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Peatoimetaja juhtkiri 

Head lugejad! 
 
On Meemimaal uksed ja südamed valla. Aeg on tuua teieni leht, mis tegelikult ka omab tähtsust.                
Leht, kus ideed saavad meemideks, kriitika saab meemideks, kus kõik saab meemideks ja             
meemid ise saavad uueks teaduseks. Suuremad meemerid saavad suuremat feimi taga ajada,            
ülejäänud saavad nautida kvaliteetset kontenti, mõtiskleda, kas see on loss või ei ole, ja rännata               
mälestuste kiirteel, kui toome teieni ka aastatetagused kuumimad meemid. Sest on ju öelnud ka              
oma aja kuulus luuletaja Juhan Liiv: “Kes ei tea meemide minevikku, see elab tulevikuta.”  
Sinust, hea lugeja, saab ajaga meemiekspert ja naabruskonna meemidiiler. Üllatusena ei tuleks            
ka see, kui paari aasta pärast teeme lehe jaoks intervjuu just Sinuga! Kui minevik kuulus katkule                
ja sõdadele, siis tulevik kuulub katkule ja meemidele. Kõige selle juures lubame, et vähemalt              
üritame oma ajalehte toota vastavalt ajakirjanduse eetikakoodeksile, kuid lubadusi me ei anna. 
Kuna aga one does not simply become the best memer, siis soovime Sulle lehe toimetuse poolt                
head lugemist ja kohtume taas juba järgmises numbris! 
 
Toimetus 
 
Peatoimetaja Anitra Lukjanov 
 
Reporter Marko Põldma 
 
Reporter Severin Bratus 
 
Reporter Taavi Karjel 
 
Keeletoimetaja Mart Marjak 
 
Küljendaja Stina-Marie Maripuu 
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Meemer Saar ja tema legendaarsed keemiameemid 
 
Meemer Saar on kooliõpetaja. Tavalisel koolipäeval, mis ei sisalda endas koroonat ja            
isolatsiooni, on ta viisakalt riides, teretab oma õpilasi, räägib nendega garderoobis juttu, õpetab             
neile klassis 301 entusiastlikult keemiat ning lisaks sellele täidab veel ka õppealajuhataja            
kohustusi. Kuidas ta seda kõike jõuab, see meid hetkel ei huvita. Meid huvitab see, mida ta on                 
korraldanud oma keemia kontrolltöödes. Kui tavaliselt koosneb kontrolltöö ülesannetest ja          
küsimustest, millele tuleb ainult tuimalt teadmiste pealt vastata, siis Meemer Saare           
kontrolltöödes tuleb kindla peale lisaks küsimustele vastamisele vaadata ka Saare koostatud           
keemiateemalisi meeme ning nende üle vaikselt muheleda. Jah, te saite õigesti aru. Selleks, et              
muuta oma õpilaste jaoks kontrolltööde lahendamist erutavaks ja lõbusaks tegevuseks, hakkas ta            
töödele juurde lisama teemakohaseid meeme. 
 
Kuidas jõudsite keemia kontrolltööde meemimise 
juurde? 
 
Millist meemimiskeskkonda te oma meemide 
tegemiseks kasutate? 
 
Kust saate inspiratsiooni oma meemide 
tegemiseks? 
 
Kui suur osa kui üldse, on Teie meemidest 
plagiaat? 
 
Milline on olnud õpilaste vastukaja? 
 
Kui tihti Te loote uusi meeme? 
 
Milline oli Teie esimene meem? 
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Uue meemi hoiatus 
Uuele pahale haigusele on meemisõdalased vastu läinud enneolematu koguse meemidega, mis           
meid kõiki raskes olukorras üles putitavad. Selles numbris keskendume neist ühele           
populaarseimale, millele on meemimaailma autoriteet Know Your Meme nimeks pannud coming           
out of quarantine ehk karantiinist väljatuleku meemid. Need kasutavad pilte filmi- ja            
multikastseenidest või teatud humoorikatest olukordadest, millele on lisatud tekst “karantiinist          
välja tulles” ja harilikult ka mõni täpsustus, millise ühiskonnagrupi või situatsiooni kohta see             
täpsemalt käib. Tihti on piltidel olevad tegelaskujud karantiinist räsitud ja segaduses, kuid            
sõltuvalt ühiskonnagrupist võib pildil kajastuda ka karantiinis tehtud pikaajaliste tegevuste          
tulemus. 
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Dank memes 
Mis on nõndanimetatud dank memes? See fraas tuli esmalt kasutusele aastal 2013, kui seda              
hakati kasutama foorumis 4chan.com. Niiviisi nimetati paroodiaid olemasolevatest meemidest ja          
dank memes oli ka halvustav sõna meemikultuuri kohta. Dank on narkootikumi-släng, mida            
kasutatakse kanepi kirjeldamisel. Meme on internetis populaarseks saanud naljakas pilt või nali.            
Need kaks sõna pandi kokku, andes fraasile iroonilise tähenduse. (Dictionary.com) 
Nüüd, mil meemid on arenenud mitmesse stiili (võrreldav kunstisuundadega), kasutatakse seda           
sõnapaari pigem kõige veidramate, iroonilisemate, suvalisemate meemide kohta. Võrdlus dank          
meemi ja tavalise meemi vahel on all: 

 
Nagu näha, on need kaks meemi täiesti erinevalt üles ehitatud. Vasakul oleva meemi naljakus              
tuleneb sellest, et see on irooniline ja täiesti suvaline. Kaks suvalist asja on kokku pandud ühele                
pildile: film “Autod” ja Ameerika Ühendriikide endine president Barack Obama. Allkiri on            
lihtsalt “obama”. Parempoolne meem on selline, mida mõistaks igaüks – kuvatõmmis Tom and             
Jerry multikast, mille pealkiri on järgmine tekst: “Mina naermas oma nalja üle enne, kui ma olen                
seda teistele rääkinud”. See meem on lihtne, selge, ebaoriginaalne ja ei ole veider, seega ei               
kategoriseeru dank meemide alla. 
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Vene meemid ja V. V. Putin 
Vene internet ehk Runet on umbes sama avar kui Venemaa ja vene hing. Meemide loomisel on                
vene noored alati kasutanud läänest pärit formaate, šabloone ja meeme ning seetõttu on vene              
meemide arengu suundumused lääne omadega väga sarnased. Vene meemide ajaloos on           
peatükke naiivsetest mustvalgetest koomiksitest (ingl rage comics), niinimetatud        
demotivaatoritest ja muidugi Impact kirjaga piltidest, mida meie lugupeetud keemiaõpetaja          
Martin Saar nii tihti kasutab. 
Tahan esile tõsta sellist hiljutist meemide žanrit nagu postiroonia. Postiroonilised meemid on            
mõnevõrra sarnased dank meemidega, millest jutustas minu austatud kolleeg Taavi Karjel.           
Samas võib seda žanri pidada ka rage koomiksite taassünniks. Postirooniliste meemide olemus            
seisneb selles, et nad on tahtlikult rumalad ja absurdsed.         
Vaatame kahte pilti, mis on pärit VKontakte grupist        
,,ПАТРИОТЫ | РОССИЯ !!!’’ ehk ,,PATRIOODID |       
VENEMAA !!!’’. 
 
Esimene neist on halva kvaliteediga JPG-pilt, millel on        
naeratav Vene Föderatsiooni president Vladimir     
Vladimirovitš Putin. Putinile soovitakse head tervist.      
Pildi peale vaadates ei saa me päriselt öelda, milline oli          
autori ideoloogia, aga teatud sihtrühma jaoks on see igal         
juhul naljakas. Ma pean ütlema, et vene noorte        
suhtumine presidenti on tihti skeptiline ja V. V .P. on          
seetõttu paljude meemide peategelane. 
 

 
 
Teine pilt kujutab kahte slaavlast, kes annavad vannet,        
kusjuures on näha, et kolmas oli jämedalt ära        
kustutatud. Pildi ülemises osas on kirjas: ,,Sinu vennal        
pole alati õigus, aga ta on alati sinu vend! Jõud on           
ühtsuses!’’. Teksti juures on kaks lippu ja jälle on         
näha, et kolmas lipp oli ära kustutatud. Venekeelse        
kasutaja jaoks on ilmne, et kustutatud oli ukrainlane ja         
Ukraina lipp ja kõik sidemed Ukrainaga eemaldati       
pildilt seoses 2014. aastal alanud Vene-Ukraina      
konfliktiga. Selle pildi puhul on juba selge, et tegemist         
on naljaga, kuna kustutamine on nii silmatorkav. 
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Meemirubriik 
Nägid aegade parimat meemi ja tahtsid share’ida seda kõigiga, kuid olid liiga introvertne, et seda               
oma lehel jagada ning seetõttu jäi meem sinu telefoni “seda õiget hetke” ootama? Nüüd on see                
hetk saabunud, saada meile oma parim meem, saada lausa mitu tükki, üks oma ema eest, üks isa                 
eest jne. Muudame maailma paremaks, üks meem korraga.  

 
 
 
 

Saada oma 
meem 
aadressile 
Saada meem 
aadressile  

 
 
 
 
Saada oma meem 
aadressile 
meem@meemika.ee  
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Arvamus 
Kas sellist meemi me tahtsimegi? 
Memeologist M. M., Tartu Ülikool 

 
Mida enam aeg edasi, seda     
kummalisemaks lähevad ka meemid, seda     
vähem saavad inimesed neist aru ja kuna       
meemid on eelkõige noorukite pärusmaa,     
siis seda rohkem suureneb ka     
põlvkondadevaheline lõhe. 
 
Vaadakem kasvõi hiljutisi meediaartikleid    
– “Why is millenial humor so weird?”       
(“Miks on millenniumilaste huumor    

niivõrd veider?”, Washington Post 2017), “'Horrifyingly absurd': how did millennial comedy get            
so surreal?” (“Õudustäratavalt absurdne: kuidas sai millenniumilaste huumor sedavõrd         
sürrealistlikuks?”, The Guardian 2019). On ilmne, et tänapäeva noorukite huumorit nähakse kui            
midagi enneolematult kummalist ja irreaalset. Meem peaks olema miski, mis ühendab tervet            
ühiskonda, mitte ainult teatud vähemust. Seega peaksime naasma meemide kuldaega, 2010.           
aastate algusesse, mil meemimaailma valitsesid rage comic’ud.  
 
Ülevaloleva meemi naljakuse mõistmiseks peab tarbija teadma, kes on Lord Farquaad 2001.            
aasta kultuslikust multifilmist “Shrek”, kes on      
legendaarne ja noorte seas populaarne     
youtuber Mark Edward Fischbach alias     
Markiplier ja ka asjaolu, et     
sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook eestvedaja   
Mark Zuckerberg kutsuti 2018. aastal     
Ameerika Ühendriikide senatisse oma pea     
ebaseaduslike tegevuste kohta ütlusi andma.     
Alloleva rage comic’u mõistmiseks läheb vaja      
vaid algelist inglise keele oskust ja kasvõi       
väikest kogemust teismeeas suhete pidamisest.  
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Meelelahutus 
 
Peame kurbusega teatama, et eelmisel neljapäeval suri       
lõplikult 2017. aasta juulikuu kuumim meem: Dancing       
Hot Dog. Ametlikud võimud ütlevad, et meem suri        
ebaoriginaalsusesse, kuid mitteametlikud võimud    
räägivad, et meem tegi unustusse vajumise tõttu kurva        
enesetapu. Snapchat olukorda ei kommenteeri. Niisiis,      
härra, võtke seljast see naeruväärne kostüüm ning viige        
end kurssi mõne moodsama meemiga. 
 
Soovime Dancing Hot Dogile lehe toimetuselt rahulikku       
teekonda teispoolsuses ning lubame Sind mõnel päeval       
sinu nime vääriliselt mälestada! 
 
F for our fallen soldier 
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𝒢𝓇𝒶𝓃𝒹𝑒 𝓂𝑒𝑒𝓂𝒾𝓈𝓈𝒾𝓂𝑜 
 
Algab igakuine meemivõistlus “Grande meemissimo”! Mõtle antud pildiga seoses mõni uus           
meem ja saada see aaderssile minumeem@meemika.ee! Loosi läheb sületäis fame’i! 
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Reklaamiosakond 

  

Kallid meemimeistrid, ajakiri Meemika pakub tulevasele numbrile reklaampinda. Palume Teil          
broneerida reklaampind vähemalt 14 päeva enne uue väljaande ilmumist. Edasiste küsimuste,           
hinnapäringute ja koostööpakkumistega pöörduge palun meiliaadressile meelis@meemika.ee.  
 
Tähelepanu! Meemika ei avalda reklaame, mis on vastuolus Eesti Vabariigi Valitsuse           
reklaamiseadusega. Samuti peab reklaam olema kooskõlas Meemika toimetuse        
väärtushinnangutega.  


