
Iseloom
Olemus

Hääletoon

Sõnakasutus



Olemus

Kogu Tartu 2024 olemus toetub 
kunstilisele konseptsioonile “Ellujäämise 
kunstid”. Kuna sõnapaar on kujundlik ja 
metafoorne, siis avame seda erinevate 
positiivsete ja konkreetsete lugude kaudu. 


Kui Tartu 2024 oleks üks konkreetne 
inimene, siis ta oleks tuntud tartlane või 
lõunaeestlane, kelle juured on selles 
piirkonnas ja kes lööb kogukondlikus elus 
aktiivselt kaasa. Ta on samaaegselt kirglik, 
sõbralik, positiivne, intelligentne ja 
karismaatiline. Tartu 2024 kõnetab 
paljusid erinevaid inimesi, keda ootab osa 

võtma Euroopa kultuuripealinna 
programmist. Oodatavat publikut on 
üldistavalt persoonade ja sihtgruppidena 
kirjeldatud Tartu 2024 
kommunikatsioonistrateegias.


Publiku arvukuse ja eriilmelisuse tõttu 
peame iga turundus- või teabematerjali 
fookuse(d) valima selliselt, et materjal 
kõnetaks neid, kelle tähelepanu soovime 
pälvida. Selleks, et Tartu 2024 olemus eri 
fookustega kaduma ei läheks, tuleb 
järgida üldiseid hääletooni ja 
sõnakasutuse põhimõtteid.

Iseloom



Hääletoon

Iseloom

Me usume Tartusse ja Lõuna-Eestisse ning 
sellesse, et meil on pakkuda piirkonda 
külastavatele inimestele palju omapärast 
ja põnevat. Me tunneme uhkust Euroopa 
kultuuripealinnaks olemise üle ja selle üle, 
et see on paljude inimeste koostöös 
loodav Eesti 2024. aasta tippsündmus. 


Me tahame, et võimalikult paljud 
inimesed nii kohapealt kui kaugemalt 
saaksid osa 2024. aastaks valmivast 
programmist, Tartust ja Lõuna-Eestist.

Meie programmi juhtmõttes “Ellujäämise 
Kunstid” on palju olemuslikku sügavust ja 
sellele tasakaaluks väljendame end 
teadlikult rõõmsameelselt tulevikku-
vaatavalt. 


Me oleme sõbralikud ühtviisi nii kohalike 
kui külalistega - suhtleme 
eelarvamustevabalt ja kutsume kõiki üles 
leidma endale sobiv roll, kordaminevad 
teemad ja tegevused, et olla osa Euroopa 
kultuuripealinnast Tartus ja Lõuna-Eestis. 
Me usume, et parima Euroopa 
kultuuripealinna loome paljude osalusel.

Me huvitume ja hoolime kultuurist selle 
erinevates väljendusvormides. Me ei karda 
keerulisi, mitmetahulisi teemasid ja me ei 
pisenda lihtsaid ja meelelahutuslikke 
teemasid. 


Me püüame Euroopa kultuuripealinna 
tegevusi ja sündmusi edasi anda keele- ja 
mõtteselgelt, kaaludes järjepidevalt, mida 
võiksid teada ja vajada erinevad 
publikusse kuuluvad inimesed.

Ehedalt kirglik Sõbralikult kaasav Intelligentselt kultuurne



Sõnakasutus

Iseloom

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on  Eesti 

2024. aasta tippsündmus. 

Ellujäämise kunstid on need teadmised, oskused 

ja väärtused, mis aitavad meil tulevikus hästi 

elada. Need on teadmised ja oskused, mis on 

meile omased, mida väärtustame, mida soovime 

Euroopaga jagada ja ka juurde õppida.

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa 

kultuuripealinn.

Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine on Tartu 

ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste suurim 

valdkondade-vaheline koostööprojekt. 

Täpne sõnastus ja korrektne keelekasutus 
aitavad publikul kuulda ja kuulata Tartu 
2024 sõnumeid, mõista Tartu 2024 brändi 
ja jõuda Euroopa kultuuripealinna 
sündmustele.

Turundus- ja kommunikatsioonimaterjale 
koostades järgi, et kõik laused, mis allpool 
esindatud, on samamoodi sõnastatud.


Sõnakasutuses veendu ka, et Tartu 2024 
väärtused on esindatud. 


