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Noorte osalusest on ilmunud üksjagu uuringuid, kuid ometi leidub kaks mõneti varju jäänud gruppi, 

keda on selle nurga alt vähem kajastatud: (1) maapiirkondades elavad ning (2) vene emakeelega 

noored. Maanoori on uuritud peamiselt tööturu- ja haridusvõimaluste ning maalt lahkumise võtmes, 

vähemusrahvusest noori integratsiooni raames. Samas on tehtud mitu uuringut, mis aitavad nende 

gruppide osalusteemadele valgust heita ja juhivad tähelepanu probleemkohtadele nii regionaal- kui 

ka integratsioonipoliitikas. Raport osutab uuringutest välja koorunud olulisematele teemadele ja 

sõlmpunktidele. 

Raport koosneb neljast osast. Esmalt tutvustatakse osaluse teemat regionaalsest ja vähemusrahvuste 

vaatenurgast, järgnevad Eesti uuringutel põhinevad kokkuvõtted noorte osalusest kahes osas: (a) 

regionaalse poole pealt ja (b) läbi etnilis-kultuurilise prisma. Neljas osa pakub võimalikke lahendusi, 

toetudes uuringule digitaalsetest rakendustest noorsootöös. 

Rahvusvaheline taust 

Kui varasematel aastatel on noorte osalemist mõõdetud peamiselt nn konventsionaalsete poliitiliste 

vormide kaudu – valimised, poliitilised (noorte)organisatsioonid ning demonstratsioonid –, siis 

praegu defineeritakse teaduskirjanduses osalust märksa laiemalt. Sellena mõistetakse ka tarbimis-

otsuste tegemist ja kogukondlikku tegevust, samuti tegevusetust – hääletamata (ja muul moel 

osalemata) jätmist võib defineerida osalemise vormina.1 Tänu osaluse ümberdefineerimisele on 

hakatud pöörama tähelepanu selle erinevatele vormidele, mida varem pole ühiskonnas märgatud. 

Uus vaade on aidanud uurijate tähelepanu pöörata ka osalusele kaugemates piirkondades ja 

vähemusrahvuste seas, laiendades nii fookust, mis seni on jätnud esiplaanile põlisrahvusest linna-

noore. Seni kõrvalejäänud gruppide osalusvormid on mitmekesisemad nn konventsionaalsest 

osalusest. 

Noorte osaluse teadlikul suurendamisel on tähtis see, kuidas neid erinevatesse otsustus-

protsessidesse kaasata. See võib tähendada (a) informeerimist; (b) konsulteerimist; (c) (ülalt alla) 

kaasamist; (d) koostööd; (e) jõustamist/võimestamist.2 Kõigil neil kaasamise aspektidel on Eestis 

omad eripärad, kui me räägime maapiirkonna või vähemusrahvuste osalusest ja võrdleme seda põlis-

rahvusest linnanoorte omaga. Noorte informeerimine on raskendatud nii regionaalsest kui ka 

keelelisest aspektist – ühelt poolt liigub info aeglasemalt hajaasustuses, kus ka digilevi on kohati 

vilets, teisalt levib info enamasti vaid riigikeeles. Sama kehtib institutsioonidesse kaasamisel, sest 

need asuvad maanoorest kaugel ning valdavalt tegutsevad eesti keeles. On täheldatud, et maapiir-

kondades on vähem inimressurssi, mistõttu ei suudeta kaasata kõrvalejäänud noori ning tegeletakse 

niigi aktiivse noortesegmendiga, süvendades juba kehtivaid võimusuhteid.3 

Omaalgatusliku osalemise üks äärmuslikumaid vorme on mäss ja rüüstamine.4 Sageli jääb see 

vaatluse alt välja, pigem loetakse osaluseks (protestide seas) rahumeelseid demonstratsioone. Lihtne 

on rüüstamist kriminaliseerida ja mässulisi kurjategijateks tembeldada, nägemata selle taga poliitilist 

ängi ja meelsust. Kui aga süveneda mässude tekkepõhjustesse, võib näha, et mässulised on mitmeski 

                                                           
1 Farthing, R. (2010). The politics of youthful antipolitics: representing the ‘issue’ of youth participation in politics. Journal of Youth Studies, 

13(2), lk 181–195. 

2 Trivelli, C. ja Morel, J. (2020). Rural youth inclusion, empowerment and participation. The Journal of Development Studies, online first. 

3  Sealsamas. 

4 Akram, S. (2014). Recognizing the 2011 United Kingdom riots as political protest: A Theoretical framework based on agency, habitus and 

the preconcsious. The British Journal of Criminology, 54(3), lk 375–392. 
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mõttes tõrjutusriskis. Näiteks Londoni (ja teiste Inglise linnade) 2011. aasta mässude tõttu kohtu alla 

antud inimestest 78% sai sotsiaaltoetusi, valdav osa neist pärines vaestest elamurajoonidest, nad olid 

madala haridustasemega ning nende töötuse määr oli kõrge.5 See viitab, et rüüstav mäss on siiski 

poliitilise iseloomuga, omalaadne protest strukturaalse ebavõrdsuse vastu. Kehvemas sotsiaal-

majanduslikus olukorras olevatel ühiskonnakihtidel puuduvad sageli vahendid ja oskused, kuidas oma 

poliitilisi õigusi väljendada normikohaste osalusvormide abil, ja nii ületavadki nad konventsionaalsete 

osalusvormide piirid, kui pettumus on juba piisavalt suureks paisunud.6 

Paralleele pole ka Eesti ühiskonnast keeruline otsida – 2007. aasta aprillis toimusid seoses pronks-

sõduri ümberpaigutamisega rahutused, milles osalesid suuresti venekeelsed noored, kelle sotsiaalne 

ning hariduslik taust oli keskmisest madalam. Kuigi sellest on möödunud juba enam kui kümnend, on 

see teemana ikka veel aktuaalne ning seetõttu vajadus marginaliseerunud noorte osalusuuringuteks 

endiselt terav. Eesti uuringud on näidanud, et nn mitteaktiivseid noori on ühiskonnas enam kui 

kolmandik ning pahatihti on nad heitunud, pettunud ning kehvemal majanduslikul positsioonil.7 Aeg 

on näidanud, et selline nördimus võib kujuneda plahvatusohtlikuks. Selle vältimiseks on oluline otsida 

võimalusi noori kaasata. 

Osalus maapiirkondades 

Noorte kaasamist omavalitsuse tegevustesse mõjutavad mitmed tegurid, alates munitsipaalüksuse 

suurusest ja finantsvõimekusest kuni konkreetsete isiklike sümpaatiateni.8 Kuigi maapiirkondades on 

eri omavalitsusüksustes erinäolised probleemid, on mitmel pool noorte osaluse kaasamisega 

seonduvad mured sarnase iseloomuga. 

Aja- ja inimressurss, finantsid ja distantsid 

Nagu eespool mainitud, valmistavad hajaasustuse puhul sageli probleeme osalustegevuste kaugus ja 

transpordivõimalused. Lisaks distantsile ja sellest tingitud kehvemale ligipääsule teenustele mõjutab 

seetõttu noorte osalust ka ajaressurss – suur osa päevast kulub transpordile ning seetõttu on maa-

piirkondades elavatel noortel vähem võimalusi ise oma vaba aja üle otsustada.9 Maapiirkondades on 

ka vähem inimressurssi võrreldes suurte keskustega ning seetõttu ka noorte võimalused ahtamad – 

kui väikeses piirkonnas tegutseb jalgpallitreener, puudub seal korvpalliga tegelemise võimalus, kui 

toimib filmiring, pole tõenäoliselt näiteringi jne.10 Nii on ka kõrvalejääjate kaasamine maal 

keerulisem, sest kui ühes tegevuses pettutakse, on raskem leida uut sotsiaalset kollektiivi või 

                                                           
5 Sealsamas. 

6 Treadwell, J., Briggs, D., Winlow, S. ja Hall, S. (2013). Shopocalypse now. Consumer culture and the English riots of 2011. British Journal 

of Criminology, 53(1), lk 1–17; Bassel, L. (2013). Speaking and listening: The 2011 English riots. Sociological Research Online, 18(4), lk 

111–121. 

7 Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D. ja Trumm, E. (2018). Noorte osalus 

otsustusprotsessides. Tartu: Tartu Ülikool, lk 15. 

8 Nugin, R. (2017). Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes, sh noorsootöös. Noorteseire aastaraamat 2016. Mitte- ja informaalne 

õppimine. Tallinn: Eesti Noorsootöökeskus, Tallinna Ülikool, lk 89–103; Lang, A., Kallaste, E. ja Aland, L. (2020). Omavalitsuste võimekus 

noortele osalusvõimaluste loomisel kohaliku tasandi otsustusprotsessides. Tallinn: Eesti rakendusuuringute keskus Centar, lk 26. 

9 Aksen jt., Noorte osalus otsustusprotsessides. 

10 Nugin, R. Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes; Nugin, R. (2020). Noorte liikuvuspraktikad ja neid mõjutavad tegurid 

maapiirkondades. Allaste, A.-A.,  Nugin, R. (toim.). Noorteseire aastaraamat 2019-2020. Noorte elu avamata küljed. Tallinn: Eesti 

Noorsootöö Keskus, Tallinna Ülikool. 
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tegevust. Selline asjade korraldus on viinud isegi spekulatsioonideni, et sel põhjusel on maanoored 

omavahel sarnasemad, kui on linnanoored oma eakaaslastega.11 

Noorsootööd komplitseerivad madal palgatase ja kvalifitseeritud tööjõu vähesus.12 Lisaks on paljudes 

väikestes kohtades noorsootöötajal teisigi ameteid ja kohustusi ning noorte kaasamispraktikate 

kujundamisele pole võimalik täiel määral pühenduda.13 Mõned noorsootöötajad kaugemates 

omavalitsustes tunnevad end eemalejäetuna ja tunnistavad, et vajavad rohkem tuge kesksematelt 

organisatsioonidelt (nt ENL).14  

Väikestel omavalitsustel on küll vähe finantsvahendeid, kuid samas parem ülevaade kogukonna 

noortest ja nende vajadustest ning võimekus infot levitada nii, et see jõuaks kogu sihtgrupini.15 

Teisalt võivad väikeses omavalitsuses elada noored hajutatult, nende liikumisvõimalused olla 

piiratumad ning kaasamisel tekivad transpordiprobleemid.16 Seega võivad äärealade noored transpordi-

probleemide ja ajanappuse (kuna sõit võtab aega) tõttu osalusprotsessidest kõrvale jääda ja seetõttu 

pole neil ka võimalust tõstatada teemasid, mis panustaks äärealade probleemide lahendamisse.17 

Omaette teemaks on ka muudel põhjustel otsustusprotsessidest kõrvale jäänud noorte kaasamine. 

Omavalitsuste suhtumine sellesse, kas noored peaksid osaluseks ise initsiatiivi üles näitama või tuleks 

täiskasvanutel nende kaasamiseks pingutada, on väga erinev ja nii võib jääda tähelepanuta mõni 

tagasihoidlik noor, kel endal algatusvõimet napib.18 

Maapiirkonnad ja rahvakultuur 

Kuigi nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi tasemel on äärealadele töötatud välja erinevaid toetus-

meetmeid, on need vahel kindla suunisega ja käsitlevad paikkondi ühetaolisena. Mitut piirkonda 

(Kihnu, Ruhnu) nähakse ühe spetsiifilise rahvakultuuri või vähemuskultuuri hoidjana. Üks näide 

tugeva ja tuntud kultuurilise identiteediga paigast on Setomaa. Seto kultuuri viljelejaid ning 

esindajaid toetatakse mitmekülgselt erinevate eagruppide tasemel. Kui aga noorel puudub Seto 

kultuuri vastu huvi, tõlgendavad täiskasvanud seda pahatihti üldise huvipuudusena ja soovimatusena 

olla aktiivne.19 Sellised noored jäävad paljudest tegevustest kõrvale, mis tekitab neis trotsi ja 

soovimatust ka laiemalt kogukondlikus tegevuses osaleda.20 Selline eemalejäämine ei mõjuta vaid 

nende kultuurilist aktiivsust, vaid vähendab ka nende majanduslikku toimetulekut, sest nende noorte 

jaoks, kes piirkonna kultuurilise identiteediga ei samastu, on vähem enesearendamisvõimalusi ning 

toetusmeetmeid.21 Selliseid noori võidakse kultuurilise identiteedi eitamise tõttu häbimärgistada 

                                                           
11 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 17. See väide on siiski vaid spekulatsioon ja uuringute järgi on maapiirkondade noorte 

kogukonnad heterogeensed. Kuna huviringide ampluaa on väiksem, tegutseb suurem osakaal sama piirkonna noortest sarnase 

huvitegevusega.  

12 Nugin, Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes; Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 29. 

13 Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 45. 

14 Sealsamas, lk 48. 

15 Sealsamas, lk 26. 

16 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides; Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel. 

17 Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 27. 

18 Sealsamas, lk 36. 

19 Annist, A. (2018). Struggling against hegemony: Rural youth in Seto county in Estonia. Uurimisraport, WP6 Etnographic Case Studies. 

HORIZONi projekt PROMISE, lk 13. 

20 Sealsamas, lk 15. 

21 Sealsamas, lk 17. 
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ning süüdistada juurte puudumises, mis muudab nad passiivsemaks ning süvendab soovi kodukohast 

lahkuda.22  

Põhikoolinoored 

Üks aspekt, mida on sageli välja toodud maanoorte napi osaluse põhjendamisel, on osalejate iga. 

Kuna väikestes maakohtades sageli gümnaasium puudub, lahkuvad gümnaasiumiealised noored sealt 

linna õppima.23 Noored viibivad seetõttu kodukohas vähe ning neil pole ühelt poolt osalemiseks 

aega, teisalt aga võib eemalolek tähendada, et koduse kogukonna probleemidega ollakse vähem 

kursis või tuntakse nende vastu vähem huvi.24 2015–2018 läbi viidud longituuduuringus osalenud 

Kristiina25 Pärnumaalt näiteks oli enne linna gümnaasiumi minekut kogukonnas väga aktiivne. 

Iseseisvalt linnas elamine nõudis aga lisaks ajakulule palju finantsressursse ning ta asus kooli kõrvalt 

veel tööle. Seega nappis aega nii kodus käimiseks kui ka sealsetesse tegevustesse panustamiseks. 

Uuringutest on selgunud, et kutsekooli või gümnaasiumi tõttu teisale õppima minev noor ei tunne 

seotust ka uue asukohaga ja kohalik omavalitsus (KOV) sageli ei oska või ei taipa teda kaasata.26  

Niisiis jääb KOVil võimalus tegeleda põhikoolinoortega, kes on aga eagrupina üldiselt vähem aktiivne 

ning ealiste arengute tõttu vähem huvitatud ühis- ja kogukondlikest teemadest. Seetõttu on õpilas- 

või noortevolikogu aktiivi leidmine maal raskem ja mõnel aastal võib eestvedaja leidmata jäämise 

tõttu nende organisatsioonide tegevus sootuks soikuda.27 Mitmete uuringute alusel võib väita, et 

aktiivne noor on aktiivne erinevates valdkondades,28 kuid paraku on nendesuguste osakaal siiski 

väike. Samas on ka selle väikse aktiivi kaasamine komplitseeritud, sest neil on keeruline leida ühist 

aega osalustegevuseks (nt noortevolikogudes) ja see võib kannatada huvitegevuse tõttu.29  

Erinevad osalusvormid 

Linnas on erilaadsete huvidega noortel võimalik leida üritusi ka väljaspool osaluskogusid ning 

seetõttu on linnade noortevolikogud pigem keskendunud poliitilise osaluse arendamisele. Ka linna 

KOV ametnikud võivad taunida seda, et noortevolikogu põhiväljund oleks meelelahutusürituste 

korraldamine.30 Maal on aga keerukas leida piisavalt suurt huvigruppi, keda paeluks vaid poliitilised 

küsimused. Seetõttu püüavad maapiirkondade noortevolikogud sageli korraldada võimalikult laia-

põhjalisi vaba aja veetmise üritusi, mis kõnetaks erinevaid noori.31 Maanoorte osaluskogude tegevus 

                                                           
22 Sealsamas, lk 18. 

23 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides; Nugin, R. (2014). „I think they should go. Let them see something.“ The context of rural 

youth’s out-migration in post-socialist Estonia. Journal of Rural Studies, 34, lk 51–64. 

24 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 18. 

25 Raportis kasutatud uuringus osalejate nimed on muudetud. Long-term effects of Erasmus+:Youth in Action on participation and 

citizenship 

26 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 50. 

27 Sealsamas, lk 23; Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 16. 

28 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides; Nugin, R., Beilmann, M., Allaste, A.-A. ja Kalmus, V. (2018). Organisatsioonides osalejad, 

multiaktivistid ja teised. Millist tüüpi kodanikud on Eesti noored? Noorteseire aastaraamat 2017–2018. Noored ja osalus. Tallinn: Eesti 

Noorsootöö Keskus, Tallinna Ülikool, lk 91–112; Toots, A. ja Idnurm, T. (2018). Kodanikuosaluse mustrid eesti ja vene õppekeelega 

koolides. Noorteseire aastaraamat 2017-2018. Noored ja osalus. Tallinn: Eesti Noorsootöö keskus, Tallinna Ülikool, lk 65–90, siin lk 77. 

29 Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 41. 

30 Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 20. 

31 Pirk, R. ja Nugin, R. (2015). Multiple faces of conventional political activism: A youth council case study. Studies of Transition States and 

Societies, 8(2), lk 81–200; Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 18. 
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on sel põhjusel nii mõnelgi juhul vähem poliitiline kui nende linnas elavate eakaaslaste ühendustel. 

Uuringute järgi kutsutakse noori küll osa võtma KOV volikogu erinevate komisjonide tööst, kuid 

pahatihti tunnevad noored vaid leiget huvi selliste täiskasvanute korraldatud konventsionaalsete 

osalusvormide vastu.32 

Osalus ja regionaalareng 

Kuna noorte volikogusid moodustatakse enamasti kohaliku omavalitsuse üksuste baasil, võib nende 

tegevust pärssida viimane haldusreform, mis liitis väikesi valdu. Pärast reformi võib vald jääda noore 

jaoks territoriaalselt liiga suureks. Noori võib seal elada arvuliselt vähem kui linnas, kuid vahemaad 

on pikemad, mis ühelt poolt tähendab, et koos tegutsemiseks on vaja nõudlikke logistilisi lahendusi, 

aga teisalt võib tekkida liiga suurte omavalitsuste puhul oht, et selle erinevates nurkades elavad 

noored ei suuda tunnetada ühiseid kogukondlikke probleempunkte. Seetõttu on soovitatud, et 

osaluskogusid võiks moodustada ka väiksemates territoriaalüksustes.33  

Noorte osalusvõimalusi piirab täiskasvanute reguleerimata ruumi puudumine – nad eelistaks olla 

omaette, ent selliseid kohti on maal linnaga võrreldes vähem. Nõnda veedavadki nad aega bussi-

peatustes või teistes avalikes varjualustes, süvendades kuvandit deviantsest noorest.34  

Venekeelsete noorte osalus 

Vene kultuuriruumi noori Eestis on uuritud eelkõige integreerumisprintsiibist lähtudes. Nagu ikka, 

kerkivad need teemad reljeefsemalt esile siis, kui selles valdkonnas on probleeme või selgub, et 

integratsioon on läbi kukkunud. Seetõttu on ka uuringutes kajastatud rohkem teemad, milles 

keskendutakse integratsiooniprobleemide tekkepõhjuste otsimisele ning võimalike lahendusteede 

leidmisele. Vene noorte igapäevast osalust ühiskondlikes teemades on uuritud vähem, kuid ei saa ka 

öelda, et see oleks päris „valge laik“. Vene kultuuriruumis elavaid noori ei saa kindlasti tuua ühe 

koondnimetaja alla – ka nemad on mitmekesine grupp, erinevate huvide ja eelistuste, klassi-

kuuluvuse ja elupiirkondadega. Alljärgnevaga ei püüta sugugi väita, et väljatoodud trendid kehtivad 

kõigi vene emakeelega noorte kohta – pigem üritatakse välja tuua üldisi piirjooni, mis kaardistavad 

tähtsamaid suundumusi ja protsesse nende seas. 

Noored ja ruum 

Suur osa venekeelsetest noortest elab Ida-Virumaal, kus keeleruum on valdavalt venekeelne. 

Territoriaalne eraldatus on paljudes sealsetes elanikes tekitanud tunde, et piirkond erineb ülejäänud 

Eestist.35 Uurimustest on selgunud, et venekeelsetes piirkondades on avalikus ruumis vähem kohti ja 

noortekeskusi, kus noored saaksid aega veeta, seetõttu on tegevused seal koondunud rohkem 

koolide ja huvikoolide juurde.36 Võrdluses on leitud, et seetõttu on vene noorte tegutsemisruumis 

neile mõeldud tegevused rohkem raamistatud ning vanemate roll järeltulijate suunamisel on suurem 

                                                           
32 Pirk ja Nugin, Multiple faces of conventional political activism; Lang jt, Omavalitsuste võimekus noortele osalusvõimaluste loomisel, lk 23. 

33 Sealsamas, lk 27. 

34 Nugin, Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes. 

35 Nimmerfeldt, G. (2011). Sense of belonging to Estonia. The Russian Second Generation in Tallinn and Kohtla-Järve. Vetik, R., Helemäe, J. 

(toim.). Amsterdam: Amsterdam University Press, lk 201–224, siin lk 216. 

36 Aksen jt, Noorte osalemine otsustusprotsessides, lk 19, 30. 
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kui eestikeelses keskkonnas.37 Ka omavalitsuse korraldatavates noortega seonduvates tegevustes on 

siin suurem roll lapsevanematel. Eespool väljatoodu viitab sellele, et venekeelsele noorele 

võimaldatakse küll osalemist, kuid tema enda roll, iseseisvus ja initsiatiiv tunduvad olevat väiksemad 

võrreldes eestikeelsete noortega. See on üks võimalik põhjendus, miks venekeelsete noorte hinnang 

sellele, kuivõrd neid kaasati, oli kriitilisem kui eestikeelsetel.38  

Huvitav on ka asjaolu, et ühe hiljutise uuringu järgi mõistsid venekeelsed noored osalusena peamiselt 

meeleavaldusi ning kogunemisi, samas kui eestikeelsete noorte arusaam osalusest oli enam 

keskendunud institutsioonidele.39 Sellegipoolest on demonstratsioonidel käimine venekeelsete 

noorte seas marginaalne (vaid 6% on osalenud),40 sest paljud ei usu nende mõjusse.41 Ka 2007. a 

pronkssõduri meeleavaldusel osalenud kirjeldasid selle vähest organiseeritust ning iseloomustasid 

seda pigem kui ’metsikut pidu’, mitte kui organiseeritud poliitilist tegevust.42 See kinnitab ka teistes 

riikides tehtud uuringute tulemusi, et mässud puhkevad organiseerimatult, kuna sotsiaal-

majanduslikult kehvemal järjel ning madalama haridustasemega noortel puuduvad oskused ja 

võimalused korraldada neid struktureeritumalt.  

Osalust võib mõjutada tutvumine riiklike või kohaliku omavalitsuse institutsioonidega. Külaskäigud 

Riigikokku või kohaliku omavalitsuse volikokku tekitasid paljudes noortes huvi ja usaldust nende 

institutsioonide vastu.43 Teisalt võib selliste külaskäikude puhul oluliseks saada ka noorte majanduslik 

taust. Venekeelsete koolide õpetajad on sagedamini välja toonud, et kodanikuharidusse panustamine 

jääb rahaliste võimaluste taha – alati pole ressursse ka nt harivateks muuseumikülastuseks.44 Ka 

regionaalsed aspektid on olulised: paljud muuseumid (ja Riigikogu) asuvad suuremates linnades, 

kuhu minekuks läheb vaja aja- ja finantsressurssi. Viimane piirang kehtib ka laiemalt maal või 

marginaalsemates Eesti piirkondades elavate noorte kohta.  

Noored ja keeleoskus 

Keelekeskkond on osalemiseks väga tähtis. Kui venekeelne noor elab keskkonnas, kus domineerib 

tema emakeel (Ida-Virumaal), siis on tema osalusvõimalused suuremad kui keskkondades, kus 

valdavaks on eesti keel. Sealjuures pole küsimus pelgalt keeleoskuses. Uuringutest nähtub, et noored 

eelistavad omakeelseid huvitegevusi ka siis, kui nende keeleoskus on hea.45 Ka eestikeelsed noored 

kipuvad hoiduma ühistegevustest keskkondades, kus domineerib vene keel, sõltumata oma 

keeleoskusest.46 

                                                           
37 Sealsamas, lk 30. 

38 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides. 

39 Kello, K. (2017). WP6 Teacher interview and student focus group report. Uurimisraport. HORIZONi projekt CATCH-EyoU. Tartu: Tartu 

Ülikool, lk 38. 

40 Taru, M. (2013). Deliverable 4.5. Measuring participation. Uurimisraport. Tallinn: Tallinna Ülikool.  

41 Kello, WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 38; Allaste, A.-A. ja Nugin, R. (2021). Mobility and participation: 

Intertwined movement of youth and ideas. The Palgrave Handbook of youth mobility and educational migration. Cairns, D. (toim.). 

London: Palgrave Macmillan. 

42 Allaste, A.-A., Nugin, R., Pirk, R. ja Taru, M. (2013). WP5: Interpreting Participation. Uurimisraport. FP7 Raamprogrammi uuring 

MYPLACE. Tallinn: Tallinna Ülikool, lk 39. 

43 Allaste ja Nugin, Mobility and participation. 

44 Kello WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 16. 

45 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 22. 

46 Sealsamas. 
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Ometi on ka kehv riigikeele oskus sageli takistuseks venekeelsete noorte ühiskonda kaasamisel. Ühelt 

poolt tähendab see, et nad jäävad kõrvale eestikeelsest inforuumist, teisalt aga seda, et nad tarbivad 

Venemaa meediat.47 Teise riigi meediasfääris keskendutakse teistele teemadele ja nii jäävad neile 

Eesti ühiskonnaga seotud probleemid kaugeks. Venekeelsete noorte poliitikakäsitlused ja -huvi 

keskenduvad sagedamini globaalprobleemidele, suurriikide suhetele ning Venemaa–USA vastas-

seisule, samas kui eestikeelsete noorte huvi on suunatud enam kodumaisele poliitikale.48  

Ka venekeelsete noorte inglise keele oskus kipub eestikeelsete eakaaslastega võrreldes nõrgemaks 

jääma. Osaliselt võib see tuleneda nende infotarbimise harjumustest (eestikeelsed noored veedavad 

suure osa ajast ingliskeelses netikeskkonnas), mõneti aga ka sellest, et inglise keel tuleb sageli teise 

võõrkeelena eesti keele järel ning selle õppimiseks jääb vähem energiat ja aega.49 Puudujäägid inglise 

keele oskuses pärsivad ka võimalusi osaleda mobiilsusega seotud noorteprojektides. Pahatihti jääb 

asi julguse taha, noored lihtsalt pelgavad oma nigela keelepagasiga sellistesse kohtadesse 

kandideerida.50  

Uuringud on aga näidanud, et noorteprojektide mobiilsus motiveerib noori rohkem panustama 

keeleõppesse. On juhtunud, et osalenud vene noor otsustab näiteks parandada oma inglise keele 

oskust või sukelduda türgi keele õppesse ja eesti keele oskus jääb sootuks unarusse,51 ent 

sellegipoolest aitavad sellised mobiilsusprojektid noorte ühiskondlikku osalust suurendada.  

Samas võib noorte osalusvõimalusi ja initsiatiivi pärssida nendega tegelevate (täiskasvanud) inimeste 

kasin keeleoskus, mis takistab näiteks info levitamist noortele või osalusprojektideks mõeldud raha 

taotlemist.52 Internetiosaluse uurijad on leidnud, et venekeelsel noorel on vähem võimalusi ka 

küberruumis – nt petitsioonikeskkond on eestikeelne.53 

Haridus 

Üks hoobasid noorte kodanikuosaluse suurendamiseks on kodanikuõpetus koolides. Hiljutise 

rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu kohaselt on venekeelsete põhikoolide (8. klassi) õpilaste 

teadmised ühiskonnaõpetuses muutunud perioodil 2009–2016 kehvemaks, samas kui eestikeelsete 

noorte teadmised on paranenud.54 Uuring näitas, et paremate teadmistega õpilased osalevad 

suurema tõenäosusega kooli õpilasaktiivi tegevustes, kuid väljaspool kooli pole seos aktiivsusega nii 

selge.55 Koolisisene põhikooliõpilaste aktiivsus on pisut suurem eestikeelsetel õpilastel, kuid 

mõlemad grupid osalevad koolivälistes osalusvormides vähe.56 See võib tuleneda ka uuringugrupi 

vanusest, sest selles eas noored on hõivatud rohkem huvitegevuse kui ühiskondliku osalusega. 

                                                           
47 Kello, WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 9. 

48 Allaste jt, WP5: Interpreting participation; Allaste ja Nugin, Mobility and participation. 

49 Kello, WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 16. 

50 Sealsamas, lk 16. 

51 Allaste ja Nugin, Mobility and participation. 

52 Aksen jt, Noorte osalus otsustusprotsessides, lk 32, 40. 

53 Allaste, A.-A. ja Cairns, D. (2021) Digital participation and digital divides in former socialist country. Young People’s Participation: 

Revisiting Youth and Equalities. Bruselius-Jensen, M., Tisdall, K. ja Pitti, I. (toim.). Bristol: Policy Press, lk 99–117. 

54 Toots ja Idnurm, Kodanikuosaluse mustrid eesti ja vene õppekeelega koolides, lk 66. 

55 Sealsamas, lk 75. 

56 Kuigi venekeelsed noored osalevad pisut rohkem ehk 6%, võrreldes eestikeelsete noortega, kelle osalusprotsent on vaid 3; Toots ja 

Idnurm, Kodanikuosaluse mustrid eesti ja vene õppekeelega koolides, lk 75. 
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Kuuluvustunne ja tõrjutus 

Vene õppekeelega koolide õpilaste osalemist mõjutab vähem usaldus institutsioonidesse, kuid suhe 

Eestisse on oluline mõjur: mida positiivsemalt suhtub noor Eesti riiki, seda tõenäolisemalt ta osaleb.57 

Teisisõnu, kuuluvustunne (Eestisse) ja huvi riigi tegemiste suhtes peaks mõjutama ka noorte osalust. 

Seos toimib ka vastupidi: kõrvalejäetuse tunne soodustab huvipuudust riigi vastu. Seda on kinnitanud 

ka uuringud – Ida-Virumaa noortest ligi pooled ei uskunud 2013. aastal, et poliitikud tunneksid 

nendesuguste inimeste vastu huvi, ja kolmandik vastas, et pole huvitatud oma riigiga seonduvatest 

poliitilistest küsimustest58 (sama tendentsi on täheldatud teisteski uuringutes).59 Võrdluseks: Tartus 

elavatest noortest kahtles poliitikute huvis nende vastu vaid vähem kui kolmandik ning ainult 14% 

polnud oma riigist huvitatud. Mitmed venekeelsed noored ei usu, et Eesti poliitikas oleks kohta 

venekeelsetel inimestel või neil, kelle nimi kõlab venepäraselt.60 

Vaid pisut üle kümnendiku venekeelsetest inimestest usub, et Eestis ei esine rahvuspõhist 

diskrimineerimist, ja ligi pooled väidavad, et on seda isiklikult kogenud.61 Vähest lõimumist 

põliselanikkonnaga näitab asjaolu, et venekeelsetest elanikest vaid veerandil on mõned eestlastest 

sõbrad, enamikul on neid väga vähe või pole üldse.62 Paljusid integratsioonipoliitika meetmeid (nt 

hariduses) peavad venekeelse kultuuriruumi elanikud ohuks oma kultuurilisele identiteedile.63 Samas 

ei pruugi selline diskrimineerimiskogemus oluliselt mõjutada nende kuuluvustunnet.64  

Kodakondsus ja osalus 

Aastatel 2015–2018 tehtud kvalitatiivne longituuduuring vaatles noorte osalust ja eluteed kolme 

aasta jooksul. Selles osalenud Stanislav ja Sergei olid koolis aktiivsed ning lõid kaasa erinevates 

programmides. Stanislav käis isegi ekskursioonil Riigikogus ning kohaliku omavalitsuse volikogus. 

Kuigi mõlemad olid oma kogukonnas aktiivsed, olid nad Vene kodanikud ja tundsid huvi Vene 

Föderatsiooni poliitika vastu. Sergei ei välistanud ka võimalust hakata tulevikus Venemaal tegelema 

poliitikaga. Nad ei tunnetanud eesti keele õppimise vajadust, sest mõlemad soovisid minna õppima 

Venemaale. Need näited illustreerivad, et venekeelsete noorte kaasamine, isegi kui see suurendab 

huvi poliitika ja ühiskondliku osaluse vastu, ei pruugi anda tulemust selles osas, et nad asuvad 

panustama Eesti ühiskonda. Teisalt oli uuringus ka vastupidiseid näiteid: Eesti kutsekooli astunud 

Maria õppis ära eesti keele, soovis tuleviku siduda Eestiga ning üha rohkem panustada Eestisse ja 

Euroopasse. Kuuluvustunde puhul tasub märkida, et kuigi kodakondsus kindlasti mõjutab 

venekeelsete inimeste kodumaatunnetust, peavad mitmed Eesti kodakondsusega inimesed enda 

kodumaaks Venemaad ning vastupidi, nii mõnedki Venemaa kodakondsusega inimesed – Eestit.65 

                                                           
57 Sealsamas, lk 82. 

58 Taru, Measuring participation. 

59 Vt Kello, WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 53. 

60 Sealsamas, lk 16. 

61 Nimmerfeldt, Sense of belonging to Estonia, lk 218; Kello, WP6 Teacher interview and student focus group report, lk 53. 

62 38% vene rahvusest inimestel polnud ühtki eestlasest sõpra, 29% oli neid väga vähe ning 25% vaid mõned. Ainult 6% kinnitas, et neil on 

palju eestlastest sõpru, ning vaid 2% kinnitas, et enamik nende sõpru on eestlased; Nimmerfeldt, Sense of belonging to Estonia, lk 219. 

63 Vetik, R. (2011). Integration policies. The Russian Second Generation in Tallinn and Kohtla-Järve. Vetik, R., Helemäe, J. (toim.). 

Amsterdam: Amsterdam University Press, lk 39–58. 

64 Nimmerfeldt, Sense of belonging to Estonia, lk 218. 

65 14% Eesti kodakondsuse ja vene emakeelega inimesi nimetas kodumaaks Venemaad, 20% Vene kodakondsusega inimestest pidas oma 

kodumaaks Eestit; Nimmerfeldt, Sense of belonging to Estonia, lk 217. 
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Seega väärib kordamist, et venekeelne kogukond pole homogeenne, vaid on ka poliitilises osaluses 

mitmekesine ning erinevate käitumismustritega. 

Digitaalsete võïmaluste potentsiaal osaluse suurendamisel 

IT areng ning digivõimalused loovad aina paremaid võimalusi neile, kes seni pole saanud osaleda oma 

perifeerse elukoha tõttu. On märgitud, et digitaalne osalus võib parandada kodanikutunnetust.66 

Kuigi noored kasutavad digitehnoloogiaid igapäevaselt, pole digilahenduste pakkumine kõigi 

teenuste puhul paraku alati prioriteetne. Ometi võiksid digitaalsed teenuselahendused eriti hästi 

töötada just noorte puhul, kes elavad hajaasustuses ja keskustest kaugel, sest võimaldaksid 

personaalset lähenemist ja võiksid leevendada maapiirkondades sageli esinevaid probleeme 

inimressursi ja transpordiga.67 Noori kaasavate digilahenduste võimaluste uurijad on täheldanud, et 

seni on lahendusi välja töötatud suuresti noorsootöötajate jt tähenduslike täiskasvanute 

ekspertarvamusi kasutades. Ehkki see annab olulise panuse tulemuslikkusesse, on hoiatatud, et 

efektiivsemate lahenduste väljatöötamiseks on tarvis kaasata ka noorte endi arvamust.68 Kuigi 

digitaalseid teenuseid leidub eri riikides juba palju, on need peamiselt suunatud erivajadustega 

noortele spetsiifiliste teenuste saamiseks ning vähem on tähelepanu pööratud nn tavalisele noorele, 

kes pole marginaliseeritud, ning pahatihti puuduvad teenused, mis arvestavad saaja isikupäraga.69 

Eriti reljeefselt on need vajadused esile tõusnud Covid-19 pandeemia ajal, samas on sellest tulenev 

kriis aidanud välja töötada ja kasutusele võtta ka mitmeid huvitavaid digilahendusi. 

Kõikjal Euroopas peavad kõrgharidust soovivad maanoored olema valmis ühel hetkel kodust 

lahkuma, ent paljude jaoks on see keeruline (logistilistel või majanduslikel põhjustel või siis 

erivajaduste tõttu).70 See aga suurendab sotsiaalset ja regionaalset polariseerumist. Digiteenused 

ja -lahendused võimaldaksid seda polariseerumist pehmendada või vältida. Eksperdid on soovitanud 

digiteenuste arendajatel mõelda informaalse õppe võimalustele (nt mängulistele lahendustele) ja 

personaalsele lähenemisele, mis arvestaks erinevate noorte vajadusi. 

Digiteenuste ja -rakenduste väljatöötamine võimaldaks ka laiemalt suurendada osalust ühiskonnas 

nende noortegruppide seas, kes jäävad kõrvale distantsi või keelebarjääri tõttu. 

                                                           
66 Eriksson, S. (2019). Digital applications in youth employment services. Mikkeli: Xamk Research 12, lk 3. 

67 Sealsamas, lk 4. 

68 Sealsamas, lk 12. 

69 Sealsamas, lk 13. 

70 Sealsamas, lk 16. 


