Lisa: teemade iseloomustus ja määratlemine
Järgnevalt välja toodud tabel annab ülevaate analüüsis tuvastatud teemadest, nende
omadustest ja iseloomulikest sõnadest ning ajalisest muutumisest. Esimeses tulbas on ära
toodud teema number, mis viitab tema järjestusele mudelis (ning sisulist tähendust ei oma) ning
mida on siinkohal kasutatud osadele teemadele viitamiseks. Teemad on tabelis järjestatud
vastavalt sellele, kuidas nad presidentide kõnedes esinesid. Esmalt on välja toodud teemad, mis
olid kõikide presidentide jaoks ühised. Ülejäänud teemad on järjestatud üldjoontes ajaliselt
vastavalt presidentide ametiaegadele, alustades president Meri jaoks iseloomulikest teemadest
ja lõpetades president Kaljulaidi iseloomulike teemadega.
Tulp “suund” näitab, kas tegemist on sise- või välispoliitilise teemaga. Sisepoliitilisena on
klassi tseeritud teemad, mis puudutavad ennekõike Eestit ja Eestis toimuvat ning
välispoliitilisena teemad, mis ühel või teisel viisil puudutavad rahvusvahelist poliitikat ja riikide
omavahelist läbikäimist.
Veerus “sõnad” on välja toodud iga teema puhul 10 kõige iseloomulikumat sõna. Nende
määratlemiseks on kasutatud FREX algoritmi, mis lähtuvalt sõnade esinemistõenäosusest
kõikide teemade lõikes valib välja just need sõnad, mis esinesid ühes kindlas teemas aga mitte
teistes teemades. See aitab vältida teemade iseloomustamisel selliseid sõnu, mis on kõikide
teemade puhul väga tõenäolised ning mis seetõttu ei aita teemade erinevust määratleda.
Tulbas “kõned” on välja toodud valitud näited kõnedest, milles see teema on kõige selgemalt
esile tulnud. Näitlikud kõned on valitud iga teema 10 kõige iseloomulikuma kõne hulgast. Iga
teema puhul on ka ära näidatud, kui suur osakaal iga teema 30-st kõige iseloomulikumast kõnest
igale presidendile kuulus. Arvestades ka presidentide erinevaid ametiaegu, on see oluline
lisainformatsioon teemade klassi tseerimisel erinevate presidentide vahel.
Viimases tulbas (“ajajoon”) on välja toodud iga teema ajast sõltuvat osakaalu kuvav joonis.
Punktiirjoon kujutab endast mudeli poolt ennustatud osakaalu väärtust ning hall piirkond selle
ümber näitab 95% usaldusvahemikku. Vertikaalsed jooned tähistavad presidentide vaheldumist
ning horisontaalne joon kujutab endast 0% taset. Seega, kui usaldusvahemikud puudutavad 0%
taset, on võimalik järeldada, et mudel ennustab vastava teema puudumist kõnedes vastaval
ajahetkel. Neid ajajooni ning eelviimases tulbas välja toodud kõnede jaotust presidenide vahel
on kasutatud teemade klassi tseerimisel presidentide lõikes.
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Enamike teemade puhul on iseloomulike sõnade hulgas ning vastavasse teemasse kuuluvaid
kõnesid lugedes tuvastatav üks sisuline teemavaldkond. Samas osade teemade puhul on selgelt
koos kaks teemavaldkonda (mis tuleb ilmsiks, kui sellesse teemasse kuuluvaid kõnesid pikemalt
uurida). Selliste teemade nimetustes on need kaks sisulist teemavaldkonda üksteisest eraldatud
kaldkriipsuga. Näiteks on teema pühadus/väikeriik, mis sisaldab endas ühelt poolt religiooniga
seotud temaatikat ning teiselt väikeriigi temaatikat. Teine selline teema on vabadus/
ajakirjandus, kus nende kahe valdkonna terminid on koondunud üheks teemaks. Osalt võib see
anda aimu, kuidas need sisulised teemad on omavahel seotud, teisalt peegeldab see taolise
mudeli teatud mõttes piire, mis antud juhul tulevad mudelile ette antud teemade arvust. Kui
taolisel tekstianalüüsi mudelil paluda eristada suuremat arvu teemasid, siis avalduksid need
erinevad teemavaldkonnad ka eraldiseisvate teemadena.

Mõnevõrra pikemat lahtiseletamist vajab ka teemade omistamine teatud presidentidele.
Enamikel juhtudest ei ole see problemaatiline, kuid teatud teemade puhul on paratamatult raske
tõmmata piiri selle osas, millisele presidendile või presidentidele üks või teine teema
iseloomulik oli. Selle määramiseks on kasutatud nii mudeli poolt ennustatud
esinemistõenäosuse sõltuvust ajast, mis on kuvatud tabeli viimases tulbas, kui ka iga teema
puhul kõige iseloomulikumaid kõnesid. Tabelis on välja toodud mõned näited kõnedest, mille
puhul mudel ennustas vastava teema kõrget taset. Lisaks vaadati teemade klassi tseerimise
puhul ka seda, millise presidendi kõned olid iga teema 30 kõige iseloomulikuma kõne hulgas.
See on ka vastavas tulbas proportsioonidena välja toodud.
Mis puudutab ajalist esinemistõenäosust, siis loeti mingi teema ühe presidendi iseloomulikuks
teemaks, kui selle teema esinemine oli tema ametiajal selgelt tipus ning teiste presidentide
ametiajal oli teema esinemissagedus väga madal ning teema esinemissagedus oli enamasti
statistiliselt eristamatu nullist. Näiteks loeti teema küüditamine selgelt Lennart Meri teemaks
vaatamata sellele, et ka president Ilvese kõnedes seda teemat teatud määral esines, kuna see
tipnes väga selgelt just Lennart Meri ametioleku ajal. Kui erinevate presidentide ametiaegadel
oli näha mitu esinemissageduse tippu, siis loeti see teema mõlema presidendi jaoks
iseloomulikuks. Selliseks teemaks on näiteks loodus, mis oli iseloomulik nii president Rüütlile kui
ka president Kaljulaidile. Eriti keeruline oli klassi tseerida selliseid teemasid, mille
esinemissagedus tippnes kahe presidendi ametiaja piiril või selle lähedal. Näiteks teema küber
on loetud nii Ilvese kui Kaljulaidi teemaks, kuna 30 kõige iseloomulikuma kõne hulgas oli
mõlema presidendi kõnesid peaaegu võrdselt, samas teema digiühiskond on loetud ainult
president Kaljulaidi teemaks, kuna 30 kõige iseloomulikuma kõne hulgas ei olnud president
Ilvese kõnesid (kuigi ajaline trend näitas selle teema tugevat kasvu juba president Ilvese
ametiajal).
Erinevate presidentide kõnede esinemissagedust 30 kõige iseloomulikuma kõne hulgas
hinnates tuleb arvesse võtta ka erineva pikkusega ametiaegu. Ühe ametiajaga Rüütel ning
pooliku ametiajaga Kaljulaid on siin tõenäoillselt selle tõttu paratamatult alaesindatud.
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kool, õpetaja, õpilane, haridus,
õppimine, klass, noor, õppima,
laps, oskus, kooliaasta,
gümnaasium, õpetama,
põlvkond, teadmine,
matemaatika, vanem,
haridussüsteem, lapsevanem,
põhikool

kõik

kõned: näited ja top 30 osakaal

kodu, ilus, kaunis, küla, maja,
kaunim, linn, aed,
kodukaunistamine, puhas, hool,
eestimaa, talu, ilu, armastus, tore,
kogukond, suvi, auhind, pärnu

ajajoon

Ilves: “Vabariigi Presidendi telepöördumine
kooliaasta eel”, 31.08.2015
Meri: “Vabariigi President esimesel
koolipäeval”, 01.09.1997
Meri 0.13, Rüütel 0.07, Ilves 0.6, Kaljulaid 0.2
Ilves: “Vabariigi President kodukaunistamise
aasta lõpetamisel Viljandi “Ugala” teatrimajas
14. augustil 2011”, 14.08.2011
Rüütel: “Vabariigi President
Kodukaunistamise aasta lõpetamisel”,
24.08.2002
Meri: “Vabariigi Presidendi kõne
kodukaunistamise auhindade kätteandmisel”,
23.06.1999
Kaljulaid: “Vabariigi Presidendi kõne
kodukaunistamise konkursi auhindade
kätteandmisel”, 27.08.2017
Meri 0.27, Rüütel 0.13, Ilves 0.37, Kaljulaid
0.23

sise

kõik

Ilves: “Vabariigi President sõnavõistluse
lõpetamisel Kadriorus”, 02.12.2010
Rüütel: “Vabariigi President kooliaasta alguse
puhul”, 01.09.2005
Meri 0.2, Rüütel 0.13, Ilves 0.57, Kaljulaid 0.1
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keel, muuseum, soome-ugri,
kultuur, emakeel, identiteet,
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akadeemik, rahvuskultuur,
keeleline, rahvuslik, peterson,
olemine, saksa
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Meri

Meri

ülikool, rektor, narva, tartu,
üliõpilane, akadeemiline,
tehnikaülikool, professor,
õppejõud, tallinn, teadus,
kõrgharidus, linn, tudeng,
audoktor, teadlane, visioon,
eestikeelne, raamatukogu,
keskus

soome, läänemeri, laht, rootsi,
meri, lennart, helsingi, soomlane,
taani, piirkond, läti, sild, laev,
kallas, riia, põhjala,
läänemereäärne, vesi, vahemeri,
sadam

gruusia, hispaania, norra,
majesteet, kuninganna,
suurbritannia, kuninglik,
kuningas, luksemburg, baltimaa,
kõrgus, külaskäik, belgia,
ühendkuningriik, kirjandus,
kanada, hansa, integreerumine,
riigivisiit, nato

ajakirjandus, lause, leht, järeldus,
ajaleht, tsitaat, kvaliteet,
prantsuse, artikkel, aastatuhat,
tagamaa, väljaanne, kolmas,
kummaline, osutama, sotsiaalne,
nimelt, sõnavabadus, pealkiri,
tsiteerima
kuritegu, mälestama, küüditama,
ohver, küüditamine, mäletama,
minevik, mälestus, siber, rukkilill,
totalitaarne, kommunism,
murtud, leinapäev, surema,
kurjus, saatus, tulnud, juuni,
maailmasõda

Meri

põhiseadus, riigikogu, seadus,
põhiseaduslik, riigikohus,
erakond, lahusus, institutsioon,
õiguskantsler, parlamentaarne,
õigusriik, amet, õiguskord,
riigipea, kohtunik, kohus, võim,
esimees, valitsus, valimine

Meri

väikeriik, püha, väikerahvas, tool,
suurriik, lootus, tasakaal, vahest,
püsimine, viiskümmend, igatsus,
lugupeetav, totalitarism, eesriie,
enamus, paljusus, vahekord,
tendents, kõnelema, raudne

Meri

Meri

Meri

kaasmaalane, vabariik,
aastapäev, ühendriik, tahe,
kanada, truudus, järjekestvus,
armas, teade, ameerika,
manifest,
mittetunnustamispoliitika, relv,
suursaadik, erakond, õnnitlema,
vahekord, nägu, lipp
laienemine, komisjon,
kandidaatriik, läbirääkimine,
liikmesriik, tippkohtumine,
kriteerium, liitumine, liituma,
liitumisläbirääkimised, liidu,
kandidaat, protsess, keskeuroopas, ühinemine, liit,
laienemisprotsess, reform,
sisemeri, euroopa
saksamaa, berliin, müür,
eurooplane, impeerium,
euroopa, leedu, ungari,
mitmekesisus, euroopalik, jalta,
sakslane, tsivilisatsioon, liituv,
saksa, liit, totalitaarne, ida,
ajalooline, ühtsus

Ilves: “Vabariigi President Tartu Ülikooli 87.
aastapäeva aktusel”, 01.12.2006
Ilves: “Vabariigi President Tallinna Ülikooli
rektori, professor Tiit Landi ametisseastumise
puhul “, 11.05.2011
Meri 0.1, Rüütel 0.23, Ilves 0.47, Kaljulaid 0.2
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilves Soome
lahe aasta 2014 avamisüritusel Tallinnas, Eesti
Meremuuseumis”, 10.02.2014
Rüütel: “Vabariigi President Helsingi linna
lõunal”, 20.11.2001
Kaljulaid: “Vabariigi Presidendi tervitussõnad
Schengeni 10. aastapäeva tähistamisel
Valgas/Valkas”, 21.12.2017
Meri 0.27, Rüütel 0.17, Ilves 0.33, Kaljulaid
0.23
Ilves: “Vabariigi President Gruusia
parlamendis”, 23.11.2006
Meri: “Vabariigi President pidulikul
õhtusöögil Nende Majesteetide Norra
Kuninga Harald V ja Kuninganna Sonja auks”,
31.08.1998
Kaljulaid: “Vabariigi President Tema
Kuningliku Kõrguse prints Haakoni ja
kroonprintsess Mette-Mariti ametlikul visiidil
Eesti Vabariiki”, 25.04.2018
Rüütel: “Vabariigi President Luksemburgi
Suurhertsog Henri ja Suurhertsoginna Maria
Teresa poolt Vabariigi Presidendile ja proua
Ingrid Rüütlile antaval pidulikul õhtusöögil”,
05.05.2003
Meri 0.33, Rüütel 0.13, Ilves 0.4, Kaljulaid 0.13
Meri: “Vabariigi President Soome
Kultuurirahastu seminaril”, 09.05.1996
Meri: “Vabariigi President Kesk- ja IdaEuroopa ajalehekirjastajate kohtumisel
Tallinna raekojas”, 18.09.1993
Meri 0.93, Rüütel 0, Ilves 0.07, Kaljulaid 0
Meri: “Vabariigi President Paide Vallimäel”,
07.06.2001
Meri: “Vabariigi President Võru Kandle aias”,
31.05.2001
Meri 0.67, Rüütel 0.07, Ilves 0.23, Kaljulaid
0.03
Meri: “Vabariigi President Eesti põhiseaduse
teaduskonverentsil”, 26.09.1997
Meri: “Vabariigi President IX Riigikogu
tööaasta avamisel“, 10.09.2001
Meri: “Vabariigi President Riigikohtu hoone
avamisel”, 22.06.1994
Meri 0.47, Rüütel 0.17, Ilves 0.27, Kaljulaid 0.1
Meri: “Vabariigi Presidendi jõulurahu
kuulutamine”, 24.12.1993
Meri: “Vabariigi President Väikeriikide
auhinna vastuvõtmisel Herbert Batlineri
Instituudis Salzburgis”, 23.07.2000
Meri 0.97, Rüütel 0.03, Ilves 0, Kaljulaid 0
Meri: “Vabariigi Presidendi avaldus Rüütliristi
kavaleridele”, 16.07.1996
Meri: “Presidendi läkitus Esto-96 sõjameeste
konverentsile”, 09.08.1996
Meri 1, Rüütel 0, Ilves 0, Kaljulaid 0

Meri: “Vabariigi Presidendi kõne "Helsingin
Sanomat" seminaril”, 09.10.1997
Meri: “Vabariigi Presidendi loeng Austria
Välispoliitika Instituudis”, 13.10.1997
Meri 0.8, Rüütel 0.2, Ilves 0, Kaljulaid 0

Meri: “Vabariigi President Budapesti
majandusülikoolis”, 14.05.1997
Meri: “Vabariigi President Jyväskylas”,
08.11.1999
Meri 0.8, Rüütel 0.17, Ilves 0.03, Kaljulaid 0
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rahvusvahelin
e koostöö

iseseisvuse
taastamine

põllumajandu
s

välis

välis

välis

välis

sise

välis

sise

välis

sise

sise

Meri

nato, allianss, ühendriik,
venemaa, ameerika, julgeolek,
usa, balti, liitlane, washington,
sõjaline, stabiilsus, balt,
julgeolekupoliitika, liikmelisus,
strateegiline, baltimaa,
tippkohtumine, kaitse, liige

Meri

föderatsioon, vene, csce,
venemaa, jeltsin, nõukogu,
väljaviimine, endine, moskva,
relvajõud, vägi, lääne, venelane,
välisminister, pakt, balt, etniline,
inimõigus, vähemus,
läbirääkimine

Meri/
Rüütel

välisinvesteering, eksport,
jaapan, kroon, protsent,
investeering, pank,
sisemajandus, välisinvestor, turg,
kaup, otseinvesteering,
majandus, kaubandus, mark,
rma, investor, stabiilne,
ettevõte, kogutoodang

Meri/
Rüütel

proua, poola, türgi, ungari,
riigivisiit, president, island, tervis,
härra, klaas, visiit, abikaasa,
ekstsellents, tõstma, sloveenia,
õitseng, vastastikune, kohtumine,
itaalia, sõprus

Meri/
Kaljulai
d

laul, laulma, raamat, muusika,
laulupidu, armas, süda, armastus,
perekond, hümn, helilooja,
teater, estonia, päike, eestimaa,
lm, lauluväljak, kallis, pidu, ime

Rüütel/
Meri

india, austama, hiina, iirimaa,
teene, orden, panus,
lugupeetud, kõrgelt, küllap,
maarjamaa, külaline, peatselt,
infotehnoloogia, risti,
silmapaistev, tervitama, klass,
sadam, paul

Rüütel

omavalitsus, lepe, kohalik,
ühiskondlik, sotsiaalne, foorum,
areng, jätkusuutlikkus,
kindlustamine, regionaalne,
demograa line, tasakaalustama,
ühiskond, kindlustama, osapool,
osavõtja, arendamine, stabiilne,
tagatis, protsess

Rüütel

koostöö, leedu, balti, suursaadik,
tihe, suhe, vaheline, kontakt,
rumeenia, regioon, kahepoolne,
ekstsellents, partner,
vastastikune, balt, omavaheline,
assamblee, ümarlaud,
regionaalne, rahvusvähemus

Rüütel/
Ilves

juut, iseseisvus, taastamine,
omariiklus, ülemnõukogu,
august, tollane, taastama,
sündmus, ajalugu, nsv, kongress,
rahuleping, õiguslik,
järjepidevus, veebruar,
okupatsioon, vabadussõda,
võõrvõim, ajalooline

Rüütel/
Ilves

põllumees, põllumajandus,
tootmine, tööjõud, ettevõtja,
maaelu, innovatsioon, ettevõte,
konkurentsivõime, majandus,
keskmine, töötaja, ettevõtlus,
tööturg, kasv, raudtee, turg,
tööhõive, tootlikkus, investeering

Meri: “Vabariigi President ühendatud Balti
Ameerika Rahvuskomitee hommikusöögil
Senati ja Kongressi Balti sõprusrühma
liikmete auks”, 13.10.1999
Meri: “Vabariigi Presidendi ettekanne NATO
XV Töökonverentsil Viinis”, 22.06.1998
Meri 0.5, Rüütel 0.17, Ilves 0.23, Kaljulaid 0.1
Meri: “Vabariigi President Rahvusvahelises
Diplomaatilises Akadeemias Pariisis”,
27.01.1993
Meri: “Vabariigi Presidendi kohtumine
Riigikogu fraktsioonide esindajatega”,
11.12.1995
Meri 1, Rüütel 0, Ilves 0, Kaljulaid 0
Meri: “Vabariigi President seminaril
''Finantsteenused Eestis’’”, 07.03.2000
Meri: “Vabariigi President ESTO äriseminaril
The Ontario Club, Torontos”, 10.07.2000
Meri 0.67, Rüütel 0.33, Ilves 0, Kaljulaid 0
Meri: “Vabariigi President Ukraina Vabariigi
Presidendi Leonid Kutshma ja proua Ljudmila
Kutshma auks korraldatud pidulikul
õhtusöögil”, 24.05.1995
Meri: “Vabariigi President pidulikul
õhtusöögil Islandi presidendipaari auks”,
09.06.1998
Rüütel: “Vabariigi President Türgi Vabariigi
presidendi T.E. hr Ahmet Necdet Sezeri ja
proua Semra Sezeri poolt antaval pidulikul
õhtusöögil Eesti Vabariigi presidendi ja proua
Ingrid Rüütli auks”, 06.09.2005
Meri 0.6, Rüütel 0.33, Ilves 0.03, Kaljulaid 0.03
Kaljulaid, “Vabariigi President XXVII laulupeo
avakontserdil „Õpetajale“”, 06.07.2019
Meri: “Vabariigi Presidendi kõne Noorte VIII
Laulupeol Lauluväljakul”, 22.06.1997
Meri 0.57, Rüütel 0.07, Ilves 0.1, Kaljulaid 0.27
Rüütel: “Vabariigi President Maarjamaa Risti V
klassi ordeni üleandmisel parun Volker von
Buxhoevedenile tseremoonial”, 20.06.2002
Rüütel: “Vabariigi President pidulikul
õhtusöögil TKK Walesi printsi auks”,
05.11.2001
Meri 0.3, Rüütel 0.63, Ilves 0.03, Kaljulaid 0.03
Rüütel: “Vabariigi President regionaalarengu
ja omavalitsuspoliitika foorumil ''Tugev
omavalitsus – Eesti tasakaalustatud arengu
alus’’”, 25.04.2006
Rüütel: “Vabariigi President Pärnumaa
omavalitsuste seminari avamisel“, 17.08.2006
Meri 0, Rüütel 1, Ilves 0, Kaljulaid 0
Rüütel: “Vabariigi President Itaalia
suursaadiku T.E. hr. Ruggero Vozzi volikirja
üleandmisel”, 21.02.2002
Rüütel: “Vabariigi President Liibanoni
Vabariigi suursaadiku hr. Ahmed Ibrahimi
volikirja üleandmisel”, 04.04.2002
Meri 0.07, Rüütel 0.9, Ilves 0.03, Kaljulaid 0
Rüütel: “Vabariigi President konverentsil
"Otto Tief ja 1944. a vahevalitsus" “,
17.09.2004
Rüütel: “Vabariigi President Tartu rahu 86.
aastapäeva pidulikul aktusel”, 02.02.2006
Rüütel: “Vabariigi President juudi kogukonna
esindajatega kohtumisel”, 07.12.2004
Meri 0.07, Rüütel 0.6, Ilves 0.27, Kaljulaid 0.07
Rüütel: “Vabariigi President
põllumajanduskonverentsile "580 päeva
Euroopa Liidus””, 02.12.2005
Rüütel: “Vabariigi President konverentsil
“Maaelupoliitika rakendamine uutes
liikmesriikides””, 08.06.2006
Meri 0, Rüütel 0.67, Ilves 0.3, Kaljulaid 0.03
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kohalik
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ÜRO

küber

loodus
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sise
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välis
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sise

välis

sise

sise

Meri/
Rüütel/
Ilves

kirik, jaan, selts, kreeka,
peterburii, naine, jakob, vaimne,
tõnisson, lipp, mees,
sinimustvalge, vaim, hurt,
kogudus, ideaal, valgus,
haritlane, aade, sünd

Ilves/
Rüütel

teenetemärk, lähedane,
vabatahtlik, tubli, tunnustus,
tänama, reset, rõõm, sportlane,
eeskuju, kogukond, märkama,
tegu, toetaja, sünnipäev, võistlus,
sõber, sport, märkamine, aitama

Ilves

kodanik, valik, siht, kaasmaalane,
kodakondsus, unistus, usaldus,
valimine, riik, usk, iseseisev,
armas, rahvus, homne, hirm,
elama, pingutama, käituma,
kaaskodanik, mõõtma

Ilves

parlament, austatav, kriis, arutelu,
majanduskriis, eelnõu, valija,
erakond, euro, kriitika, viga,
seadus, euroala, riigieelarve,
raha, hinnang, mõistlik, meedia,
tagasilöök, tark

Ilves

liikmesriik, liit, strateegia,
euroopa, liidu, eurooplane,
poola, vana, liikumine,
konkurents, eelarve, erinevus,
lepe, ülejäänud, energia,
parlamend, ühtne, põhiseaduslik,
siseturg, usa

Ilves

afganistan, kaitseväelane, sõdur,
iraak, missioon, välismissioon,
operatsioon, lähedane, kalev,
fond, vigastama, teenistus,
liitlane, admiral, veteran,
langema, paldiski, võitlema,
teenima, lahinguväli

Ilves

ukraina, liberaalne, autoritaarne,
tammsaare, agressioon, krimm,
demokraatia, külm, essee,
fukuyama, sõda, territoorium,
rikkuma, kommunistlik,
kommunism, lääs, revolutsioon,
annekteerimine,
ebademokraatlik, õigustama

Meri/
Ilves/
Kaljulai
d

Ilves/
Rüütel/
Kaljulai
d

Ilves/
Kaljulai
d

Kaljulai
d/
Rüütel

saaremaa, omavalitsus, vald,
kohalik, haldusreform, projekt,
saar, eraettevõtlus, linn, teenus,
raha, töökoht, omanik, reform,
nokia, pank, plaan, ettevõtja,
rma, kohapeal
üro, julgeolekunõukogu,
üleilmne, kon ikt, inimõigus,
eesistuja, kliimamuutus,
pagulane, terrorism, peasekretär,
rahvusvaheline, organisatsioon,
peaassamblee, humanitaarabi,
ühinema, globaalne, säästev,
võitlus, jõupingutus, süüria
internet, erasektor, avalik, šveits,
küberruum, andmed,
küberkaitse, kodanikuühiskond,
süsteem, küberjulgeolek, sektor,
elektrooniline, küberrünnak,
valitsus, kasutamine,
kommunikatsioon, digitaalne,
teave, arvuti, e-riik
liik, toit, mets, loodus, kliima,
planeet, muld, vesi,
looduskeskkond, inimkond,
loom, looduslik, keskkond,
roheline, ökosüsteem, park,
energia, elukeskkond,
mitmekesisus, hektar

Ilves: “Vabariigi President Jaan Krossi
leinatalitusel Kaarli kirikus”, 05.01.2008
Ilves: “Vabariigi President EELK Peterburi
Jaani kiriku taaspühitsemise puhul”,
20.02.2011
Meri 0.2, Rüütel 0.2, Ilves 0.53, Kaljulaid 0.07
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilves riigi
teenetemärkide kätteandmisel "Eesti tänab"”,
23.02.2014
Ilves: “Vabariigi President teenetemärkide
üleandmisel Tallinnas”, 23.01.2011
Meri 0, Rüütel 0.27, Ilves 0.67, Kaljulaid 0.07
Ilves: “Vabariigi President Toomas Hendrik
Ilves ametisseastumise tseremoonial”,
09.10.2006
Ilves: “Vabariigi President
kodakondsustunnistuste kätteandmise
tseremoonial Kadrioru kunstimuuseumis”,
30.09.2008
Meri 0.07, Rüütel 0.1, Ilves 0.8, Kaljulaid 0.03
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilves
kohtumisel parlamendierakondade
esimeestega Kadriorus”, 07.06.2013
Ilves: “Vabariigi President Kärajatel”,
09.10.2009
Meri 0, Rüütel 0.03, Ilves 0.97, Kaljulaid 0
Ilves: “President Ilves Euroopa Kolledži
Natolini linnakus”, 07.12.2009
Ilves: “President Ilvese sõnavõtt Strateegiliste
ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuses
Washingtonis”, 27.06.2007
Meri 0, Rüütel 0.03, Ilves 0.77, Kaljulaid 0.2
Ilves: “Vabariigi President Carolin Illenzeeri
Fondi heategevusõhtusöögil Mustpeade
Majas”, 14.04.2011
Ilves: “Vabariigi President Afganistanis
langenud nooremseersant Herdis Sikka
ärasaatmisel Tallinna Kaarli kirikus”,
04.09.2010
Meri 0, Rüütel 0.07, Ilves 0.77, Kaljulaid 0.17
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilves
Wrocławi Globaalsel Foorumil”, 06.06.2014
Ilves: “President Ilvese avalik loeng Tartu
Ülikoolis: Muutuv julgeolekukeskkond ja
Euroopa väärtused”, 12.12.2014
Meri 0.07, Rüütel 0, Ilves 0.83, Kaljulaid 0.1
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilvese kõne
linnade ja valdade päeval”, 26.03.2014
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilves 9.
linnade ja valdade päeval Tallinnas”,
13.02.2013
Meri 0.27, Rüütel 0.07, Ilves 0.4, Kaljulaid 0.27
Ilves: “Vabariigi President ÜRO Peaassamblee
64. istungjärgul”, 25.09.2009
Rüütel: “Vabariigi President Rahvusvahelisel
konverentsil "Terrorismivastane võitlus
inimkonna kaitsel””, 22.09.2003
Meri 0, Rüütel 0.33, Ilves 0.43, Kaljulaid 0.23
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilvese kõne
Billington CyberSecurity kolmandal igaaastasel tippkohtumisel küberjulgeoleku
teemal Washingtonis”, 27.09.2012
Ilves: “President ICEGOV konverentsil Viru
Konverentsikeskus”, 26.09.2011
Meri 0, Rüütel 0.03, Ilves 0.53, Kaljulaid 0.43
Kaljulaid: “XV Rahvusvahelisel
Merenduskonverentsil”, 27.09.2019
Rüütel: “Vabariigi President Ökokratt 2006
“Kes elab vees” lõpukonverentsil”, 07.06.2006
Meri 0.07, Rüütel 0.43, Ilves 0.13, Kaljulaid
0.37
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perekond

teadus ja
kunst

vabadus/
ajakirjandus

digiühiskond

riigikaitse

tänulikkus

sise

sise

sise

sise

sise

sise

Kaljulai
d/Ilves

Kaljulai
d/Ilves

ema, laps, isa, pere, emadepäev,
naine, vägivald, mees, vanaema,
armastus, tervis, perekond,
lapselaps, olemine, ohver, mure,
hool, tütar, haige, täiskasvanu

kunst, teadus, looming,
akadeemia, teadlane, arhitekt,
kunstnik, teaduslik, preemia,
teos, mägi, põnev, näitus, looja,
masin, tegelikult, mõtlemine, aru,
tamm, lugema

Kaljulai
d/Ilves

vabadus, vaba, ajakirjandus,
julgus, ajakirjanik, vale, meedia,
õigusriik, sõltumatu, väärtus,
sõnavabadus, demokraatlik,
hoidmine, hirm, demokraatia,
vaikima, kuulama, kartma,
vastutama, režiim

Kaljulai
d

digitaalne, teenus, tehnoloogia,
tehisintellekt, töökoht, andmed,
tehnoloogiline, robot, ettevõte,
digiühiskond, masin, õigusruum,
maks, erasektor, pakkuma,
sektor, digiteenus, süsteem, auto,
digimaailm

Kaljulai
d

riigikaitse, kaitseliit, kaitsevägi,
vabadussõda, kindral, ohvitser,
kaitsetahe, võidupüha,
kaitseliitlane, lahing, laidoner,
sõjaline, võit, kaitsejõud, liitlane,
relv, sõjavägi, ajateenistus,
rahvavägi, kaitsevõime

Kaljulai
d

tegelikult, lihtsalt, politsei, hästi,
panustama, natuke, vabatahtlik,
keeruline, kriis, samamoodi,
tõenäoliselt, e-riik, toimetama,
tore, tihtipeale, tihti, päästja,
üldse, asi, loomulikult

Kaljulaid: “Vabariigi President
vägivallaennetuse tunnustusauhinna
üleandmise tseremoonial”, 24.05.2019
Kaljulaid: “Vabariigi President isadepäeva
kontserdil Estonia kontserdisaalis”,
12.11.2017
Ilves: “Vabariigi President emadepäevale
pühendatud kontsert-aktusel Estonia
kontserdisaalis”, 09.05.2010
Meri 0, Rüütel 0.17, Ilves 0.33, Kaljulaid 0.5
Ilves: “President Toomas Hendrik Ilvese
avakõne loomemajanduse konverentsil
„Creative Entrepreneurship for a Competitive
Economy””, 19.10.2011
Kaljulaid: “Vabariigi President Eesti
Rahvusringhäälingu 90. aastapäeva
tähistamisel Estonia kontserdisaalis”,
17.12.2016
Meri 0.07, Rüütel 0, Ilves 0.37, Kaljulaid 0.57
Kaljulaid: “Vabariigi President
Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi
Vabamu avamisel”, 14.08.2018
Kaljulaid: “Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni
aastakongressil Tallinnas”, 10.05.2019
Ilves: “Vabariigi President suurkontserdil
“Märkamisaeg” Tallinna Lauluväljakul ööl
vastu”, 20.08.2008
Meri 0.03, Rüütel 0, Ilves 0.4, Kaljulaid 0.57
Kaljulaid: “Vabariigi Presidendi avakõne
Tallinn Digital Summitil”, 30.09.2017
Kaljulaid: “Vabariigi President konverentsil
„Tulevikutöö – uus reaalsus, uued
lahendused””, 13.09.2017
Meri 0, Rüütel 0, Ilves 0, Kaljulaid 1
Kaljulaid: “Vabariigi President Paju lahingu
100. aastapäeva tähistamisel Paju lahingu
monumendi juures”, 31.01.2019
Kaljulaid: “President Vabadussõjas hukkunud
Briti meremeeste mälestamisel Kaitseväe
kalmistul”, 13.12.2018
Meri 0, Rüütel 0.23, Ilves 0.27, Kaljulaid 0.5
Kaljulaid: “Elupäästjate medalite
üleandmisel”, 11.09.2018
Kaljulaid: “Vabariigi President Eleringi
aastaseminaril”, 27.01.2017
Meri 0, Rüütel 0.03, Ilves 0, Kaljulaid 0.97

