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SISSEJUHATUS 
 

Eesti noortevaldkonna areng on formaalsel tasandil kirja pandud Noortevaldkonna 

arengukavas 2014-2020. Selle üheks alaeesmärgiks noorte osaluse suurem toetamine 

otsustusprotsessides just seetõttu, et noorte aktiivse osaluse toetamine kogukonnas on alus 

sidusa ühiskonna arengule Eestis.  

Osalusest sõltub paljuski noorte kodanikutunnetuse ja kuuluvustunde kujunemine. Noorte 

osaluskogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad 

noorte elu, omades seega võrdseid võimalusi täiskasvanutega.  

Noorte osalusvaldkonna (sh osaluskogude) arendamise eesmärgiks on aastaks 2020 

saavutada organiseeritud osalusvõimaluste arvu kasv. Noorte osalust tuleb suurendada, 

luues selleks osalusvõimalusi – kõik teised tegevused peavad sellist loomisprotsessi 

toetama.  

Aastal 2016 on noortevaldkonna arendamisel kolm peamist prioriteeti:  

 1. Organiseeritud osalusvõimaluste arvu suurendamine - tegevused on suunatud 

 piirkondadele ja inimestele, kes pole noorte osalusega ja osaluskogudega varem 

 kokku puutunud ja eesmärk on neile osalusvaldkonda tutvustada ning luua uusi 

 organiseeritud osalusvõimalusi (eelkõige noortevolikogusid). 

 2. Osaluskogude jätkusuutliku arengu toetamine ja tugitegevused - tegevused on 

 suunatud piirkondadele, kus on juba noorte osaluskogu olemas ja olemasolevate 

 toetavate ning arendavate tegevuste jaoks. 

 3. Osalust ja osaluse õppimist toetavate meetodite arendamine ja rakendamine - 

 tegevused, mis on suunatud eelkõige osaluse teadvustamisele, nähtavuse 

 suurendamisele ja osalusvaldkonna mõistetavamaks kujundamisele. 

Antud uuring kutsuti ellu Eesti Noorteühenduste Liidu poolt just selleks, et leida lisaks 

traditsioonilistele osalusvormidele uusi ning noori rohkem kaasavamaid osalusvorme. 

Lähenemisnurgaks antud juhul olid viisid, kuidas noored saavad ennast rohkem nähtavaks 

muuta ning millised oleksid need tugimeetmed selleks. 
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Uurimismeetodid 
 

Uurimuse eesmärgiks oli leida lisaks traditsioonilistele osalusvormidele uusi noorte 

kaasamise viise ehk neid tegevusi, kuidas noored samuti nähtavad oleksid. Veelgi 

üldisemaks eesmärgiks on saada noortelt kogemusepõhist informatsiooni selle kohta, kuidas 

noored meie ühiskonnas koos toimivad ning neile oluliste küsimuste lahendamisega 

tegelevad.  

Uuringu läbiviimise meetodite valimisel kaaluti erinevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid 

uurimismeetodeid. Varasemale kohalikule ja rahvusvahelisele kogemusele tuginedes langes 

otsus kvalitatiivmeetodilisele lähenemisele. Uurimuseesmärgi saavutamiseks kasutati 

dokumentaalfotograafiale sarnast lähenemist.  

Fotograafia kui uurimismeetod 

 

Üldiselt visuaalsete uurimismeetodite kasutamine on muutunud üha enam levinumaks kogu 

sotsiaalteadustes. Nimetatud meetodi juured ulatuvad sotsiaalantropoloogiasse ja 

sotsioloogiasse. Visuaalsed uurimismeetodid on praegu juba üpris kindlalt juurdunud 

erinevate uurimise põhivaldkondadesse, nagu näiteks sotsioloogia, tervishoid, haridus, 

keskkond, kriminoloogia, inimese ja kultuuri geograafia, meedia ja kultuur, psühholoogia, 

juhtimise ja organisatsiooniteadused, politoloogia ja poliitikaanalüüs (Knoblauch; Baer; 

Laurier, Petschke, ja Schnettler 2008). 

Üheks visuaalsetes uurimismeetodites kasutatavaks vahendiks on fotod, mille kaudu asjade/ 

nähtuste uurimine sai alguse keskkonnateadusest ja visuaalantropoloogiast. Harper (2002) 

kirjutab, et fotod kutsuvad esile sügavamaid elemente inimteadvusest kui seda teevad 

näiteks sõnad ning inimeste aju töötab pilte nähes ja uurides aktiivsemalt kui lihtsalt sõnu 

lugedes.  

Siinkohal võiks kasutada fotode kasutamist uurimustes ka dokumentaalfotograafia mõistes, 

mis on midagi, kus fotojäädvustused on kasutatud selleks, et tõmmata tähelepanu 

sotsiaalprobleemidele ühiskondades. Siiski klassikalisel dokumentaalfotograafia peamine 

eripära seisneb selles, et fotograaf pildistab olulisi sotsiaalprobleeme kõrvalvaataja pilguga ja 

seetõttu jääb mõnevõrra puudu siseperspektiivist (Strack, Magill & McDonagh, 2004).  

Minnes dokumentaalfotograafiast sammukese edasi, avame mõiste osalusfotograafia (ing.k 

participatory photography). Kaasav fotograafia on teatud protsess, kus inimesed saavad 

identifitseerida, representeerida ning olla oma kogukonnaga ühtsem kasutades selleks 

kindlat fotograafia tehnikat. Kaasav fotograafia täidab kolme peamist eesmärki: (1) annab 

inimestele võimaluse jäädvustada ja kajastada enda kogukonna tugevusi ja murekohti; (2) 

edendab inimestele arendada fotode abil kriitilist dialoogi oluliste küsimuste üle ning miks 

mitte ka (3) jõuda poliitikakujundajateni. (Wang ja Burris 1997) 

Mõlema, nii puhta dokumentaal kui kaasava fotograafia puhul, võiks öelda, et tegu on 

fotodega elust enesest, milles puudub lavastuslikkus. Samuti sisaldab mõningal määral 

subjektiivsust – alustades juba probleemivalikust. Seetõttu, et olukorrad jäädvustatakse 

fotole just selliselt nagu need päriselt toimunud on, sisaldavad need ka piisaval määral 

objektiivsust.  
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Osalusfotograafia üheks alavormiks võib pidada lähenemist, mida nimetatakse 

photovoice’iks ehk fotohääleks ning on kasutatud sageli just noorte valdkonda uurides. 

Täpsemalt, eesmärgiks on anda hääl neile, kellel on vähem või ei ole üldse võimalusi 

väljendada enda mõtteid, ideid kogukondades mõjutamaks nende elu puudutavaid küsimusi.   

Selleks, et noori uurimisküsimuse lahendamisse aktiivsemalt kaasata, kutsusime ellu projekti 

nimega „Noored nähtavaks“, mille käigus anti noortele ülesanne väljendada just fotode 

kaudu seda, kuidas noored saaksid olla ühiskonnas rohkem nähtavad ning enda arvamuse 

eest kõneleda.   

Eelnevalt kirjeldatut võiks kokku võtta sõnapaariga „visuaalsed uurimeetodid“ ning nende 

hulgas on erinevaid lähenemisi ning viise, kuidas andmeid uurimiseks kogutakse. Samuti ei 

ole kvalitatiivuurimustes üldiselt harv, kui kasutatakse erinevaid meetodeid, sest sageli nad 

täiendavad üksteist. Käesolevas uurimuses on tehtud sama ning lisaks sellele, et kogutakse 

fotosid, intervjueeritakse nende fotode tegijaid.  

Andmete kogumine ja valim 

 

Fotoprojektis „Noored nähtaval“ koondati dokumentaalfotograafiale omane probleemidele 

tähelepanu tõmbamine, aga ka just see siseperspektiiv, mis sealt klassikaliselt puudu jääb. 

Täpsemaks eesmärgiks oli, et noored ise oleksid dokumetalistide rollis, aga samas ise ka 

osa uuritavast probleemist.  

Algselt ehitati andmete kogumise metoodika üles selliselt, et noortele esitati üleskutse 

kasutada erinevaid pildistamise vahendeid ning jäädvustada neid viise, mis nende hinnangul 

muudavad noored nähtavaks. Palusime seejärel valida tehtud fotode hulgast kõige kõnekam 

ning panna fotole seda kirjeldav pealkiri ning saata foto uurijale koos lühikirjeldusega, mida 

tema sellel fotol näeb ja mida sellega öelda soovib.  

Samuti oli noortel võimalus riputada enda tehtud fotod üles sotsiaalmeediasse (Facebook ja 

Instagram) kõikidele teistele nähtavaks tegemiseks ning kasutades kõiki fotosid ühendavad 

märksõna „#noorednähtaval“.  

Kirjeldatud üleskutse ei hakanud oodatult tööle. Selleks, et siiski noorte nägemus uuritaval 

teemal kokku koguda ühendati antud projekt ühe teise ENLi projektiga, mille käigus külastati 

erinevaid koole üle Eesti. Nende külastuste käigus jagati iga külastuse puhul klassitäis 

õpilasi vanuses 15-19 eluaastat kolme erinevasse gruppi, kellel oli teiste tegevuste vahepeal 

aega 15-20 minutit selleks, et mõelda välja üheskoos foto oma nägemus „noored nähtavaks“ 

teemal ning see foto ka jäädvustada mõne oma nutiseadmega, millega saab fotot teha. 

Samuti nagu eelnevalt juba kirjeldatud, tuli mõelda tehtud fotole pealkiri, mis annaks kõige 

paremini edasi mõtet.  

Lõpuks tehti koolides kokku 22 fotot, millest osad olid kollaažid ehk sisaldasid endas kahte 

või enamat erinevat fotot.  

Uuringus osalenud noorte seas oli nii suurte linnakoolide kui ka veidi väiksemate asulate 

koolide õpilasi.  

Koolikülastustele lisaks korraldati kaks fookusgrupiintervjuud, milles arutati noortega, mis 

nende hinnangul muudab noored nähtavaks ning kuidas nähtavust veel paremaks muuta. 
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Lisaks rääkimisele tegid ka need kaks gruppi eelpool kirjeldatud meetodil foto. Seega, kogu 

uurimise käigus tehti kokku 24 fotot, millest osad olid kollaažid. Fookusgrupiintervjuudes 

osales nii linna- kui maanoori.  

Analüüsimeetodid 
 

Uuringus kasutati läbivalt kahte kvalitatiivuurimise meetodit. Fotode loomist ning sealjuures 

fotode loojate intervjueerimist kas siis fotoülesande käigus või kahe eraldi 

fookusgrupiintervjuuna. Fotode kvalitatiivuurimustes kasutamine on arenenud eraldi 

uurimismeetodiks ajas. Palju on argumenteeritud, kas ja kuidas taolisi andmeid kasutada, 

presenteerida ning ka analüüsida. Üldiselt on kvalitatiivuurimustest rääkides esikohal siiski 

tekst, sest ta on nö konkreetsem ning selgem.  

Eelpool nimetatud dokumentaalmeetodi kaudu avab Karl Mannheim oma teadmiste 

sotsioloogia kaudu metodoloogilise juurdepääsu just fotode juurde (Bohnsack 2008). 

Tänapäeval räägitakse seoses digitaliseerumissuundadega lisaks fotomaterjalile videote 

kaudu saadava info analüüsimisest. Vaatamata sellele, et videod on justkui fotode jada, ei 

arvata, et nende analüüsimismeetodid oleksid samad ning vaatamata nende kahe infoallika 

sarnasustest räägitakse nende analüüsimise üle arutledes neid kahte selgelt eristades. 

(Knoblauch; Baer; Laurier, Petschke, ja Schnettler 2008). 

Antud uuringu materjalide analüüsimisel baseeruti eelkõige intervjuude ning nende 

transkriptsioonide analüüsimise põhimõtetele ehk kodeerimisele. Intervjuude ning verbaalsel 

teel informatsiooni analüüsimisel kasutati Charmaz’i (2006) ideed mitmeastmelisest 

kodeerimisest. Lähtuvalt nimetatud kodeerimisest kasutati esmalt nö sündmuselt 

sündmusele kodeerimisviisi. Seega justkui „harutati“ intervjuud lahti ning anti tekstiosadele 

nimed vastavalt teemadele, millest neis räägiti. Selle kaudu oli võimalik leida kattuvaid 

teemasid erinevatest intervjuudest. Seejärel valiti välja kõige rohkem esinenud teemad 

(fokusseeriv kodeerimine) ning seoti need uuringu eesmärkidega ehk uurimisküsimustega. 
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Uurimistulemused 

Fotografeerimise keskkond ja selle mõju tulemustele 

 

Noored tegid kokku 24 fotot, millest osad olid kollaažid ehk sisaldasid endas kahte või 

enamat erinevat fotot. Pärast ülesande selgitamist oli noortel aega mõelda, millist teemat 

nemad sooviksid enda fotol kajastada.  

Üldiselt tulid noored ülesandega väga hästi ning hea meelega kaasa. Loomulikult oli ka neid 

õpilasi või lausa gruppe, kellele tuli rohkem näiteid tuua, millest võiksid nad inspiratsiooni 

saada või mis paneks nende mõtted aktiivsemalt liikuma.  

Enamasti algas foto valmimise protsess grupiliikmete poolt kõikvõimalike ideede välja 

ütlemisega ning väljavalitud ideed muudeti mõne muu idee lisandumisega. Mõnikord tuli töö 

käigus mitu ideed ning tehti ka täiesti erinevasisulised fotod. Siiski lõpuks oli eesmärgiks 

leida see kõige parem foto ning see ka pealkirjastada.  

Igal fotol on lisaks üldisele mõttele oma nüanss, mille pärast kõikide fotode mõtet ka eraldi 

kirjeldatakse või siis teisisõnu mõtiskletakse nende üle eraldi.  

Üheks läbivaks märksõnaks fotodel on kool. Antud juhul on see ootuspärane, sest nagu 

eelpool kirjeldatud, valmisid fotod õpilaste poolt Eesti Noorteühenduste Liidu koolikülastuste 

käigus. Seega noored, kes fotosid tegid, viibisid sel ajal kooliruumides. Sellegipoolest 

ülejäänud märksõnad, mis valminud fotodega kaasas käivad, ei ole sageli kooliga otseselt 

seotud.  

Tõenäoliselt ei puuduks kooliga seotud fotod ka siis, kui noored oleksid täitnud neile antud 

ülesannet kusagil mujal kui koolis. Tegu on siiski noorte inimestega ning hariduse 

omandamine mõnes õppeasutuses on nende igapäevaelu üks üpris suur osa. Seal 

suheldakse oma sõpradega, põrkutakse kokku erinevate konfliktidega, arutletakse 

ühiskonnas toimuva üle ning kogetakse nii positiivseid kui negatiivseid tundeid.  

Kindlasti on kool ka see koht, kus noored on tegelikult nö A ja O, sest kool eksisteerib nende 

jaoks ning nende abiga. Täpsemalt, kui poleks noori, poleks ka kooli, kus neid õpetada. 

Samuti on kool tänu õppeinetele, mida seal õpetatakse, võimaluseks noortel saada 

teadlikuks protsessidest ja reeglitest, mis üldiselt ühiskonnas toimuvad. Olgu selleks siis 

sotsiaalsed, majanduslikud, keskkondlikud, keemilised või füüsikalised protsessid.  

Muidugi on kool ka sotsialiseerumise koht noortele ning meie haridussüsteem püüab toetada 

ka nende mitteformaalset arengut ning haridust. Koolikeskkonnas on mitmeid võimalusi 

noortel ise arvamust avaldada ning aidata kaasa ka sellele, et mõne teise eakaaslase 

arvamus saaks kuuldavaks. Koolil ning haridussüsteemil on teatud raamid, piirid ja ulatus 

ning mingil hetkel on noorel vaja neist väljapoole astuda. Püüdsime uuringu käigus 

kaardistada ja ka mõtestada, kas ja kuidas noored ise näevad ja tunnetavad, kus ja millised 

on nende võimalused üldiselt ühiskonnas olla.  

Antud uuringus ja fotode analüüsimisel keskendutakse peaasjalikult sissejuhatuses välja 

toodud uurimisküsimusele ehk millised oleks lisaks traditsioonilistele osalusvormidele 

alternatiivsed ehk uued noori rohkem kaasavamad osalusvormid. Lihtsamalt öeldes, millised 
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on need viisid, tegevused, võimalused, kuidas noored saavad ennast rohkem nähtavaks 

muuta kogukonnale, otsustajatele aga ka poliitikakujundajatele. Samuti millised oleksid 

tugimeetmed selleks, et noorte kaasamine nimetatud viisidel oleks lihtsam. 

Analüüsis pööratakse rohkem tähelepanu fotol toimuvale situatsioonile ning vähem 

füüsilisele keskkonnale, mis on fotole „peale jäänud“. Seda just eelpool kirjeldatud põhjusel, 

st fotod on enamikel juhtudel tehtud just kooli keskkonnas.  

 

Internetiajastu aktiivsus versus passiivsus  

 

Uuringus osalenud noored ise ei arva sageli, et nad oleksid ühiskonnas mitteaktiivsed. 

Samas tunnetavad, et neilt oodatakse rohkem. Samuti usuvad nad, et just tegutsemine ja 

asjade ära tegemine viib neid tulevikus parema elu juurde. Hetkel tundub, et nende ees on 

dilemma – kas individuaalsus tagab edu ning kas vaikimine ikkagi on kuld.  

Taoline arutelu tuli noortel alloleva foto valmimise protsessis. Foto pealkirjaks pandi 

„Passiivselt aktiivsed – pealtnäha passiivsus ei puugi olla mitteaktiivsus.“ (vt Foto 1) Foto 

koosneb kahest fotost ning üldlevinud keelumärgist. Viimane sümboliseerib nende hinnangul 

kas siis täiskasvanute või üldiselt ühiskonna arusaama ehk mitteaktiivne olemine ei vii 

kusagile. Samas noored ise ei arva, et nad näiteks sotsiaalmeediat või internetti kasutades 

mitteaktiivsed oleksid. Vastupidi, see on see keskkond, kus nemad hetkel enda 

eakaaslastega kõige aktiivsemalt suhtlevad ning ka ühiskonna aruteludes osalevad, sest 

viimased on ka ju virtuaalkeskkonda rohkem koondunud.  

Sotsiaalmeedia, üldiselt interneti, ja noorte suhte üle arutlemine läheb edasi ka järgneval 

fotol (vt Foto 2). Foto pealkiri on „#arvamus“ ning noored ise võtavad enda foto kokku lühidalt 

järgmiselt: „Sotsiaalmeedia kaudu saavad noored nähtavad olla ning oma arvamust 

avaldada.“  

Seega, sel korral viidatakse fotol otseselt erinevatele sotsiaalmeediakanalitele, mida noored 

kasutavad (nt Instagram, Twitter, Facebook) ning kus tegelikult liigub ka informatsioon 

ühiskonnas toimuva kohta. Lisaks pööravad noored tähelepanu foto valmimise protsessi ja 

arutelude käigus, et internetis kohtuvad noored, täiskasvanud ning meedia. Viimast peab 

inimene ise oskama piisavalt kriitiliselt lugeda, kuid hoogustab enda mitmekesisusega seda, 

et noortel on sageli laiem nägemus erinevate gruppide hoiakutest ning arvamustest. Antud 

fotol on suuremalt välja toodud vastsest USA presidendist Donald Trumpist tehtud meem1, 

mis väljendab just teatud ühiskonnas levivat arvamust või vaadet seoses Trumpiga ning 

tema tegude või positsiooniga.  

  

                                                           
1 Meemil (ing.k meme) on erinevaid definitsioone, kuid antud uuringu kontekstis on kõige sobivam tõenäoliselt 
järgnev. Meem on idee, usk, veendumuste süsteem või käitumismall, mis levib kogu kultuuris kas vertikaalselt 
(nt vanematelt lastele) või horisontaalselt (nt eakaaslaste hulgas, info- ja meelelahutus meedias) 
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Foto 1 „Passiivselt aktiivsed – pealtnäha passiivsus ei pruugi olla mitteaktiivsus“ 
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Foto 2 „#arvamus“ – sotsiaalmeedia kaudu saavad noored nähtavad olla ning oma #arvamust 
avaldada. 

 

Üha kasvava interneti kasutamise aktiivsusele aitab kindlasti kaasa ühiskonna tehnoloogiline 

areng ning nutiseadmete levimus. Statistikaameti andmetel kasutab internetti üle 80% 

inimestest kogu Eestis (Eesti statistika aastaraamat 2016), mis on kõrgem kui Euroopa 

keskmine (79%). 

2015. aastal Elisa tellitud ning Turu-uuringute ASi poolt läbi viidud uuringu kohaselt kasutab 

mobiilset internetti telefonis 45% Eesti elanikkonnast ning veelgi enam, sama uuring näitab, 

et tahvelarvuti on Eestis olemas juba 29% elanikkonnast ning nutitelefon on ka pooltel üle 

14-aastastel inimestel. Võib öelda, et nutiseadmed on igapäevased tarbeesemed, nendega 

tehakse tööd, otsitakse infot, kasutatakse õppeprotsessis ning lahutatakse meelt. 

Seega ei ole ime, et noorte jaoks on ühiskonnas kaasarääkimisel oluline roll internetil ning 

sealhulgas sotsiaalmeedial. Siinkohal on ilmselt mõistlik nimetatud kanaleid kasutada 

noortega suhtlemisel ning nende kaasamisel. Siinkohal ei taha öelda, et virtuaalsuhtlus oleks 
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ainuke võimalus või et seda peaks noored ja noortega suhelda soovivad inimesed ja/või 

organisatsioonid kasutama üha rohkem. Me tõepoolest diskuteerime erinevate valdkondade 

kaudu noorte sotsiaalse ja füüsilise võimekusega seotud küsimuste üle ning üha 

sagedasemad on uuringud, mis kajastavad just noorte ning nutiseadmete kasutamisega 

kaasnevat kasusid ja kahjusid. Noored on sellest kõigest teadlikud ning teatud juhtudel ka 

nõustuvad, kuid uuringus osalenud noored siiski räägivad virtuaalse eluga seotud 

probleemidest kellegi teise (õe, venna, sõbra, tuttava jms) kaudu.  

Juhul kui soovime noori efektiivsemalt kaasata, on internet ning erinevad 

sotsiaalmeediakanalid kasulikud variandid. Noored kasutavad nende endi sõnul sageli 

Facebook’i, Instagram’i ning üha rohkem ka Snapchat’i ning järjest vähem Twitterit.  

 

Võrdsus ja tõestamisvajadus 

 

Statistikaameti aastaraamatu järgi kasutavad teistest elanikest rohkem 16–54-aastased – 

selles vanuses elanikest kasutas internetti üle 90% ja vähem kasutavad internetti vanemad 

elanikud: 55–64-aastaste vastav näitaja oli 76% ja 65–74-aastaste oma 54. Olenemata 

sellest, et nii noored kui vanad on aktiivsed ühe ja sama infokanali kasutajad ning võiks 

öelda ka teatud juhtudel sotsiaalmeedias, ei pruugi selliselgi viisil omavahelist dialoogi 

tekkida.  

Nii Eesti Noorteühenduste Liidu varasematest uuringutest kui ka käesolevast uuringust 

selgub, et noori ei kuulata nendest vanemate inimeste poolt, rääkimata otsustajatest. 

Kindlasti ei ole olukord igal pool Eestis samasugune või isegi kasvõi ühe linna eri 

piirkondades/ koolides jms. Siiski toovad noored fotodel esile olukordi, kus nende ülesanne 

on endast vanematele selgitada, miks nad ühte või teist soovivad või vajalikuks peavad.  

Fotol nr 3 näeme olukorda, kus õpetaja istub enda töölaua taga arvutis ning tegeleb oma 

asjadega ning noored taga püüavad märku anda, et neid peaks kuulama. Lisaselgitusena 

märkisid noored, et esineb sageli olukordi, kus nemad peavad ennast ise kuuldavaks 

tegema.  

Tõenäoliselt võivad eakaaslased kõrvutada „Noored on hukas“ ütlusega. Antud juhul siiski on 

tegu kinnitamata hinnanguga, kuid antud uuringu käigus tehtud fotodega on võimalik uuringut 

edasi arendada ning kasutada just sarnaseid teisi noori, kes väljendaksid enda mõtteid 

tehtud fotosid nähes. Tõenäoliselt oleks kõige mugavam ning efektiivsem viis kirjeldatut läbi 

viia interneti vahendusel, sest fotod on digitaalsed ning suhtlus selles keskkonnas 

tõenäoliselt efektiivsem.  
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Foto 3 „Kuula – noored on ka inimesed“ – noori peaks ka kuulama, mitte nemad ei pea alati ennast 
kuuldavaks tegema. 

 

 

Endast vanemate inimestega suhtlemine ei ole sageli noorte hinnangul lihtne. Sageli 

nimetatakse barjäärina eelarvamusi, mis ühel või teisel poolel üksteise suhtes on. Samuti 

tunnetatakse, et neist vanemad inimesed alahindavad noorte teadmisi ja seniseid kogemusi 

ning seetõttu ehk ei suuda (või ei taha) näha noori kui võrdseid.  

Järgnev foto (vt foto nr 4) annab edasi situatsiooni, kus noori peab olema mitu ning nad 

peavad palju tööd tegema, et koguda kokku info, kogemused, faktid endalt ja teistelt ning 

seejärel need endast vanematele nende jaoks sobivasse keelde panema ning esitlema. 

Kõike selleks, et viimaseid veenda noorte tegelikust tasemest.  
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Foto 4 „Tabavad, täpsed, lõikavad noored“ – noored teevad koostööd ja veenavad neist vanemaid 
faktide, kogemuste ja muu infoga. 

 

 

Lisaks, me kõik omame infot, kogemusi, teadmisi olenemata vanusest või ühiskondlikust 

staatusest. Kasutades ühe foto autorite endi sõnu „Info võib tabada meid kõiki, oluline on 

vaid kuidas sa seda kasutad.“  

Kirjeldatud võrdsuse ning vajadusega ennast tõestada teistele (vanematele) 

ühiskonnaliikmetele on tihedalt seotud märksõnaga „julgus“, mis moodustas ühe suurema 

teemakategooria antud uuringus.  

Foto 5 „Info tabab meid kõiki – töötle seda ja jaga seda arukalt“ 
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Noorte julgus 

 

Jätkates eelmise peatüki peamist sõnumit ehk julgus öelda ja julgus teha enda ideed 

kuuldavaks, siis järgmisena võtavad fotod ette teema „valju hääl“. Täpsemalt, lisaks sellele, 

et noor teab, omab kogemusi ja ligipääsu vajalikule informatsioonile ning oskab seda kõike 

arukalt kasutada, peab tal enda nähtavaks tegemiseks olema (valju) hääl.  

Esiteks, noored peaksid ja võiksid kasutada enda häält julgemalt. Avalikud sõnavõtud, 

kõned, väitlused ja/või argumenteerimised sõnas ja kirjas nõuavad lisaks teadmistele ka 

julgust.  

Kogu rääkimise idee siiski antud juhul on, et jagada noorte endi ideid teistega, sest neist 

vanemad ei pruugi siiski teada kõike – eriti, mis puudutavad noori ühiskonnaliikmeid. Foto nr 

6 kujutab esmapilgul mõnda ajaloostki tuntud juhti, kes enda sõnadega paneb inimesi 

aplodeerima, nutma, karjuma või pettuma. Foto sügavam mõte ongi see, et noored peavad 

olema valjud ning kasutama õigeid sõnu – olgu nendeks kas või matemaatilistele 

võrranditele omased elemendid.  

Võiks öelda, et foto pealkirjas on kasutatud ära väga edukalt ning arukalt seda, mida koolis 

on noortele õpetatud ning mis tõenäoliselt paneb iga neist vanema inimese foto kirjeldust 

edasi lugema.  
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Foto 6 „Noorte hääl, mille taga leiduvad ideed, mida x ja y põlvkonnad ei näe“ – ehk noored peavad 
enda ideid avaldama ja valjusti, sest neist vanemad ei pruugi siiski kõike teada. 
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Teiseks, oma häält võiks noor kasutada ka näiteks teatud juhtudel seadusega kinnitatud 

viisidel. Siinkohal peetakse silmas valimistel hääletamas käimist, mille kaudu on noorel 

võimalik teda puudutavate lubaduste poolt hääletada ning läbi valitud esindajate kaudu 

nähtavamad olla. Teatavasti on 2017. aastal esmakordselt Eestis võimalik noortel alates 16. 

eluaastast minna ning panna kohalike omavalituste valimiste hääletusperioodil enda poolt 

täidetud valimissedel vastavasse kasti või teha hiireklikk veebikeskkonnas.  

Järgnev foto kujutab noorte valimas käimist tulevikus ja mittekäimist olevikus. Foto valmimise 

protsessis käisid läbi fraasid nagu näiteks „kes siis veel, kui mitte mina“, „ärme lase 

naaberriikide noortel meist paremad olla“ (siinkohal mõeldi eelkõige, et võtame eeskuju 

teistelt noortelt Euroopas) või siis „ärme lase võõrastel valida meie eest.“  

Võimalik, et eelnev lause tundub täis olevat pigem loosungeid kui reaalseid sõnu, siis 

tegelikkuses see nii ei olnud. Antud juhul läks diskussioon üpris elavaks ning sellele aitas 

ilmselt kaasa ka see, et samal ajal oli koolis „Jaapani nädal“ ning rahvusküsimused olid 

seetõttu ehk mõnevõrra rohkem meelel.  

Foto 7 „Millisel erakonnal on rohkem hääli? – noortemeelsel erakonnal“. Noored saavad olla nähtavad 
valimiste kaudu, aga tuleb anda neile rohkem põhjust, miks valima minna. 
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Kolmas noorte (valju) hääle teemaline foto, mis rõhutab veel, et noorte hääl on tegelikult 

valju ning mõjus, kuid seda tuleb kasutada, sest vastasel juhul ei ole sellest mitte mingit 

kasu. Foto nr 8 pealkiri on „Noorte häält ei peata isegi lagi“ ning fotol olev noormees on 

roninud laua peale ning kasutab ruuporit, mis veel rohkem võimendab heli, mida noorte hääl 

tekitab.  

Foto 8 „Noorte häält ei peata isegi lagi“ – noorte hääl on tegelikult valju ja mõjus, kuid seda tuleb 
kasutada. 

 

 



19 
 

Noorte julgust sotsiaalsetes aktsioonides kaasa löömisest räägib järgmine foto (foto 9). Selle 

foto teostamiseks kasutasid noored pabereid ning nende peal kirjas olevaid loosungeid 

andmaks teada, mis on nende nägemus. Antud juhul olid noored kursis avaliku 

diskussiooniga, mille teemaks oli noorte võimalus juba 14-aastasena kusagile tööle asuda. 

Foto pealkiri „Avalik demonstratsioon: Noored tööle!“ annab edasi just selle grupi noorte 

arvamust konkreetses küsimuses ning ühtlasi mil viisil noored enda arvamust nähtavaks 

saaksid teha meie ühiskonnas.  

Tuleb tõdeda, et avalikud demonstratsioonid ei ole Eestis väga levinud ning mõnevõrra 

üllatav on, et noored siiski sellisele või sellega sarnastele meetoditele mõtlevad. Võimalik, et 

siinkohal ei pruugi reaalsuses mõtted ja teod samad olla, kuid antud juhul, kas see võiks 

viidata ühele võimalikule uuele viisile, kuidas noori rohkem kaasata?  

 

Foto 9 „Avalik demonstratsioon: Noored tööle!“ Noorte varasem tööle lubamine lubab neil varem ise 
ehitada enda elu ja tulevik kindlustades  enda tööga materiaalselt. 

 

 

Ühtsusele ning massile viitab ka foto, mille pealkiri on „Hoiame kokku, siis on meid kuulda!“ 

ning selgitusest selgub, et idee võtmetegevuseks on „omasugustega“ kokku hoidmine. 

Seega, noorte sõnumiks siinkohal võiks olla see, et andke meile võimalusi rohkem koos 

midagi teha või aega veeta ning küll meid siis näha ühiskonnas on.  
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Samuti on fotolt näha, et kokkuhoidmine teeb nad tugevamaks ning võidukamaks ehk koos 

oleme ka tugevamad, mitte ainult kuuldavamad.  

Foto 10 „Hoiame kokku, siis on meid kuulda!“ – võtmetegevuseks on „omasugustega“ kokku 
hoidmine.  

 

Julgust käsitlevate fotode seeria võtab kokku suurepäraselt foto, mille peamine idee on olla 

massi seas nähtav püüeldes kõrgustesse. Igaüks meist on erinev ning neil kõigil on omad 

tugevused ning eeldused saada edukaks.  
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Foto 111 „Püüelda kõrgustesse“ – olla massi seas nähtav 

 

 

Eelnevatest fotodest selgus, et julgus on oluline – olgu see siis järgnevate suurte tegude 

baasiks või lihtsalt iga teoga kaasas käiv oluline komponent, mida tuleks igal võimalusel 

õppida, omandada ning kasutada.  

 

Organiseeritud võimalused 

 

Eelnevalt selgus, et üks viis noortel ühiskonnas nähtavamad olla, on ühineda ning korraldada 

erinevat tüüpi algatusi. Kolmel valminud fotol oli aga kujutatud noorte organiseerumise 

võimalusi ning ehk tavapäraselt on ise-enesest mõistetavad täiskasvanute maailmas.  

Ühel noortegrupil tuli idee luua MTÜ Noorte Hääl, mille peaks ellu kutsuma noored kohaliku 

omavalitsuse abiga ning abi all peeti silmis siiski peamiselt materiaalset ehk rahalist toetust. 

Antud mittetulundusühing tegeleks just noorte ideede ja mõtete edastamisega otsustajatele 

ehk looks dialoogi nende kahe osapoole vahel. Teatud mõtted on see idee väga sarnane 

osaluskogudega, mis hetkel suuremal või vähemal määral tegutsevad üle Eesti. Kuulates 

noorte juttu, selgus et antud MTÜ peaks olema sõltumatum või siis segu erakondadest ja 

kasumile baseeruvast ettevõttest, mida nähti kui mõjusamaid ning kindlamalt juhitud 
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organisatsiooni. Antud juhul oleks kasu siiski mitte nii materiaalne, kuid samas miks ka mitte. 

Viimast muidugi juhul, kui noored saavad enda ideid selle abil rohkem otsustajateni viia ning 

seejärel reaalselt elluviidavate tegude nimekirja.  

 

Foto 122 „MTÜ Noorte Hääl“ – aitab noortel suhelda otsustajatega. MTÜ looks valla hariduskomisjon 
ja enda vajalikud ressursid saab vallalt. 

 

 

Fotode tegemine toimus noortega nende kooli külastades ning fotode jaoks mõtete ja ka 

rekvisiitide kogumine toimus kõik koolimajas. Kahel grupil oli võimalus kasutada enda foto 

tegemiseks kooli raamatukogu ning sellest ajendatult valmis ka järgnev foto.  

Nii nagu enamustest koolides Eestis on ka selles koolis õpilasesindus, mis tegeleb nende 

kooli lehe eestvedamisega. Seega koolilehe ilmumisel on suur roll ja vastutus õpilastel endil. 

Kõik õpilased, kes fotoülesande täitmisel osalesid, ei olnud ilmtingimata selle kooli koolilehe 

juures tegevad ning mõnel ei olnud ettekujutust, mida selleteemalise foto valmimiseks foto 

peal tegema peaks.  

Fotol on kujutatud koolilehe järgmise numbri sisukoosolekut. Esilehe lugu on pealkirjaga 

„Mõistus on uus helkur!“ Antud artikkel peaks kutsuma ennast lugema ka vanemaid inimesi, 

kes loevad rohkem paberlehti, kuid võimalik, et libisevad noortega seotud artiklitest veidi üle. 

Antud pealkiri on kindlasti pilkupüüdev ning tekitab lehe lugejates huvi, et kuidas mõistus 



23 
 

saab olla helkur ning ajendab vanemaid noorte poolt kirja pandud mõtteid ja nägemusi 

lugema ja seejärel ka nende peale mõtlema.  

 

Foto 133 „Mõistus on uus helkur!“ – koolilehe sisukoosolek 

 

 

Fotol on seega kujutatud meetodit, kuidas noored oma ideed ja mõtted just must-valgel ja 

pikemalt kirjeldatuna teiste inimesteni viivad. Koolileht sageli jõuab ka kooliseinte vahelt välja 

ning samas on see hea leht, milles just noored saavad ennast väljendada. Teatavasti on leht 

kooli poolt toetatud, sisu pannakse kokku noorte poolt ning sellega tegelemine annab 
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kogemusi edasiseks eluks. Lisaks on pealkiri aastaajale vastav ning tuletab inimestele sel 

viisil meelde ühte olulist ja eluks vajalikku käitumisviisi – kandke helkurit! 

Neljas võimalus noortel ennast väljendada on erinevad sündmused, milles on noortel 

võimalik kaasa lüüa või mida korraldades saavad noored erinevaid oskusi ja kogemusi 

hankida. Ühe näitena lavastati fotol moeshow. Antud juhul kaasati foto idee väljamõtlejate 

poolt fotole kaks kooliõde, kes parajasti käimasoleva stiilipäeva raames olid ennast 

kostümeerinud. Haarati kinni heast võimalusest foto reaalsemaks muuta ehk jäljendada 

paremini situatsiooni/ olukorda, mida sooviti fotol näidata.  

 

Foto 144 „Noored särama“ – noorte üritused, mis annavad neile võimaluse särada ja tähelepanu 
püüda. 

 

 

Neljas mõnevõrra organiseeritumale noori nähtavaks tegevale võimalusele on pühendatud 

foto number 14, mille pealkiri on „Visuaal: uudised ainult noortele.“  

Ülesandepüstitust ning mõnda näidet kuulduna ehitas kolmas grupp enda idee üles esialgu 

lausa videolavastusele, kuid lõpuks siiski leidsid, et neile antud ajaga seda valmis teha ei ole 

võimalik (vähemalt sel tasemel, mida nemad enda peades ette kujutasid).  

Alternatiivina tekkis kaks fotot, mis väljendasid lavastust uudistesaatest, mida teevad noored, 

milles osalevad noored, mis on mõeldud noortele, kuid samas ei jäta välja mitte ühtegi teist 
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sihtrühma (nt erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvad noored, kes on seetõttu ka 

erinevates kooliastmetes). Seega, on uudistesaate idee olla inspiratsiooniks igas vanuses 

inimestele läbi edukate ja huvitavate inimeste, keda saadetesse külla kutsutakse ning 

intervjueeritakse.  

Veelgi enam, noorematele noortele (alla 16 eluaasta) on mõeldud „tõsisemate“ teemade 

vahel jooksvad videoklipid (nt multikad või sketšid jne), mis pakuks ka neile miskit. Samal 

ajal annaks neile põhjuse seda kanalit vaadata ning seeläbi tutvustada ka teisi saateid, mille 

sisu on küll veidi tõsisem, aga oluline neilegi teada. 

Foto 155 „Visuaal: uudised ainult noortele.“ 

 

 

Kindlasti üheks noorte kaasamise võimaluseks on erinevad noorteorganisatsioonid, mille 

tegevus ongi otseselt noorte jaoks mõeldud. Üheks selliseks ühenduseks on skaudid, kelle 
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peamiseks tegevusvaldkonnaks on loodus ning noorte õpetamine seal edukalt hakkama 

saamiseks. Järgneva foto pealkiri rõhutab, et kõik on võimalik, kui püüelda – mis ei ole 

võimatu ei füüsiliselt ega vaimselt.  

Fotole on jäädvustatud organisatsiooni ühine väljasõit, mille käigus tegeleti peaasjalikult 

mägironimisega. Tõenäoliselt on tegu ettevõtmisega, mis nõuab piisaval määral julgust, 

ettevõtlikkust ning organiseeritust. Fotol endal võib kirjeldatud ideele leida ka sümboleid, 

mida ühe noorteühingu tegevuse eesmärke ja tegevusi kirjeldades saab kasutada.  

Täpsemalt, fotol ei ole kujutatud noort kui üliinimest, vaid ta kannab kiivrit ning omab raskel 

katsumusel ja oma eesmärgi saavutamise juures tuge (antud juhul julgestusrihmad näiteks). 

Seega, miski ei ole võimatu, kui sa ise tahad ning sul on inimesed, kes sind toetavad – olgu 

need siis lähedased või sõbrad, tuttavad sinu organisatsioonist.  

Viimasel võivad osutuda ühe noore elus eriti oluliseks, sest nendega tehakse koos asju, mis 

neid ennast kõige rohkem huvitavad ning nendega koos ületatakse olulisema tähtsusega 

takistusi.  

 

Foto 166 „Võimatu – kõik on võimalik, kui püüelda!“ isegi kuristikust välja ronimine päikese poole. 
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Fookusgrupiintervjuudes toodi suurepäraseks noorte kaasamise võimaluseks 

osaluskohvikuid, mis on hetkel veel populaarsed teatud noorte hulgas, kuid pakuti välja 

mõned võimalused selle levitamiseks.  

Viidatud sündmust iseloomustati näiteks järgnevalt: „kui mina käisin esimest korda 

maakondlikul osaluskohvikul, siis mina sain sealt küll sellise vauu tunde, et see on ikka äge 

värk jaa.... sain endale kaasmõtlejaid ja saime üldse teada, kus see noortekogu asub ja 

saime öelda, et me tahame tulla ja teha.“  

Osaluskogude toimumise ja seal toimuva laiemale noorte hulgale tutvustamiseks võiks taas 

võtta appi sotsiaalmeedia võimalused ning just viimasel ajal üha populaarsust koguva live’i 

kasutamine. Idee sündis edasiarendusena ühes koolis seoses osaluskogu toimumise info 

jagamise viisist.  

„ma ei tea, kas see oleks lahendus, aga ma võiks tuua ühe idee... siis, kui osaluskohvik 

toimub, see on vist laupäevane päev, siis kooli ei ole ning need noored, kes tahavad olla 

sellesse kaasatud, kuid ei saa kohapeale minna, siis ..meie võiks teha nii, et lähme live’i... et 

õpilased saaksid seda näha Facebookis“ 

Vestluse käigus idee väga suurt toetust ei leidnud, kuid nenditi, et selle võimalikkuse üle 

saab otsustada siis, kui asi ära proovitakse.  

Lisaks, füüsiliselt organiseeritumate kaasamisviiside puhul peavad noored oluliseks nö juhi 

või eestvedaja olemasolu. Sellisel viisil on seni mitmeid edukaid ideid ellu viidud. Näitena 

toodi ühes fookusgrupiintervjuus välja koolide ning noori esindava kohaliku organisatsiooni 

omavaheline koostöö. Täpsemalt, organisatsiooni uus esimees suhtles koolidega ning tegi 

ettepaneku igast koolist kaks esindajat antud organisatsiooni määrata. Sellisel viisil on kõigi 

koolide soovid ja nägemused paremini esindatud.  

„meil on nüüd niimoodi, et igast koolist peab olema esindaja ning seeläbi on rohkem kuulda, 

mida keegi tahab“ 

Organiseerituma tegevuse plussideks on kindlasti konkreetsete otsuste vastu võtmine ning 

ka nende planeeritum elluviimine. Samas kaasneb sellega teatav vastutus ning kohustus 

organisatsiooni tegevuses osaleda, kui kord on selle liikmeks juba hakatud. Siinkohal on 

noorel võimalus ise otsustada, mis on temale meelepärasem. Olgu siis otsustamise ajendiks 

kas või piparkoogid.  

„minul on kõige parem lugu (naerab). /---/ ma tahtsin ka neid piparkooke teha, aga siis 

selgus, et sinna saavad minna ainult noortevolikogu liikmed. Siis ma registreerisin ennast. 

Ainult piparkookide tegemise pärast, aga pärast hakkas see huvitama ja siin ma olen“ 

Just erinevates organisatsioonides osalevad noored näevad nende tegevust seal kui akent 

ühiskonda või siis organisatsioonid on noorte aknaks ühiskonda. Noorest endast sõltub, kas 

ja kuidas ta sellest aknast välja vaatab või kuidas neid selle läbi nähakse. Samas klaas 

noorte ja organisatsioonist väljaspool inimeste vahel võib mõnikord olla udune või must ning 

seetõttu ei nähta üksteist piisavalt (selgelt).  
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Foto 177 Noorte aken ühiskonda 

 

 

Organisatsioonides toimuvad erinevad sündmused ning tegevused võivad tuua välja noortele 

olulisi küsimusi ning murekohti, mida saavad neid juhendavad noored vahendada vanemate 

inimesteni.  

Noortel on oma nägemus ja arvamus probleemidest, samuti on arvamus samast probleemist 

ka vanematel ning kui need arvamused kokku saavad, tekib omakorda kolmas arvamus. 

Sealt edasi neljas arvamus võib tulla veel omakorda mõnelt muult spetsialistilt, kellel on 

teadmised ja oskused märgatud probleemidele lahendusi leida.  

Samuti, noorte eneseväljendus neid puudutavates küsimustes ei pea alati olema sõnaline 

(kõnes või kirjas), vaid tuleks katsetada ka veidi loomingulisemaid tegevusi, mis pakuks ka 

noorele mugavamat situatsiooni ning huvitavamaid kogemusi kui lihtsalt kellegi küsimustele 

vastamine seda on.  
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Foto 188 Arvamused loovad arvamusi ja tervikut 
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Noorte endi valikud 

 

Kindlasti üks läbivaid teemasid taaskord kõikidel fotodel on noored ning nende endi valikud. 

Täpsemalt, noored seostavad ühiskonnas nähtaval olemist edukusega ning edukaks 

saamiseks tuleb sul teha elus otsuseid. Veelgi enam, tuleb teha häid ja tarku otsuseid, mis 

viivad sind edasi elus.  

Näiteks kooli ning sealt saadava hariduse ning selle nimel töötamisega seostub foto, mille 

peakirjaks otsustati panna „Õpi, õpi hoolega, siis saad kooki moosiga.“ Pealkirjale lisati 

täpsustuseks, et peasõnum on see, et sina ise oled oma elu peremees.  

 

Foto 199 „Õpi, õpi hoolega, siis saad kooki ja moosi“ ehk olla oma elu peremees 

 

 

Teisalt, alati ei pea olema noor nähtav ühiskonnale kui tervikule, vaid valitud osadele sellest. 

Näiteks foto nr 19 pealkiri soovitab olla noorel nähtav valikutele, mis elus on ning teha oma 

valikud teadlikult. Selliselt tegutsedes oled ka teistele (sh otsustajatele) nähtavam.  
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Foto 20 „Ole oma valikutele nähtav!“ – noored teevad elus valikuid, mis muudab nad teistele 
inimestele (sh otsustajad ühiskonnas) märgatavaks või mitte. 

 

 

Ühe inimese, sh noore valik on see, kas ta otsustab näha ja märgata mõnda probleemi ning 

seejärel otsus, kas ta aitab selle lahenemisele mingil viisil kaasa või mitte. Sageli aga ei ole 

otsuse tegemine nö must ja valge, vaid puudutab peale tema enda mitmeid teisi inimesi. 

Sellistel juhtudel tuleb olla tark ja kaalutletud, aga samas ka julge.  
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Erinevad sotsiaalsed probleemid, mis puudutavad ennekõike noori on kindlasti neile endile 

väga emotsionaalsed ning mõjutavad neid ka edasises elus. Üheks taoliseks mõjutajaks võib 

olla vägivald ning fokuseeritumalt koolivägivald. Antud teema ei ole võõras ilmselt ühelegi 

noorele, kes järgneva foto valmimisel osales. Seda tõestab ka see, kui vaadata kuivõrd 

läbimõeldud ja mitmetahuline on fotol toimuv. 

Noorte sõnum kujutatuga on, et noor peab olema õiglane, aus ja julge, et olla nähtav. Samas 

pealkiri „Vägivalda ei lahenda vägivallaga!“ annab edasi tarkust, mille otsest ja ka sügavamat 

mõtet peaks erinevates olukordades meeles pidama ka täiskasvanud.  

 

Foto 201 „Vägivalda ei lahenda vägivallaga“ – noor peab olema õiglane, aus ja julge, et olla nähtav! 
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Inimeste omavahelistele erinevustele suunab tähelepanu pöörama ka foto nr 21, mis 

keskendub oma pealkirjas taaskord julgusele, kuid kindlasti viitab noorte poolt tehtavatele 

valikutele. Eelkõige nendele valikutele, mis puudutavad just teda ennast individuaalselt ning 

teisi noori, kellega igapäevaselt kokku puututakse koolis või vaba aega veetes.  

Täpsemalt, foto nimega „Julge olla erinev“ rõhutab, et olla erinev ei tähenda olla kehvem 

ning tuleks siiski oma rada käia. Antud juhul fotol antakse mõte edasi situatsiooniga, kus 

raamatu lugemine koolis vahetunni ajal muudab sind teistest nutitelefonide kasutajatest väga 

erinevaks ning võimalik, et seetõttu ei ole sul teistega palju ühist.  

 

Foto 212 „Julge olla erinev“ – olla erinev ei tähenda olla kehvem ning tuleks siiski käia oma rada. 

 

 

Positiivne oli noori juhendades tõdeda, et nad mõtlevad endaga toimuva üle sageli ning võib 

öelda ka erinevatest suundadest. Üheks oluliseks osaks nende elus on kindlasti tervis. 

Noored mõtlevad enda tervisele sageli ning mitte ainult vaimsele osale tervisest (millest ka 

teised väga palju nende ümber räägivad), vaid ka füüsilisele. Foto pealkirjaga „Edu peitub 

helkuris!“ annab otseselt märku sellest, et noor ise valib kas tahab tervelt elada või mitte.  

Noored ise siiski selgitavad fotot mõnevõrra teisest vaatenurgast. Täpsemalt, noorte jaoks on 

oluline edukus. Selleks, et edukaks saada, tuleks nende endi hinnangul kooli ja igale poole 

mujale kohale jõuda.  
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Foto valmimise ajal tuli õpilastel võtta ette evakuatsiooniharjutus ning inspireerituna sellest, 

et neil olid tol hetkel kaasas joped, kasutati fotol helkurit ning sellest tulenevalt pimeda 

vastandi ehk valge omavahelist kompositsiooni. Ole pimedas nähtav helkuri abil, jõua 

turvaliselt kooli, omanda hea haridus ning just siis võid olla edukas inimene, kes võiks lausa 

Pisa torni taolise kuulsa ning tuntud ehitise ehitada. Selline mõtlemisviis tõstab kindlasti 

tõenäosust, et noored suudavad jätta omanäolise jälje sinna, kuhu nad seda soovivad jätta.  

 

Foto 223 „Edu peitub helkuris!“ 

 

 

Oma jälje jätmisest räägib ka järgmine foto, mis räägib sellest, kuidas õpilastele korraldati 

koolis konkurss teemal, missugune võiks olla see traditsioon, mida iga üheksanda või 

kaheteistkümnenda klassi lõpetades järgida saaks. Selles koolis, kus foto autorid õpivad, 

valiti taoliseks traditsiooniks kooli seinale lõpetavat klassi iseloomustava seinamaalingu 

loomine.  

Teisisõnu, iga üheksanda või kaheteistkümnenda klassi õpilased pidid enne lõpetamist koos 

oma klassikaaslastega mõtlema välja foto, mis iseloomustaks neid kõige paremini ning 

kaunistaks ühe nende kooli seina mõnes koridoris. Muidugi ei ole tegu kohustusega, vaid 

noorte ühe kaasamise viisiga, mis annaks neile võimalusi enda loomingulisust ning ideid 

väljendada ka kooli formaalses keskkonnas.  

Teemasid, mis seni ühes Eesti koolis seinamaalingutel kujutatud, on erinevaid ning on 

nähtavad alljärgneval fotol.  Igal klassil on oma lugu ning seda on püütud parimal moel edasi 
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anda. Lisaks sellele, muudab taoline traditsioon kooli ilmet sõbralikumaks ning julgustab 

noori mõtlema, looma ning olema oma elu da Vinci.  

 

Foto 234 „Vabad käed – igaüks on oma elu da Vinci“ 

 

 

Noored teavad, et tegelikkuses tuleb neil enda otsused ise teha, kuid loodavad samas abile 

ja toele kogenenumate poolt. Kindlasti ei ole see vale ega rumal, vaid ülevaade võimalusest 

ning asjadest üldiselt.  

Samuti teavad noored, et nende valikud mõjutavad nii neid kui teisi nende ümber. Seetõttu 

on oluline teha võimalikult adekvaatsed ning sealjuures kasulikud valikud – vaid nii on 

võimalik saada seda, mida soovitakse ja vajatakse. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
 

Antud uuringu valmimine ei läinud alati nii nagu algselt plaaniti, kuid tulemuse üle võib siiski 

rahul olla. Samuti, kindlasti ei ole siinne ülevaade täielik ning kogutud andmetega on võimalik 

veel sügavamale minna ning nagu eelnevalt mainitud, viia läbi edasisi analüütilisi vestlusi 

noorte endiga käsitledes samu fotosid.  

Esmasest ülevaatest kujunes välja viis põhikategooriat, kuidas fotodel kujutatut kirjeldada. 

Esiteks, noored ei saa ilma internetita ning internet ei saa ilmselt ka ilma noorteta. 

Virtuaalne suhtlemine, internetist info saamine ning sotsiaalmeedia on olulisel kohal 

praeguste noorte elus. Tõepoolest räägivad mitmed uuringud sellest, kui kahjulik võib olla 

internet ühe noore arengule, kuid samal ajal ilmub üha uusi uuringuid selle kohta, kuidas 

internet ja sellega koos ka nutiseadmed noori arendavad.  

Seega ühest vastust ilmselt interneti ja sellega kaasnevate kasude ja kahjude kohta ei ole, 

kuid see ei olnud ka antud uuringu eesmärgiks. Fotodest ning nende valmimiseprotsessi 

käigus kõneldu põhjal võib öelda, et internet on efektiivne viis noorte kaasamiseks neid 

puudutavate küsimuste üle arutamiseks ning sellealase informatsiooni levitamiseks.  

Teiseks, fotodel kujutatule sõnalise tähenduse andmisel kerkisid mitmel korral esile 

märksõnad nagu „võrdsus“ ja „tõestamine.“ Nimelt noored tunnevad, et nad siiski ei saa 

sageli rääkida endast vanematega kui võrdsetega. Võimalik, et see ei peagi nii olema, kuid 

noortel teatud juhtudel see soov siiski on. Samuti, mõnikord lihtsalt rääkimiseks tuleb noortel 

teha palju eeltööd ja „tõlketööd“, et teha ennast vanematele arusaadavamaks või 

tõsiseltvõetavamaks. Seega selleks, et noortel tekiks dialoog endast vanemate (sh 

otsustajatega), on neil vaja ennast tõestada.  

Noorte paremaks kaasamiseks võiks võtta fookusesse mõlema dialoogi osapoole 

arendamise ja harimise antud küsimuses. Üheks võimaluseks siinkohal oleks näiteks 

sarnaste (nagu antud uuringus kasutatud fotografeerimine) loomingulisemate projektides 

osalemise võimaldamine. Sel juhul on noortel võimalik ennast ka muudel viisidel peale 

sõnade (sh numbrite, argumentide, faktide jms) väljendada ning Eesti Noorteühenduste Liit 

võiks olla sel teel saadud info ja teadmise vahendaja kahe osapoole vahel.  

Viimase ettepanekuga seostub järgmine väga tugevalt läbiv märksõna – julgus. Väga palju 

oli fotodel näha tegevusi, mis viitavad sellele, et noortel peaks olema rohkem julgust. Olgu 

selleks siis oma (valju) hääle kasutamine, teistest erinev olemine, oma asja ajamine või oma 

enda valikute tegemine.  

Siinkohal on aga keeruline tuua välja selget soovitust või ettepanekut, kuidas noorte julguse 

tekitamise või säilitamisega tegeleda. Selle märksõna taga peitub tõenäoliselt sügavam mõte 

ning selleks on noorte enesekindlus ning sotsiaalsed oskused.  

Samas siiski ka huvi ning motiveeritus mõtlemaks kaasa neid puudutavatele küsimustele 

ühiskonnas üldiselt. Nimelt, rääkides noortega valimistest ning võimalusest minna valima 

kohaliku omavalitsuse valimistel, selgus sageli, et noored ei tea keda valida, sest nad pole 

kursis, kelle või missuguste valimislubaduste poolt üldse hääletada. See omakorda näitab 

seda, et neil ei ole reaalset kokkupuudet valdkonnaga.  
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Võiks ehk mõelda sellele, kas ja kuidas soodustada noorte kokkupuudet kohaliku elu 

küsimustega. Nende noorte, kes praegu ise aktiivselt mõnes noorteorganisatsioonis 

tegutsevad, hinnangul on osaluskohvikud väljundiks, kuidas küsimusele läheneda. 

Eesmärgiks peaks olema leida võimalusi, kuidas neil sündmustel toimuvat teiste ehk antud 

juhul enamiku noorteni Eestis viia. Üheks väljapakutud lahenduseks võiks olla live-

ülekanded.  

Kindlasti üheks võimaluseks noori kaasata on erinevad organisatsioonid ja ühendused, 

mis tegelikult juba üle Eesti eksisteerivad ning tegutsevad. Siinkohal tasuks ehk kaardistada 

nende kvaliteet ning sobivus praeguste noorte huvidega.  

Vesteldes fookusgrupiintervjuude ajal keskmisest Eesti noorest aktiivsema noorega selgus, 

et nende nägemus noorte suuremast või siis efektiivsemast kaasamisest on üpris 

pessimistlik. Oma roll võib siin olla sellel, et praegused noortepoliitikaga tegelevad 

organisatsioonid on üpris piiratud ringi inimeste pärusmaa. Tõepoolest, selge on see, et 

näiteks osaluskogudesse koonduvad ühed ja samad aktiivsed noored. Eriti on seda näha 

väiksemates kohtades Eestis ning samal ajal on need samad noored koolide 

õpilasesindustes ning pakutavates huviringides. Läbivalt osaluskogusid puudutavates 

uuringutes räägitakse sellest, et noored on passiivsed ning neid ei huvita osaluskogude 

tegevus.  

Tehes käesoleva uuringu põhifookuses olevat fotoprojekti nägin ma palju noori, kes tegelikult 

huvituvad samadest teemadest, küsimustest, millega tegeletakse osaluskogudes. Siiski 

tundus, et põhjus miks need noored („tavalised keskmised kooliõpilased“) ei kuulu neisse 

nimetatud noorteorganisatsioonidesse, on seotud teatud mõttes nendega kaasas käiva 

„seotusega.“ Noored ehk ei vaja taolist seotust, vaid praeguse ühiskonna 

individuaalsusvajadusega kooskõlas olevat seotust. Kuhugi organisatsiooni kuulumine ei ole 

tegelikult oluline, vaid meeldivam on teatud mõttes impersonaalsus ning noorte koondamisel 

tuleb õppida kohanema nende sotsiaalse suhtlemise võimekusega.  

  



38 
 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

Bohnsack, Ralf (2008). The Interpretation of Pictures and the Documentary Method [64 

paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(3), 

Art. 26, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803267.  

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis. London: SAGE 

Eesti statistika aastaraamat (2016). Statistikaamet: Tallinn.  

Harper, D (2002) Talking about pictures: a case for photo elicitation. Visual Studies, Vol. 17, 

No. 1. 

Knoblauch, Hubert; Baer, Alejandro; Laurier, Eric; Petschke, Sabine &Schnettler, Bernt 

(2008). Visual Analysis. New Developments in the Interpretative Analysis of Video and 

Photography [30 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 

Research, 9(3), Art. 14, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803148. 

Strack RW, Magill C., & McDonagh, K. (2004). Engaging youth through Photovoice. Health 

Promotion Practice, 5(1), 49-58. 

Turu-uuringute AS (2016) 

https://www.elisa.ee/et/elisast/organisatsioonist/elisa/uudised/1279/turu-uuringute-as-pool-

eesti-elanikest-kasutab-nutiseadmeid-ja-mobiilset-internetti  

Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for 

participatory needs assessment. Health education & behavior, 24(3), 369-387. 

(http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109019819702400309)   

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803267
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0803148
https://www.elisa.ee/et/elisast/organisatsioonist/elisa/uudised/1279/turu-uuringute-as-pool-eesti-elanikest-kasutab-nutiseadmeid-ja-mobiilset-internetti
https://www.elisa.ee/et/elisast/organisatsioonist/elisa/uudised/1279/turu-uuringute-as-pool-eesti-elanikest-kasutab-nutiseadmeid-ja-mobiilset-internetti
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109019819702400309

