
2020 Vikipeedia suvepäevade mõttekorje kokkuvõte 01.06.2020 

Küsitlus avatud 19.-31. mail. Kokku 17 vastajat. 

1. Kas soovid osaleda sel aastal traditsioonilistel Vikipeedia kogukonna suvepäevadel? 

 58,8% jah, kindlasti 
 41,2% sõltub ajast/kohast/koroonast 

2. Suvepäevad võiksid toimuda: 

 Põhja-Eestis     2 
 Lääne-Eestis     3 
 Kesk-Eestis     4 
 Ida-Eestis     4 
 Lõuna-Eestis     3 
 mere ääres     6 
 linnas      0 
 olulise ajaloo- või kultuuriobjekti juures 7 
 raamatukogus või muuseumis   1 
 turismiasutuses (turismitalu, spa jms)  6 
 ei ole eelistust, võin tulla kõikjale  4 

3. Mitu päeva suvepäevad võiksid kesta (mitmel päeval soovid osaleda): 

 

4. Kas suvepäevad võiks korraldada vahetult enne/pärast või samal ajal mõne teise üritusega 
(avalik üritus, nagu nt Arvamusfestival, või Wikimedia üritus, nagu nt Vikipeedia sünnipäev)? 
Võimalusel põhjenda. Kui jah, siis millisega? 

 võiks olla eraldiseisev üritus  4 häält 
 võib ühildada vikiüritusega  3 häält 
 võiks ühildada, aga täpset ideed pole 2 häält 
 võiks olla enne Arvamusfestivali 1 häält 

 

 



5. Millal suvepäevad võiksid toimuda? 

 juuli esimeses pooles  4 häält 
 juuli teises pooles  7 häält 
 augusti esimeses pooles 10 häält 
 augusti teises pooles  4 häält 

6. Milliseid aruteluteemasid suvepäevadelt ootad (palun hinda: 0 - ei huvita üldse, 3 - ootan väga): 

 0 1 2 3 kokku 2+3 
artiklite kirjutamine, tõlkimine, toimetamine, 
organiseerimine ja kvaliteet 

1 2 8 6 35,5 14 

kogukonna arendamine (kaastööliste leidmine, 
hoidmine, läbisaamine) 

1 3 8 5 33,5 13 

koostööprojektid haridus-, kultuuri- jt asutustega 2 2 9 4 31 13 
aktivism ja lobi (autoriõigus, netivabadus, 
andmekaitse jne) 

1 6 7 3 28,5 10 

meediafailid ja Commons 2 5 7 3 27 10 
koostöö teiste keelte vikikogukondadega 2 6 8 1 24 9 
tehnilised teemad (botid, tööriistad, Wikidata, API 
jms) 

2 7 6 2 24 8 

Wikimedia liikumise ja/või Wikimedia Eesti 
strateegia 

2 7 7 1 23 8 

 

7. Mis on Sinu arvates üleüldiselt kõige tähtsam küsimus, mida suvepäevadel arutada? 

 kuidas vanad vikipedistid tagasi vikipeedia kallale meelitada? 
 Kuidagi on tunne, et ametlik programm piirab suvepäevi. Rohkem võiks olla alt-üles 

ühistegevust, uute koostöövõimaluste leidmist. Arutada võiks mingeid ideoloogilisi 
vaidlusküsimusi, kus on vähem targa näo tegemist ja rohkem kirge. Mingeid tehnilisi asju 
võiks sektsioonides teha, kirjutada artikleid, botte vmt, neid asju võiks pärast ühiselt üle 
vaadata ja arutada. Mingi ühistegevuse hõng võiks olla ja mitte niiväga tavalise suvise 
saunaõhtu oma, vaid midagi vikipedistide seltskonna spetsiifilisemat. Korraldajad võiks 
kuidagi mõtelda sellele, et oleks mingi vikipeedilise maiguga mõtlemapanev-meeleolukas asi 
või sümbol, mis kindlasti just nendest suvepäevadest meelde jääks -- mille järgi meenutada. 

 Kuidas "Google for Nonprofits" saaks toetada Wikimedia Eestit. Google tahab, nähtaasti 
maksustamise hirmus, oma heategevat külge esile tuua. 

 kogukonna arendamine 
 kuidas kaasata artikliloomesse rohkem erialainimesi 
 Kuidas muuta Vikipeediat (eelkõige kaastööd) paremaks-kvaliteetsemaks? 
 kaastööliste leidmine ja hoidmine 
 Finantsid, jätkusuutlikkus, järelkasv, vikiartiklite afministreerimine 

 

 



8. Millistes valdkondades tahad suvepäevadel osaleda õpitoas ja saada uusi teadmisi-oskusi (palun 
hinda: 0 - ei huvita üldse, 3 - ootan väga): 

 0 1 2 3 kokku 2+3 
tehnilised teemad (botid, tööriistad, Wikidata, 
API jms) 

0 5 6 6 35 12 

meediafailid ja Commons 2 4 6 5 30 11 
kogukonna arendamine (kaastööliste leidmine, 
hoidmine, läbisaamine) 

2 4 7 4 29 11 

artiklite kirjutamine, tõlkimine, toimetamine, 
organiseerimine ja kvaliteet 

1 6 7 3 28,5 10 

aktivism ja lobi (autoriõigus, netivabadus, 
andmekaitse jne) 

1 6 7 3 28,5 10 

koostööprojektid haridus-, kultuuri- jt asutustega 2 7 4 4 26 8 
koostöö teiste keelte vikikogukondadega 2 7 4 4 26 8 
Wikimedia liikumise ja/või Wikimedia Eesti 
strateegia 

2 9 6 0 20 6 

 

9. Midagi muud, mille kohta soovid uusi teadmisi-oskusi saada? 

 See sõltub teadmiste-oskuste edastajast ja kas see sobib suvepäevade formaadiga. Koolitööd 
ei tahaks suvepäevadel teha, silm võiks särada seda tehes või siis võiks hoopis olla juba pigem 
meelelahutuslik, kui muidu läheks puiseks. 

 Windows-10 uued vigurid 
 fotoasjandus algajale - kategooriad Commonsis 
 Pildifailidega seoses 

10. Millistes valdkondades oskad ja soovid ise teistele uusi teadmisi-oskusi jagada: 

 artiklite kirjutamine, tõlkimine, toimetamine, organiseerimine ja kvaliteet 6 inimest 
 tehnilised teemad (botid, tööriistad, Wikidata. API jms)    0 
 meediafailid ja Commons       3 
 kogukonna arendamine (kaastööliste leidmine, hoidmine, läbisaamine)  2 
 koostööprojektid haridus-, kultuuri- jt asutustega    2 
 koostöö teiste keelte vikikogukondadega     0 
 Wikimedia liikumise ja/või Wikimedia Eesti strateegia    1 
 aktivism ja lobi (autoriõigus, netivabadus, andmekaitse jne)   1 

 

 

 

 

 



11. Kas Vikipeediat ja sõsarprojekte haldava Wikimedia Foundationi ja Wikimedia Eesti plaanide ja 
tegevuste arutamine suvepäevadel pakuks Sulle huvi? 

 

12. Kas soovid, et suvepäevadel osaleks mõni huvitav külalisesineja? Kui jah, siis mis teemal ja kes? 

 oo, hea mõte. kedagi konkreetset välja tuua ei oska. 
 Tahaks kuulata mõnda kõnet mõnelt ootamatult külaliselt, kes räägiks Vikipeediast või 

millegagi seotust täiesti teise perspektiivi alt, kui on harjumuspärane. Midagi provotseerivat, 
silmiavavat vmt. Midagi, millest pärast terve õhtu rääkida ja vaielda. 

 Fred Puss, Eesti autoriteetseim genealoog - Vikipeedia hakkas, nähtavasti esimesena 
entsüklopeediate seas, biograafiates näitama lähisugulust, aga mõnel juhtumil oleks vist 
huvitav ka kaugem põlvnemine ära tuua. 

 jah, võiks olla. Konreetset ei oska pakkuda. 
 autoriõigused või GLAM 
 Ei oska vastata. Mind huvitavad kunstiteadlased ja arheoloogid või ajaloolased. Nt: Kaur 

Alttoa, Heiki Valk, 

13. Millistes lisategevustes soovid suvepäevadel osaleda: 

 lähedalasuvate vaatamisväärsuste (nt kultuurimälestiste) külastamine  11 häält 
 saun          10 
 koos teistega kaastöö tegemine (artiklite kirjutamine, failide üleslaadim. jms)  9 
 aja veetmine või matkamine looduses      7 
 aktiivne tegevus (suplemine, sportimine jms)     5 
 pildiretk innustava eeltegevuse ja fotograafilise väljakutsega   1 

14. Milliseid mõtteid või ettepanekuid Sul veel suvepäevade kohta on? 

 rääkigem ilmataadiga läbi! 
 Ma alati kõhklen, kas minna/tulla. Alati on samas kuidagi huvitav ja innustav seda segast 

kaadrit seal koos näha, aga sellele mitmekesisusele võiks kuidagi rohkem võimalust anda. 
Formaat võiks ka introverdid valgusvihku tuua ja panna nad lava nautima. 

 Covid19 olevat levinud kõige ägedamalt ruumis toimunud pidudel, mistõttu võiks planeerida 
vabaõhu-konverentse või chat´i, kus kõigil laptopid kaasas. 

 käisin Otepää ligidal Lutsul ja Toilas, meeldis. 
 5. vastus oli isiklikumat laadi 


