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"Mobiiltelefoni kaamera on muutunud noore põlvkonna
jaoks tavaliseks ning samas väga oluliseks, isegi
hädavajalikuks vahendiks onlines toimuva enda
virtuaalse identiteedi loomisel ja ülalpidamisel. Füüsilisel
ja virtuaalsel identiteedil ei ole selles põlvkonnas enam
erinevust. Mobiiltelefoni võimalused enese ja maailma
jäädvustamisel, sõnumite ja visuaalide töötlemisel ja 
jagamisel on suures osas vanematele tavakasutajale
tundmatud. Ometi on nutitelefoni näol tegu väga võimsa
arvutiga, mille võimalused on erakordselt laiad. Need 
tuleb lihtsalt avastada."



MILLENNIALID JA MOBIILFOTOGRAAFIA (1980-1999 sündinud, Generation Y)

21. sajandi noore seisukohast vaadates on igaüks fotograaf, kuna neil on pidevalt kaasas vahend ja 
oskused, kuidas digitaalseid kujutisi jäädvustada, töödelda ja jagada. Suur osa noorte suhtest
maailmaga käibki läbi (mobiili)fotograafia. 

Täna pildistatakse maailma mobiiiltelefonidega palju rohkem kui fotoaparaatidega. Noored kasutavad
fotograafiat sotsiaalselt kommunikatiivse tööriistana.

Nad näevad maailma läbi foto, kuid suhtlevad ka varem teiste poolt loodud kujundite kaudu, neid
laikides või jagades, edastades oma ideid, tundeid ja nägemusi. Üheks näiteks on Instagramis
postitamine. Umbes 50% internetikasutajatest kasutab Instagrami. 

Fotode tegemise eesmärk on rikastada ühist kogemust fotode tegemise ja jagamise kaudu
sotsiaalmeedias. 



NUTITELEFON ON IDENTITEEDI OSA

Digitaalne kaamera on iga noore loomulik kaaslane. Üks uuring ütles, et 80% 1980-1999 sündinutest
hoiab oma telefoni ka magades voodi juures. Nad näevad multifunktsionaalset nutitelefoni “oma
identiteedi osana”. 

See on nende kell, äratuskell ja videokaamera. Samuti GPS süsteem, kalender ja krediitkaart; ligipääs
emailidele, SMSidele, Messengerile, muusikale, mängudele, videokõnedele, sotsiaalmeediale ja 
otsingumootoritele. Sellega saab teistele näidata oma portfooliot või kodulehte. 

Kaamera on vaid telefoni üks aspekt, mis aga see-eest on väga tihedalt seotud millennialide eelpool
mainitud identiteetidega.

Juba 2014. aastal tehti internetti kokku umbes 1 triljon fotot. FBsse laetakse iga minut üle 200 000 
fotot.



NUTITELEFONI KAAMERA AITAB KORRALDADA ISIKLIKKU ELU

Uuringute järgi on nutitelefoni kaamera noortele vajalik sotsiaalseks suhtlemiseks. 

Kuid mitte ainult: ka pildistatakse tahvlit, kirjutamise asemel loengutes, makstakse arveid, tehakse
ülekandeid. Uued lahendused võimaldavad arvet pildistades selle eest maksta ja toitu pildistades
selle kalorite sisaldust teada saada. 

Telefonist on saanud noorte igapäevase elu lahutamatu ja asendamatu osa. Fotod loovad, peavad
üleval ja tugevdavad sotsiaalseid sidemeid nii online’s kui füüsiliselt lähedal olevate sõpradega.

Elu online’is on sama tähtis kui füüsiline elu. Eraldada füüsiline elu virtuaalsest kui “päris” elu ei ole 
nende jaoks enam asjakohane, virtuaalne elu on sama päris. 

Tänased noored, suhtuvad fotograafiasse kui oma elustiili tähtsasse osasse, mis baseerub nende viisil
fotode jagamise kaudu olla ühenduses oma sõprade ja perekonnaga. Fotosid ei tehta mitte iseendale
jäädvustamiseks, VAID TEISTELE NÄITAMISEKS. 
Instagram on selleks peamine põlvkondlik sidevahend. 



FOTO KUI PERSONAALNE BRÄNDING JA IDENTITEEDILOOJA

Fotod on ka noorte isiksuse ja väljapoole suunatud enesepildi esitlemisel väga tähtsad. See on 
personaalne bränding, mis esimesel pilgul tuntub enesepromona. Sügavamalt analüüsides aga noored
inimesed identifitseerivad nii oma suundumusi ja kirgi ning väljendavad oma valitud teed, selle asemel, 
et ise teiste poolt juhitud saada. 

Millennialid kasutavad fotosid reaalse ja usaldusväärse tõendina, et manipuleerida teisi inimesi
selleks, et neid nähtaks teatud online isiksusena, samuti ka e-isiksuse või online identiteedina. 

See on teatud isiklik, sotsiaalne võrgustikupõhine bränding, mille noored disainivad selleks, et 
saavutada seda, kuidas teised inimesed neid näeksid, eriti sõbrad, perekond ja võimalikud tööandjad. 

(See võib olla ka teeseldud, nt hobusepiltide postitajal ei pruugi olla midagi hobustega pistmist, kuid ta 
loob niimoodi endast positiivse loomasõbra imago.) 

Noorte jaoks on fotodel suur väärtus, sest need on usaldusväärsed ideede edastajad, mis on otseselt
seotud isikliku identiteediga.



MIS ON MOBIILTELEFONI KAAMERA NOORE 
INIMESE JAOKS?

• Tema identiteedi lahutamatu osa. (Päris ja online maailm on võrdsed!)
• Igapäevase isikliku elu asendamatu korraldaja.
• Sotsiaalsete suhete hoidja.
• Ideede edastaja.
• Teiste inimeste mõjutaja.
• Inimese identiteedi looja kasutaja poolt loodud ja laenatud visuaalide

kaudu










