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Vaata ja imesta: 
lünkpealkirjad veebiuudises

näitel



Terminitest

 Klõpsulõksu- ehk clickbait-pealkirjad
 Nende hulgas lünkpealkirjad
 tekitavad mõistmislünga
 vajavad täielikuks tõlgendamiseks edasist 

teksti
 katafoorid, tekstideiktikud



Teema olulisus

 Ei ole varem Eestis uuritud

 Nähtus, millega puutub kokku pea igaüks

 Ühiskonnas aktuaalne teema



Taustast

 Eesti veebiväljaanded: 1990. aastate 
keskpaik

 Klõpsud seotud reklaamirahaga
 Elu24: tasuta sisu mudel

 Pealkiri kui üks tähelepanu püüdmise viise
 Veebis klõpsulõksu-pealkirjad



Uurimisküsimused

 Kui laialdaselt kasutatakse portaalis Elu24 edasiviitavaid 

lünkpealkirju?

 Milliseid keelevahendeid kasutatakse Elu24-s 

lünkpealkirjade loomiseks?

 Kui palju iga tüüpi lüngatekitusviisi kasutatakse?

 Kuidas ja miks on lünkade tekitamise ulatus ja viisid 

kümne aasta jooksul muutunud?



Valim ja meetod

 Induktiivne ja kvantitatiivne uurimus

 Osaliselt Blomi ja Hanseni (2015) viitamissüsteem ja 

uuring

 1080 Elu24 pealkirja

• 360 pealkirja 2008. aastast

• 360 pealkirja 2013. aastast

• 360 pealkirja 2018. aastast

 Intervjuu Elu24 ajakirjanikuga



Tulemused
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Tulemused: nimisõnad ja kvantorid

 2008: 20 (50%)
 Galerii: Jordan esitles uut rõivakollektsiooni

 2013: 97 (62,2%)
 Šokivideo: Genka uus ropp lugu võtab lihtsalt 

sõnatuks
 19 kuulsust enne ja pärast plastilist kirurgiat

 2018: 93 (63,7%)
 LAHEDAD KAADRID: eksreemsurfarid allutasid 

tormituuled ja merelained



Tulemused: asesõnad ja asemäärsõnad

 2008: 0
 2013: 3 (1,9%)
 Video: tema ongi maailma halvim autojuht?
 Nii algas see 25 aastat tagasi! Rock Summer 

vallutas Eesti!

 2018: 6 (4,1%)
 Auhinnasadu on läbi: nemad on MyHits Awardsi

võitjad...
 Kõik ei ole sellel kihluspildil nii, nagu paistab



Tulemused: küsilaused

 2008: 20 (50%)
 Kelly Rowland heidab Orlando Bloomile silma?

 2013: 40 (25,6%)
 Vaata pilte: kas Adele'i vahakuju sarnaneb 

originaaliga?
 Kelle varbad on pildil?
 Taylor Swift avalikustas, miks tema suhted ei kesta

 2018: 24 (16,4%)
 Piltuudis: kas tõesti käis Jüri Pootsmann keset 

novembrikuud Harku järves ujumas?



Tulemused: käsklaused

 2008: 0
 2013: 26 (16,7%)
 Vaata: Cirque du Soleil' artistidel kulub enda 

grimeerimiseks poolteist tundi!

 2018: 46 (31,5%)
 Vaata ja imesta! Ott Kiivikas pälvis kentsaka auhinna
 KUULA! Globaalsed hitimeistrid Clean Bandit

avaldas uue albumi «What Is Love»



Tulemused: hüüdlaused

 2008: 0
 2013: 1 (0,6%)
 Taylor Swift, mida säärt!

 2018: 6 (4,1%)
 Wow! Elina Nechayeva on modellina kaunim kui 

eales varem



Tulemused: mitu lünka

 2008: 1 (2,5%)
 2013: 18 (11,5%)
 Video: Mis kutsekate ühikates tegelikult toimub? Kes

joovad ja kes kaklevad?

 2018: 36 (24,7%)
 SUUR GALERII: vaata, mis toimus hip-hop festivalil ja 

kes kõik kohal olid! |Vaata, kas leiad end pildilt!



Kokkuvõte

 Lünkpealkirjad kui klõpsulõksupealkirjad
 Aastad 2008, 2013 ja 2018
 Enim aastal 2013
 Enim levinud lünga tekitamine

 üldise tähendusega nimisõnadega
 küsilausetega
 käsklausetega

 Vähe asesõnade ja asemäärsõnadega
 Mitu lünka ühes pealkirjas enim 2018. aastal

 Lisapealkirjad

 Edasi: tajutav klõpsulõks eksperimendi meetodil



Vaata ja imesta: enamik esitlejaid tänab 
kuulajaid

just selle eest



Tähelepanu

Aitäh!


