisel liigub pilk 
ruumis ringi, käed 
liiguvad kergelt 
kaasa, lõpus 
noogutab; saatejuht 
on liikumatu 

39 10:20 - Peeter 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo  

- väga kui see ei ole 
just suundsignaal et 
siis on väga raske 
öelda kuhu ta ju 
liigub (.) et üldine 
(.) lainelevi on ju 
on ringikujuline 
- kas seal on vahet 
ka mi l - 

pilk ja pea liiguvad 
juhuslikult ringi; 
liigutab ka kergelt 
õlgu 
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40 10:31 - Tarmo 
 
 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- l i se  allveelaevaga 
on tegu et kuidas 
seda sign ee milline 
suudab seda 
signaali niivõrd 
kaugele saata 
- no pigem on e 

saatejuht hoiab 
pilku paremal all, 
tõstab pilgutusega 
silmad külalise 
suunas ning hoiab 
silmad vidukil, 
seejärel tõstab 
parema käe vasaku 
käe randme peale, 
vahepeal liigutab 
õhus kaks korda 
üles alla paremat 
kätt; käe 
liigutamisega samal 
ajal avab ka silmad; 
"kaugele" ajal 
korraks kissitab 
silmi 

41 10:38 - Peeter 

 

- küsimus selles et 
milline (.) 
raadiotehnika (.) 
raadiosaatja seal on 
kui võimas on see 
raadiosaatja 
millistel (.) 
sagedus- 

pilku hoiab 
enamuse ajast all, 
vahel tõstab 
saatejuhi suunas, 
lõpus viib lõua 
parema õla suunas 

42 10:45 - Peeter 

 

- vahemikel ta 
töötab e t  ee  kui me 
räägime 
klassikalisest vhf 
raadiojaamast et 
selle levi on seal 
kolmkümmend 
nelikümmend 
meremiili ja  (.) ja 
saarestikus võib olla 
veel vähem kus on 

saatejuht on 
liikumatu, hoiab 
pilku külalisel, 
korra noogutab, 
samal ajal pilgutab; 
külalisel käib pilk 
alla-üles; pea liigub 
kergelt vasakule 
paremale  

43 10:56 - Peeter 

 

- ee (.) looduslikud 
tõkked (.) seal siis 
(.) puude või  või 
saarte näol (.) aga  
kui me räägime (.) 
(<) hf (>) ehk siis 
ee (..) sellisest 
sagedusvahemikust 
siis selle puhul  
levi on (.) on 

külaline vaatab 
pilguga alla, pilk 
liigub vasakule-
paremale, seejärel 
tõstab pilgu ning 
liigutab lõuga 
parema õla suunas, 
seejärel tuleb tagasi 
algasendisse, "hf" 
ajal jõnksatab pea 
ette; seejärel 
liigutab pead 
paremale kaldu ja 
tagasi, lõpus tõstab 
pilku 

44 11:13 - Peeter 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo  

- tunduvalt kaugem 
ja (.) jaa (.) ka 
suhteliselt väikeste 
võimsustega võib 
saavutada (.) 
saavutada päris hea 
distantsi et  
- kas ee (.) 

saatejuht on 
liikumatu, hoiab 
pilku külalise 
suunas, kui 
pilgutab, siis 
aeglaselt 
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45 11:22 - Tarmo 

 

- sellest tulenevalt 
võiks öelda, et kuna 
see signaal läks  (.) 
kutsung läks  
kaliningradi et siis 
saaks öelda (.) et 

enne rääkima 
hakkamist kissitab 
saatejuht korra 
silmi ning pilk on 
suunatud külalisest 
paremale umbes 
rinna kõrgusele, 
seejärel tõstab pilgu 
tagasi üles; lõpus 
kergelt kissitab 
silmi, parem käsi 
liigub umbes rinna 
kõrgusele tõstatatult 
vasakule paremale 

46 11:28 - Tarmo 
 
 
 
- Peeter 

 

- millise alusega on 
tegemist kas see on 
miniallveelaev 
suurem allveelaev  
- no arvestades 
tänapäeva 

saatejuht hoiab 
silmi umbes 
sekundi vidukil, 
seejärel avab need; 
parem käsi liigub 
umbes rinna 
kõrgusele tõstetult 
vasakule paremale, 
vilksatab kaadri 
allosas 

47 11:33 - Peeter 

 

- elektroonikat siis 
ma ei ütleks et ee (.) 
et ee miniallveelaev 
ei võiks omada (.) e 
korraliku 
raadiojaama mis 
mille (.) niiöelda (.) 
võimsus on piisav 
selleks et anda anda 
hädakutsungit või 
signaali (..) (<) 
pigem on (>) 

külalise pea on 
kaldu parema õla 
suunas, pilk alla 
suunatud; seejärel 
tõstab pilku, 
suunurgad tõusevad 
üles poole; pea 
liigub keskele, pilk 
alla; pilk liigub 
üles-alla, pea 
paremale-vasakule, 
lõpus kortsutab 
kulme 

48 11:48 - Peeter 

 

- küsimus selles 
selles motiivis et 
miks me arvame 
või või 

saatejuht on 
liikumatu, külaline 
liigutab pead 
vasakule-paremale 

49 11:52 - Peeter 

 

- miks arvavad (.) 
inimesed et seal on 
see allveelaev ja 
miks miks peaks 
üldse sinna minema 
allveelaev et seal on 
väga spekulatsioone 
sellest jah (.) ja no 
hästi palju kindlasti 

pilk on suunatud 
alla; pea liigub koos 
pilgu tõusmisega 
parema õla suunas; 
pea-pilk liiguvad 
algasendisse; tõstab 
pilku ning liigutab 
pead vasaku õla 
suunas ning toob 
pilgu tagasi alla, 
pea keskele 
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50 12:02 - Peeter 

 

- räägitakse nendest 
eriüksuse (.) 
võitlejatest keda 
olevat seal saartel 
nähtud tumedas 
riietuses ja (.) ja kes 
liiguvad seal ringi 
(.) e t  ee  (.) 

saatejuht on 
liikumatu, pilk 
suunatud külalisele, 
korra kergelt 
noogutab; külalise 
pea liigub parema 
õla suunas alla ja 
tagasi üles keskele 

51 12:13 - Peeter 

 

- minu jaoks 
isiklikult on see  (.) 
on see natukene 
nagu (.) müstiline 
(.) 

saatejuht on 
liikumatu, külalise 
lõug vaid liigub 
rääkides 

52 12:18 - Peeter 

 

- et miks peaks (.) nii 
keerulise 
operatsiooniga (.) 
eriüksusi nagu sisse 
filtreerima (.) et 
palju lihtsam on ju 
(.) kommerts-
lennukiga lennata ja 
(.) on siis 
võltsidentiteet või 
võ i  midagi muud ja 
(.) 

külalise pea liigub 
vasakule-paremale, 
kulmud korra 
jõnksatavad üles 
("eriüksusi"), pilk 
liigub alt keskelt-
üles paremale 
edasi-tagasi 

53 12:33 - Peeter 

 

- ja  jaa  (.) kaob 
ära igasugune 
niisugune nagu (.) 
risk ja (.) ja hirm 
selle üle et kuskil 
midagi võib juh- 

külalise pea liigub 
vasakule-paremale, 
pilk liigub alt 
keskelt-üles 
paremale edasi-
tagasi, saatejuht on 
liikumatu 

54 12:41 - Peeter 
- Tarmo 

 

- tuda 
- kas siin ei ole ka märk 
sellest e t  ee rootsi 
(.) näitab nüüd oma 
võimekust kui palju 
ta saadab tehnikat 
välja ja ka teiselt 
poolt ka 

saatejuht rääkima 
hakates on lauale 
nõjatunud, seejärel 
tõstab käed laualt 
ning nõjatub kergelt 
tooliselja suunas; 
enne rääkima 
hakkamist noogutab 
kergelt pead ning 
paralleelselt 
pilgutab, seejärel 
hakkab silmi 
kissitama ning pilk 
liigub üles-
paremale, hoiab 
umbes sekundi ning 
avab jälle kui 
hakkab taha 
nõjatuma, pilk 
liigub ruumis ringi 
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55 12:49 - Tarmo 
 
 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- venemaa juhul kui 
see on venemaa 
alus (.) mis seal 
oleks olnud või või 
on olnud (.) et 
testitaksegi et kui 
kaugele või mida 
rootsi teeb  
- kindlasti (.) alati 
on se l l i s te  kuidas 
öelda (.) ee (..) piiri 
(.) ületuste 

külalise pea on 
kergelt parema õla 
suunas kaldu, korra 
kergelt noogutab, 
enne rääkima 
hakkamist pilgutab 
ning viib pea 
keskele, pilgu alla 

56 13:06 - Peeter 

 

- ja jaa piiri (.) 
ütleme siis 
rikkumiste üks 
eesmärk see et (.) et 
mitte ainult testida 
kui kaugele riik 
läheb vaid testida 

külaline tõstab 
pilku, viib tagasi 
alla, muidu 
liikumatu; saatejuht 
liigutab vasaku 
käega laual olevat 
paberit, vaatab 
pilguga üle külalise 
vasaku õla, 
pilgutusega viib 
pilgu suuna külalise 
poole; parema 
käega hoiab lõuast 
kinni, lõpus toetab 
parema käe vasaku 
randme peale 

57 13:14 - Peeter 

 

- milline on see 
valmisolek (.) sellel 
konkreetsel riigil 
kuidas ta reageerib 
millised on tema 
standardsed (.) 
protseduurid ee ee 
kui (.) valulikult 

pilk liigub üles-alla, 
pea vasakule-
paremale, tõstatab 
tugevalt kulme 
"valmisolek" ajal, 
"millised" ajal 
kortsutab kulme; 
"valulikult" ajal 
tõstatab järsku pea 
ja pilgu 

58 13:25 - Peeter 

 

- ütleme siis 
niimoodi või või kui 
kiiresti need 
protsessid toimivad 
(.) ja jaa see sellega 
anda siis ka 
hinnang nagu 
sellele ee (.) selle 

saatejuht on 
liikumatu; külaline 
liigutab pilku üles-
alla, pead kergelt 
ette-tagasi, 
"kiiresti" ajal 
tõstatab kulme, 
"selle" ajal tõstab 
vasakule üles pilgu 

59 13:34 - Peeter 

 

- riigi kaitselisele 
valmisolekule (.) 
kas nüüd ee see on 
see eesmärk (.) noh 
(.) ma ütleks et (<) 
õhupiiri rikkumise 
puhul (>) 

pilk saatejuhile 
suunatud, seejärel 
viib umbes viieks 
sekundiks pilgu 
alla, tõstab lõpus 
jälle pilgu üles; pea 
käib pendeldab 
kergelt vasakule-
paremale 
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60 13:43 - Peeter 

 

- võib seda 
niimoodi öelda (.) 
aga  panna nüüd (.) 

pilk algul oma ees 
olevale paberile 
suunatud, seejärel 
tõstab pilgu külalise 
suunas 

61 13:48 - Peeter 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- ee allveelaev 
sellisesse 
situatsiooni 
tahtlikult (.) ma ei 
usu nagu hästi 
sellesse  
- kui tegemiks 

pilk liigub alt üles 
paremale (saatejuhi 
suunas), vasakule, 
tagasi paremale; 
"tahtlikult" ajal 
liigub pea kergelt 
diagonaalselt 
vasakule alla 

62 13:55 - Tarmo 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- kui tegemist oleks 
olnud (.) nato 
liikmesriigi veega 
kas o leks  kuidagi 
teistmoodi käitutud 
- ee (..) ma arvan et 
antud juhul on 
tegemist 
konkreetse l t  (.) iga 

saatejuhil liigub 
algul vasak labajalg 
üles-alla, ülakeha 
liigub kergelt edasi-
tagasi, pärast 
peatumist liigub pea 
rohkem külalise 
suunas, kergelt 
liiguvad mõlema 
käe sõrmed laua 
peal, pärast 
rääkimist on 
liikumatu; külalise 
pilk on saatejuhile 
suunatud, vahetult 
enne rääkima 
hakkamist suundub 
pilk laua suunas; 
muidu liikumatu 

63 14:07 - Peeter 

 

- riigi või või 
konkreetse riigi 
territoriaalse 
terviklikkuse või 
siis tema niiöelda 
territoriaalvete 
valvamise 
küsimusega (.) ja 
see on riigi sisene 
vastutus ja riigi 
sisene asi (.) ja 
seetõttu on see r i ik  
nato 

külalise pilk 
pendeldab saatejuhi 
ja laua vahelt; pea 
noogutab kergelt 
kaasa 

64 14:20 - Peeter 

 

- liige või mitte (.) 
ee antud juhul peab 
see riik ise (.) oma 
(.) need e 

saatejuht on 
liikumatu; pilk 
suunatud külalisele 
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65 14:26 - Peeter 

 

- ülesanded täitma 
(.) ee see on 
väljaarvatud siis 
juhul nagu meil on 
see (.) 
õhuturvemissioon 
kus me oleme nagu 
volitanud natot seda 
meie  ees t  tegema 
(.) ma ei tea küll et 
ükski riik oleks 
oma (.) ee mere- 

pea liigub vasakule-
paremale, pilk alla-
üles; "see" ajal 
kulmud tõusevad 
kõrgemale korraks 

66 14:39 - Peeter 
 
 
- Tarmo 

 

- va lve  ülesannet 
nagu delegeerinud 
selliselt natole ee 
- kas siin oleks 
võimalik et 
järgmine 

saatejuht on 
liikumatu kuni 
hakkab rääkima, 
mil parem käsi 
liigub korraks enda 
ette suunaga 
külalise poole; 
külalisel liigub pilk 
üles-alla 

67 14:46 - Tarmo 
 
 
 
 
 
- Peeter 

 

- jutupunkt eestil 
ongi  (.) minna 
natosse ja rääkida 
just nimelt sellest et 
tahaks a l lve t t  ka 
näha 
- (<) ee 

ülakeha liigub 
rääkides 
jõnksatades; pilk 
suunatud külalisele; 
"just nimelt sellest" 
ajal lähevad silmad 
vidukile 

68 14:53 - Peeter 

 

- noh eks selles 
teemas räägitakse ja 
liitlastega tehakse 
koostööd nigunii 
(>) (.) ja jaa (.) see 
on üldiselt siukene 
väga 

külalise pilk on 
suunatud alla, kus 
liigub vasakule-
paremale, korraks 
liigub pilk üles ja 
kohe tagasi alla, 
lõpus liigub lõug 
paremale 

69 15:01 - Peeter 

 

- tundlik valdkond 
(.) ee olles ise nüüd 
olnud veel natukene 
(.) eemal  ütleme 
sellest kaitseväe 
operatiivtegevusest 
ja (.) ja olnud balti 
kaitsekolledžis 
õppejõuna (.) 
tegevuses 

saatejuht on 
liikumatu, pilk on 
suunatud külalisele, 
hetkeks liigub pilk 
üle külalise vasaku 
õla üles, korra 
noogutab ja 
pilgutab 
paralleelselt; 
külalise pöidlad 
liiguvad üles-alla; 
külalise pilk on 
enamuse ajast 
suunatud alla, kaks 
korda liigub see ka 
üles, samal ajal 
liigutades lõuga 
parema õla suunas 
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70 15:14 - Peeter 

 

- puudub mul hetkel 
nagu siukene täpne 
ülevaade või või 
ütleme siis 
teadmisvajadus ka 
selles suhtes (.) ee 
kuidas on siis 
arenenud need 
tänased (.) 
koos tööd  ja 
millised on need 
vormid mismoodi 
neid ellu viiakse (.) 
ee aga  (..) 

"mul hetkel" ajal 
kortsutab kergelt 
kulme, viib pilgu 
korraks alt üles 
saatejuhi suunas 
ning seejärel liigub 
pilk paremale, üles 
ning katkendlikult 
jälle paremale, 
seejärel liigub pilk 
üles-alla, lõug 
korraks vasaku õla 
suunas alla  

71 15:29 - Peeter 

 

- kas sellest nüüd 
välja kujundada 
eraldi miss ioon 
see on nüüd noh 
teine küsimus 

saatejuhi pilk 
suunatud külalisele, 
teeb kaks poolikut 
pilgutust, muidu 
liikumatu, külalise 
pea liigub lõpus 
kergelt paremale 

72 15:35 - Peeter 
 
 
 
- Tarmo 

 

- et (.) et mida ja 
kui palju me 
kardame siis nagu 
(.) ee  se l les  ee  (.) 
allveemaailmas  
- aitäh pee ter  
ivask  

külaline liigutab 
pead parema õla 
juurest 
kaldusolekust 
vasaku õla juurde 
kaldusolekusse; 
pilk käib vasakule-
paremale 

73 15:44 - Tarmo 

 

- kaptenleitnant (.) 
balti 
kaitsekolledžist 

saatejuht liigutab 
ülakeha ringi, 
vaatab algul alla, 
lõpus tõstab pilgu 
üles 
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7.6 Transkriptsioon "Välisilma" intervjuust Viljar Lubiga 

	  
Rea 
nr 

Aeg Kõneleja Kuvatõmmis Suuline ja hääleline 
väljendus 

Kehaliigutused, 
asendid 

1 8:51 - Tarmo 

 

- jaa jätkame 
stuudiost viljar 
lubiga (.) kes on 
majandus  ja 
kommunikatsiooni- 

saatejuht vaatab 
kaamerasse, alates 
"kes on" lähevad 
silmad vidukile, 
lõug käib üles-alla 

2 8:56 - Tarmo 

 

- ministeeriumi 
euroopa liidu ja 
rahvusvahelise 
koostöö osakonna 
juhataja (.) tere 

saatejuht liigutab 
rääkides ülakeha ja 
paremat kätt, 
külaline on 
liikumatu 

3 9:00 - Viljar 
- Tarmo 

 

- tere õhtust 
- no nagu eelnenud 
(.) loost näha oli on 
siis (.) et küpros on 

külaline noogutab, 
seejärelviib pea 
vasaku õla poolt 
kaldusolekust 
parema õla poole,  

4 9:04 - Tarmo 

 

- eesti jaoks (.) 
välisinvesteeringute
lt kolmas riik (.) kas 
e (.) on see siis 
niiöelda teada ka 
kes tegelikult meile 
investeerib (.) või 
või usume tõemeeli et 
et ongi küproslased 
nii huvitatud 

saatejuht hoiab 
paremat kätt avatult 
laua peal, vasakut 
vahetult laua all, 
liigutab mõlemaid 
käsi üles alla, 
korraks jäävad 
üksteise suhtes 
vastukuti, risti 
lauaga, seejärel laua 
peale, seejärel jälle 
risti lauaga, korraks 
sõrmed ristamisi 
kokku, viipab 
parema käega ette 
paremale, asetab 
parema labakäe 
vasaku labakäe 
peale ning lõpuks 
viipab veel parema 
käega umbes rinna 
kohal õhku; pilguga 
vaatab algul 
külalist, viib 
korraks pilgu lauale 
ja toob tagasi, 
vaatab korraks 
vasakule üles, 
seejärel vaatab 
lauda, külalist ning 
hoiab pilku lõpuni; 
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vahepeal noogutab, 
lõpus viib lõua 
vasaku õla suunas 

5 9:15 - Tarmo 
- Viljar 

 

- meist 
- no tegelikult on 
väga muidugi väga 
raske (.) 

külaline vaatab 
saatejuhti, viib 
pilgu alla ning 
noogutab 

6 9:20 - Viljar 

 

- arvata et see kõik 
siis need 
investeeringud mis 
tulevad küproselt 
on küprose enda 
raha (.) aga 
kindlasti ei saa seda 
ka öelda et see kõik 
on  vene raha (.) nii 
et kus see raha 
täpselt pärineb ee 
(.) ärimehed 
kasutavad erinevaid 
kanaleid oma raha 
liigutamiseks (.) on 
väga raske öelda (.) 
samas (.) ma ei ole 
ka päris kindel et 
see on niivõrd 
oluline (.) 

pilk liigub üles-alla, 
noogutab vastavalt 
pilguga kaasa; 
pärast "pärineb" 
liigutab suunurki 
alla suunas korraks 

7 9:38 - Viljar 

 

- kus see raha tuleb 
(.) nagu sellest loo 
kuulda oli et ee iga 
investeering on 
tegelikult 
majandusele hea (.) 
võib-olla lihtsalt 
tuleb vahepeal 
vaadata et ee iga 
investeering igasse 
sektorisse ei ole 
alati hea (.) 

külaline liigutab 
"nagu sellest loost" 
ajal pead vasaku õla 
suunas, pilk liigub 
üles-alla, lõug 
samamoodi üles-
alla, saatejuht 
liigutab kergelt 
pead algul, muidu 
liikumatu 

8 9:49 - Viljar 

 

- ja jaa eesti puhul ka 
nagu lugu ütles et 
tegelikult praegu 
tundub et probleemi 
ei ole (.) 

saatejuht hoiab 
pilku külalisel, kaks 
korda pilgutab 
kiiremini, kaks 
korda aeglasemini 
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9 9:54 - Viljar 
 
 
 
 
 
- Tarmo 
 
- Viljar 
- Tarmo 

 

nii et ee praegusel 
momendil (.) mina 
nagu sellest raha 
päritolust nagu väga 
suurt probleemi ei 
teeks  
- veel ei teeks aga 
järsku mingi hetk 
- veel ei teeks  
- kust kust see 

aegamisi liigub pilk 
alt üles, järsku 
läheb jälle alla ning 
"teeks" ajal jälle 
järsku üles, lõug ka 
kergelt paremale 
üles, uuesti 
rääkimise algul viib 
jälle pilgu alla 

10 10:04 - Tarmo 
- Viljar 

 

- piir jookseb 
- no võib-olla 
kasvõi võtame selle 
et mina vaataksin 
asjale suhteliselt 
positiivselt et e (.) 
et selles loos 
mainiti ka ära 
number et ee (.) et 
venemaa osa eesti 
kaubanduses 

külaline kohendab 
enda isteasendit; 
saatejuht toob käed 
alguses rinna 
kõrguselt eest laua 
peale, hiljem 
kohendab vasaku 
käe asukohta, 
seejärel liigutab 
parema käe sõrmi 
laua peal paberil 
ette suunas 

11 10:15 - Viljar 

 

- on juba (.) nii suur 
et nad nad on 
kolmandad 
kaubanduspartnerid 
(.) 

saatejuht ja külaline 
on liikumatud 

12 10:18 - Viljar 

 

- et see on tegelt 
väga positiivne 
trend (.) et veel 
kümme aastat tagasi 
oli venemaa osa 
suhteliselt väike (.) 
eriti eesti 
ekspord is  (.) 
nüüd on venemaa 
meie suur idanaaber 
suur turg (.) 
muutunud meile 
väga oluliseks 
kaubandus-
partneriks (.) 
see juures  on väga 
o lu l ine  (.) et 
kaubandusbilanss 
on positiivne (.) 

"trend" ajal 
jõnksatab pead ette 
suunas, vahepeal 
viib pilgu vasakule 
alla, "ekspordis" 
ajal viib lõua alla, 
pea liigub veel 
jõnksatades alla-
üles, vasakule-
keskele 

13 10:34 - Viljar 

 

- et järelikult eesti 
eksport me müüme 
venemaale 
rohkem kui me sealt 
ostame (.) ja kui me 
vaatame sellele 
mida 

saatejuhi vasak silm 
on kergelt vidukil, 
hoiab sedasi terve 
aja, noogutab korra, 
külaline liigutab 
pead ja vasakut kätt 
rääkides 



	   128	  

14 10:41 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- me sealt ostame 
me ostame 
tooraineid (.) aga 
mida me müüme (.) 
me müüme oluliselt 
kõrgema 
lisandväärtusega 
tooteid (.) 
ühesõnaga see on 
eesti majandusele 
hea  
- seega (.) sellist (.) 

- külaline liigutab 
nii pead kui pilku 
üles-alla, rääkimise 
lõppedes viib pea 
vasaku õla suunas 
kaldu 

15 10:49 - Tarmo 

 

- hetke e i  o le  (.) 
eestis olnud et tuleb 
(.) välisinvestor 
koputab uksele ja 
ütleb et me tahaks 
investeerida aga me 
tahaks ka 
mõningaid 
seaduseid muuta et 
mis oleks meile 
positiivselt 

saatejuhil on pilk 
alla suunatud, 
parem käsi kergelt 
tõstatatud laua 
kohal, "tahaks 
investeerida" ajal 
teeb kätega 
ringikujuliselt ette 
viibatuse, peopesad 
enda suunas, 
"tahaks mõningaid 
seaduseid" ajal 
raputab käsi laua 
kohal kolm korda, 
peopesad vastamisi; 
pilk liigub külalise 
ja laua vahel; 
kohendab ülakeha 
korra  

16 10:59 - Tarmo 
- Viljar 

 

- näiteks 
- mina (.) selle 
kohta nüüd küll ei 
oskaks öelda et 
selliseid 

saatejuht viipab 
parema käega üles 
paremale suunas, 
pea vajub parema 
õla suunas; külaline 
on liikumatu  

17 11:04 - Viljar 

 

- koputamisi on 
toimunud (.) ee (.) 
kindlasti on igal äril 
oma spetsiifika et 
mis küljest võiks 
olla neid 
ideaa lsed  
seadused (.) aga 
eesti 
majanduspoliitika 
alustala juba 
viimased 
kakskümmend 
aastat on alati olnud 
(.) see  e t  ee (.)  
luua võimalikult 
hea  ärikeskkond 
firmadele ja 
sekkuda nii vähe 
kui võimalik (.) 

pilk ja pea liiguvad 
üles-alla, "ee" järel 
liigutab suunurki 
alla, "ideaalsed" 
ajal tõstatab korraks 
kulme üles, käed 
vilksatavad kaadri 
alumises osas 
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18 11:24 - Viljar 

 

- sest eesti on väga 
väike majandus (.) 
me leidsime kohe 
varakult et me 
peame olema (.) 

saatejuht on 
liikumatu 

19 11:29 - Viljar 

 

- vaba avatud 
kaubandusega (.) 
selles mõttes et me 
kõik ise toota ei saa 
(.) me peame hästi 
palju s i sse  ostma 
(.) kui me sisse 
ostma peame siis 
teeme selle enda 
jaoks võimalikult 
odavaks (.) 

saatejuht on 
liikumatu, külalise 
käed on üles 
diagonaalselt 
avatud 
peopesadega, 
liigutab neid kolm 
korda kergelt üles-
alla, seejärel tõstab 
need keskele kokku 
nii et sõrmeotsad 
vaid puutuvad 
kokku, peopesad 
vastamisi, tõstab 
jälle käed lahku 
ning kordab sama 
tegevust 

20 11:38 - Viljar 

 

- ühesõnaga ärme 
kaitseme oma turgu 
nagu (.) importi (.) 
ee suhtes (..) khm 
mis teevad vene 
firmad (.) ee miks 
võib-olla on 
investeeringud 
suured (.) ongi see 
et kuna venemaa 
pol i i t ika  on olnud 
mingil määral 
vastuoluline 
võrreldes (.) 
vastupidiselt meie 
omale nemad 
kaitsevad 

pea ja pilk liiguvad 
üles-alla, parem 
käsi vilksatab 
kaadri all servas, 
"vastupidiselt" ajal 
teeb sügava 
noogutuse 

21 11:54 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo 
- Viljar  

- oma turgu väga 
väga kiivalt (.) ja 
see ongi see et (.) 
on teatud sektorid 
kus mis venemaal 
on väga 
konkurentsi-
võimelised (.) ja jaa 
- nagu näiteks 
- noh näiteks 
energeetika (.) 

saatejuht on muidu 
liikumatu, "nagu 
näiteks" ajal viipab 
parema käega ette 
suunas, külaline 
liigutab paremat 
kätt laual vasakule-
paremale, viib käe 
laua alla korraks 
ning viipab paremat 
kätt tõstes õhus 
ning viib tagasi käe 
vasaku käe peale 
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22 12:06 - Viljar 

 

- ja seal on selgelt 
ka valitsuse huvid 
väga suured (.) aga 
tõenäoliselt pal 

külaline liigutab 
laua all pöidlaid 

23 12:10 - Viljar 

 

- oluliselt 
vä iksemad 
sektorid (..) noh 
neid on tõenäoliselt 
mitmeid kes 
tahaksid tõesti 
niiöelda (.) heas (.) 
läbipaistvas vabas 
ee (.) ee 
turumajanduse 
tingimustes 
kaubelda neil seda 
võimalust ei ole (.) ja 

"seda" ajal 
jõnksatab 
kulmudega korraks 
üles, pilk liigub 
üles-alla, vasakule-
paremale 

24 12:22 - Viljar 

 

- siis nad otsivad 
endale võimalust et 
seda ee... 
kauplemist nagu 
võimaldada (.) et 
ma tooksin võib-
olla näitena (.) et 
paar i  nädala eest 
(.) 

saatejuht kissitab 
silmi "näitena" ajal 
ning liigutab pea 
parema õla suunas 

25 12:30 - Viljar 

 

- oli ka eesti 
meedias uudis et 
üks ee (.) üks ee 
sankt-peterburgi 
firma (.) aquaphor 
(.) avas sillamäel  
tehase (.) ja jaa... 
siit üks nende 
peamine põhjus 
oligi see et ee (.) 
nad 

külaline hoiab pead 
kaldus vasaku õla 
suunas ning 
kohendab ülakeha 

26 12:44 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- tahaks toota 
euroopa liidu 
territooriumil (.) et 
saada ligipääsu (.) 
ee ühisturule (.) kus 
kõigil on ühtsed 
reeglid  
- nagu aga see on 
üks vähestest 
näidetest 

"reeglid" ajal ava 
külaline suu 
laiemalt kui muidu 
noogutab rääkimise 
ajal, saatejuht 
tõstatab käed laualt 
kui hakkab rääkima 

27 12:51 - Tarmo 

 

- nad ikkagi 
üritavad kuidagi nagu 
varjul olla (..) noh 
kuidagi noh 
kummaline või 
tekitab selliseid 

saatejuhi käed 
liiguvad 
paralleelsesse 
asendisse lauaga, 
parem käsi 
kõrgemal kui vasak, 
lükkab need järsu 
liigutusega alla, 
seejärel liigutab 
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käsi nii, et peopesad 
on üksteisega 
vastamisi, seejärel 
liiguvad peopesad 
diagonaalselt 
vastassuunas üles, 
viipab kätega üles-
alla, kergelt ette-
tagasi; "kuidagi 
kummaline" ajal 
liigutab ülakeha 
üles-alla, pilk ja pea 
liiguvad vabalt 
ringi; silmad 
lähevad kergelt 
vidukile "varjul 
olla" järel 

28 12:58 - Tarmo 
 
- Viljar 

 

- konspiratsiooni-
teooriaid 
- konspiratsiooni-
teooriaid (..) no 
tegelikult on 
niimoodi (.) et kui 
küsida (.) ee ee et 
suurinvestoreid on 
eestis ka läti (.) või 
leedu (.) et kui 
küsida inimeste 
käest 

algul lõug 
tõstatatud, 
rääkimise ajaks viib 
tagasi alla, "läti" 
ajal liigub lõug 
järsult alla; "või 
leedu" ajal liigub 
lõug teravalt ette 
paremale, tõstatades 
samal ajal kulmud 

29 13:10 - Viljar 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- palju nad teavad 
läti või leedu 
firmasid (.) ega 
väga palju ei 
suudagi nimetada  
- no ega leedu läti 
ei ole ka samas 
kaalukategoorias 
poliitiliselt nagu 
venemaa ütleme 
(.) et venemaa on 
(..) 

külaline on 
liikumatu, lõpus 
liigutab lõuga 
järsult üles; "no" 
ajal viibutab 
saatejuht järsult 
paremat kätt oma 
lõua juurest ette 
suunas, seejärel 
tõstab ka vasaku 
käe kergelt õhku; 
liigutab käsi 
vasakule-paremale; 
tõmbab käed endas 
suunas; pea liigub 
esmalt taha ning 
seejärel 
katkendlikult 
vasaku õla suunas; 
hoiab siiski pilku; 
lõpus suunab pilgu 
laua suunas alla     

30 13:19 - Tarmo 

 

- manageeritud 
demogra demokraatia 
nagu mõned 
armastavad öelda 
aga läti leedu peaks 
olema täiesti avatud 
demokraatia et e see 
ei ole päris õige (..) 

"demokraatia" ajal 
viipab saatejuht 
parema käega ette, 
tõstab pilgu ning 
kissitab silmi; 
"peaks olema" ajal 
tõstab mõlemad 
käed üles, peopesad 
vastamisi ja 
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langetab kohe 
uuesti, millele 
järgneb peaaegu 
sekundi pikkune 
pilgutus, ülakeha ja 
pea liiguvad kätega 
samaaegselt kaasa 

31 13:27 - Tarmo 
- Viljar 
 
 
 
 
 
- Tarmo  

võrdlus 
- et küsimus on see 
kas me peaks siin 
rohkem kas me peaks 
kontrollima rohkem vene 
kapitali 
- jah 

"võrdlus" ajal 
viipab saatejuht 
käega kergelt ette 
poole; külaline 
noogutab kergelt 
rääkimise ajal 

32 13:33 - Viljar 

 

- (...) ma leian e t  (.) 
e et (.) praegusel 
juhul (.) et kuna 
seevõrd ei ole nii 
näha (.) et vene 
kapital kuidagi 
eestimaalasele 
ohtlikuks on 
muutunud (.)  
samas  ei ole ka 
eesti meedia 
teatavasti väga vaba 
(.) ja uuritakse väga 
põhjalikult 
igasuguse id  
seose id  (.) siis ei 
ole ka sealt väga 
palju välja tulnud 
(.) teatakse 

suunurgad on 
kergelt alla 
suunatud, pilk 
jõuab aegamisi alt 
üles, "muutunud" ja 
"teatavasti" ajal 
liigutab järsult 
lõuga paremale, 
noogutab kolm 
korda pead ning 
seejärel viib pea 
vasaku õla suunas 
kaldu, lõpus 
tõstatab kulme  

33 13:55 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- väga palju 
loomulikult vene 
kapitali osakaalu 
logistikas või 
transiidisektoris (.) 
ja sellest 
kirjutatakse vabalt 
et me tegelikult 
teame kus vene 
kapital on  
- kas see  (.) 

külaline liigutab 
laua all sõrmi; 
saatejuht korra 
noogutab 

34 14:04 - Tarmo 

 

- mõte mille raivo 
vare välja ütles et 
praegu on kuskil 
kümme protsenti on 

saatejuht liigutab 
paremat kätt kergelt 
üles-alla 
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35 14:08 - Tarmo 

 

- on (.) vene osa et 
kas see võiks tõusta 
(.) kaks korda 
suuremaks 
kahekümne 
protsendi peale et 
see ei ole ka (.) mm 
(.) midagi... (.) 
erakordset 

"tõusta kaks" ajal 
tõuseb saatejuhi 
parem käsi umbes 
rinna kõrgusele, 
seejärel tõstab ka 
pilgu, kissitab 
kergelt silmi; "ei 
ole ka" liigub pilk 
vasakule-üles-
paremale-keskele  

36 14:15 - Tarmo 
 
 
- Viljar 
 
 
- Tarmo 
- Viljar 

 

et see võiks olla 
täiesti normaalne 
tase  
- ee kakskümmend 
protsenti 
kaubandusest  
- jah 
- ku i  turg 
võimaldab nii palju 
kasvada (.) 
loomulikult (.) 
küsimus on alati 
see  e t  kas turg 
kasvab (.) või turg 
kasvab kellegi teise 
arvelt (.) kui turg 
kasvab (.) ja 
luuakse piisavalt 
head tingimused nii 
et eesti firmadel on 
võimalus venemaal 
äri teha (.) 

"kaubandusest" ajal 
liigub lõug teravalt 
paremale üles, "kui" 
ajal langetab 
suunurgad ning 
kehitab õlgu, 
"loomulikult" ajal 
noogutab, "luuakse" 
ajal liigub pilk 
teravalt paremale 

37 14:35 - Viljar 

 

- siis (.) ma ei näe 
nagu põhjust miks 
me peaksime seal 
hakkama piirama (.) 
aga lihtsalt ongi see 
et võib-olla kas see 
(.) eesti firmad on 
ee... valmis 
panustama ainult 

saatejuhi pilk käib 
korra üleval lae 
suunas; "piirama" 
järel avab saatejuht 
suu ning vaatab 
pilguga lauda, 
seejärel sulgeb 
aeglaselt suu 

38 14:44 - Viljar 
- Tarmo 

 

- ühele turule 
- i kui võtame nüüd 
teiselt poolt et e (.) 
vene firmad 
tahaksid s i iapoole  
tu l la  siis m (..) ku i  
(.) hea on see 
võimalus neil üldse 
siia tulla selles mõttes 
et kui 

kui rääkima hakkab 
viib pilgu paremale 
alla; "kui" ajal 
hoiab huuli ees, 
"hea" ajal teeb 
kätega ette viibates 
ringi, seejärel tõstab 
pilgu  

39 14:57 - Tarmo 

 

- me vaatame 
transpordi poolt siis 
on meil väga (.) 
kitsuke koht on 
seesama narva sild 
et ei saagi rohkem 
(.) tuua midagi siia 
et kaubandust trans 
transporti 

saatejuht tõstab 
korra kergelt käed 
laua pealt üles 
peopesad vastamisi 
ning viib nad 
sõrmed ristamisi 
kokku, 
"kaubandust" ajal 
viipab parema 
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käega ette  

40 15:05 - Tarmo 

 

- ja logistikat et (.) 
et et (.) kas seal käib 
ka see  (..) sisemine 
võitlus (..) 

saatejuht tõstab 
paremat kätt üles-
alla, peopesa üles 
diagonaalselt, 
seejärel tõstab ka 
vasaku käe nii et 
peopesad on 
vastamisi; parema 
käe peopesa läheb 
jälle üles suunas, 
vasaku käe viib 
laua alla, pilk käib 
samal ajal üles-alla 

41 15:12 - Tarmo 

 

- et kreml ole hea 
(.) otsusta see s i ld  
(.) laiemaks teha 
või toeta seda (.) 
ideed et teeme selle 
silla paremaks ja 
laiemaks 

parem käsi viipab 
korduvalt ette 

42 15:19 - Viljar 

 

- no see on üks (.) 
tõenäoliselt üks 
võtmetähtsusega 
küsimus (.) et ee (.) 
vene osakaal räägitud 
on et on jõudnud 
kümne protsendini 
(.) mis on (.) 
natukene rohkem 
kui läti osakaal (.) 
ja ma tooksin sisse 
para l lee l i  (.) et ee 
mõne aasta eest 
tehti niiöelda 
tarkade meeste 
raportid (.) eesti 
soome suhetest (.) 
ja eesti läti suhetest 
(.) et kuidas 
võiksime suhetega 
edasi minna (.) 

külaline noogutab 
kui räägib, "tarkade 
meeste raportid" 
ajal kallutab pea 
vasaku õla suunas 

43 15:39 - Viljar 

 

- ja  ees t i  lä t i  
suhete raportis oli 
üks oluline moment 
oli see et (.) tihti 
tuuakse esile et 
eesti soome suhted 
on niivõrd palju paremad 
kui eesti läti 

saatejuht hingab 
sügaval sisse ja 
välja, korra pilgutab 
umbes sekundi 
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44 15:47 - Viljar 

 

- omad et miks  (.) 
ja üks võtmekoht  
oli see et ee (.) on 
füüsiline 
integreeritus (.) et 
palju on neid 
ühendusi (.) 

algul liigutab sõrmi 
laua all, 
"integreeritus" ajal 
tõstab parema käe 
laua peale nii, et 
sõrmed on kokku 
surutud peopesa 
laua poole 
suunatud, seejärel 
viitab parema käega 
laua kohal ette 
suunas 

45 15:54 - Viljar 

 

- et praegu r i ias t  
tallinnasse saada on 
palju keerulisem 
kui (.) helsingist 
tallinnasse (.) ja 
se l l ine  (.) 
liikumisvabadus 
tegelikult 

saatejuht on 
liikumatu, külaline 
liigutab laua all 
sõrmi 

46 16:02 - Viljar 

 

- on väga oluline (.) 
sama on ka 
venemaaga (.) et 
täpselt nagu te 
mainisite (.) e t  ee  
narva sild on 
muutunud selliseks 
kitsaskohaks (.) kus 
me tõesti peame 
vaatama kuidas 
saame me seda (.) 
võimalusel 
laiendada (.) 

külaline noogutab 
kui räägib, "seda" 
ajal jõnksatab pead 
parema õla suunas 

47 16:15 - Viljar 

 

- eee... (.) edukalt 
on uuesti tööle 
läinud (.) tallinn 
sankt-peterburgi 
rong (.) kus mahud 

saatejuht on 
liikumatu, hoiab 
pilku külalisel 

48 16:22 - Viljar 

 

- kasvavad (.) 
inimeste arv 
reisijate arv kasvab 
(.) ee (.) kaubavood 
võiksid olla 
oluliselt suuremad 
(.) ee samamoodi 
võiksid olla 
olulisemalt 
suuremad 
kaubavood e 
maanteedel (.) aga 
see 

"kasvab" ajal viib 
lõua alla, noogutab 
kui räägib 
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49 16:33 - Viljar 

 

- infrastruktuur seda 
ei võimalda (.) kui 
praegu võt ta  
näiteks turist ide  
kasv (.) siis viimase 
kahe aastaga oleme 
näinud turistide 
arvu kasvu 
kolmekordistumist 
(.) 

saatejuht on 
liikumatu; "kui 
praegu võtta" ajal 
tõstab külaline käed 
laua peale, viib 
need seal laiali, 
peopesad 
pöörduvad üles 
suunas, seejärel 
tõstab lõuga, viib 
käed tagasi kokku 
ning laua alla; 
"oleme näinud" ajal 
kallutab pead 
vasaku õla suunas, 
seejärel tõstab 
korraks õlgu 

50 16:42 - Viljar 

 

- et inimesed enam 
(.) peab varsti 
füüsiliselt ei suuda 
sealt narva 
piiripunktist läbi 
minna (.) üks noh 
(.) 

algul hoiab pilku 
külalisel, seejärel 
kissitab ning vaatab 
korra alla ning 
noogutab 

51 16:48 - Viljar 

 

- toon siis 
konkreetse näite et 
seesamane (.) ee 
peterburgi rong (.) 
et kui võtta 
samasugune rong 
mis on peterburgi ja 
soome vahel (..) 

käed liiguvad 
kaadrist väljas, 
"seesamane" järel 
tõstab pilgu üles 

52 16:55 - Viljar 

 

- siis seal toimuvad 
p i i r i  ületuse (.) ja 
tolli protseduurid 
rongis  (.) liikuvas 
rongis (..) ja 
niimoodi hoiame 
kokku kaks kolm 
tundi (.) 

külaline hoiab 
paremat kätt laua 
peal risti, sõrmed 
koos ning tõstab 
vasakule-paremale 
seda, seejärel 
libistab paremale-
vasakule ning 
kordab veel seda 
tegevust; saatejuht 
on liikumatu, hoiab 
pilku külalisel 

53 17:04 - Viljar 

 

- p raegu  ees t i  (.) 
või tallinn 
peterburgi rong 
seisab piiri peal (.) 
see kaks 

külaline tõstab 
paremat kätt laual 
paremale-vasakule 
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54 17:09 - Viljar 
 
 
- Tarmo 

 

- kolm tundi (.) see 
on inimestel 
kaotatud aeg 
- no aga see on kõik 
puhtalt vene vene 
soov või või vene 
pool (.) 

pärast rääkimist 
kohandab 
kehaasendit 
paremale poole 

55 17:14 - Tarmo 

 

- kes peaks nagu 
selle asja lõpuks ära 
lahendama et (.) kui 
siin kas juhan parts 
kä is  sai kokku... (.) 
eem (..) levitiniga ja 
jaa teistega seal 

saatejuht hoiab 
algul käed avatud 
peopesadega 
diagonaalselt üles 
suunas, viib korraks 
käed kokkupoole 
ning seejärel viipab 
vasaku käega ette, 
seejärel viib käed 
rusikasse ning laua 
peale kokku, lõpus 
tõstab peopesad 
vastakuti, sõrmed 
harali, sõrmeotsad 
puutuvad vastaskäe 
sõrmeotstega 
kokku; "ära 
lahendama" järel 
kissitab silmi, 
"kokku" järel viib 
pilgu põranda 
suunal, kui uuesti 
rääkima hakkab 
tõstab pilgu uuesti 
üles  

56 17:22 - Tarmo 
 
 
- Viljar 

 

- et kas seda teemat 
üldse (..) ollakse 
nõus kuulama  
- ja (.) jaa kindlasti 
(.) ja see on 

pilk käib korra 
laual, seejärel 
tõstab üles ning pilk 
liigub vasakul-
üleval, paremal-
üleval, keskel; 
lõpus nõjatub 
kergelt tagasi 

57 17:28 - Viljar 

 

- üks ee (.) üks 
oluline teema mida  
majandusminister 
parts eelmisel 
nädalal rääkis 
moskvas (.) oma 
kolleegiga (.) ee 
seesamane rongi 
ühendus on üks 
teem temaatika 

külaline noogutab 
kui räägib, saatejuht 
on liikumatu 

58 17:38 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- et kuidas seda 
parandada (.) ee  
räägitigi narva 
sillast (..) räägiti 
kuidas suurendada 
eee... raudtee 
läb i (..)laskevõime
t just selle mõttes et 
võimekus on 

külaline liigutab 
pead ja pilku 
vasakule-paremale, 
seejärel noogutab 
kui räägib, "kõik 
need teemad olid 
laul" ajal raputab 
pead 
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- Tarmo 
- Viljar 

olemas (.) lihtsalt 
ronge  ei liigu 
piisavalt (.) et kõik 
need teemad olid 
laual 
- aga mida lubati  
- ee vene (.) vene 
poolega on alati 
n i imoodi  e t  

59 17:59 - Viljar 

 

- ee  (.) lubatakse (.) 
ee jaa  küsimus on 
alati selles lõpuks et 
(.) kui lubatakse siis 
kui kiiresti (.) ja kui 
palju (.) et seda me 

"lubatakse" ajal 
noogutab külaline 
tugevalt pead, 
saatejuht on 
liikumatu, pilk 
suunatud külalisele 

60 18:08 - Viljar 

 

- saame tõenäoliselt 
hiljem teada (.) et 
töö (.) töö käib (.) 
ee selle selle selles 
suunas (.) 
samamoodi (.) mis 
meid aitab kindlasti 
on venemaa 

saatejuht kohandab 
istumisasendit 
lõpus; külaline 
noogutab kui 
räägib, liigutab 
pöidlaid laua all 

61 18:18 - Viljar 

 

- liikmelisust ee 
maailma 
kaubandusorganisat
sioonis (.) 
samamoodi et seal 
on mitmed 
küsimused (.) ee  
mis eestile on 
olulised (.) mis 
vene liikmelisusega 
nagu (.) ee 
lahendatud 

külaline noogutab 
aeg-ajalt kui räägib, 
pilk vahetub 
saatejuhi peal ning 
vasakule alla 
vaatamisega 

62 18:28 - Viljar 
 
- Tarmo 

 

- või on vähemalt 
teel lahendusteni 
- no (.) venemaa on 
olnud wto-s  ( . )  
maailma 
kaubandusorganisat
sioonis kolm kuud 
ja jaa tegelikult (..) 
ü t les  s i i s  juba  
euroopa liidu 

saatejuht liigutab 
parema käega laual 
olevaid pabereid 
kui rääkima hakkab 
ning viib pilgu alla, 
"ütles siis juba" 
järel tõstab pilgu 
üles, vahepeal 
liigutab veel 
paremat kätt 
paralleelselt lauaga 
vasakule-paremale 

63 18:39 - Tarmo 

 

- kaubandusvolinik 
ka karl de gucht 
karmisõnaliselt et 
(.) venemaa tuleb 
välja et ei tä idagi  
reegle id  et miks 
on jälle taas- 

külaline on 
liikumatu, pea 
vasak pool kergelt 
kõrgemal kui parem 
pool 
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64 18:45 - Tarmo 
 
 
 
- Viljar 
- Tarmo 
 
- Viljar 

 

- kord  (.) euroopas 
selline üllatus et 
venemaa ei järgi 
reegleid 
- ee  
- ajalugu on seda 
korduvalt näidanud  
- ma ei tea kas see 
on üllatus (.) aga 
see on kindlasti 
selli selles mõttes et 
ee (.) retoorika 
mida vaja pidevalt 
kasutada (.) et vene 
(.) venemaal 
tuletada meelde 
nende poolt hoidud 
kohustusi (.) 

saatejuht liigutab 
rääkides paremat 
kätt algul kohapeal 
õhus pöörates, 
hiljem kergelt üles 
õhku viibates 
mõlemat kätt; 
külaline on kuulates 
liikumatu, 
"korduvalt 
näidanud" järel 
noogutab tugevalt, 
vahetult enne 
"kasutada" tõstab 
pilgu üles ning 
noogutab seejärel 

65 19:05 - Viljar 

 

- kui nad liitusid 
maailma 
kaubandus-
organistatsiooniga 
(.) sellepärast et 
venemaa (.) 
läbirääkimised olid 
väga pikad (.) need 
olid kaheksateist 
aastat (.) ja lõpuks  
jõudi siiski 
kokkuleppele (.) ja 
venemaa võttis seal 
selgelt kohustusi (..) 
ja jaa (.) kuna need 
kohustuste nagu ee 
(.) ee 
ellurakendamine (.) 
on jagatud mitme 
aasta peale (.) siis 
seetõttu me veel 
täpselt 

külaline noogutab 
kergelt rääkides, 
"kaheksateist 
aastat" ajal kallutab 
pead vasaku õla 
suunas, pilk on kord 
all ja siis jälle 
üleval 

66 19:27 - Viljar 

 

- ei tea et kas  see  
kas  see  venemaa 
kõiki neid kohustusi 
mis  ta  võttis ka 
täidab (.) ka 
loomulikult meie 
loodame (.) 

saatejuht hoiab 
pilku külalisel, 
"võttis" järel viib 
umbes sekundiks 
pilgu alla  

67 19:34 - Viljar 

 

et nad täidavad (.) 
ja me töötame sellel 
nimel (.) nii 
kahepoolselt kui 
euroopa liidu 
raames (.) et need 
koos- 

külaline noogutab 
kui räägib 
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68 19:40 - Viljar 
 
- Tarmo 
 
 
 
 
 
 
 
- Viljar  

- tööd saaks 
täidetud  
- no aga eesti puhul 
on ju selge et (.) 
elus sigu ei saa 
venemaale 
transportida et 
tegelikult ei ole ju 
(..) süü  või põhjus 
ei ole ju meis 
- süü ei ole meis 

saatejuht koputab 
algul õrnalt vasaku 
käe sõrmedega laua 
peale, pilk suundub 
sel ajal alla, seejärel 
tõstab pilgu ning 
veel mõlemad käed 
üles peopesad üles 
suunatud; "süü või 
põhjus" ajal tõstab 
käed üles, peopesad 
enda poole ning 
raputab nii käsi kui 
ka ülakeha kergelt 

69 19:50 - Viljar 

 

- ee (..) siin võib-olla 
(.) saan selles 
mõttes väga hea 
kaasuse e t  ee  (.) e t  
ee  (.) väga raske on 

saatejuht on 
liikumatu; külaline 
vaatab alla suunas, 
liigutab kergelt laua 
alla sõrmi 

70 19:58 - Viljar 

 

- nüüd (.) le ida  
sellist viga (.) kust 
tehti viga või kes 
tegi vea (.) aga 
võib-olla jä l le  
maai lma 
kaubandusorganisat
sioon (.) vähemalt 
lõi foorumi kuidas 
neid küsimusi 
arutada (.) ee t  (.) et 
nüüd on olemas 
sellised selged 
formaadid (.) ee  (.) 
komis- 

külaline hoiab kuni 
"foorumi" 
ütlemiseni pilku 
alla või keskele 
vasakule suunatud, 
noogutab kui 
räägib, "arutada" 
järel liigub pilk 
jälle alla, 
"formaadid" ajal 
tõstab korraks pilgu 
saatejuhi suunas 

71 20:13 - Viljar 

 

- jon id  komiteed  
(.) kus me saame 
venemaaga neid 
arutada ja öelda et 
vas tava l t  

saatejuht on 
liikumatu, pilk 
suunatud külalisel 

72 20:19 - Viljar 
 
 
 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- maailma 
kaubandus-
organisatsiooni 
reeglistikule (.) me 
peaksime käituma 
nii või teistpidi (.) 
et varem sellist 
võimalust meil ei 
olnud 
- aga samas 
venemaal e i  o le  
ka  oma 
suursaadikut ju 

"reeglistikule" 
tõstab pilgu ning 
liigutab pead 
paremale; "varem 
sellist võimalust 
meil ei olnud" ajal 
liigutab külaline 
pead tugevalt 
parema õla suunas, 
seejärel toob pea 
tagasi keskele; 
saatejuht tõstab 
käed rääkima 
asudes üles, 
peopesad vastamisi, 
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liigutab korra 
vasakule-paremale 

73 20:26 - Tarmo 

 

- wto-s ikkagi kohal 
(.) et ei saagi ju (.) 
niiöelda õigel 
tasemel ei saa läbi 
rääkida (.) 
otsustajaga 
põhimõtteliselt ei 
saa 

" ei saagi" ajal 
tõstab käed enda 
ette, peopesad 
vastakuti, seejärel 
viib pilgu käte 
suunas, pöörab 
peopesad laua 
suunas ning viib 
alla, viipab korra 
parema käega enda 
ette, "otsustajaga" 
järel viib saatejuht 
pilgu korra 
vasakule, kohendab 
kehaasendit 
rääkides 

74 20:32 - Tarmo 
- Viljar 

 

- läbi rääkida  
- otsustajaga (..) 
selles mõttes et (.) 
ee venemaaga  
saab läbi rääkida (.) 
aga küsimus on 
olnud alati see et ee 
(.) 

saatejuht on 
liikumatu, pilk 
külalisel; külaline 
avab peopesad üles 
"otsustajaga" järel 
ning raputab siis 
neid 

75 20:41 - Viljar 

 

- me peame olema 
p i isava l t  
kavalad  
p i i sava l t  ta rgad  
(.) ja leidma nagu 
mõlemaid pooli (.) 

külaline raputab 
laua all nii labakäsi 
kui ka noogutab 
kergelt pead 
rääkides 

76 20:48 - Viljar 

 

- eee... rahuldava 
lahenduse (.) see on 
alati kompromissi 
otsimine  (.) 
sellepärast eks eks 
loomulikult miks 
venemaa neid 
piiranguid seab (.) 
on sellepärast nagu 
ma ennem ütlesin et 
nad üritavad oma 
turu kaitsta (.) mida 
eesti on teinud on 
see et meie 

külaline noogutab 
kergelt pead 
rääkides, pilk liigub 
alla-üles 
vaheldumisi, 
"venemaa" ajal 
tõstab tugevalt 
kulme, paralleelselt 
tõstab kergelt lõuga 
ning ka pilgu 
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77 21:02 - Viljar 

 

- avasime turu ja 
meie ma arvan et (.) 
eesti valis selle tee 
et (.) 

saatejuhi pilk on 
algul suunatud 
kaamera suunas, 
vasak silm kergelt 
vidukil, seejärel 
viib pilgu külalisele 

78 21:07 - Viljar 

 

- me oleme (.) 
valmis  (.) ee (.) 
tegema är i  avatud 
konkurentsi 
tingimustes (.) 
mulle tundub et 
venemaal  on seda 
palju vähem (.) on 
teatud sektorid nagu 
ma ütlesin kus on 
neil tugevus olemas 
(.) ja nad on valmis 
tegema äri (.) 
regionaalselt või 
globaalselt (.) aga 
on väga  palju 
sektoreid kus nad ei 
ole valmis seda 
tegema (..) nii et 
seetõttu 

külalise pilk liigub 
vasakule-paremale, 
noogutab kui 
räägib, "teatud 
sektorid" ajal 
liigutab pead 
vasaku õla suunas; 
"ei ole" ajal tõstab 
tugevalt kulme; 
külaline liigutab 
käsi nii et kaadrist 
pole näha, näha on 
vaid ülikonna käiste 
liikumist 

79 21:27 - Viljar 

 

- nad kaitsevad oma 
turgu (.) ja (.) ma 
saan ainult (.) 
loo ta  ja soovida 
julgust venemaa 
valitsusele et nad 
on valmis (.) ja 

saatejuht vaatab 
algul külalist, 
seejärel viib umbes 
sekundiks pilgu alla 
paremale, kerge 
muie jääb näole 

80 21:33 - Viljar 
 
 
 
 
- Tarmo 

 

- neil on julgust et 
ee olla nagu (.) 
konkurentsi 
tingimustes ka siis 
valmis äri tegema 
- jääme s i i s  (.) 
seda ikkagi 

külaline vaatab 
pilguga saatejuhti, 
noogutab kui 
räägib, kui 
rääkimise lõpetab 
kallutab pea parema 
õla suunas 

81 21:40 - Tarmo 

 

- ootama et nad on 
valmis (.) aitäh 
viljar lubi 

saatejuhi pilk on 
kaamerasse 
suunatud, silmad 
tavapärasest 
rohkem avatud, 
seejärel viib korraks 
pilgu alla, korraks 
külalisele ning 
seejärel tagasi 
kaamerasse; 
vahepeal viipab 
korra parema käega 
ette suunas 
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