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Eessõna 
 

Täname kõiki fookusgrupiintervjuudes osalenud vanemaid nende aja ja julguse eest jagada ja 

analüüsida enda lapsevanemaks olemise kogemust, toetada üksteist ja omalt poolt räägitud 

lugude läbi ka teisi lapsevanemaid! Loodame, et fookusgrupiintervjuude põhjal valminud 

ülevaade vanemate vajadustest ja laste kasvatamisel ette tulevatest keerulistest olukordadest 

julgustab kõiki lapsevanemaid küsimuste korral võimalikult varakult lahendusi otsima ja abi 

küsima.  

 

Täname ka häid partnereid MTÜ-d Perekeskus Sina ja Mina ja MTÜ-d Oma Pere, kelle 

spetsialistid aitasid lapsevanemaid fookusgruppidesse leida ja intervjueerimiseks vajalikke 

ruume korraldada! 

 

Korraldajate nimel,  

Andra Reinomägi 
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Sissejuhatus 
 

Õigus vägivallavabale lapsepõlvele ja turvalisele kasvukeskkonnale, sealhulgas kehalisele 

puutumatusele, on üks lapse põhiõigustest. Ometi näitavad küsitlusuuringud, et hoiakulisel 

tasandil tolereerib suur osa täiskasvanutest laste kehalist karistamist. 

 

2016. aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud lastekaitseseadusega on Eestis laste kehaline 

karistamine selgesõnaliselt keelatud. Seega õiguslik eeldus vägivalla vaba lapsepõlve 

tagamiseks on loodud. Edasine töö seisneb ühiskonna teadlikkuse tõstmises kehalise 

karistamise tagajärgedest, lapsevanemate mitmekülgses toetamises, pakkudes neile 

vägivallavabu kasvatusviise ja erinevaid koolitusi lapse arengust ja vajadustest ning vanema 

võimalustest last tema arengus toetada. On selge, et hoiakulised muutused võtavad aega ning 

töö nende muutmiseks peab olema järjepidev, mistõttu on oluline jätkata ühiskonnas valitseva 

praktika ja hoiakute jälgimist, saamaks sisendit lastekaitse- ja perepoliitika kujundamisele 

ning erinevate lapsevanemaid toetavate meetmete kavandamisele.  

 

Üheks võimaluseks uurida lapsevanemate vajadusi ja ootusi, on seda nende endi käest küsida. 

Kui kvantitatiivsed uuringud peegeldavad üldist ühiskonnas valitsevate hoiakute seisu  ja 

muutumist ajas, siis kvalitatiivse uuringu kaudu on võimalik konkreetset uurimisküsimust 

sügavamalt lahata.  

 

Selleks, et uurida lapsevanemate vajadusi laste kasvatamisel, keerulisi olukordi ja kogemusi 

piiride seadmisel ning kehalise karistamisega seotud kogemusi, toimusid 2012. aastal 

lasteombudsmani nõuniku ning MTÜ Perekeskus Sina ja Mina koostöös 

fookusgrupiintervjuud, milles osalenud lapsevanemad jagasid oma kogemusi ja mõtteid ning 

avaldasid arvamust lapsevanemate toetamise võimaluste osas. Intervjuud keskendusid 

kolmele suuremale alateemale:  

- keerulised olukorrad laste kasvatamisel, mille puhul vanemad tunnevad, et nad 

vajavad abi ja nõu; 

- hoiakud ja kogemused kehalise karistamise suhtes; 

- vanemate valmisolek abi otsida ja vanemate toetamise võimalused ja viisid. 

 

Alljärgnev ülevaade on kokkuvõte intervjuude tulemustest. Analüüsi esimene osa keskendub 

kehalise karistamisega seotud küsimustele (mis see on, miks seda tehakse, mis aitab sellest 

hoiduda, millised on kehalise karistamise mõjud peresisestele suhetele ning mida teha 

kehalise karistamise asemel) ning teine osa kirjeldab näiteid ja teemasid, mille puhul 

lapsevanemad nõu ja abi vajavad, kuid ühel või teisel põhjusel ei saa seda alati. Sestap 

keskendub analüüsi viimane osa ka lapsevanemate abistamise võimaluste ja viiside 

lahkamisele.  

 

Lapsevanemate poolt esitatud mõtted ja näited on heaks sisendiks laste- ja perepoliitika 

kujundamisele ning loodetavasti julgustavad ka teisi lapsevanemaid sarnaste olukordade ja 

küsimuste korral abi ja nõu küsima. Seeläbi võiks laste kasvukeskkond muutuda 

vägivallavabamaks, laste ja vanemate omavahelised suhted lähedasemaks ning üldine lapse 

õiguste olukord ja laste turvalisus Eestis paraneda.  
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Ühiskonnas valitsevad hoiakud kehalise karistamise suhtes.  

Vanemlusega seotud küsimused. 
 

Varasemad kvantitatiivsed uuringud on näidanud, et arvestatav osa täiskasvanud ühiskonnast 

tolereerib Eestis laste füüsilist karistamist (vt tabel 1, aastad 2006 ja 2012). 

 

Tabel 1. Laste kehalise karistamise suhtes valitsevad hoiakud, vanemate abivajaduse kogemus 

– lapsevanemate hinnangud erinevate uuringute andmetel. 

Väide 2006
1
 2008

2
 2012

3
 

Laste füüsiline karistamine on vägivald, mitte 

kasvatusmeetod.  

80%  72% 

Laste kasvatamisel on tulemuslikum rääkimine, 

mitte füüsiline karistamine.  

87%   

Teatud olukordades on laste füüsiline 

karistamine mõistetav.  

30%  38% 

Teatud olukordades on laste füüsiline 

karistamine vajalik ja õigustatud 

kasvatusvahend. 

29%  33% 

Teatud olukordades on täiskasvanute vaheliste 

probleemide lahendamine füüsiliselt mõistetav.  

9%  8% 

Iga lapsevanem peaks ise laste kasvatamisega 

seotud probleemidega toime tulema 

 76% 71% 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, kus last on vaja füüsiliselt 

karistada 

 12% kord kuus 

või sagedamini / 

16% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, et vajab lapsevanemana nõu ja 

abi, kuid ei julge või söanda kellegi poole 

pöörduda 

 23% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

32% on 

kogenud 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, et vajab lapsevanemana nõu ja 

abi, ent ei tea, kuhu/kelle poole pöörduda 

 35% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

53% on 

kogenud 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, kus ei tea, kuidas peaks 

lapsevanemana käituma 

 44% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, kus tunneb, et ei oska oma 

soove ja vajadusi lapsele edastada 

 50% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

 

On kogenud lapsevanemana viimase aasta 

jooksul olukordi, kus tunneb, et ei saa 

lapsevanemaks olemisega hakkama 

 26% 2-3 korda 

aastas või 

sagedamini 

 

 

                                                 
1
 Väitega nõustunute osakaal (10-pallisel skaalal 6-10 palli vastanud). Allikas: Lapsed ja Eesti ühiskond. Väärtushinnangute 

uuring RISC  lisa Eesti maa-aruandele. Sotsiaalministeerium, EMOR, 2006 
2
 Väärtushinnangute uuring RISC  lisa Eesti maa-aruandele. Sotsiaalministeerium, EMOR, 2008 

3
 Lapse õiguste ja vanemluse monitooring 2012, osakaal täiskasvanutest, kes esitatud väitega täiesti või pigem 

nõus olid, kes väites kirjeldatud olukorda on kogenud.  
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Lisaks tunnistab suur osa vanematest, et nad kogevad küllalt sageli olukordi, kus nad 

lapsevanemana ei tea, kuidas nad peaksid käituma, kus nad tunnevad, et ei saa lapsevanemaks 

olemise hakkama, ei tea, kuidas oma soove ja vajadusi lapsele edastada ning tunnistavad ka 

seda, et on kogenud olukordi, kus nad kas ei julge või ei tea, kelle poole abi saamiseks 

pöörduda (vt tabel 1, aastad 2008 ja 2012).  

 

Seega võib tõdeda, et ühiskonnas valitsevate hoiakute alusel on laste kehaline karistamine 

suure osa täiskasvanute arvates jätkuvalt aktsepteeritud.  

Laste kehalise karistamise keelustamine Eestis. 
Laste turvalisus on üks lapse õiguste osa. ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 19 

rõhutab laste kaitse vajadust igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla eest. Artikkel 37 sätestab 

kohustuse kaitsta last piinamise või mõne muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise 

või karistuse eest. ÜRO Lapse Õiguste Komitee on täiendava selgitusena koostanud 

üldkommentaari (nr 8)
4
, selgitamaks lapse õigust olla kaitstud kehalise karistamise ja teiste 

julmade või alandavate karistusviiside eest, mis täpsustab konventsiooni artikleid 19, 28 ja 37.  

Samuti on komitee koostanud eraldi üldkommentaari (nr 13)
5
 lapse õigusest kaitsele 

igasuguse vägivalla eest.  

 

Laste kehalise karistamise täielikku ja selgesõnalist keelustamist on Eestile soovitanud pikki 

aastaid mitmed rahvusvahelised organisatsioonid – sh nt ÜRO Lapse Õiguste Komitee ja 

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. 2013. aasta jaanuaris esitas 

õiguskantsler lasteobmudsmanina avaliku pöördumise
6
 sotsiaalministri poole, milles palus 

selgesõnaliselt laste kehaline karistamine Eestis keelustada. Pöördumisega liitusid 31 erinevat 

laste kaitse ja heaolu eest seisvat ühendust ja organisatsiooni.  

 

2016. aasta 1. jaanuarist jõustus lastekaitseseaduse
7
 muudatus, mis Eestis selgesõnaliselt laste 

kehalise karistamise keelustab. Lastekaitseseaduse § 24 lõige 1 ütleb järgmist: Lapse 

hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, 

sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse 

karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist 

tervist, on keelatud.   

Vanemate intervjueerimise eesmärk ja põhiteemad 
Kvantitatiivsed uuringud näitavad, et hoiakulisel tasandil toetatakse laste kehalist karistamist 

ning suur osa vanematest tunnistab, et neil on lapsevanema rollis abi ja tuge vaja. Käesoleva 

ülevaate aluseks olevate fookusgrupiintervjuude eesmärk oligi uurida lapsevanemate 

kogemusi vanema rollis – milliseid keerulisi olukordi ja küsimusi on neil lapsevanemana ette 

                                                 
4
 Arvutivõrgus leitav: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-

The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20oth

er%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf  
5
 ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 13. Ingliskeelsena arvutivõrgust leitav: 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%2013-

The%20right%20of%20the%20child%20to%20freedom%20from%20all%20forms%20of%20violence.pdf . 

Eestikeelne mitteametlik tõlge arvutivõrgus leitav: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-

content/uploads/2015/10/Yldkommentaarnr13_eesti.pdf  
6
 Arvutivõrgus leitav: http://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsleri-avalik-

p%C3%B6%C3%B6rdumine-sotsiaalministri-poole-laste-kehalise-karistamise-keelustamiseks   
7
 Arvutivõrgus leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019  

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%2013-The%20right%20of%20the%20child%20to%20freedom%20from%20all%20forms%20of%20violence.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%2013-The%20right%20of%20the%20child%20to%20freedom%20from%20all%20forms%20of%20violence.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/10/Yldkommentaarnr13_eesti.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/10/Yldkommentaarnr13_eesti.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsleri-avalik-p%C3%B6%C3%B6rdumine-sotsiaalministri-poole-laste-kehalise-karistamise-keelustamiseks
http://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsleri-avalik-p%C3%B6%C3%B6rdumine-sotsiaalministri-poole-laste-kehalise-karistamise-keelustamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017019
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tulnud, arutleda vanemate kogemuste üle ja analüüsida olukordi, mis on viinud või võivad viia 

lapse kehalise karistamiseni. Sealjuures jagasid osad vanemad ka isiklikku kehalise 

karistamise kogemust ja sellega seotud tundeid. Arutelude viimases osas keskenduti aga 

sellele, kuidas lapsevanemaid vanemarollis toetada, millises vormis ja millist tuge neile 

pakkuda.  

 

Vanem on esmane lapse arengu- ja kasvukeskkonna kujundaja. Kodused suhted ja 

käitumismudelid mõjutavad otseselt lapse vaimset ja füüsilist arengut ning kujundavad tema 

väärtushoiakuid. Muutmaks olukorda, kus iga neljas täiskasvanu ühiskonnas peab laste 

kehalist karistamist teatud olukordades mõistetavaks, on oluline mõista, mis on selliste 

hoiakute taga ning arutleda koos lapsevanematega, mis aitaks seda olukorda muuta, millist 

tuge lapsevanemad kui kasvukeskkonna kujundajad sealjuures vajavad.  

 

Lapsevanemate kogemuste analüüs aitab tuua välja seosed põhjuste ja tagajärgede vahel – sest 

kehaline karistamine on vanema reaktsioon teatud olukorrale – mis viib lapse kehalise 

karistamiseni. Intervjuudes palusime vanematel kirjeldada nii nende endi tundeid ja käitumist 

piiride seadmisel ja kehalise karistamise olukorras kui ka asetada end lapse rolli ja kirjeldada 

lapse reaktsiooni ja tundeid selles olukorras. Ühtlasi palusime vanematel kirjeldada ka muid 

teemasid ja küsimusi, mis lapsevanema rolli pingestavad ja mille puhul abi vajatakse.  

 

Mida selline intervjuudest saadud teadmine anda võiks? Keeruliste olukordade ja lapse-

vanema suhetes ettetulevate küsimuste lahtimõtestamise kõrval annab selline analüüs sisendi 

lapsevanematele vajaliku toe ja teadmise pakkumisel, aidates selle kaudu laste kasvatamisel 

ettetulevaid pingelisi olukordi vägivallavabalt lahendada, aga ka ennetada. Fookusgrupi 

aruteludest saadud teadmine võimaldab keskenduda teemadele, mille osas lapsevanemad 

sageli infot vajavad, kuid kas ei oska või ei julge seda küsida. Aruteludes pakkusid 

lapsevanemad omalt poolt välja viisid, millises vormis abi ja nõu nad enda hinnangul vajavad 

(näiteks et tuleks spetsialist või abistaja toetama-nõustama). Erinevas vanuses laste puhul on 

vanemate küsimused ja mured erinevad, ka erinevate peretüüpide puhul peab arvestama 

erinevate vajadustega.  

 

Vanematele info ja teadmiste jagamise juures on oluline pöörata tähelepanu pere ja erinevate 

peret ümbritsevate institutsioonide omavahelisele koostööle – näiteks meditsiinisüsteemi, 

haridussüsteemi ja kolmanda sektori organisatsioonidele, kes lapsevanemat erinevatel 

eluetappidel toetada ja nõustada saavad. Läbi julgema abi pakkumise, küsimise ja otsimise, 

parema infojagamise ja kättesaadavama teenustesüsteemi, paraneb vanemate teadlikkus, 

paranevad lapse ja vanema suhted, suureneb teadlikke lapsevanemate hulk, väheneb laste 

kehaline karistamine ning paraneb lapse õiguste olukord Eestis.  

Kasutatud metoodika 
 

Analüüs põhineb neljal fookusgrupi intervjuul, mis toimusid kevadel 2012. Intervjuud 

toimusid Tallinnas ja ühes Eesti väikelinnas. Intervjuudes osalesid lapsevanemad nii 

Tallinnast, väikelinnadest kui maapiirkondadest, keskmiselt osales fookusgrupis 5-6 inimest. 

Üks fookusgrupp oli eraldi mõeldud isadele, ülejäänud gruppides oli nii isasid kui emasid. 

Kokku osales fookusgruppides 21 vanemat (ning ühes grupis lisaks koolipsühholoog, kes 

aitas intervjuule osalejaid leida).  
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Fookusgrupiintervjuudes osalesid erineva tausta ja kogemusega lapsevanemaid. Oli nii mehi 

kui naisi, bioloogilisi vanemaid kui lapsendanud vanemaid. Oli nii ühe kui mitme lapsega 

vanemaid, kelle lapsed olid kõik erinevates vanustes – alates mõnekuustest beebidest kuni 

teismelisteni välja. Oli nii tervete kui puudega laste vanemaid. Osad lapsevanemad olid 

läbinud Gordoni perekooli koolituse, osad PRIDE-koolituse – seega osalesid intervjuul nii 

erineva koolituse läbinud kui koolitustel mitteosalenud lapsevanemad. Fookusgruppide 

moodustamisel seati eesmärgiks kaasata erineva taustaga vanemaid, et võimalike kogemuste 

ja arvamuste hulk oleks võimalikult mitmekesine. Isade fookusgrupi eesmärk oli arutleda 

meestega isaks olemisega seotud küsimusi ja kogemusi ning anda võimalus meeste ringis oma 

arvamuse väljendamiseks.  

 

Intervjuude läbiviimise asukohtade korraldamisel ja intervjuule kutsutute leidmisel oli abiks 

MTÜ Perekeskus Sina ja Mina ja MTÜ Oma Pere.  

 

Metoodiliselt pakuvad fookusgrupi intervjuud võimaluse uurida lapsevanemate kogemusi 

sügavuti ning grupiliikmete ühine arutelu toetab erinevate kogemuste väljatoomist ja arutelu 

arendust. Samas tuleb arvestada, et fookusgrupi intervjuude pinnalt pole võimalik teha 

üldistusi kogu ühiskonna kohta. Viimast tuleb alltoodud tulemuste ja järelduse puhul kindlasti 

arvesse võtta. 

 

Fookusgrupiintervjuude analüüs 
 

1. Kehaline karistamine. 

1.1 Mis see on ja mida see väljendab? 

Fookusgrupiintervjuude üks peamine fookus oli suunatud kehalise karistamise teemale. 

Palusime lapsevanematel arutleda, mida kehaline karistamine tähendab ja mis see on.  

Lapsevanemate arvamuse kohaselt seisneb kehaline ehk teisisõnu füüsiline karistamine 

igasuguses lapse füüsilises korralekutsumises, mille kaudu  vanem püüab end 

kehtestada, kuid mis oma olemuselt väljendab tugevama jõu kasutamist, hirmutamist, 

alandamist. Lapsevanemate hinnangul peegeldab see vanema suutmatust end talitseda ning 

suutmatust vägivallavabu võimalusi enda soovide selgitamiseks leida.  

 

Nii  kui käsi tõuseb, nii on kohe füüsiline ikkagi! (2 lapse ema) 

 

Ma arvan et ongi, et keegi annab vitsa või tutistab või et kui need käed lähevad ükskõik mil 

moel käiku. (2 lapse ema) 

Ta ei saa hakkama ainult sõnadega. (2 lapse isa) 

Ma arvan, et ta ei suuda ennast valitseda. Ta ei suuda ennast valitseda. Aga lihtsalt – sa 

emotsioonide ajal lihtsalt ei mõtlegi. (2 lapse isa) 

 

Vitsa andmine, rihma andmine, löömine. (3 lapse ema) 
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See on väga alandav. See näitab, et mina ei suuda toime tulla. Sest tema on pisikene inimene 

ja temal ei ole kahte sihukest suurt rusikat vastu panna. (2 lapse ema) 

Ma arvan, et see on füüsilise kontakti kaudu alandamine või haiget tegemine, et selles suhtes. 

(2 lapse ema).  

Ma arvan, et see, kui – millest ma olen täna rääkinud, mida ma olen ise teinud: pepu peale 

laksu andnud, juustest kinni võtnud ja näppude pihta andnud. Ma arvan, et kõik see on 

füüsiline karistamine. Ja ma arvan, et isegi manipuleerimine – see kui hakkan neid 

ähvardama, et... Et see ei ole küll füüsiline karistamine, aga see on emotsionaalne. See, kui 

ma hakkan manipuleerima sellega, et „Sa ei saa!“ või „Siis juhtub see“, noh, et seda ma ei 

ole eriti teind. Pigem minul ongi see probleem, et ma pean hoidma nagu füüsiliselt ennast 

tagasi. (2 lapse ema).  

 

Ma ei tea, kas hirm on õige, aga nagu hirmuvalitsus, aga ma tajusin, et mingi respekt tekkis. 

Kui ta sai ikkagi vitsa. (2 lapse isa) 

 

See on abituse märk. (3 lapse ema) 

 

Füüsilisel karistamisel võib olla mitmeid vorme ning kahtlemata on sellel tugev vaimne mõju 

nii lapsele kui täiskasvanule. Alati ei pruugigi vanem last lüüa, füüsiline karistamine võib 

esineda ka muus vormis (NB! Vt ka vanemahariduse eksperdi kommentaari kokkuvõtte 

lõpus!).   

 

No meie vitsani pole jõudnud. Me oleme küll tutistanud mõned korrad. Sellele on eelnenud 

hoiatus, et kui sa nüüd tõesti ei kuula, või selles mõttes, et ta nagu tõesti ei kuulanud, et siis 

ma pean sind tutistama lihtsalt. Ta ka esimest korda ütles, et tutista - tutistasin, ja siis ta sai 

aru, et see ei olnud meeldiv asi. Ja teist korda vist tutistas abikaasa. Aga noh, me oleme alati 

ette nagu öelnud, et „Kuule, et sa ei saa aru – mis ma siis pean tegema? Tutistama või?“.  

Meil tüdrukuga mõjub eriti hästi. Poisiga ka mõjus. Ja teine asi on ka see, et kui ta tõesti 

jonnib ja näha on, et ajab kiusu, siis on meil see tool keset tuba – et istud seal ja mõtled. Et 

noh ei ole sellist nurka panemist. /.../ Noh, kodus aitab  lihtsalt… tüdruk on niimoodi, et ta 

istub seal tooli peal, ta ei julge liigutada, ta jonnib seal oma jonni lõpuni ja siis sa küsid, et 

„Kas nüüd on kõik?“, siis kui ei ole veel kõik, siis istub edasi, ja siis kui on kõik, siis me 

räägime ja selgitame üle, et mis nagu toimus. (2 lapse isa).  

 

Erinevaid karistusvõtteid rakendatakse ka lasteaedades. Üheks selliseks näiteks on Paha Lapse 

Tool (NB! Vt ka vanemahariduse eksperdi kommentaari kokkuvõtte lõpus!).  

 

Ja siis imbus mulle ka info, et on Paha Lapse Tool olemas. Ja siis ma ütlesin, et teate, see ei 

ole hea mõte! Jah, kodus me paneme teda ka tooli peale istuma ja mõtlema, aga see Paha 

Lapse Tool – seal hakkaski tekkima see situatsioon, et seal läksid lapsele lasteaeda järgi, siis 

teised poisid seal, et „Oo, D. oli paha laps ja istus Paha Lapse Tooli peal ja…“, ja siis ma 

selgitasin sellele õpetajale selle lumepalli-efekti ära, et kui te panete praegu lapse Paha 

Lapse Tooli peale, tekib automaatselt sildistamine – paha laps. See forsseerub nii seal selles 

rühmas kui pärast kodus, kus ta võtabki enda jaoks, et ma olengi paha laps – see roll. (2 lapse 

isa) 
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1.2 Miks füüsilist karistamist kasutatakse? 

 

Vanemate hinnangul on kehalise karistamise puhul vanema peamine eesmärk omapoolse 

kontrolli saavutamine olukorra üle ning lapse allutamine oma tahtele ja tugevama võimule.  

 

Sa tahad ikkagi, et ta teeb seda, mida sina tahad. (2 lapse ema) 

 

Jah, minu käes on võim ja minu käes on jõud ja –nii nagu mina tahan. (2 lapse ema) 

 

Lapse oma kontrolli alla allutamist. (2 lapse ema) 

 

Võimu kehtestamise kõrval on see ka enda emotsioonide välja elamine.  

 

Jah, see on nagu paika panemine. Et see on nagu – et sa ei kuula, aga ma tahan saada seda, 

et sa saaksid sellest aru, või ma tahan sulle koha kätte näidata. See ei olnud õige või see oli 

vale… See on nagu mahalaadimine.(2 lapse isa) 

Last nähakse siiski väiksema ja nõrgemana, kelle üle suurem ja tugevam võib oma võimu 

tarvitada ja jõudu rakendada. 

 

Jah – väike ja suur. Mina tugev, pisike – nõrk.  (2 lapse isa) 

Minu jaoks tähendab see väga selgelt seda asja, et kui ma panen käe külge, siis on see see, et 

ma ei näe tegelikult muid vahendeid. Minul tuleb see kehalise karistamise tunne alati siis 

peale, kui ma tunnen, et mul ei käi võim üle. Mingi võimu asi – mingi võimu teema tuleb. Et 

laps teeb midagi, ma ei oska võib-olla nagu sellest rääkida või reageerida ja mu esimene asi 

on see, et ma tahaks võtta teda ja visata diivani peale või mida ma ka olen paar korda 

tegelikult teinud – ma enam ei ole teinud, ma mingil hetkel sain aru, et kurat, see ei ole see, 

eks. Et endal on pärast paha ja ma näen, et tal on paha ja see ei lahenda midagi. Aga et see 

tuleb selle pealt, et kui ma tahan kuidagi ennast maksma panna. Kohe. Nüüd. (2 lapse isa) 

 

Tegelikult ma arvan, et siin ei olegi vahet, millise karistusmeetodi isa või ema on valinud – 

ega nad ei karista ju selle pärast, et lihtsalt karistada, vaid karistatakse ikkagi selle pärast, et 

on mingi tegu tehtud.(3 laps isa) 

 

Üheks kehalise karistamise põhjuseks võib olla seeläbi püüda saavutada autoriteeti lapse 

silmis või lootus, et kehalise karistamise kaudu mõistaks laps oma eksimust (NB! Vt ka 

vanemahariduse eksperdi kommentaari kokkuvõtte lõpus!).  

 

Kõik taandub väga egoistlikule tasandile. (1 lapse ema) 

 

Eks ta autoriteeti ikka taotleb. (2 lapse isa) 

 

Et laps nüüd mõistab, mis siis oli valesti. Ma arvan, et niimoodi mõtleb see, kes lööb. (3 lapse 

ema) 

 

Vanema eesmärgiks last kehaliselt karistades võib olla ka kriitilises olukorras kiire 

lahenduse saavutamine.  

Mina ütleks, et kui mina olen oma last füüsiliselt karistanud, siis on see olnud nagu puhtalt 

emotsiooni pealt. Ma lihtsalt tahan sellest emotsionaalselt kohutavalt raskest olukorrast 
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kuidagi pääseda! Hästi kiiresti! See on kontrollimatu. See on täiesti kontrollimatu käitumine. 

(2 lapse ema) 

 

Ma arvan, et see on pigem niimoodi, et siis sa näitad oma üleolekut. Tugevust. Et me ei räägi 

rohkem sellest – sina nüüd karda mind. Ma ei tea. Sest et siis ta vähemalt hetkel enam ei 

vaidle siis, kui keegi talle kättpidi kallale läheb. Ma kujutan ette nii. (2 lapse ema) 

 

On mõni situatsioon, kus endal on hästi kiire – siis tulebki nagu mõelda, et kellel nüüd kiire 

on, et kes nagu kelle järgi peab reageerima. (2 lapse isa) 

 

Vanemad tunnistavad, et kehaline karistamine on tugevalt seotud vanema enesekontrolli 

ja kannatlikkusega ning kehalise karistamiseni jõutakse olukorras, kus sõnadega enam 

hakkama ei saada. Nagu vanemad ise tunnistavad – muud ei osata enam olukorra 

lahendamiseks ette võtta.  

 

Mõistus saab otsa.(2 lapse isa) 

 

Ei oska enam midagi teha. (2 lapse ema) 

 

Mina olen ka põhimõtteliselt siis noh füüsiliselt sekkunud või karistanud. Et väiksem laps, kes 

juukseid tõmbab – kui ma nagu nägin seda, siis ma lihtsalt vaikselt panin näpuga nipsti talle 

sõrmede vastu. Ma ei tea. Igal juhul vähemaks see jäi. Noh, ma tunnen, et see pole õige, aga 

ses suhtes, et ma ei leidnud mingit muud lahendust see hetk. ( 2 lapse ema). 

Või lihtsalt ei ole muid vahendeid. See tundub, et see on nii mõjus, tõhus – mõtle, kui tutistada 

teda, tal on valus, ehmatab ära  - no. Ja ta kardab järgmine kord seda. (2 lapse ema). 

 

Ma arvan, et just see on see, et sõnadest jääb puudu, eksole. Ja sellisel juhul on see… just 

täpselt see frustratsioon, mis vanemast endast tahab nagu välja tulla, ja tal ei ole.. et hetkel 

see väike vaene jääb talle ette, eksole. (2 lapse ema) 

Et sa üritad oma reageerimisega näidata, et see, mida sa tegid, oli tõesti vale. (2 lapse ema) 

 

Ja, ma võin öelda, et mina olen oma lapsele laksu andnud, tagumiku peale, ja et.. ma olen ise, 

ma olen tõesti hästi emotsionaalne, ja olen nagu… minul on olnud tõsiseid probleeme sellega, 

kuidas nagu oma viha taltsutada.(2 lapse ema). 

 

Ma lähen endast välja. Mina ei tule endaga toime. See on puhtalt see. Mina ei suuda seda 

taluda, kuidas minu laps minule nii vastandub. (2 lapse ema). 

Kehalise karistamiseni viivad sageli need olukorrad, kus laps, vaatamata vanema 

korduvatele palvetele laps ei kuula teda, või ka erinevad ohuolukorrad, kus vanem 

soovib lapse käitumist muuta.  

Ja teine asi, mis minul on tekkinud, on korduv teema. Et kui see kordub ja kordub. Ja 

tegelikult ikka – kuni seal 7-8 aastaseni välja. Et kui seal on korduv teema, kus sa ei jõua 

enam nagu sellel teemal rääkida, ja siis mingil hetkel sa ei suuda enam ennast talitseda.(3 

lapse isa) 

 

See sama tegevus ongi, et ta tulebki ja vabandabki ja sa lepid temaga ära. Ise ka vabandad 

selle pärast, et sa närvi läksid. Ja kahe päeva pärast on täpselt samasugune situatsioon. Ja 
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jälle ta vabandab. JA nüüd on see koht minu jaoks, kus hakkab tõusma see vererõhk minu 

jaoks ja nüüd saad sa aru sellest, kus on see koht, kus hakkab mängima usaldus. Et sa pead 

selle jälle maha suruma endas. ET sealt, et selle pealt hakkavadki tekkima need samad hetked. 

(3 lapse isa).  

 

Ja sa räägid ühe korra, ta teeb seda sama asja järgmine päev, ja järgmine päev, aga 

tegelikult paljude nende probleemide ja asjadega on ka see tunne alguses, et see jääbki 

igavesti niimoodi. Tegelikult kaovad need asjad ära. (2 lapse isa).  

 

No minu kõige hiljutisemad kasvatuslikud probleemid olid see, et väiksem laps sikutas kõiki 

juustest... /--/ Ja siis vanem hoopis teistes situatsioonides kippus teda hammustama. /--/ Ja siis 

ma lähen sellejuures ja… muude argitoimetuste juures natuke ka endast välja, et siis… et siis 

noh ei võta nagu niimoodi külmalt, vaid emotsioonidega.  (2 lapse ema) 

See, et ta vahest mürgeldab ja ajab asju ümber ja pikali ja veiderdab, ei taha teha, ja 

meelega… et mina mäletan küll endas neid tohutuid vihahooge ja tegelikult nagu seda stressi, 

et ikkagi allutada. Et sa ei kuula mind – mis mõttes? /--/ Sa elad lapse peal oma viha välja. (2 

lapse isa) 

Minul on täpselt samasuguseid situatsioone olnud just tutistamise või laksu andmise 

situatsioonid, kus on nagu niimoodi olnud ka, et on mingi tõsine situatsioon ja laps naerab 

mulle näkku. Vat see ajab mind väga endast välja. (2 lapse ema) 

Et see oli koht, kus ma tundsin, et see ei jõua talle muidu kohale. Ja laps hakkas selle peale 

nutma, jooksis teise tuppa ära. Pärast tuli tagasi ja siis ma seletasin, miks ma seda tegin ja et 

ma ei taha sellist käitumist enam näha. (2 lapse isa) 

Täpselt sama moment – et vanem laps tõmbas pisikest juustest, või lohistas teda. Ja ma 

ehmatasin nii ära, et mu esimene reaktsioon oli, et ma tõmbasin sellel vanemal lapsel patsist 

kinni ja ma tõmbasin ta sealt eemale. Ja ta sai muidugi kohutavalt haiget selle peale ja see oli 

talle ka ootamatu. Sest see on see sama – ma ei või näha, mida ta teeb selle pisikesega, kes ei 

suuda ennast kaitsta. Ja tegelikult ma teen täpselt seda sama! See on nõiaring ju! (2 lapse 

ema) 

 

Lapsevanemad tunnistavad, et käitumisviisina on kehaline karistamine otseselt seotud 

vanema enda elus valitseva hetkeolukorra ja emotsionaalse häälestatusega. Tuleb ette ka 

olukordi, kus vanema käitumisel pole ka tema enda jaoks mingit põhjendust. Vanemad 

tunnistavad, et tunnevad end karistamise soovi või karistamise teo tõttu halvasti ja süüdi. 

Enamik aruteludes osalenud vanematest leidis, et kehaline karistamine on pigem 

hetkeemotsiooni pinnalt tulnud teguviis kui läbi mõeldud tegevus. Kuid oli ka neid vanemaid, 

kes tunnistasid, et see oli nende poolt täiesti teadlikult valitud teguviis.  

 

Et väga sageli ongi see sama asi, et tegelikult oled sa ise oma mingisuguses sündmusteahelas 

ja puntras. Tegelikult oled sa puntras. Sa oled tegelikult täiesti teise probleemiga. Sul on kõik 

– a la pere eelarve küsimus või töö küsimus, mis on vaja ära otsustada, ja tegelikult on 

olukord nagu päris jama, ja vat sellistes kohtades, kus sa nagu mingil hetkel, ja siis ta nagu – 

suubub see närv nagu teise kohta, ja see lahendus on noh, vale.  Et sa elad välja nagu 

tegelikult vales kohas seda asja. (3 lapse isa) 
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Sa isegi nagu ei mõtle! Sa tead täpselt, et mina olen majas peremees, mina kehtestan selle 

korra ja nii on. Ja siis tuleb see situatsioon, ongi võib-olla muud küsimused, ja ma kasutan 

lihtsalt selle oma mõju ära.  Ma olen ka teinekord läinud pahatihti – et ei, sa ei saa, sest ma 

ütlesin. Pärast ma hakkasin ise mõtlema, et aga miks ma talle üldse ütlesin ei? (3 lapse isa) 

 

Et no tegelikult on piinlik seda ju öelda! Ja ma tahan ju oma lastele parima anda, ma olen ju 

lapsevanem! Aga… (2 lapse ema) 

 

Ja ma mäletan, et ma nagu ütlesin talle, et „Ma annan sulle vastu näppe, kui sa järjest 

niimoodi viskad!“, ja ma andsin talle vastu näppe. Ja loomulikult – ta nagu lõpetas selle 

tegevuse. Aga mul ei olnud nagu hea tunne sellepärast. (2 lapse ema) 

Aga samas näiteks minu puhul see füüsiline karistamine, see ei ole läbi mõeldud. /--/ Et see 

ongi selline, et sa üritad lahendada midagi heaga, aga see ei tule välja onju, ja siis see viha 

muudkui kerib ja kerib ja lõpuks sa oled lihtsalt nii vihane, et tutistadki. (2 lapse ema) 

 

Aga teine asi  on see, et kui inimesel lihtsalt jookseb juhe kokku, ta ongi lihtsalt emotsioonide 

pundar see moment. Ja tal nii nagu hüppab pulss lakke, vererõhk on laes ja siis ta nagu 

käitub nii. (2 lapse isa). 

 

Sa näed, ta on teinud midagi sellist, mis on samamoodi nagu korduvad teemad olnud või nii 

edasi, ja siin mõjutavad paljud faktorid – su enda väsimus… (2 lapse isa) 

 

Siis kui mina selle ühe ja ainukese korra vitsa andsin, siis oli see täiesti teadlik.  Ja ma siis 

ütlesingi poisile, et ma ei saa muudmoodi – sa näed, sa teed seda jälle ja jälle! Ja nüüd aitab 

ja sa saad vitsa, et seda rohkem ei toimuks. (2 lapse ema) 

See võib olla teadlik – sa lähed, hindad, ütled – nagu see tutistamine- et nii, nii, ja nüüd 

toimub see. Sa ise tahtsid seda. Me oleme rääkinud! Nii – et nüüd, umbes, püksid maha. Aga 

võib ka emotsioon olla.(2 lapse isa) 

 

Ma arvan, et igatmoodi võib olla. See võib olla nii oma lapsepõlvest, kui sul ongi see 

veendumus, et lapse karistamine käibki läbi füüsilise, kui see võib olla ka tõesti see, et sa keed 

üle ja siis sa ei anna endale aru, mis sa teed. Ja pärast kahetsed. Mulle tundub, et see võib 

olla mitmetmoodi. (2 lapse ema) 

Vanemad tunnistavad, et neil pole kerge kehalise karistamise kasutamist tunnistada.  

 

Aga jah, et ühesõnaga ma olen olnud nagu väga nõme laksu andev lapsevanem. Ja nüüd, kui 

ma olen ise endast saanud teadlikumaks (2 lapse ema). 

 

Ma olen ka kasutanud igasuguseid vahendeid, mille üle ma ei ole uhke – noh tutistamine. 

Loomulikult ma üritan seda vältida, aga nagu sinulgi, mul on samasugused probleemid, et 

lihtsalt mingis olukorras ei suuda ennast kontrollida. Aga noh, on siililegi selge, et see 

tutistamine on vale lähenemine onju. (2 lapse ema) 

 

Kui nüüd praegu peab rääkima, et kes on tutistanud, siis mina tõstan jah käe. Ei, see ei ole 

kindlasti midagi sellist, mida ma uhkusega tunnistan. Et mul on jah – küllap on see impulsi 

peal. Et nii kiiresti, kui ma selle ära teen, on mul nagu piinlik selle tegevuse pärast. (2 lapse 

ema) 

 



14 

 

Aga kui mu väiksem tütar, kes nüüd varsti saab kaheseks – et tema mingitel jonniaegadel olen 

ta peale käratanud, et siis mu 13-aastane poeg seda kõrvalt nägi, siis oli tema see, kes ütles, 

et sa ei peaks nii tegema. Et siis oli küll selline piinlik hetk, et ma oleks tahtnud sinna parketi 

alla vajuda ja jäädagi sinna. (2 lapse ema) 

 

Lapsevanemate süümepiinu laste karistamise osas leevendab see, kui nad mõistavad, et 

tunnete tundmine on ka täiskasvanutele lubatud. Oluline on see, et vanem saaks endas 

olevaid tundeid teise täiskasvanuga jagada ja kriitilistest olukordadest ja hetkedest rääkida.  

 

Ja minule oli nagu kergenduseks see, et – ma olin lapse peale nagu nii vihane… 

põhimõtteliselt mul oli sihuke tunne, et ma tahaks teda nagu füüsiliselt... noh lüüa. Et oli 

sihuke tunne. Ja mul oli nii hull tunne sellepärast! Ja siis ma nagu rääkisin oma õega, et mida 

ma tundsin. Ta ütles, et „Võta rahulikult“, et „Kõik me tunneme seda aegajalt. Et see on 

normaalne. Et hulluks läheb asi siis, kui sa hakkad midagi tegema.“. Et selles mõttes, et mind 

aitas see, et nagu oli keegi, kes ütles, et tunded on normaalsed, et selles suhtes… ( 2 lapse 

ema). 

 

Vanematevaheliste erimeelsuste näitamine lastele on teema, mille osas valitsevad vastakad 

arvamused. Kui lapsed ka vanemate erimeelsusi pealt näevad, on vanemate hinnangul oluline 

lapsele toimunud selgitada.  

 

Aga meie jõudsime nagu sellele arusaamisele, et ka mingil hetkel see pahandamine – ka 

omavahel tülitsemine – selles mõttes loomulikult on see teatud piirini – aga et nad (lapsed) 

näevad seda, et emal-isal on tunded. See on ülioluline! Et nad.. et ei ole tegelikult… Muidu on 

see, et jääb mulje, et nad on vanad rahud ise. Aga et tegelikult on nad seest täpselt 

samasugused inimesed. Aga mingil hetkel tuleb nendega (lastega) justnimelt sellest samast 

asjast rääkida./--/ Et nagu seletada ära, mis situatsioon oli. Ja nad jube kiiresti nagu nokivad 

selle ära. Ja järgmine kord tuleb ta sul sinna õigel hetkel – et issi, arutame rahulikult läbi 

selle asja. (3 lapse isa) 

 

Vanemad leidsid, et üldiselt enam toetavad laste füüsilist karistamist need vanemad, keda 

ennast on lapsepõlves füüsiliselt karistatud.  

 

Niipalju, kui ma olen oma tuttavatega rääkinud, siis need, keda on karistatud, need pigem ise 

pooldavad hiljem nagu füüsilist karistamist. Ja vastupidi – keda ei ole karistatud, need 

välistavad selle. (2 lapse ema) 

 

Vanemate enda kogemused kehalise karistamise osas oma lapsepõlvest on vastandlikud – 

ühelt poolt püütakse oma vanemat ja tema teguviisi mõista, teisalt aga tõdetakse, et lapse 

hinge jättis see sügava jälje.  

 

Ma ei õigusta seda kuidagi, aga ses suhtes, et sel hetkel see töötas. Ja mis asi see tegelikult 

töötas, oli see, et ma sain aru, et mu ema on nii viimase piirini viidud, et tema, kes sai kogu 

aeg peksa, ja keeldus oma lapsi löömast, pidi oma last lööma, sellepärast et ta leidnud mingit 

muud väljendust oma nii-öelda mure näitamiseks. (2 lapse ema) 

 

Otsest karistamist tolleaja kombekohaselt oli siis rohkem kui praegu ja see tekitas kohe nagu 

bloki, ja oli nagu sees pidev viha ja oli nagu raske olla ja oli nagu jõle halb…(1 lapse isa) 
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Mina olen kasvanud nii, et ma sain füüsiliselt karistada. Pahandus lõppes siis, kui ma olin 

saanud vitsa. Kõik! Siis oligi korras. Aga see ei lahendanud probleemi. See oli see, mis mulle 

sai sellega selgeks, kui meil poiss sai kodus (teise vanema käest) vitsa ja mina nutsin teises 

toas. Sest ma teadsin, et see lahendab tema jaoks hetkeks, aga see ei muuda seda, et ta 

lasteaias seal jälle türdukuid ei lähe lööma ja taga ajama eksju.  (2 lapse ema).  

 

Minul on vanem vend, kes tegi ka üsna koerust, kui oli vanuse ja kasvu poolest hästi suur, ja 

mina mäletan küll, et ma nägin, kuidas tema sai vitsa – minule piisas sellest -, või rihma ja 

sakutada ja igas mõttes eks, et ma arvan, et me olime tavalisest nõukogude perekonnast, kus 

see oli tavaline. Et see oli teistes perekondades ka tavaline. Et see oli see aeg, ma kujutan ise 

ette nüüd aastakümneid hiljem. Et minule piisas sellest, et ma nägin, kuidas tema sai. Et ma 

sain küll, jah, kindlasti ma sain. Ma ei oska öelda kordi. Aga mulle piisas sellest. Tavaliselt 

mind nagu enam ei löödud. Ma olin nagu emotsionaalselt juba nii küps, et ma värisesin ja 

nutsin, et mind enam ei löödud. (2 lapse isa) 

 

Minu vanaema kasutas taktikat, kus ta saatis meid vitsa järgi, siis pärast oli see tahtmine juba 

käest ära läinud eks. (2 lapse isa) 

 

Kui ma esimese lapse sain ja ta oli juba suht suur, 6-7ne, ja mina olin ikka veel noor ja mind 

ka kasvatati niimoodi, et kui ema rääkis ja rääkis ja mulle kohale ei jõudnud, siis ma sain 

rihma. Siis mina pidasin nagu seda kasvatusmeetodit õigeks. Aga ma sain vanemaks ja 

hakkasin rohkem uurima kirjandust, mis on seotud laste kasvatamisega ja see suhtlemine ja 

rääkimine ja selgitamine, ja mina ei pea enam õigeks füüsilist karistamist. Ei tutistamist, vitsa 

andmist ega rihma andmist ega muid selliseid asju, ja nurka panemist ka mitte. Et ma ei pea 

seda õigeks ja mul on kahju, et ma siis seda ei teadnud, kui ma esimese lapse sain. (4 lapse 

ema) 

 

Füüsilise karistamisega seotud mõjud ja pikaajalised tagajärjed tõusetuvad teravalt 

lapsendatud laste puhul, kelle bioloogilised vanemad on neid füüsiliselt karistanud ning uued 

vanemad peavad varasemate lapse traumadega toime tulema.  

 

Ma võin kommentaariks öelda ,et minu laps sai oma sünnipäevaks, sai rihma (endiste 

vanemate käest), enne kui oli kolme-aastane, ja seetõttu on see nagu täiesti välistatud olnud. 

Et olen pidanud ainult sõnadega toimetama. Kuigi vahel on olnud olukordi, kus ma olen 

läinud keema, et oi, et nüüd annaks küll laksu. (2 lapse ema) 

 

Minu lapse eelnevate kogemuste mõju minule on see, et mina olen pidanud selgitama oma 

lapsele – ta on küsinud, aga miks issi andis mulle rihma – et mul on ka olnud väga keeruline 

seda…. See on minu jaoks olnud väga keeruline moment. Et kuidas ma siis seda seletan. (2 

lapse ema) 

 

1.3 Mis aitab füüsilisest karistamisest hoiduda? 

 

Paludes vanematel analüüsida oma käitumise puhul seda, mis aitaks neil lapse füüsilisest 

karistamisest hoiduda, tõid vanemad mitmeid näiteid. Üks on kindlasti oma lapse kannatuse 

ja valulise reageeringu nägemine, mis vanemat oma käitumist muutma sunnib.  

 

Tähendab ma olen ka üks kord kunagi, andsin talle väga haleda laksu noh, see on selles 

mõttes, et ma ei teagi, kas see oli väga laks või mitte, pepu peale, ja siis lapse nägu oli nii 
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solvund, et see mõjus mulle nii õudsalt, et ma mõtlesin, et enam ma ei niimoodi ei tee, olgu 

ma kui vihane, väsind või mis iganes. (1 lapse ema) 

 

Kui üks vanem on last füüsiliselt karistanud,  on teisel vanemal oluline roll see teguviis 

peatada ja suunata osapooli kokkulepeteni, mis karistamise lõpetavad. Konflikte võib tekkida 

lapse ja tema lapsendanud vanema vahel - näiteks olukorras, kui üks vanematest on lapse 

bioloogiline vanem, teine aga peresiseselt lapsendanud vanem.  

 

Aga õnneks abikaasa kõrvalt – leppisime kokku, et ei – meie majas vitsa ei anta. Sest ma 

mõtlen hirmuga, et see oleks võinud minna ikka…./.../ Ma mõtlen hirmuga, et kui see oleks 

progresseerunud, et siis võib-olla oleks see käsi nagu üsna kergelt tõusnud eks. Et see enda 

stress, või see, et ikkagi nagu võõras laps, võõras. Ja ta on suur eks. Mul polnud üldse 

arusaama sellest. (2 lapse isa). 

 

Teadlikud vanemad toovad välja iseenda käitumise analüüsimise, oma käitumisest õppimise 

ja vastavatel vanematele mõeldud koolitustel osalemise. Leitakse, et kurjustamine ja 

küsimuste esitamine kriitilistes olukordades, kus laps on reegleid rikkunud, ei aita.  

 

Aga poisil kaob kuulmine ära – ta ei kuule sind! Ta läheb lukku! Sa hakkad talle seletama, et 

kuule, selline asi, ja ta juba saab aru, et mingi pinge vist on õhus, ja sa näed, et ta enam ei 

kuule. Ja kui ma hakkan ennast analüüsima, siis mul on täpselt sama situatsioon, sa sulgud 

endasse, sul käivad need küsimused – täpselt ei saa enam aru ka, mis küsimused need on – sa 

saad aru, et sa oled süüdi, paha on olla ja – kuidas siis sellest niimoodi välja tulla, et anda 

talle see rahu, see aeg, ISE RAHULIKUKS JÄÄDA! Mitte hulluks minna. Siis anda see aeg, ja 

siis tulla natukese aja pärast tagasi, hakata seda asja analüüsima. Tal pilk nagu klaarub, ja 

siis kõrvakuulmine nagu taastub, ja siis tuleb nagu mingisugune vastus. Ja siis sa saad 

temaga nagu rääkima hakata ja siis nagu hakkavad asjad kuskile minema. Tegelikult iga 

jumala päev on neid küsimusi nii palju! Sellised elulised situatsioonid. (3 lapse isa) 

 

Ma käin eneseteraapiat tegemas ja see on ka minul oluline teema olnud, see töö vihaga. Ma 

saan aru, et see [emotsionaalsus] ongi see, mis on minu „paketis“ kaasas. Ja teisalt et, kuna 

mul on ka sellised lapsed, kes on võib-olla osanud õigel hetkel õigele nupule vajutada, siis see 

kõik on vallandunud. Ja mis ma selle lapsevanemaks olemise kohta nagu veel olen õppinud, 

ongi see, et tegelikult kogu tants käib selle ümber, kuidas MINA reageerin mingitele asjadele. 

Selles mõttes et laps – tema nagunii unustab palju – ta läheb õhtul magama ikka noh nagu ta 

on. Aga küsimus on selles, mis tundega mina magama lähen. Et mida mina, kuidas mina nagu 

olen päeva jooksul reageerinud. Et tema teeb oma teod nagunii – kogu küsimus on selles, 

kuidas mina suudan selle vastu võtta. (2 lapse ema) 

 

Ma ütlen, et see Gordon on mind ka hästi palju aidanud, just selle mõttega et nagu kinnitada 

seda, et nagu sa ütlesid, et emotsioonid kõik on okei – minu emotsioonid on okei, see, et laps 

tunneb emotsioone, on okei, et see aitabki mul nagu läbirääkimiste teel neid probleeme 

lahendada rohkem. Et selles mõttes ma näen nagu iseenda arengut selles. (2 lapse ema) 

 

Mida aasta edasi, mida rohkem sellega nagu tegeletud on, siis sa ikkagi nagu püüad ilma 

löömata. Et sa püüad sellest kasvatusmustrist, mis on olnud, sa püüad sellest mustrist, mis ei 

ole üldse halb olnud ilmselt, aga lihtsalt omas ajas, et nüüd on nii-öelda see aeg edasi läinud, 

on teised lähtekohad. Ja sa saadki aru, et tegelikult ongi võimalik nagu ka  saada hakkama 

muudmoodi, on võimalik hakkama saada sõnadega.(3 lapse isa) 
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Endaga rahulolu mõjutab ka lapsega suhtlemist.  

 

Õnnelikud vanemad, ma arvan kasvatavad õnnelikke lapsi. (2 lapse ema) 

 

Valides olukordade lahendamiseks kehalise karistamise tee, märgivad lapsevanemad ka seda, 

et pikas perspektiivis pole see tegelikult lahendus.  

 

Ma arvan, et üks asi, mis on see, et füüsiline karistus tõenäoliselt välistab kõik teised 

karistusmeetodid mõne aja pärast. Ah – ta võib siin õiendada minuga, peaasi, et ta ei löö. Et 

selles suhtes, ma arvan, et ühel hetkel need ei toimi. (2 lapse ema) 

 

Vanemate hinnangul ei lahenda kehaline karistamine tegelikult probleemi põhjuseid ega 

selgita lapsele tema tehtud vigu. Kehalise karistamise situatsioonis pole ka lapsel võimalik 

omapoolseid selgitusi anda. Seega dialoog lapse ja vanema vahel tegelikult puudub ning 

laps võib vanema teguviisi ka õigustatuks pidama hakata, samas kui vanem seda ise 

õigeks ei pea. Just selgitusi, dialoogi ja läbirääkimist peetakse tegelikuks olukordade 

lahendamise võtmeks.  

 

Aga sellega ma olen totaalselt nõus, et see tekitab hirmu. Ja sellise väikelapse puhul, 4-5, kus 

see selline möll käib, et seal mingist hetkest saadik me lõpetasime selle joonelt ära, ja noh – 

ütleme, suurt vahet ei ole! On ohjeldatavad ka teistmoodi. (3 laps isa) 

 

Aga see karistamise teema, et jah, loomulikult, ma olen seda meelt, et see peaks jääma 

sinnamaani, et ei karistataks last füüsiliselt, ega ka – minu arust kõige hullem variant on see, 

kui hakatakse last vaimselt karistama – ehk see on siis nagu alandus või solvamine. See on 

vaat et hullemgi, mis jääb hinge. (2 lapse isa) 

 

Ma mõtlesin sellele, et siin on see ka, et kuidas täiskasvanu saab alati kindel olla, et tal on 

õigus. Et konkreetseid olukordi on olnud vanema poisiga, kus ma ei mäleta, mille eest ta on 

riielda saanud, aga tema mäletab neid siiamaani ja on rääkinud nüüd sellest suuremana./--/ 

Ta mäletab seda põhjust – et ta sai ilmaasjata riielda ja karistada /--/ tema pole midagi halba 

teinud ja mingi okas on hinges siiamaani. Kes see nüüd tagantjärgi täpselt teab, kellel siis 

õigus oli. (2 lapse isa) 

 

Laps võib kehalist karistamist võtta kui normiks olevat eeskuju, sest seda on ju tema enda 

vanem  kasutanud.  

Kui sa nii teed, siis järelikult ta arvab, et on okei – ema nii tegi ja ongi nii. ((1 lapse ema) 

Ma tahaks loota küll, et see ei ole norm. Kuigi jah, kui täiskasvanud inimene ei saa 

teistmoodi, kui lapsele kätega kallale minna, siis ta peaks ju tegelikult ise aru saama, et tema 

on see, kellel on abi vaja. Aga kas see täiskasvanud inimene ise läheb jälle seda abi otsima nii 

kergesti? Võib-olla mitte. (2 lapse ema) 

Ma imestan mõnikord, kui tutvusringkonnas räägitakse, et lapsepõlves võeti ikka rihm välja 

ja… see on täiesti nonsenss minu meelest! Ma ei saa lihtsalt aru, kuidas see võimalik on, ja 

inimesed räägivad sellest, et see ongi normaalne! No ma mõtlen, inimesed 

kolmekümnendates, neljakümnendates, viiekümnendates aastates inimesed! Mina ei sa sellest 

aru. (1 lapse ema) 

 

See tagasiside on küll väga oluline. Sest kui mina andsin poisile vitsa ja me hiljem rääkisime, 

see oli kas järgmine päev või pärast, siis tema pidas seda täiesti normaalseks. Ütles, et jaa – 
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sa tegid väga õigesti, ja tõesti, ma olin paha ja selle ära teeninud ja… ja siis ma mõtlesin, et 

mu süda rebis nagu haavad lahti, et issand jumal, ta pidas seda normaalseks! Ta pidas seda 

normaalseks! Et siis ma sain aru, et laps võibki võtta mingisugused ebanormaalsed asjad 

täiesti normaalsena. Et ta ei teagi, et teistmoodi saaks. Et siis ma sain aru, et see on nii vale. 

(2 lapse isa) 

 

1.4 Kehalise karistamise mõjud peresisestele suhetele. 

 

Vanemad arvavad, et lapse kehaline karistamine pigem lõhub perekonna suhteid.  

 

Et mis see teeb nagu selle omavahelise suhtega. Et seetõttu ma olen nõus ka, et see rääkimine 

on ikkagi nagu kõige parem lahendus, kuigi ta on aeglane lahendus.  Loomulikult see 

karistamine või mingist hüvest ilma jätmine mõjub oluliselt kiiremini, aga suhtele on ikkagi 

parem aeglased vahendid. (2 lapse ema).  

 

Oma lapsepõlvekogemusest tõid vanemad näite ka selle kohta, et teistes lastes, kes kehalist 

karistamist pealt nägid, tekitas see hirmu ja valu.  

  

Ma võin jälle oma lapsepõlve kohapealt rääkida. Et siis kui mina füüsiliselt karistada sain, 

siis mul oli endast aasta noorem vend, siis teda mõjutas see küll raskelt, sest tema ju kuulis, 

kui mina nutsin. Ja tema nuttis sellepärast, et mina nutsin. Et tema jaoks oli see raske. Kui ma 

praegu seda meenutan, siis mul endal tuleb nutuklomp kurku. Et see ei ole üldse hea. Lapsed 

ju ikka hoiavad omavahel kokku ja kui õel või vennal on valus, siis on ju ka selliseid hetki, kus 

see, kes süüdi ei ole või pole paha teinud, et tuleb vahele, peaasi, et oma õel või vennal ei 

oleks valus. Et ma kujutan ette, et vennal võis sel hetkel küll raske olla, kuigi mina pärast sain 

aru, et ma olin täiesti rängalt eksinud või valesti teinud. Minul on selline kogemus. Et see 

nagu mõjutab pereliikmeid, kui on nooremaid vendi või õdesid või ka natuke vanemaid. (4 

lapse ema) 

 

Vanemad  nentisid, et vägivallaga probleemide lahendamine ei ole tegelikult lahendus. Pigem 

see kasvatab vägivalda perekonnas.  

 

Ma arvan, et vägivald toodab vägivalda. Ma näen seda oma peres. Seesama näide, mis ma 

tõin – et kui mina tutistan ühte last, siis nad hakkavad omavahel tutistama.(2 lapse ema). 

 

A see lapsevanema ja lapse suhe ei ole enam võrdne sellisel juhul. Siis on nagu üks tugevam 

ja see suhtlus ei ole enam tegelikult. (2 lapse isa) 

Aga tutistamisega küll, et – uhked patsid mõlemal peas onju – nii hea on, kui rapsivad ringi, 

kohe kinni haarata sealt… Ma olen seda muidugi teinud, ja millega see päädis? See päädis 

sellega - nad hakkasid omavahel tutistama! (Mõistev mõmin). Oi jummel küll! Siis ma sain 

kohe aru, et tegelikult lapsed on selles mõttes hea peegel, et väga ruttu on nagu oma 

kõnepruuki ja käitumist näha. Et kui neid on kaks, siis on eriti hea peegel kohe. Kohe näed, 

mis sa oled ise teinud! See aitab vägagi korrigeerida ennast.  (2 lapse ema) 

 

Vanemate hinnangul tekitab füüsiline karistamine lapses eeskätt alandust, häbi- ja 

süütunnet ning vanemas endas süütunnet. 
 

Ja lapses tekitab see kindlasti ka mingisugust alandustunnet. (2 lapse ema) 
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Jah, häbitunnet, süütunnet. (2 lapse ema) 

 

Ja vanemas tekitab süütunnet.(2 lapse ema) 

 

Lapsed võivad vanema vastu tunda viha. Vägivalda kogenud laps võib selle käitumismustri 

ka omaks võtta ning seda omalt poolt edasi kasutada.  

Ja siis see 11-aastane poiss ütles, et – ema küsis, et kui me oleksime sind karistanud? – siis ta 

jäi vait ja ütles: „See tekitab viha!“. (3 lapse isa). 

 

Ma küsisin, et mis sa siis oleksid teinud, kui (ema oleks karistanud)? „Et kui ema oleks mulle 

peksa andnud, siis ma oleks kodust minema jooksnud. Ma ei oleks julgenud tulla.“ Nii ei 

läinud. Meil ei ole peres kunagi nii läinud. (3 lapse isa) 

Kindlasti trots tekib. Ja võib-olla see ka, et ma kujutan ette, et lapsed on ikka – ma ei räägi 

enda lapsest – keda ju füüsiliselt karistatakse, et ega nad siis ju paremaks ei  lähe – pigem 

ikka hullemaks. Et nad hakkavad ju nende peal kasutatud vägivalda välja elama omasuguste 

või omaealiste peal. Et sealt tuleb see koolivägivald, sealt tuleb see tänavavägivald, lõpuks 

lõppeb see baarikaklustega jne. Et see kõik salvestub kuskile.(3 lapse ema) 

 

Täpselt nii nagu sa ütlesid – see ongi nõiaring. Et kui sina teed lapsele haiget, teeb tema 

kellelegi teisele haiget ja ta teeb sinule haiget lõpuks. Lõpuks ta hakkab ju oma probleeme 

samamoodi lahendama. (2 lapse ema). 

 

1.5 Piiride seadmine. Mida teha füüsilise karistamise asemel? 

Intervjuudes tõid vanemad välja mitmeid näiteid ja põhimõtteid, mis aitavad vältida lapse 

kehalise karistamiseni jõudmist ja toetavad vägivallavaba kasvatust. Üheks oluliseks 

aspektiks on lapsega rääkimine ning lapse vanema vaheliste kokkulepete, käitumisreeglite 

ja piiride seadmine.  

 

Mulle tundub, et praegu nagu voolab seda mõtlemist ühiskonda sisse, et see on nagu hea, et 

sa ka ise õpid läbi selle – et rääkida, arutada, küsida! Et ikkagi proovida lahti muukida seda 

last. Et mis on see põhjus! (3 lapse isa) 

 

Kannatlikkus. Ääretu kannatlikkus ja järjepidevus. Mitte nii, et ükspäev nii ja teine päev naa. 

Vaid et enda jaoks tunnetada ja selgeks mõelda, mis on elus oluline. (3 lapse ema) 

Mina usun hästi palju seda, et laps õpib hästi palju eeskujudelt. Et nii kuidas sa nagu kodus 

ise käitud, mitte ainult mingites konkreetsetes olukordades, vaid üleüldse. Et kui sina oled 

kokkuleppinud ja mingeid konkreetseid kokkuleppeid lapsega teinud, ja siis määranud kohe 

kokkuleppeid tehes ära, mis siis juhtub, kui sellest mitte kinni pidada, siis isegi kui see 

teinekord isegi tundub veidi ebaõiglane, siis tuleb ise ka oma poolt täita selles kokkuleppes. 

Aga mina olen ka läinud pigem seda teed, et ma ei võta ära, kui sa nüüd seda teed, et siis sa 

ei tohi seda teha, vaid ma pigem annan talle siis nagu juurde – et kui sa tahad arvutiga 

mingisuguse aja mängida või ma ei tea, mida teha, et siis lepime kokku, et sa samal ajal – 

näiteks iga poole tunni tagant teed mingisuguse sundasendist väljatuleku harjutuse, või et sa 

loed näiteks ka mingi arvu lehekülgi või mis iganes. Et kui ma ära võtan, siis tal jääb ikkagi 

see tühi aeg – et mis ma nüüd teen sellega? (2 lapse ema) 
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Kokkulepped ka. Mäletan, kui poiss oli natuke väiksem, ma leppisingi kokku. Alati oli nii, et 

me peame kokkulepetest kinni – sina pead kinni, mina pean kinni, kõik peavad kinni – siis on 

meil ju kõigil hea olla ja siis keegi ei pea kellegagi pahandama või ei teki selliseid solvumisi 

ja asju. /--/ Tegelikult ka need päris pisikesed minu meelest vajavad selliseid piire ja 

kokkuleppeid.  (2 lapse ema)  

Mina olen teinud lihtsalt niimoodi, et seletanud lapsele, olengi nagu näidanud füüsiliselt 

ruumis – pisikese lapsega ju ongi see, et sa ei tohi ju katsuda seda või seda – siis ma näitan 

lihtsalt, näe – siit läheb piir – niimoodi käega teen. Ta seisab seal kõrval, ja siis ta tahab 

nagu hakata kätt üle panema, ja siis ma ütlen, et näed, siin läheb piir. Et nad tegelikult üsna 

ruttu õpivad selle selgeks. /---/ Et me oleme lihtsalt teinud, nagu füüsiliselt näidanud, et noh et 

seda sa ei tohi puutuda või see on ohtlik asi, et siit läheb piir. Et see on küll lihtne, see on 

füüsiliste asjadega. Aga eks muidugi abstraktsete asjadega on keerulisem, et kuidas seda siis 

selgitada. Ilmselt ikkagi väga rahulikult ja järjepidevalt – nagu selgitada, selgitada, 

selgitada. (kahe lapse ema). 

Ning piiride kehtestamisel ja kokkuleppimisel peab vanem olema järjekindel.  

Et see järjepidevus on see piiride kehtestamisel üks kõige suuremaid asju minu jaoks. (2 lapse 

ema) 

 

Ajapuudust ja kriitilisi olukordi aitab vältida ka see, kui lapsega eesootav oluline käik läbi 

rääkida ning võimalusel talle valida anda. Piisavalt varakult lapse ettevalmistamine aitab 

ära hoida pinged ja toetab lapse koostöövalmidust.  

Võimalikult selge, ma arvan. Ma olen üritanud ka samamoodi nagu siin oli juttu – piisavalt 

kaua  ma valmistan ka teda ette, kui on vaja, et teatud olukorras oleks nii ja nii. See on ette 

läbi räägitud. Et ta nagu ka teab asja, et nüüd on vajalik. Ja siis on ikkagi see, et laps võtab 

ka piirid paremini vastu, kui sa annad seal piiris natukene mänguruumi – lased tal ka nagu 

valida. Või noh, et need valikud on küll ette antud ja kitsamad, aga et siis nagu ta võtab selle 

reegli ka nagu paremini vastu. Et tal ei teki ainult see, et ma nüüd pean kuidagimoodi tegema, 

vaid et ma saan ka natuke valida. (2 lapse ema) 

 

Ja väga hästi töötab ka see meie lapse puhul, et me räägime talle ette ära, mis hakkab näiteks 

homme saama. Et ta teab. Et siis me lähme ja siis me kohtume, ja siis me hommikul hästi vara 

tõuseme või hästi hilja tuleme või siis on see vanaema-vanaisa juurde, või tuleme või läheme, 

või on emmepäev või on issipäev. Et me räägime talle ilusti ette ära, läbi, ja siis nagu kõik 

sujub palju paremini. Vahest ideaalselt, vahest väikeste vaevustega, aga läheb päris hästi.  

(2 lapse isa) 

Sama oluline  kui kokkulepped ja varane ettevalmistus on ka igapäevarütmi ja -rutiini 

sisseseadmine ja sellega seotud kokkulepete hoidmine.  

Et selles mõttes seesama rütmi asi oli ka nagu üks põhiasju, milleni me jõudsime. Et väga 

tähtis on see, et see rütm saada sisse. Just see, et ette ära rääkida. Õhtul rääkida ära hommik, 

ja siis lõunaaeg ära rääkida, kui vähegi võimalik, rääkida ära õhtu. Et mis järjekorras ja mis 

kellaajal mingeid asju tehakse. Ja siis veel paar korda seda rääkida. Et siis ta valmistab 

ennast ette – talle ei tule see asi äkki. Et see on nagu mingisugune asi, mis toimib jube hästi. 

(3 lapse isa) 

 

Rutiin aitab asjadega toime tulla. Üks asi, mida ma koolis näen, on see, et magamamineku 

aeg on väga oluline. Et meie peres on küll väga konkreetselt paika pandud – isegi 17aastane 
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allub veel sellele, et kui meil on ikkagi kokku lepitud, et väiksemad lähevad siis magama ja 

siis on vaikus, ja et lihtsalt peab välja puhkama. Et see on see, mis tagab selle, et laps suudab 

õppida, suudab midagi teha ja suudab toimida. ( 3 lapse ema) 

 

Mina nõustun sellega, et rutiin on väga oluline. Meil on selle arvuti seisukohalt väga 

konkreetsed piirid seadistatud – ise oma käega pani kirja ja oma seinale kleepis. Ja sealt saab 

vaadata. Meil on seal isegi sisse kirjutatud, et arvuti kasutamise aeg võib olla maksimum 2 

tundi, aga mitte rohkem kui 50% vabast ajast. (2 lapse ema) 

 

Vanemad märgivad, et mida väiksem on laps, seda olulisem on talle kokkuleppeid 

kannatlikult korrata. 
Üks asi, mis väikeste puhul on, on see korduste arv. Et sa tuled ikka ja jälle selle juurde 

tagasi.( 2 lapse isa) 

 

 

Oluline on see, et lapsevanem oma tundeid väljendades, oleks siiras ja suudaks oma 

emotsioone selgituse ajal kontrollida.  

 

Aga see mõjub jah, et sellise väga tõsise häälega. Ma tegelikult õudselt sunnin ennast, mitte 

nagu pahaselt või väga vihaselt öelda, aga mõjub küll. (1 lapse ema) 

 

Meil on ka see rääkimise asi. Ka vahel mõtlen, et selline tunne nagu seinaga räägiks. Aga no 

ikkagi see tuleb nagu kuidagi tagant järgi mingisuguse tohutu viitega, et ta saab lõpuks aru, 

et ta tegelikult tõesti tegi pahasti või käitus koledasti või ütles midagi väga tobedat. Ma 

lihtsalt tegelikult surun tõesti oma neid emotsioone maha, et võimalikult rahulikult ja väga 

tõsiselt seda öelda. Varjan oma emotsioone. Tegelikult tahaks vahel tõesti karjuda ka. (1 

lapse ema). 

 

Käskude andmine lapsevanemate praktika kohaselt ei toimi.  

 

Mulle tundub, et sellised käsud ei tööta. Et pigem töötabki see emotsiooni lahtiseletamine – et 

mis tunde see sinus tekitab.(2 lapse ema) 

Teadlikud lapsevanemad kasutavad mina-sõnumeid. 

„Aga üldiselt ka see enda tunnetest rääkimine – et mina-sõnumid.“ (2 lapse isa).  

Ja lapsed vastavad sellele. 

 „Issi nüüd sinuga natuke aega ei räägi, sest ma olen solvunud selle peale, mis sa ütlesid.“. 

Ja siis ta.. üks õhtu oligi, et oli ära see [olukord], siis ta natuke rahulikult mõtles ja siis tuli 

rääkima, et „Ma ise ka ei tea, et noh… et ma… umbes, et see tuleb välja, et ma ise ka nagu ei 

mõtle seda tegelikult, ja et… ma olin tegelikult nii tige ja…“, ja pärast seda nagu kadus ära, 

kui ta selle iseenda jaoks nagu läbi mõtles.  (2 lapse isa). 

Või teine näide lapse reageeringust mina-sõnumile. „Mul tuli lapsel ka hiljem see. Ta võib 

sellise ülbe näoga istuda küll, et – teen ikka seda pahandust, aga mõne aja pärast ta nagu… 

Tegelikult ta ilmselt mõtleb sellele kogu aeg, mis ma talle nagu ütlesin. Ja siis üritab võib-olla 

naljaga või huumori või veel kuidagi reageerida, et noh et „Ma tegin ainult nalja. Et see ei 

olnud nagu päris pahandus.“, aga ta vist ikka saab aru küll.“ (1 lapse ema)  
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Vanemad peavad oluliseks just seda, et laps mõistaks kriitilist olukorda, vanema tundeid ja 

saaks aru oma teo tagajärgedest.  

Aga just see, et sa seletad tagajärge ära. Jah. Et kui sa lihtsalt ütled, et ära ütle nii – see 

lapsega ei tööta.(2 lapse isa).  

 

Rääkimise ja selgituste juures on oluline valida lapsele sobiv keel ja arvestada lapse 

arengutaset.  

 

Loomulikult väiksele sa oma tunnetest pikalt ei räägi.(2 lapse isa).  

 

Aga näiteks 4,5-le küll. See toimib juba väga hästi. Ja saab aru.(2 lapse ema) 

 

Vanemad pidasid rääkimise võtmeküsimuseks lapse ja vanema vahelist usalduslikku suhet, 

selle loomist, hoidmist ja toetamist. See on probleemide lahendamise alus. 

 

Mina usun, et kui ikkagi vanema ja lapse vahel on ikkagi selline usalduslik suhe, kus mõlemad 

saavad enda emotsioonidest rääkida ja seda, mis tundeid (ma räägin, kui lapsed juba natuke 

suuremad on) teise käitumine temas tekitab, siis ma arvan, et saab täiesti hakkama ilma 

karistamiseta. Ja kui on mingi negatiivne situatsioon olnud, siis karistuseks tegelikult ongi 

selle teise osapoole emotsioon – see, mida see sinu käitumine selles teises osapooles esile 

kutsus.( 2 lapse ema) 

 

Aga kuna ma tol hetkel olin nagu üksi, abikaasa oli kuskil sõidus, siis ma pidin mingeid 

otsuseid ilma arutamata vastu võtma, ja ma tegin ühe vea – ma ütlesin sellise lause, et „Mul 

on väga raske usaldada sind.“. Ja sellega ma lõin tohutu mõra sisse talle. Ja siis ma alles 

pärast sain aru, et see on ainus asi, mida ma ei oleks tohtinud öelda. /--/ Siis lõpuks jõudsime 

nagu selleni, et ükskõik, mis juhtub, ükskõik, mida sa teed, et meie usaldame sind. Me oleme 

sinu poolt. Et proovime lihtsalt, et seda ei juhtu. Jälle juhtus! Ütlesime, et hästi, katsume selle 

asja ära klaarida, ma aitan sind, tulen ise sinuga kaasa, aitan ära klaarida selle asja, aga et 

ma usaldan sind. Ma ei ole usaldust ära kaotanud sinu vastu. Pool aastat me töötasime 

sellega./--/ Asi on selles, et sa pead seda last nagu – tal peab olema keegi, kes teda usaldab. 

Ükskõik, mis juhtub! Et ta usaldab sind! Et siis on nagu võimalik tal sellest asjast nagu välja 

tulla. (3 lapse isa) 

 

Mind väga kõnetas see usalduse teema. /--/Ja ma täitsa siiralt usun, et ükskõik, kas sa oled 

laps või lapsevanem, et see on hästi oluline, et sul oleks usaldus. Ükskõik, kas läheb halvasti 

või hästi. Et sa tead, et sa saad usaldada. Ja teine asi – avatus. Et tõesti rääkida nii tunnetest, 

situatsioonidest, et sa tead, et sa saad usaldada ja avatult rääkida teistega teemadest kui 

midagi on väga halvasti läinud, kui midagi on väga hästi läinud. Need on need kaks asja, 

millesse ma usun ja mille pealt ma püüan siis kogu elu nagu ehitada oma peres koos 

perega.(1 lapse isa) 

 

Me tegime juba väiksena kokkuleppe, et kui sa kõik ausalt ilusasti ära räägid, siis ma üldse ei 

pahanda. Siis me vaatame, mis saab teha. Ja sealt kuidagi tekkis see muster, et ta siiamaani – 

kui tal midagi läheb pahasti, kui ta on seal saanud mõne F-i või on tal mis-iganes olukord, ta 

teab, et ta helistab kohe. Ja siis meil ongi selline kokkulepe, et keegi kodus ei pahanda. 

Räägime ära, arutame, vaatame, mis saab teha.(2 lapse ema) 

 



23 

 

Et ma arvan, et see suur töö sai ära tehtud, siis kui tõsised probleemid olid – et sa ei tohi last 

üksi jätta ja ise ei tohi jääda üksi.(2 lapse ema) 

 

Et mingid ebamugavad teadmised, millest ei taheta rääkida. Aga kui neist õigel ajal ei räägi, 

siis usaldust ei loo. Siis selleks hetkeks kui laps juba teisi usaldab ja suhtleb, et kui sa selleks 

hetkeks seda usaldust ei ole suutnud luua, siis on väga raske selle olukorraga toime tulla. (1 

lapse isa) 

 

Ma tahtsin sinu jutu jätkuks ka usaldusest rääkida. Et esimese lapse puhul omal ajal 15 aastat 

tagasi väga palju ei propageeritud neid kasvatusmeetodeid, aga ma näen seda tulemust 

sellega, et mu 15aastane laps tuleb ja räägib minuga lihtsalt juttu – oma päevasündmustest. 

Et ta usaldab mind ja räägib mulle. (2 lapse isa). 

 

Kui vanem on läinud üle piiri, eksinud, siis on oluline lapse ees vabandada ja juhtunust 

rääkida, kuigi vanemad tunnistavad, et seda pole kerge teha.  

 

Vahel teevad sõnad rohkem haiget, midagi on juhtunud. Siis täiskasvanul on julgust ja südant 

saada aru, et midagi on valesti ja paluda lapse käest andeks. Mina olen küll seda teinud. Et 

see on päris keeruline. Aga kui sa selle oled ära teinud, siis tuleb mõlemalt poolt selline 

vabanemine. Et see on see võti asjal. 

 

Et seal tulebki ilmselt see piiride asi. Et riidlema peab ja nõudma peab, see on selge, aga kui 

sa ise tunned, et sa läksid üle piiri, siis vabandama peab. (2 lapse isa) 

 

Noh, suured inimesed võivad ju ka eksida ja nemad on ju ka inimesed. Aga lapselt tuleks 

samamoodi vabandust paluda, kui sa oled eksinud. /--/ Et minu jaoks ei ole seda üldse raske 

teha. See vabanduse palumine. Pigem on leida see, et sa ei peaks üldse nii kaugele jõudma, et 

sa vabandust palud. (2 lapse ema) 

 

Kui on ikkagi mingi olukord – me võime vanematena valesti käituda – aga laps peab ka 

sellest aru saama. See on vähemalt meie peres nii – me oleme kokku leppinud. Ja kui mul 

läheb ikkagi midagi väga valesti, siis noh 15-aastasele ma saan juba väga ilusti öelda, et 

tead, ma tegin nii – ma olen jube hädas – et ma eksisin. Julgustada ka teda ennast nagu 

analüüsima. (2 lapse ema) 

 

Siis kui ma esimesele lapsele pidin rihma andma, siis minul oli küll pärast halb tunne. Mina 

arvasin muidugi, et ta sai asja eest rihma. Ja tollal ma ei vabandanud – ma arvasingi, et nii 

ongi õige, et nii peabki ja et lastel tuleb see – nagu mul ema ütles, pepust mõistus pähe. Et siis 

mina nagu ei vabandanud. Mul oli küll paha tunne, aga ma ei läinud vabandama. Ma ei 

pidanud seda õigeks. Siis ma arvasin, et kui ma vabandama lähen, siis ma tunnistan seda, et 

ma andsin ilmaasjata (3 lapse ema) 

 

Sest mina ise pean ka vabandamist õigeks. Ma mäletan esimest korda, kui ma lapse ees pidin 

vabandama – kui raske see mulle oli. Sest mulle tundus see, et ma olen täiskasvanu ja 

täiskasvanud ei vabanda laste ees. Ja kui ma selle ära tegin, olin mina õnnelik ja oli laps 

õnnelik. Et kui ema vabandab, siis laps näeb, et see on normaalne, et eksitakse ja et inimlik on 

vabandada. Et minule oli see suur kergendus, kui ma sellega ühele poole sain. Ja peale seda, 

kui ma olen eksinud, siis ma vabandan. Ükskõik, kas see on laps või täiskasvanu. Ma tean, et 

ma võin eksida. (4 lapse ema) 
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Kui laps on kokkulepete vastu eksinud, annavad osad vanemad lapsele võimaluse ise olukorra 

lahendus valida. Vahel tähendab see ka seda, et laps valib ise endale karistuse. (NB! Vt ka 

vanemahariduse eksperdi kommentaari kokkuvõtte lõpus!)  

 

Millega me need lahendasime pärast seda esimest ja viimast vitsaandmist poisil, oli see, et me 

lasime tal endal valida karistusi. Et täpselt oligi nii, et mitu päeva sa nüüd oled ilma telekata 

– tol ajal veel arvuteid ei olnud eriti? Mitu päeva sa nüüd enam õues ei käi? Ja noh ta ise 

valis. See töötas nagu kõige paremini. (2 lapse ema) 

 

Samas on teised vanemad valinud hoopis karistustevaba tee ning püüavad lapsi toetada, 

motiveerida ja kiita.  

 

Ma praegu mõtlen, et me ei ole pidanud aastate jooksul mitte ühtegi last kuidagi nagu 

karistama või millestki ilma jätma. Et me oleme nagu hoopis leidnud sellise viisi, et nagu 

vastupidise – hoopis motiveerimise viisi. Ma olen seda meelt, et mida rohkem sa ikkagi 

alguses selle lapsega tegeled, ja seda vundamenti laod, ja vaatad, et see mina saaks nagu 

paika – ka selle 15-aastasega – et see algus oli nagu väga keeruline, aga et ta hakkab ise 

endasse uskuma ja ta saab aru, et mis see minu potentsiaal on -  et siis sealt nagu edasi ei 

olegi nagu vaja karistada. Et meil on pigem vastupidi selline motivatsioonisüsteem välja 

kujunenud. (2 lapse ema) 

 

Mina olen pannud tähele seda, et see, millele sa tähelepanu pöörad, see hakkab kasvama. Et 

kui sa pöörad tähelepanu halbadele asjadele, siis hakkavad need halvad kasvama. Aga kui sa 

leiad ja kiidad last, kui ta midagi teinud – ja ma olen teadlikult üritanud ühte asja teha – et 

muidu on nii, et kui laps on midagi hästi teinud, siis sa nagu – aa nojah, et kõik on nagu hästi 

umbes – aga et ma olen üritanud teadlikult, et selles hetkes, kui ma kiidan, et ma panen oma 

emotsiooni selle sisse./--/ Et lastega tihti peale on ju see, et vat sa tegid seda toredasti või 

seda toredasti – et siis need asjad hakkavad kasvama. See on meeldiv emotsioon ja siis ta 

üritabki nii teha. Et minu kogemus on see, et laps – tema tahab olla hea laps. Et minu arust 

see on kõigis lastes. Et ega nad ei taha ju olla halvad lapsed.  (2 lapse ema) 

 

Pisivõite tähistada kasvõi. Et kui ta üksi mängib või teeb või joonistab, siis ta saab ka kiitust. 

Või vahel on ka tähelepanu kõrvalejuhtimine – et tuleb jonnib, kui hakata riidlema, siis see 

asi läheb suuremaks, selle asemel sa siis küsid, et kuidas sul siis päev läks või… Ega siin 

tuleb loominguline olla. (2 lapse isa) 

 

Sama tähtis on anda lapsele sõnum, et eksimine on lubatud.  

Meie oleme täna sellel arvamusel, et miks ta ei võiks valesti käituda? Et nagu see kogemus. 

Ta ju õpibki läbi selle. Ta ju saab aru. Et kodu ongi see koht, kus sa võid jonnida. Et kõik 

tunded siin on lubatud. (2 lapse ema) 

 

 

Oluline on see, et vanem püüaks mõista ka lapse tundeid ja tema käitumise taga olevaid 

põhjuseid.  

 

Ja mis mind on nagu hästi palju aidanud, on see, et ma olen hakanud mõtlema, et miks see 

laps pahasti käitub? Kui sa seda last karistad näiteks selle „paha lapse tooliga“, siis sa nagu 

karistad teda selle eest, et sellepärast, et sa oled paha laps – nüüd mine sinna järele mõtlema, 

onju. Aga kui sa nagu mõtled, et miks ta käitub niimoodi, siis sa saad aru, et reeglina, või 
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vähemalt meie peres reeglina, selle taga on ikkagi mingisugune probleem. Ja see oleks ju 

nonsenss, kui sa karistad oma laste selle eest, et tal on probleem.(2 lapse ema) 

 

Meil oli ka alguses probleeme lasteaias, et läksid käed käiku. Aga ma jõudsin selleni, et tal jäi 

lihtsalt sõnu puudu. Kuna ta oli alguses mul venekeelne laps ja ta läks eesti lasteaeda, ja ta 

õppis küll muidugi hästi kiiresti eesti keele ära, aga tal tuli vahepeal sõnu puudu. Ja siis, kui 

olukord ei sobinud, siis ta lihtsalt tõi käed käiku. (2 lapse ema) 

 

Kuskilt ma lugesin kunagi, et lapsed, eriti just väikesed lapsed – nemad ei jonni, sellepärast, 

et nad tahavad jonnida. Vaid vanemad jonnivad, et lapsed ei tee nii nagu nemad tahavad. Et 

suur inimene peaks mõistma last. (2 lapse ema) 

 

Mina olen püüdnud alati kompromisse leida. Et ma kuulen nagu lapse arvamuse ära – üks 

kõik, kas on arvutiprobleemid või koolis on suhteprobleemid või õppimisega, et kuidas seda 

olukorda lahendada ja mis tema näeb. (4 lapse ema) 

 

Vanemad pidasid oluliseks peegeldada lapsele tagasi seda, et vanem  mõistab tema 

olukorda ja tundeid.  

 

Samas see emotsiooni panemine või see mõistmine. Et näiteks kui ma ka näen, et see 2-

aastane – kas ta on väsinud või tal on mingi mure, siis ma kükitangi, ma vaatan talle silma – 

„Kuule, ma näen, sa oled praegu natuke õnnetu, mis ma saaksin teha?“. Et kui sa juba 

ainuüksi selle sama oma olekuga vaatad sellele lapsele silma, olgu ta 15-aastane või 2-

aastane, ja sa nagu mõistad teda – et ma püüan sind praegu mõista – et see on juba nagu 

võiduhetk. Et siis ei tekigi seda olukorda. (2 lapse ema) 

 

Selle juures peab vanem teadlikult kohal olema ja oma lapsele pühenduma.  

 

Nii, mu töö lõppes ära, nüüd on kodu, nüüd on pere, nüüd on lapsed. Et kui on, siis ma 

kükitan ja  ma vaatan sulle silma ja ma kuulan sind. Mis siis, et see telefon heliseb – praegu 

oled sina mulle tähtis. Mõnikord need mõned minutid päevas hoiavadki ära selle, et sealt 

võiks midagi kasvada. Aga kui sa lükkad edasi, et oota, ma vaatan veel selle meili ära, siis ma 

räägin veel sõbrannaga ja siis ma teen veel süüa ja… siis ilmselgelt tekibki see probleem. (2 

lapse ema) 

 

Oluline on ka vanema enda emotsioonidest ja tunnetest lapsele teada anda ning iseendale neid 

teadvustada.  

 

Minu meelest on tähtis eelnev hoiatus. Et kui sa oled natuke väsinud ja võid ta peale natuke 

käratada, et siis sa ütled ka ennem, et emme on natuke väsinud või issi on natuke väsinud, et 

targem on mitte mind närvi ajada, et mul on vaja seda distantsi. (2 lapse ema) 

 

See oskus nagu ennast ka kõrvalt vaadata, neid situatsioone nagu analüüsida. Et kui sa 

ennast vaatad kõrvalt, siis saad last ka suunata, et vaata nüüd ennast kõrvalt. Teine asi on 

see, kui sa näed mõnda situatsiooni mõne teise lapse või teise vanema pool tutvusringkonnas, 

et aitaks võib-olla mõni meetod, mis mõjub paremini. (2 lapse isa) 

Ma arvan, et võib-olla enese emotsioonidega toimetulemine on üks ja läbi selle, et kuidas 

nagu last mõista. (2 lapse isa) 
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Vanemate hinnangul on tähtis ka see, et laps õpiks oma tundeid väljendama.  

 

Ja üldse see oma emotsioonide väljendamine, et seda on tulnud hästi palju õpetada. Et mis 

see vanema roll on – sa õpetad last aru saama, et mida sa parajasti tunned. Et laps ei pruugi 

aru saada oma asjadest. (2 lapse ema) 

Õppida oma tundeid panema sõnadesse. Mis tuju mul praegu on, kuidas ma end tunnen. Mitte 

ainult see, kus mul füüsiliselt valutab – mida arst küsib! Aga et osatagi välja öelda, et ma olen 

praegu vihane, ma tahan üksi olla – kasvõi seda lihtsat asja. Et nii vanem kui laps. Et 

ühtepidi võiks juba koolist peale see, et kuidas tulla toime erinevate tunnetega. (2 lapse ema) 

 

Vanemad nendivad ka seda, et vahel on kriitilisel hetkel oluline veidi taanduda ning anda 

ruumi kõigile rahunemiseks.  

Vahel on küll see, et kui kõik okkad on püsti, siis ma mõtlen, et kas läheneda või minna parem 

natukeseks ajaks eemale. Sest vahel ma tunnen seda barjääri, kui sa lähed ja hakkad väga 

õiendama mingi asjaga. Oleks targem vist eemalduda mingiks ajaks. /--/ Et kui ma siis 

eemaldun, /--/ siis on parem mõlemal natuke maha rahuneda ja siis natuke rahulikumas 

õhkkonnas edasi rääkida. (2 lapse ema) 

 

Ma arvan, et ma olen küllaltki range ema ja küllaltki nõudlik ema. Ja vahest ma tunnen ka 

seda, et äkki ma pingutan natuke üle. Äkki ma nõuan liiga palju. Et äkki seda on mulle endale 

rohkem vaja kui lapsele. Et selles mõttes, kas hinded peavad olema kõik viied. (2 lapse ema) 

 

Füüsilise karistamise asemel on vanemad väikelaste puhul kasutanud lapse füüsilist 

hoidmist.  

 

Näiteks ma ütleks, et mina olen päris palju kasutanud seda, jonniperioodil lapsel, et ma ei 

lase tal seal põrandal niimoodi püherdada ja ennast – nagu lapsed ikka – viskavad ennast 

põrandale ja hakkavad märatsema – et mina olen lihtsalt võtnud sülle. /--/ Nad ei tee endale 

viga ja nad ei tee kellelegi teisele viga – ja mina olen seda rakendanud. Ja ma võtan lihtsalt 

lapse niimoodi kinni, ja siis ta siputab seal niikaua kui ta jõuab, mõnikord võib see kesta pool 

tundi, mõnikord poolteist tundi, kui ta oma jonni teeb, et ma ei pea seda füüsiliseks 

karistamiseks.  (2 lapse ema).  

 

Lapse kinnihoidmist turvalisel moel pidasid õigustatuks ka teised vanemad.  

Ma arvan, et sellistes situatsioonides, kus sa näed, et laps on nii endast väljas, et tal on risk 

endale või kellelegi teisele midagi viga teha, et siis see on õigustatud. (2 lapse ema) 

 

Piiride seadmisel otsivad vanemad abi raamatutest, kuid neis antavad nõuanded võivad olla 

vastuolulised või minna vastuollu vanema enda hoiakutega.  

 

Need õpetussõnad, kus ma lugesin, et te peate lastele nagu väga jäike piire panema, et muidu 

nad kasvavad teil üle pea – see tekitas minus nagu sellist mingit sisemist vastuolu, ja ma 

mõtlesin, et noh kuidas siis nagu… et see on nii loomalik nagu, et kuidas ma siis käitun 

niimoodi?! (2 lapse ema).  

 

Vahel kasutatavad vanemad  ka tehnikaid, mis spetsialistide hinnangul kasu asemel kahju tuua 

võivad. (NB! Vt ka vanemahariduse eksperdi kommentaari kokkuvõtte lõpus!) 
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Või see „paha lapse tool“ – seda me proovisime ka, ja no see, selgus kohe, et see ei tööta 

tegelikult.(2 lapse ema) 

 

Ma olen kasutanud vanema lapse puhul nö „paha lapse tooli“, aga mulle tundub, et see ei 

toimi. (2 lapse ema) Põhjuseks pidas vanem seda, et laps on liialt väike. Samuti tekitab toolil 

istumine nii lapses kui vanemas ambivalentseid tundeid. „Ta teab seda, ta istub seal, kui ta 

tunneb, et see on ebaõiglane, siis ta nutab - no ta teab, et ta sai asja eest, siist ta seal nohistab 

ära ja ootab ära ja ütleb, et palun vabandust, no kuivõrd ta seda ütleb, ja teeme kalli-kalli – 

mulle tundub, et see kalli-kalli on nagu isegi noh, motivaator talle. Et kuigi ta võiks tulla 

niisama ka mind kallistama. Aga noh see nii ei lähe.“ (2 lapse ema) 

 

Mina küll olen lahendanud rääkimisega, aga ma olen vaadand, et mul õde näiteks – kui ta 

pahandab lastega – tal on kaks last -  siis ta alati pöördub nende poole, et „Miks sa niimoodi 

tegid?“. No kuidas see kolmeaastane sulle ütleb, miks tegi, no tegi lihtsalt, tundus huvitav sel 

hetkel. (1lapse ema) 

 

Aga meie peres näiteks hüvedest ilma jätmist, me ei ole praktiliselt üldse seda ka nagu välja 

reklaaminud, sest võib-olla paar korda, kui on olnud see, et „Kui sa nüüd ennast ei hakka 

riidesse panema, siis me ei lähegi sinna!“, aga see ka ei mõika. Ma olen aru saanud, et see  

sellele meie vanemale lapsele üldse ei mõika. (2 lapse ema) 

 

2. Vanemate abivajadus. 

2.1 Teemad, mille puhul abi vajatakse.   

Kehalise karistamise kõrval tuleb laste kasvatamisel erinevas vanuses laste puhul ette 

erinevaid olukordi, mille puhul tuge ja nõu vajatakse. Mõnikord saavad lapsevanemad nende 

lahendamisega paremini hakkama, teinekord on olukorrad ja küsimused keerulisemad.  

 

Fookusgruppides rääkisid lapsevanemad olukordadest, kus nad on lapsega suhetes tundnud, et 

nad ei oska ise tekkinud olukorda lahendada ja vajaksid nõuandeid. Näited, mida vanemad 

nimetasid, olid väga mitmesugused. Üldise tundena toodi välja ühiskonna surve 

lapsevanemana õnnestuda.  

 

Ja kusjuures veel ühiskond nõuab, ja kusjuures veel näitab näpuga, kui sul ei ole aega oma 

lapsega tegeleda. Kusjuures inimesed, mehed käivad erineval ajal tööl, emad käivad erineval 

ajal tööl. See, et koolist tuleb surve – miks te ei õpi õhtul oma lapsega, uurimata seda, milline 

on elukutse. Kas sa töötad hommikul, õhtul või öösel. Et ära elatada, et üldse seda last 

kasvatada. Et kõik sellised asjad. Et minu arust on nagu ühiskonna poolt tohutu surve pandud 

peale, see koorem, ideaalmudel, perekond, kus siis see mees ja naine peavad hakkama saama 

kõikide sellele lapsele antavate hüvede, kasvatuse, kõige-kõige-kõigega./--/ Et sa pead olema 

– seesama – sa pead olema edukas, sa pead olema superisa. Ja kui sul eksole – noh, sul peab 

olema oma laste jaoks aega, sa pead olema superabikaasa ja lisaks sellele sa pead veel kõike 

teadma väga täpselt, kuidas seda kõike peab tegema. Et see on see surve, kus mul on tunne, et 

aaaa…. (3 lapse isa) 

 

Tunnetatakse ka ühiskondlikku survet, et vanem peab ise oma probleemidega hakkama 

saama.  
 

Aga see ühiskonna surve nagu on jälle selline, et –„Mis mõttes onju See on ju sinu laps! Sina 

ju sünnitasid ja kuidas nüüd sa ei saa temaga hakkama? Või, kuidas sa lähed kuskile 
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psühholoogi juurde? Et see on ju normaalne funtksioon…“. Et see surve on tegelikult hästi 

suur! (2 lapse ema) 

 

Eriti kõrgeid nõudmisi enda kui vanema osas tunnetavad lapsendatud laste vanemad.  

 

Ja ma tunnen seda, et mina, kes ma võtan veel võõrad lapsed ja lepingute ja asjade järgi pean 

neid väga hästi kasvatama, et mulle on veel kuidagi eriti kõrged nõudmised. (2 lapse ema). 

 

Vanemad tunnetavad suurt survet lapsevanemarolliks valmistumisel ja palju pinget ning 

küsimusi on just värsketel lapsevanematel.   

 

Kuidagi see lapsevanemaks olemine on… vähemalt enne, kui sa isaks saad või emaks saad 

nagu pingutatud. Et kuidagi seda infot ja survet, mida sa pead endale selgeks tegema, kuidas 

erinevates olukordades käituda, millised olukorrad üldse võivad ette tulla, et seda on päris 

palju. Et ja kui siis reaalselt sa saad isaks – et näiteks räägin siis endast – et siis kõik asjad 

kuidagi kukuvad palju loomulikumalt välja. Et ma ei jookse mingit teatmikku otsima, kui 

situatsioon on käes, ehk siis vastuseks küsimusele – ma eelkõige käitun kõhutunde järgi, mida 

ma üsna palju usaldan ja mis elus ei ole mind alt vedanud. Ja kui ma tunnen, et ma mingile 

küsimusele vastust ei tea, siis on loomulikult inimene, kellega koos arutada, hea naine – 

elukaaslane. Ja loomulikult on tänapäeval sellevõrra lihtsam, vähemalt ma eeldan, et 

internetis on nii palju tarku nõuandeid, foorumeid, kust sa saad tõesti otsida, kui sa vähegi 

viitsid. Seal on ka väga palju erinevaid arvamusi – et sa lõpuks jõuadki sinnani, et sa pead 

valima selle tee, mida sa ise käid. Aga hästi palju on toeks ka internet. Ja teiste vanemate 

kogemused. (1 lapse isa) 

 

Mingid lapse arengufaasiküsimused näiteks – et kas peaks nüüd juba peaks käima või peaks 

midagi tegema või et kui tal nüüd tervis on kehv, et mida siis teha jne. Et mingid hästi 

olmelised küsimused just, et mis lapse 1. arenguaastal üldse toimuvad. (1 lapse isa) 

 

Et kui minu 1. poeg sündis, siis me olime kaasaga üsna ärevad lapsevanemad. Meil alguses 

oli just see, et mismoodi me nüüd elama hakkame, mismoodi me seda enda päeva nüüd 

kujundama hakkame. Me töötasime esialgu välja ka mingisuguse rütmi, mida me üritasime 

siis vähemalt esialgu üsna kramplikult ka kinni hoida 4 kuud, ja siis nägime, et ülejäänud 

maailmaga see lihtsalt kokku ei lähe. Ja sealt edasi siis ka – et mingil hetkel see vabaks 

laskmise hetk tuleb kuskil seal hiljem. (1 lapse isa) 

 

Minu enda kinnisidee või mõte, mis mind külastas, oli, et kui palju ma lapsega pean tegelema. 

Mis tegevusi ma pean tegema. Kas on vaja koguaeg – või kui see väike laps on veel ilma 

kontaktita, et mina näiteks teen midagi muud samal ajal kodus… et kui palju ma pean seda 

kontakti hoidma. /--/ Et ma tean, et ma kogesin just seda, et ma ei jaksa nii palju kui peaks – 

et need ootused endale olid hästi kõrged. Võib-olla oli see ka väljaspoolt tulnud ootus, aga 

kuidagi oli, et ma muretsesin sellepärast väga palju. Et kas ma saan temaga piisavalt 

mängida, või et ta nagu vajaks seda justkui tohutult palju. ( 1 lapse isa) 

 

Beebiaeg on vanematele üks raskemaid perioode elus.  

 

Aga mina mäletan küll, kui ma olin tõesti hädas, mul oli laps siis veel beebi ja beebid ikka… 

nad tõesti vahel – neil läheb uneaeg sassi ja nad karjuvad ja ma lihtsalt ei suutnud temaga 

hakkama saada. Ta ei jäänud magama, ja ma olin ise väsinud, aga õnneks olin ma tol hetkel 
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just vanaema pool – lapse vanaema pool siis – ja siis oli nii hea anda lihtsalt emale, et tee 

midagi. (1 lapse ema) 

 

Kõige rohkem olen ma jõuetust tundnud siis, kui ma lapsevanemaks sain. Et ma olin nagu nii 

valmis selleks emarolliks ja kõik  sünnituseks ja mis sellele järgneb, ja tegelikult…/--/ ma olin 

kindel, ma olen sündinud ema! Ja see, mis tegelikult siis juhtuma hakka, kui laps oli umbes 

kuu vanune – kui tal olid gaasivalud, ja kui tal olid mingid seedeprobleemid, ja lõpuks mina 

ei osanudki enam muud teha, kui ma pöördusin lastehaiglasse. Kõigepealt ma käisin 

Pelgulinna sünnitusmajas seal imetamisnõustaja juures, kus ma ei saand mitte mingit abi, 

ja… /--/ Ja ma ei osanudki muud teha kui ma pöördusin lihtsalt lastehaiglasse, sellepärast, et 

laps ju röökis pidevalt. Ja, no see, mis seal toimus, oli ka muidugi õudne – mu laps siiani 

keeldub paaniliselt kõiki valge kitliga inimesi nägemast.  (2 lapse ema)  

 

Isikliku aja puudumine ja oma personaalse ruumi puudumine tuleb beebiaja puhul 

vanematele suure muutusena. Kogetakse suur väsimust, millega üksi on keeruline toime tulla. 

 

Mulle tundub, et kui naine või no pere ootab oma esimest last onju, et siis nagu 

romantiseerivad seda üle, et tundub nii tore – et sünnitad ära ja su tuled haiglast selle 

beebiga koju ja siis see beebi magab ja sa söödad teda ja see on nii mõnus ja kõik on nii 

hästi, aga tegelikult nagu päris tihti see ei ole niimoodi. Et see on tegelikult nagu hästi suur 

reaalsusšokk paljudele emadele. See, et sul on… lihtsalt sul ei olegi enam seda oma aega ja 

tundub, et see ei olegi enam sinu elu, et see on, ma ei tea, ära kaaperdatud. (2 lapse ema) 

 

Aga mul on olnud ka selline tunne, et – noh, kui teine laps oli nagu pisikene, et ma olen 

õhtuks nii väsinud, et mees tuleb koju – ma ütlen, et – nagu sina ütlesid, et sina tahad oma 

last füüsiliselt kuidagi survestada – ma olen oma mehele öelnud, et kas hüppan mina praegu 

terrassi pealt alla viiendalt korruselt või viskan ma lapse. Et… See väsimus! Ühel hetkel, kui 

sa oled päev läbi kahe lapsega kodus ja sa ei saa võib-olla vetsus ka käia niimoodi, et sul ei 

oleks kedagi rinna otsas või keegi ei ripuks sul jala küljes, siis loen juba minuteid, et millal 

mees koju jõuab. ( 2 lapse ema) 

 

Üks koht, kus nagu abi oleks ka vaja, aga kus ka ma ei oska lahendust välja pakkuda, on just 

see, et kui tulevad need lapsed majja, ja kui – keegi siin enne ka mainis – et kui see aeg saab 

otsa. Kui sul ei olegi enda aega, vaba aega./--/ Aga kui ikkagi 4 aastat sul ei olegi seda enda 

aega – sa ei saa teatris käia, sa ei saa sõpradega välja minna, sa ei saa mitte midagi teha, 

eksju. (2 lapse isa) 

 

Tänapäeval on niimoodi, et igaüks istub oma korteris oma lastega ja on seal jumalast hädas, 

ja tegelikult samas majas on nagu umbes 5 sellist ema veel, kes istuvad samamoodi oma kahe 

lapsega, juuksed püsti peas ja vetsu minna ei saa. Või dušši alla minna ei saa. Või poodi 

minna ei saa. Mõtlesime, et kuidas seda lahendada?/--/ Et tegelikult seegi, kui ma saan 

päevas tund-kakski – uhhh – kasvõi kodus koristada niimoodi, et mul kedagi jalus pole – see 

on tegelikult emale tohutu kingitus.(2 lapse ema) 

 

Küsimused tekivad ka siis, kui perre lisandub teine laps.  

 

Aga siis tekkis see kahe lapse konflikt, mida siin need teised vanemad ka öelnud on. Et on 

ikkagi kohutav näha seda… noh mingis mõttes, et kuidas need kaks peavad kohanema.  ( 2 

lapse ema) 
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Veidi vanemate laste puhul on erinevatel peredel erinevad küsimused. Üheks teemaks on 

lapse magama minekuga seotud raskused.  

Meil oli see, et kus see 2-aastane laps – ta lihtsalt ei jäänudki füüsiliselt voodisse. Ta hüppas 

püsti, üritas ära joosta ja oli jube lõbus ja jube tore ja tal see rutiin oli nagu selline, et sa 

pidid lõpuks temaga nii tülli minema, et ta hakkas nutma. Siis ta nuttis, rahunes, siis ta rääkis 

natuke nagu mingit ilusat juttu ja jäi magama. Ja see muutus selliseks rutiiniks, tal oli seda 

vaja. Ja see oli see koht, kus mina läksin juba nii hulluks, et noh, minul hakkas see juba nii 

närvidele käima ja väsitama. Siis me nagu uurisime jah. (2 lapse isa)  

Aga ikkagi, et üks olukord on just selle magamaminekuga – selle jooksmise ja naermisega, et 

kui laps ikkagi ei allu, siis saab nagu see mõistus otsa, või noh… Niikaua on ikkagi suhted 

normaalsed, kui laps, teeb mingit sigadust, aga sa ütled, et „Lõpeta ära.“. Kui ta lõpetab ära, 

siis on nagu kontroll  olemas, aga noh, mõistus saab otsa siis, kui sa ütled lapsele, et „Lõpeta 

ära.“ ja ta ei lõpeta ära. ( 2 lapse isa) 

Minu arust see on ka selline teema, millega tuleb tegeleda ja mis teeb nagu inimesi õnnetuks, 

et sul laps lihtsalt ei jää magama ja sa ei oska nagu midagi teha ja, tegelikult see on minu 

arust lahendatav, aga lihtsalt tuleb anda need õiged vahendid kätte. (2 lapse ema) 

Vanemad nimetasid ka hammustamise probleemi.  

 

No meil – mingi kaheaastaseks laps sai – siis ta hakkas hammustama, näiteks. Või oli 

pooleteisene, ma ei mäleta. Ja no täitsa – tuleb külla inimene… Temal oli see, et ta ei 

hammustanud mitte kurjalt, vaid et ta tuli, tahtis näidata, et hästi kallis oled, ja hammustas ja 

hammustas kõvasti. (2 lapse isa) 

Üha rohkem on neid lapsi, kelle toidutalumatus ja sellega seotud käitumine on vanematele 

tõsiseks väljakutseks.  

Ja üks asi veel, mis ma olen ise kogenud, et millest peaks võib-olla rohkem rääkima, on see 

toidutalumatuse teema. Et tuli välja, et mõlemal lapsel on talumatused üsna tugevad. Ja ka 

selle vanema lapse käitumisprobleemid ilmselt on seotud sellega. Tal on tugev kaseiini 

talumatus ja tugev gluteeni talumatus. Ja nüüd, kui me oleme ära jätnud need toitained, on 

tegelikult olukord läinud palju paremaks. Et tegelikult seda infot peaks ka jagama palju 

rohkem. Ja riigi poolt ka neid testimisvõimalusi pakkuma rohkem.  (2 lapse ema) 

 

Üldiste küsimustena, mille puhul vanemad tunnevad, et nad ei oska neid olukordi lahendada, 

nimetati ka igapäevaseid olukordi, kus lapsed ei allu vanema soovile ning vanema 

ülesannet ja oskust selles olukorras rahulikuks jääda.  

 

Pigem ikkagi minul on sellised tavapärased kodused situatsioonid, kus lihtsalt tekkibki sihuke 

tunne, et tõstaks käed üles ja ma ei oska lihtsalt mitte midagi teha. Ja see ongi minu arust see 

situatsioon, kus ma kõige enam närvi lähen. Kui mul ei ole mitte ühtegi vahendit, ma ei tea, 

kuidas käituda. Aga mis situatsioonid need on… noh, ma ei tea, alates sellest, et on magamise 

aeg ja lapsed ei… lapsed karjuvad ja kisavad ja omavahel naeravad ja nad ei ole nõus nagu 

tasa olema. (2 lapse ema) 

 

Hästi palju on – hästi lihtsad – näiteks riidesse panekul, igapäevased olmelised asjad, et seal 

jonnib ja viskab pikali ja ta ei taha panna pükse või särki või jopet selga panna või vigurdab 

eksole (2 lapse isa) 
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Või siis noh laste sellised omavahelised rivaalitsemised. Need on ka natuke keerulisemad 

lahendada nii, et kõik osapooled oleks sellega rahul. (2 lapse ema) 

No meil on selle söömisega olnud ka, et kui sa nüüd ei söö, siis täna õhtul rohkem söögikord 

ei tule. Istub laua taga ja ütleb, et „Mulle ei maitse see. Ma ei taha.“.  Siis ma võtan taldriku, 

viin kööki, ütlen „Nägemist!“. Ühte korda ma mäletan, ta hakkas kohe nutma selle peale. Et 

see on ka nagu põhimõtteliselt vaimne vägivald – toit eest ära ja… Noh, tookord sai ta selle 

tagasi. On olnud ka kordi, kus ta tõuseb ja ongi niimoodi. (2 lapse ema) 

 

Põhiline on ikkagi see igapäevasituatsioonidega toimetulek. Et esimene asi  - kui hakkab seal 

iseseisvalt see ise-ise, mina-mina. See periood. Kus mina isiklikult – kus minu ainus ülesanne 

oli see, et suuta jääda rahulikuks. Tegelikult oli see puhas enesekasvatus. Et mitte närvi 

minna. Sest kell tiksub, minna on vaja, aga ta ei pane ennast riidesse. Kogu lugu. Needsamad 

pisikesed elulised situatsioonid. Kuidas sellele hetkel käituda niimoodi – mitte teda kuidagi 

kuskile ära meelitada või ei kuidas see periood niimoodi läbi elada või üle elada, et kõik 

jääksid vaimselt terveks.(3 lapse isa) 

 

Aga et isarollis, et kui nende väikeste laste juurde veel tulla, et see rahulikuks jäämise teema 

oli küll. Eriti seal 2-3aasta juures. See on ka minu jaoks sihuke treenimise koht olnud. Ja ikka 

on olnud see küsimus, et kas ma ise saan nagu midagi teha? Ma hiljem jõudsin jah selleni, et 

ma peangi olema ja selle läbi elama.( 2 lapse isa) 

 

Vanemad märkisid ajapuudust ühe tõsise probleemina.  

 

Elutempo on nii kiire, et ei jõua last alati ära kuulata, kui ta süvenenult väljendab oma soovi 

või arvamust ja mõtet. Ja endal lihtsalt ei ole aega teda ära lõpuni kuulata. Siis on pigem – 

tekib endal see tunne, et lähed närvilisemaks, närvilisemaks – et millal siis on see piir, millal 

maha rahuneda. (2 lapse isa) 

 

Ühe piinlikkust tekitava teemana, millega lapsevanemad ei oska sageli toime tulla ja mis 

vanematele sügavat piinlikkust valmistab, on laste varastamise komme.  

 

Näiteks 1. klassis võttis kätte, varastas meil kodust raha ära. 500 krooni./--/ Aga tuli välja see 

asi niimoodi, et klassivenna ema helistas ja ütles, et kas ma võin selle 35 krooni teile tagasi 

tuua. Teie tütar andis meie pojale. Ja siis hakkasime otsast peale, et kust ta üldse selle raha 

sai, et mis toimub. Loomulikult me lahendasime selle ära ja seletasime lahti. Ta õnneks ei 

olnud seda raha raisanud – see oli tal koolis sussikotis kenasti. Ma küsisin ka, et miks sa seda 

raha võtsid? Et kas sul on nagu millestki puudus? Ei, et aga teisel siin käivad koolis – on 100-

kroonised ja 50-sed, et ma tahtsin, et mul oleks ka raha. Ja kellel siis vaja oli, ta laenas talle 

ka. /--/ Siis tekkis küsimus, et kuidas nüüd minna – milline see õige tee on. Et kuidas talle 

selgeks teha seda, et ta seda kunagi enam ei teeks. (3 lapse isa) 

 

Vanemad jagasid ka oma kogemusi, kuidas nad on varastamise probleemi peres lahendada 

püüdnud.  

 

Ja siis sellesama perioodi jooksul – me rääkisime, hästi palju. Me ka ei läinud karistamise 

teed ./--/ Ja siis hakkasid need asjad niimoodi välja tulema vaikselt, ja hästi palju me 

rääkisime sellele teemal, ta viis kõik need asjad tagasi – tohutu eneseületus, ma kujutan ette – 

mine vii tagasi! – no ma ei kujuta ette, mis see tähendab. Kõik see, et sa võtad selle asja ja 

lähed seda tagasi viima. Kõik on klassis otsinud, keegi ei tea, kus see asi on. Et kõik sellised 
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asjad – et kui sa nagu paned ennast tema olukorda, et lihtsalt mida see tähendab, et see on 

nagu see, mis mingil hetkel aitas. (3 lapse isa)  

 

Teismeliste laste puhul nimetasid vanemad laste omavahelisi kaklusi.  

 

Et koolis õpib hästi, ühikas käitub ka enamvähem, aga linnapeal. Ja mis oli probleemiks – oli 

see, et politsei võttis ta kinni – kaklemised. Siis tekivad jälle küsimused – et kuidas nüüd 

minna sellest etapist niimoodi läbi, et see inimene, kes on alles ju tegelikult eluks 

ettevalmistamata, et kuidas tema ajusse ja südamesse viia see, et neid asju tegelikult ei ole 

vaja teha. Et ühiskonnas ei ole see vajalik ja sulle endale ei ole see hea. Et päris pikalt oli 

mõtlemist. Mina kasutasin oma sõpru, kasutasin internetti, vanema poisi puhul ma viisin ta 

ühe sõbra juurde, kes töötas politseis, ja kes ütles väga kenasti, kuhu kohta rusikavennad 

võivad jõuda.(3 lapse isa)  

 

Väga paljud lapsevanemad on hädas laste ülemäärase arvutikasutusega.  

 

Enamasti on need olnud arvutikasutamise aegadega ja tegevustega arvutis seotud. Et kui 

palju ja kas arvutiga mängida ja missuguseid tegevusi seal üldse teha. (2 lapse ema) 

 

Kaasaegsele ühiskonnale on omane ka perede lagunemine, uute perede teke, ühe vanema 

puudumine, mis omakorda peresuhteid ja lapse-vanema suhteid oluliselt mõjutavad. Ka 

muutuvate peresuhetega toimetulek on vanematele üks oluline küsimus. Nõustaja juurde 

minnes, võib selguda, et lapse asemel vajab abi hoopis lapsevanem.  

 

Algul läksime kõik koos, järgmine kord läksime meie kahekesi (vanemad), psühholoog ütles 

väga selgelt, et nii, et isal ei ole siin üldse midagi teha. Lapsega on enam-vähem… Et ema, 

teiega on vaja hoopis tööd hakata tegema. Ja selles mõttes, mina käisin, tegin kaks aastat 

teraapiad ja asjad läbi, sest et tegelikkuses ma nõudsin oma lapselt väga palju, nii et taoleks 

võinud päris katki minna. See surve minu poolt, et sa pead nii hästi õppima, samas sa pead 

viisakalt, tublisti käituma – ikkagi õpetaja laps – et ta lihtsalt ei tulnud sellega toime. Et see 

tegelikult oli minu muster, mis ma talle peale surusin. (2 lapse ema) 

 

Ka uue, loodud pere puhul on vanemate ja laste omavahelised suhted haprad, 

pingestuvad ja see mõjutab omakorda ka lastega suhtlemist, sh karistamist.  

 

Aga suurema poisiga – temaga oli ikka omajagu probleeme. Ja mitu korda on ta ikka vitsa ka 

saanud. Et seal olid ikka suuremad probleemid kui lastevaheline hõõrumine. Et käis kaks 

korda ka politseisse. Teise korra järel ma ütlesin: „Nii, nüüd aitab, nüüd sa saad!“. Ja meil 

oli see… kusjuures meil oli see samamoodi pere loomise aeg, sest minu teise abikaasa tulek 

oli just… tema oli just kooli läinud, ei, mingi kolmas-neljas klass pidi see olema. Ja mina 

ütlesin oma mehele, et sina vitsa ei anna – ma annan ise. Et just – ma kartsin just seda, et 

lõhub meestevahelised suhted ära – poisi ja minu mehe vahel. (2 lapse ema). 

 

Teravaks probleemiks võib olla ka ühe vanema puudumine.  

 

Lasteaias õnnestus isadepäev venitada kahe nädala pikkuseks ürituste jadaks. Mis meie jaoks 

oli selline  mitmeti… ja tõstatas lapses mitmeid tundeid. Siis ta oli viiene, ja ta ei osanud väga 

hästi ka väljendada, mis temas toimus kõik. Ja siis ta oli selline ärrituv ja kõik sellised asjad. 

Ja siis sa ei oska oma last aidata, sest ta ei oska ka kõike seda, mis temas toimub, ka 

sõnadesse panna. Et siis on olnud ka väga abitu tunne. (2 lapse ema) 



33 

 

Eraldi küsimused tekivad lapsendatud laste vanematel. Lapsendamise puhul tuleb sageli 

arvestada lapse varasema eluga, mis mõistetavalt mõjutab tema elu lapsendaja peres. Selles 

osas vajavad vanemad samuti nõu, kuidas lapse varasema elukogemusega toime tulla ja uues 

peres last toetada.  

 

Kuna minu laps oli 3,5 kui ta minu juurde tuli, siis ta nagu mäletab oma eelmist elu väga 

hästi. Ja kuna ta on ka oma ema kaotanud – ta mäletab seda väga hästi – selles mõttes, et 

ema suri tal, et ta mäletab mingil määral. Et siis minu probleemid on olnud selle tema 

traumaga tegelemise puhul. Et seal ma tunnen, et võib-olla ma oleksin vajanud rohkem abi. 

Et see tema… natuke nagu liiga… näiteks kartus minust lahti lasta… ja sellistes olukordades 

vahel ma olen tundnud, et kuidas see nüüd oleks tegelikult kõige õigem käituda. (2 lapse ema) 

 

Üheks küsimuseks, mis lapsendamise puhul kerkib, on bioloogiliste vanemate suhtlemine. 

 

Et kui ma näiteks tulin temaga koju, et siis varjupaik ei olnud talle selgitanud, et ta oma isa 

enam ei näe. Et nad olid talle serveerinud, et isa ei tule sellepärast, et isa töötab kogu aeg. Ja 

kui siis mina hakkasin tema kõrvalt kodunt natuke tööd tegema, siis temas tekkis see hirm, et 

appi – nüüd see ka töötab, et ühel hetkel kaob ära. Et sellistest asjadest… (2 lapse ema) 

 

Vanemad tõid välja ka soovi rohkem lapse arengust ja erinevate arenguetappidega seotud 

küsimustest teada saada.  

 

Mis on lapse vajadused erinevates vanuseastmetes. (2 lapse ema) 

 

Just, see lapse arengulased eripärad! (2 lapse ema) 

 

Üldise küsimusena muretsevad vanemad ka selle pärast, kuidas kaitsta oma last ühiskonna 

üldiste halbade mõjude eest ja kuidas õpetada oma lapsele väärtusi, mis aitavad tal 

ühiskonnas toimuvate protsessidega toime tulla ja õigeid valikuid langetada. 

 

Ma arvan, et ikkagi igal isal on, vähemalt minu puhul ei olegi niivõrd küsimused, kuivõrd 

mure ja probleem on selles, et kuidas oma peret ja lapsi kaitsta selle väliskeskkonna halbade 

mõjude eest. Alates sellest, kui keegi kuskil lasteaias autoga teisele vastu pead paneb või 

lõpetades sellega, et 18-20aastased kuskil nurga taga narkotsi panevad. /--/ Et küsimus ei ole 

selles, et ema-isa kasvatavad last valesti, vaid küsimus ongi selles, kuidas ja kui palju sa 

suudad temani seda infot viia niipalju, et ta ei taha seda üldse teha. Need on need küsimused, 

mis mind kõige rohkem on vaevanud ja need on ka need kartused, mis vaevavad. ( 3 lapse isa) 

 

Me ei saa neid eemale hoida, nad peavad seda… nad nagunii näevad seda. Need samad 

reklaamid ja kõik. Nad on kogu aeg selle sees. Et kuidas seda siit seest kasvatada nii, et nad 

jääksid selle õrna perioodi jooksul nagu terveks. Ja teeksid oma sees just väärtuste mõttes – 

nagunii nad eksivad, ise ka eksid kogu aeg, iga jumala päev – et nad lõpuks justnimelt käiksid 

selle tee läbi ja ütleksid lõpuks sulle, et okei, see jama oli kõik ära onju, aga aitäh sulle, et sa 

mingil hetkel panid selle pähe mulle. (3 lapse isa) 

 

2.2 Vanemate valmidus abi otsida 

 

Keerulistes ja küsimusi tekitavates olukordades on vanemate valmisolek abi otsida ja küsida 

väga erinev. Esmajärjekorras püütakse abi leida oma lähemast ringist – pereliikmetelt, 
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sugulastelt, tuttavatelt spetsialistidelt, otsitakse lisakirjandust käiakse loengutel ja püütakse 

oma teadmisi parandada.  

 

Et me oleme, nagu hästi palju jagame seda vanemakohustust. Ja meil on vanavanemad ikka 

rakendatud. Et selles suhtes, et me katsume ise puhata. ( 2 lapse ema) 

 

Ja just see, et kui on tutvusringkonnas või sugulaste hulgas ka see, et on väiksed lapsed ees 

olnud, siis nõu saab selles faasis väga hästi – mis puudutab sellist väikelapseiga või imikuiga 

ja natukene sealt edasi. (3 last) 

 

No reeglina ma võtan telefoni ja helistan. Mul on see hea võimalus, et mul on sõbranna 

psühholoog, et siis ma saan nagu küsida. Küsida üsna kiirsti. (2 lapse ema) 

 

Ma nägin, et tegelikult on nagu mingeid alternatiive sellele meditsiinilisele lähenemisele. Ja 

see pani mind ka nagu ennast otsima, ennast arendama nagu kohutavalt palju. Ja vat see ongi 

minu jaoks olnud nagu hästi intensiivne õppimisaeg kõik see noh peaaegu neli aastat. ( 2 

lapse ema) 

 

Minul on raamatud põhiline asi. Siis ma otsin… kas otsin oma Jesper Juuli raamatu, või selle 

Gordoni või siis üritan nagu lahendust leida, et see situatsioon nagu võimalikult kiirelt mingi 

lahenduse saaks. (2 lapse ema) 

 

Samas on vanemad, kes ei otsi abi.  

 

Mina abi ei ole otsinud. (2 lapse isa) 

 

Mõni kord suunatakse vanem koolist pere psühholoogi juurde. Mõned pered saavad sellest 

abi, mõnede hinnangul see aga tulemuslik ei ole.  

 

Ma võin öelda ka, et me käisime vanema pojaga, siis kui ta oli algklassides, samamoodi – 

õpetaja ütles, et see poiss peab minema nüüd psühholoogi juurde. Läksime psühholoogi 

juurde. Psühholoog pani ta joonistama. Kaks korda käisime seal, siis saadeti kiri kooli – laps 

on normaalne. Et meie sealt riiklikust psühholoogist abi ei saanud. ( 2 lapse ema) 

 

Abi otsimisel võib olla takistuseks ka eelarvamus või valehäbi ning kartus psühholoogi juurde 

minna, tegemata samas vahet psühholoogil ja psühhiaatril, kellest esimene on pigem nõustaja 

ja teine meditsiinitöötaja.  

 

Aga endiselt on ikkagi ühiskonnatasandil või niimoodi kõrvalt vaadatuna arvatakse, et kui 

saadetakse psühholoogi juurde, siis automaatselt kõrvutatakse seda psühhiaatriga.(2 lapse 

isa) 

 

2.4 Ootused abistamise viisile ja vormile. 

Vanemad märkisid, et üldise soovina näeksid nad meeleldi, kui meedia erinevaid laste 

kasvatamisega seotud probleeme ja olukordi kajastaks ning neist ausalt räägiks.  

Meedias peaks ka kajastama või vanematele jagama niisugust kirjandust, kui nad beebit 

ootavad – et mis tegelikult… Et see, et mul juhe jookseb kokku – see on täiesti normaalne! See 

juhtub enamikuga! (2 lapse ema) 
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Seesama teie teavitustöö on samamoodi ülioluline. Nendes ajakirjades. Et neid teemasid 

hakatakse selle nurga alt üldse nagu rääkima. Või arutama. (3 lapse isa).  

Toetaks ka arvamusliidrite lood lastekasvatamise kogemustest, mille puhul võiks kajastada 

sealjuures nii naiste kui meeste kogemusi. See oleks ka üks võimalus isade kõnetamiseks. 

Kindlasti tuleks intervjuudes osalenud vanemate arvates eraldi tähelepanu pöörata ka 

isadele.  

Aga noh, mis ma ütleks isana, et isadele pööratakse veel vähem tähelepanu. /--/ Sest naised – 

mul ka naine istub Perekoolis või ma ei tea, mis foorumis ta istub, ja Facebookis on 

mingisugune grupp, mingid lapsevanemad on koos, kus arutavad mingeid asju ja… Ma küll ei 

ole otsinud, aga minu arust noorte isade mingisugust gruppi küll ei ole. Ja ka töö juures me 

lõunalauas, me räägime küll mõnikord mingisuguseid lugusid, mis lapsed on teinud, aga me 

väga ei süvene. (2 lapse isa). 

Siin ongi nagu kaks varianti. Kõigepealt, kas öelda, et isad on võrdsed emadega ja seda nagu 

kõvasti propageerida, või siis koheldagi isasid teistmoodi ja ainult nende poole nagu 

pöörduda. (2 lapse ema) 

 

Äkki peaks kuidagi kaasama ühiskonnas aktsepteeritud tegelasi. /--/ Mehed mõtlevad – kui 

tema juba on, miks mina ei või olla. Et meil nagu küll kodus tuli see teemaks.  (2 lapse ema) 

 

Võib-olla neid saateid võikski olla rohkem. Võib-olla mingi telesaade, kus ongi võetud juurde, 

et oleks popim, mingi avaliku elu tegelane.(2 lapse ema) 

 

Ma tahtsin öelda lisaks, et nendesse lugudesse ma ka usun – mida rohkem on inimesi, kes oma 

lugusid avab – kas ajakirja kaanel või siis erinevates väikestes gruppides, suuremates 

gruppides, kes julgelt välja ütlevad, et nad on ka eksinud elus ja nüüd nad mõtlevad teisiti – 

see aitab kaasa. /--/ Et selline lugude jagamine ükskõik mis vormis, see aitab ka kaasa. (1 

lapse isa) 

 

Et need lood õpetavad sulle neid situatsioone, kus siis igaüks nokib mingisugusest loost oma 

probleemi välja ja saab mingisuguse vastuse. Mida rohkem neid lugusid on, seda rohkem on 

neid võimalusi õppida. (3 lapse isa) 

Rääkides sellest, mil viisil või millises vormis võiks peredele abi pakkuda, nimetasid 

vanemad ühe võimalusena olukorda, kus nõustaja võiks koju kohapeale tulla.  

Mina arvan, et võiks olla, et sa lihtsalt konkreetselt palud kellegi koju tavaolukorda jälgima. 

Et selles mõttes mitte sa ei lähe ja ei kurda, et on nii, on naa ja siis saad teoreetilise – et see 

võiks aidata, see võiks aidata. Mõned olukorrad on lihtsalt nii keerulised, et sa räägid ühte, 

aga tegelik pinge on juba üleval ja see ei ole üldse nagu selles, mis sina arvad. /--/ Ja ma 

tean, et üks mu tuttav, kellel on kolm väikest last, kaksikud ja aasta vanem poiss, et tema oli 

hädas, ja ta kutsus ühe psühholoogi haridusega inimese endale koju ja ma saan aru, et ta sai 

abi. (2 lapse ema) 

Lapsevanemate nõustamine peaks algama juba enne lapsevanemaks saamist – lapseootuse 

ajal. Vanemate hinnangul võiks perekoolides pöörata rohkem tähelepanu laste 

kasvatamisega seotud teemade ja olukordade ettevalmistamisele, mitte üksnes 

sünnitusega seotud teemadele.  
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Jah, rasedatega töötama! (2 lapse ema) 

 

Ikkagi need infomaterjalid, mis antakse raseduse ajal – et siis veel vanemad nagu loevad. ((2 

lapse ema) 

 

Pigem peaks olema see rasedusaegne perekool seal selline arutluse teemal, et sa saad 

rääkida kõik oma hirmud ära. Ja võib-olla siis kuidagi maandad ära selle hirmu ja saab 

kuidagi paremini hakkama. ( 1 lapse ema) 

 

Ka vastsündinute ja beebide hooldamisest ja haigustest tuleks perekoolis rohkem rääkida.  

 

Ma ei olnud nagu beebisid varem käes hoidnud. Lihtsalt korraks küll nii, aga noh – mis ma 

teen. Ja tõesti, et kui häbi, et kui see laps oli, ja ma ei teadnud seal haigla palatis, kuidas neid 

mähkmeid jalga panna, või kuidas seda last pesta. (1 lapse ema) 

 

Ja kui laps peaks esimest korda haigeks jääma… Tühipaljas nohu küll, praegu ma mõtlen 

onju, aga ma suutsin küll mitu päeva ja ööd üleval istuda, sellepärast, et ma nii muretsesin, et 

kas laps ikka hingata saab. Ja siis see oligi nii, et ma istusin – no mis see on, kus sa saad seda 

meditsiininõu? – Perearstitelefon? – Jah, see ööpäevaringne. Helistasin sinna ja siis ma 

lihtsalt konkreetselt nutsin. Ma võtsin teda kui nagu oma ema – mis ma teen, laps on haige, 

hingata ei saa, nohu on?! See oli nii naljakas tegelikult, kui seda tagant järgi vaadata. Aga 

ma olin paanikas! Esimene laps ka! Ja siis oligi see ööpäevaringne telefon, kuhu ma 

helistasin. (1 lapse ema) 

 

Arvestama peab ka mittebioloogiliste lapsevanemate ettevalmistusega, et ka nemad saaksid 

õigeaegse koolituse beebide hooldamisest.  

 

Ma korra segan vahele – et mittebioloogilised vanemad on isegi sellest ilma jäetud. Meid jäeti 

esimese lapsega haiglasse sellepärast, et ma saaksin õppida vanemlikke võtteid, mis tähenda 

seda, et kolme tunni tagant toodi talle pudel. Ja me olime palatis üksi. Mitte keegi ei teinud 

mitte midagi. No täiesti absurdne nagu.(2 lapse ema) 

Oluline on pakkuda infot ja koolitusi vanematele just väikelapse eas.  

 

Ütleme see sama lasteaia periood on see viimane aeg, kus tegelikult on võimalik viia üldse /--/ 

Et see usaldus kätte saada selleks ajaks. Et kui sa ei saa seda usaldust kätte selleks ajaks, et 

siis ongi läbi. Sa maitsed neid vilju veel 5-6 aasta pärast. Sa saad selle täiskapaga tagasi. Et 

see on see periood – et sinna tuleb seesama teravik suunata.  Võimalikult palju anda seda 

infot – vähemalt luua see võimalus, et sul on võimalus seda kuulda. (3 lapse isa).  

Ka lapse kooliks ettevalmistamine on oluline teema ja aeg, mil vanemaid saaks ja võiks 

enam nõustada.   

Kuidas lapsega koos kooli poole kulgeda. Et kuidas sa pöörad tähelepanu oma lapsele ja 

kuidas sa märkad neid asju. Et mitte selle poole pealt, et rõhutada seda vaimset võimekust, 

või kuidas sa pead nüüd täpselt hakkama seal õppima – istuma laua taha ja hakkama lugema, 

vaid et just vastupidi: kuidas läbi igapäeva tegevuste sa täiesti märkamatult teed kogu selle 

asja ära. Ja seal on tegelikult vanemate huvi olnud päris suur. (2 lapse ema) 

Ühe võimalusena vanematele abi ja tuge pakkuda, nimetasid intervjuudel osalenud vanemad 

vanematele mõeldud tugigruppide süsteemi arendamist.  
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Et mingisugune tugigruppide süsteem võiks nagu olla kuidagi arendatud /--/ Et kas niimoodi 

kuidagi ei saaks tänapäeval, et kui naised hakkavad koju jääma, et juba enne saaks seda 

kuidagi korraldada, et osad võtaksid selle rolli, et nad saaksid mingi koolituse – ütleme nii 

psühholoogia kui lapse arengu kui kasvatusalase – et kuidas nagu mingit gruppi aidata üleval 

hoida. Et oleks u 4-6-liikmelised emade grupid, kes siis hiljem hakkavadki üksteist toetama. Et 

tegelikult see võrgustik on kohutavalt oluline. Ja oluline oleks see, et nad asuksid suhteliselt 

üksteise läheda. Nagu elaksid füüsiliselt lähedal./--/ (2 lapse ema) 

No tugigrupid on üks variant – mingi hea superviisoriga tugigrupid, kus saab igasuguseid 

teemasid lahata.(2 lapse ema) 

Vanemad hindasid omavahelisi vestlusi ning näitena äsjase fookusgrupiintervjuu arutelul 

osalemist hea toena.  

Iseenesest on see tore, et needsamad jutuajamised toimuvad. Et need samad mehed, kes 

üldiselt on ju kinnised – et nad julgeksid neist samadest asjadest rääkida. Et ta saab aru, et ta 

ei ole mingisugune hull, nurgas oma probleemidega, eksju.(3 lapse isa) 

Oluline on ka see, et vanemad tunnetaksid kogukonna tuge oma murede ja küsimuste korral.  

selleks ongi see kogukond tähtis, et sul oleks need sõbrad ja need inimesed ümberringi, 

kellega rääkida.  (2 lapse isa).  

 

Mina usun nagu sellesse, et kui inimesed saavad nagu kokku ja need teemad võetakse ülesse, 

ja on viise, kuidas neid käsitleda – kas siis lihtsalt aruteluna või ka tegevuslikult läbimängida 

või neid meetodeid on ju küll ja veel, kuidas neid asju käsitleda. Selles mõttes just, et tekiksid 

sellised grupid. /--/ Et mina ei loe näiteks ajakirja. Ma ei võta seda. Kui mul tekivad mõtted, 

siis ma räägin oma naisega ja nii edasi. Aga et ma ei suhtle telekaga, ma ei suhtle ajakirjaga 

– ma tahan reaalset inimest. (2 lapse isa) 

Intervjuudes osalenud rõhutasid lapsevanematele mõeldud koolituste ja loengute tähtsust.  

Mulle tundub, et hästi vähe tehakse selliseid lastevanematele suunatud koolitusi. /--/ 

Tegelikult see on ju meie elu kõige tähtsam roll! No üks tähtsamaid rolle! Aga selleks 

ettevalmistus on täiesti puudulik! Et no Gordoni perekool on üks variant, aga ega peale selle 

eriti midagi ei olegi! (2 lapse ema) 

Kõik peaks olema nagu sündinud juba nende psühholoogiliste oskuste ja pedagoogiliste 

teadmistega! (2 laps isa). 

Mina ilmselt oleks avatud ka mingisugustele loengutele. Et kui korraldataks näiteks 

lasteasutustes – näiteks lasteaias. Et ma läheks ja hea meelega kuulaks./--/ Või teha 

mingisugune sari näiteks. Et mind huvitaks selline sari näiteks. Et ma läheks ja nagu 

värskendaks oma teadmisi. Et teadmised on nagu olemas, aga need ka kuluvad nagu 

igapäevajooksmistes, et keegi nagu pööraks tähelepanu, et siis sa jälle mõtled selle peale. Et 

sedatüüpi asjad nagu mulle meeldivad.  (2 lapse ema) 

 

Võib-olla loengud on üks variant, aga võib-olla teine variant on, et leida toetust sellele, et 

pannaksegi lapsevanemate kool käima. Et ongi erinevad teemad, kus vanemad saavad ise 

valida, millal nad tulevad. Ja ei ole mitte ainult loengud, vaid on lausa koolitus. Et tehaksegi 

midagi läbi, käiakse koos ja arutatakse.  
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Koolituste korraldamisel tuleb aga arvestada mitmete asjaoludega: linnas toimuvatele pikema 

perioodi jooksul toimuvatele koolitustele pole peredel sageli võimalik tulla pika vahemaa ja 

ajakulu tõttu.  Ka koolitusega seotud kodutööd ja materjalide läbitöötamine võib osalemisindu 

pärssida. Samuti vajab koolitusel osalemise ajaks korraldamist lastehoid.  

Ma elan väikeses kohas Tallinna lähedal. Meil on iga aasta täiskasvanud õppija nädal. Üle-

eelmine aasta käis sellel üks Gordoni perekooli koolitaja. Lihtsalt tegi mingi pooleteist 

tunnise kursuse – ta rääkis sellest Gordoni perekoolist. Saal oli murdu rahvast täis! Ja kõik 

nad olid sellest huvitatud onju! Aga see ikkagi tundub nagu – hakkad siin linnas käima kord 

nädalas onju, mingid grupitööd, mingid kodutööd, töötad raamatuga… (2 lapse ema) 

Ja kus sa lapsed paned! Jah! Et see liikumine on üsna keeruline! Kus sa lähed? (vanemad 

kooris) 

Tegelikult jah, et peaks olema mingisugune kompleksteenus, et ongi lapsehoid + koolitus. (2 

lapse ema). 

Et teha näiteks lasteaias päev tundaega pikem – kasvatajad on tööl, hoiavad lapsi, ja 

lapsevanemad istuvad ja saavad loengu. (2 lapse ema) 

Koolitustel osalemise võib määrata ka see, kas vanem peab selle eest maksma või on koolitus 

tasuta.  

Aga et lastevanematel on see võimalus, et ta läheb ja kuulab ja ta ei pea selle eest maksma. 

Sest eks siin on üleriiklikult väga erinevad piirid, et erinevatel peredel võimalik, ja ta ei 

lähegi sellepärast, et ta peab maksma selle eest. Aga kui see on loomulik osa lasteaiast või 

koolisüsteemis, siis see toetaks ka.(2 lapse isa) 

Intervjuudes osalenute arvates tuleks mehi tuleks enam julgustada vanemlusega seotud 

koolitustel osalema. 

Et kui isad lasteaeda läheks seal mingisse arutlusringi või koosolekule või loengule – võib-

olla nemad siis räägivad nagu rohkem, aga seda siis peakski rõhutama, et see on just isadele. 

Sest minu mees ka hea meelega läheks sinna. Aga ta ütleb, et  mis ma lähen sinna – seal on 

mingid emad koos onju, ma olen tagasihoidlik mees onju, ma ei räägi midagi, ma muidugi 

võiks minna… Aga ta ei lähe sellepärast. Aga ma ütlesin, et teinekord on see teema huvitav, et 

sind võiks huvitada see. (1 lapse ema) 

Ja samas koolitus isadele! Ma tahtsin tulla, aga ma ei saanud! Esiteks see info ei jõudnud 

minuni, tänu peretuttavale – ja kui ma tahtsin ja saatsin, et hakkan käima, siis olid juba 

kohad täis. Ma arvan, et tegelikult väga paljud isad käiksid, kui see riigi toetus oleks suurem. 

Et see võiks isadele täitsa norm olla, et isad käiksid ja hariksid ennast. (2 lapse isa) 

Jõle kihvt on isadega koos arutada! See on üks asi, mida peaks ühiskonnas rohkem 

kultiveerima – et isad, saage kokku ja arutage! (1 lapse isa) 

Oluline on see, et koolitustel osalemine kujuneks normaalsuseks.  

Ja see peaks olema nagu selline loomulik osa, mitte et see oleks selline suur ettevõtmine. Et 

sealt tuleb võtta see aura maha. Et see on normaalne, et sa lähed ja kuulad seda loengut. (2 

lapse ema) 
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Arutledes selle üle, kus koolitusi, loenguid või arutelusid korraldada, leidsid vanemad, et 

eeskätt võiks need toimuda lastega seotud asutustes.  

Mina näen seda seisu, et vähemalt luua need võimalused nende samade lasteaedade juurde, 

ja siis nende koolide vanuserühmade juurde. Et mingil hetkel vähemalt luua lastevanematele 

need võimalused saada kokku – vat need sellised probleemid, eksju. (3  lapse isa).  

Ma usun küll lasteaeda ja kooli kui siduvasse kogukonda. Et tegelikult ma näen – ma saan 

oma piirkonna inimesi palju rohkem tundma./--/ Aga et see seob küll inimesi hästi palju. Et 

kui oli see Lastekaitse Liidu kaudu see koolitus Vitsaga või vitsata – üks koolitaja tuli 

rääkima. Ruum oli puupüsti inimesi täis. Kõik rääkisid oma olukordi, toimus arutelu. Pärast 

oli ikka see tunne, et tahaks veel. /---/  Aga et siis me lähme jälle laiali. Me naisega kahekesi 

käisime – juba see, et me läheme kahekesi ja mõtleme nende teemade peale. Ma võtan selle 

aja maha. Pärast saan veel omavahel selle läbi rääkida. Et see võttis tohutult pinge maha 

tegelikult. Seesama surve, millest sa räägid –sihukesed asjad aitavad selle maha võtta 

tegelikult. Ma usun küll, et lasteaed ja kool – sinna juurde neid võimalusi luua. Sest mina olin 

küll algul lasteaia suhtes selline kartlik inimene või isegi vastane. /---/ Aga nüüd kahe 

aastaga, mis mu laps on seal käinud, ma olen täiesti üles sulanud. Me väga hästi saame läbi 

õpetajatega ja ma tunnen, et lasteaed on koht, mis mulle tõesti väga meeldib, ma saan oma 

last sinna viia, ma saan konkatki õpetajatega ja see toimib, eks. (2 lapse isa) 

Ka kool võiks olla üks institutsioon, mis saaks lapse ja vanema omavahelisi suhteid toetada.  

Aga kui on võimalik riiklikult toetada selliseid asju, et koolides või tõesti lasteaedades käiksid 

sellised – seal toimuvad ju ikka koosolekud – rääkimas. Kasvõi sellist paketti pakkuda – ma 

usun, et paljud ei oska isegi oodata sellist asja, et on võimalik selliseid loenguid tellida. (2 

lapse isa) 

Grupiarutelude ja koolituste puhul tuleb arvestada samas asjaoluga, et kõik vanemad ei julge 

oma küsimusi teiste vanemate ees küsida.  

Et see eestlaste tagasihoidlikkus. Aga võib-olla need, kes vait on,  need tegelikult PÄRISELT 

tahaks rääkida, aga nad on liiga tuttavad juba üksteisega, et rääkida mingitest peensustest. 

Võib-olla on midagi häbi öelda või tunnistada. Kasvõi seesamune füüsilise karistamise teema. 

Et lasteaed on tore küll, aga see on ainult mingi loengupidamise koht, mitte arutlemise koht. 

Selles mõttes, et seal on ainult aktiivsemad, kes – ma räägin – iga koosolek ka räägivad. Aga 

ülejäänud on nagu väga vait ja hea, et üldse nagu kohale tulid. (1 lapse ema) 

Kindlasti peaks olema võimalus anonüümselt abi otsida, kuna kõik vanemad pole nõus 

koolitustel või aruteludel oma isiklikke küsimusi lahkama.  

Ma arvan, et mõlemad vormid on õiged, aga ma kujutan ette, et paljud inimesed ei lähe sinna 

näost-näkku koolitusele rääkima. Eriti, kui on tõsisemad probleemid.( 2 lapse ema) 

Samas on koolituste pakkumine vanematele igal juhul oluline. Isegi, kui vanem ei ole enda 

vajadusi läbi mõelnud ega oska oma käitumises ja suhetes probleemi näha, annab koolitusel 

või loengul osalemine võimaluse intervjuudel osalenud vanemate hinnangul oma 

mõttemaailma värskete mõtetega kõrvutada ning seeläbi end ehk analüüsida.  

Et meil on inimesi, kes palju loevad ja uurivad. Aga meil on ka inimesi, kes elavad oma 

rutiinis. Et see sealt rutiinist niiviisi korraks välja saada, et ta hakkaks korraks mõtlema, et 

tekiks tal mingisugunegi moment, et äkki saab kuidagi teistmoodi ka. (2 lapse isa).  
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Küsimusele, kuidas jõuda vanemateni, kes ise aktiivselt abi ei otsi või oma abivajadust 

isegi ei tunneta, leidsid vanemad, et ka sel puhul on võtmekohaks lasteasutused ja sealne 

kontakti hoidmine vanemaga.  

Läbi laste. Läbi lasteaia. Lasteaias on küll see koht, kus ei lahenda alla 3-aastase probleeme, 

mis ka vajavad lahendamist (nõusolev noogutus teistelt), aga lasteaias saaks nagu kätte need 

lapsevanemad, saaks selle grupi kätte. Praegu, mis on, on mingisugused lastevanemate 

koosolekud, aga seal räägitakse nagu rohkem selliseid üldprobleeme – mis kuupäevaks mis 

raha ära maksta. Aga just nimelt sellist koolitust, kus needsamad lapsevanemad võiksid ju ka 

omavahel arutada lastekasvatus teemadel.  (2 lapse isa) 

Vanemad märkisid, et endiselt tunnevad nad puudust teadmisest, kuhu erinevate 

küsimuste korral pöörduda. Ka sellele peaks avalik teavitustöö enam tähelepanu pöörama – 

selgitades võimalusi ja kohti, kust küsimuste korral abi otsida.  

Et eriti ei teagi nagu, kuhu pöörduda.(2 lapse ema)/--/ Tõesti, minu tutvusringkonnas ei ole 

ühtegi (lasteterapeuti). Et tegelikult paljud otsivad abi küll. (2 lapse ema) 

Samas abi- ja nõu vajadus vanematel on pidev – erinevatel lapse arenguetappidel on 

vanematel erinevad küsimused, millele vastuseid vajatakse. Üks periood, kui lastega on 

rohkem küsimusi, on kindlasti kooliiga. On oluline, et vanemal oleks võimalus neil etappidel 

tuge saada ja nõu pidada.  

Siis tundus, et juuksed tõusevad püsti ja siis sai abi otsitud professionaalidelt ja õnneks oli 

tutvusringkonnas olemas piisava pädevusega inimene, nii et ma julgesin tema poole 

pöörduda. Et ma ei kujuta isegi ette kui mul ei oleks teda olnud, et kuhu ma siis oleks sattunud 

või mis siis oleks juhtunud. (2 lapse isa) 

Mina praegu mõtlen, et mina olen küll selles mõttes pidevalt nõu küsinud, aga mitte otseselt 

pöördunud kuskile kellegi poole, vaid mul on üks väga hea tuttav, keda ma pean samas ka 

oma mentoriks. Et ma just mõtlesin, et ma nagu otseselt ei küsi, aga temaga ma nagu päris 

palju arutan, et selline olukord ja kuidas ja… (2 lapse ema) 

Seega on oluline, et vanemate teadlikkus erinevate spetsialistide olemasolust, asukohast 

ja abistamisevõimalustest oleks parem.   

Rohkem spetsialiste peaks olema ja neile ligipääsu.(2 lapse ema) 

 

Ka mulle tundub, et see psühholoogiline nõustamine ei ole ka väga kättesaadav. Tegelikult 

see on nii kallis! Et kui inimesel ongi oma perega mingisugune probleem, ma arvan, et see on 

väga väike osa inimestest, kes pöördub tegelikult kuhugi erinevate takistuste tõttu. Kasvõi 

ongi see raha, või tegelikult ka see, et see on taunitud – inimesed ei julge öelda, et mul on 

mure ja ma nüüd käin psühholoogi juures või kuskil terapeudi juures. (2 lapse ema) 

Vanemad tõid välja, et ka kõikvõimalikud infomaterjalid ja nende jagamine on väga 

teretulnud.   

Infovoldikuid tuleks rohkem jagada, kasvõi näiteks lasteaedadele. Ja kordama seda jagamist! 

(2 lapse isa)  
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Kokkuvõte 
 

Kehaline puutumatus ja õigus turvalisele kasvukeskkonnale kuulub lapse põhiõiguste hulka. 

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 19 toob välja riikide kohustuse rakendada kõiki 

seadusandlikke, administratiivseid, sotsiaalseid ja haridusalaseid abinõusid, et kaitsta lapsi 

igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu 

või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest, kui 

laps viibib vanema(te), seadusliku hooldaja või seaduslike hooldajate või mõne teise lapse 

eest hoolitseva isiku hoole all. Niisugused abinõud peaksid hõlmama tõhusaid vahendeid 

sotsiaalprogrammide ellurakendamiseks, mis tagaksid vajaliku toetuse lapsele ja nendele, kes 

tema eest hoolitsevad.  

 

ÜRO Lapse Õiguste Komitee on määratlenud kehalist ehk füüsilist karistust järgnevalt
8
:  

Igasugune karistusviis, kus kasutatakse kehalist jõudu ja mille eesmärgiks on tekitada 

mingilgi määral valu või ebamugavustunnet. Enamik selliseid karistusviise tähendab 

lapse löömist (laksu andmine, vopsu andmine, jmt) käe või mõne esemega, näiteks 

piitsa, kepi, rihma, kinga või puulusikaga. Kuid tegemist võib olla ka lapse jalaga 

löömise, raputamise või tõukamise, küünistamise, näpistamise, hammustamise, 

juustest või kõrvadest tirimise, ebameeldivas asendis olema sundimise, kõrvetamise, 

kuuma veega üle valamise või sunnitud suukaudne manustamisega (näiteks lapse suu 

seebiga pesemine või teravaid vürtse alla neelama sundimine). Komitee arvates on 

kehaline karistus igal juhul alandav. Esineb ka teisi mittekehalisi karistusviise, mis on 

samuti julmad ja alandavad ning seetõttu vastuolus konventsiooniga. Siia kuuluvad 

näiteks karistusviisid, kus last halvustatakse, alandatakse, mõnitatakse, tehakse 

patuoinaks, ähvardatakse, hirmutatakse või naeruvääristatakse.  

 

Kuigi kehaline puutumatus kuulub üldiste inimõiguste hulka ning ühiskonnas valitsevad 

hoiakud taunivad täiskasvanute vaheliste probleemide lahendamist füüsilisel tee, on see 

paljude täiskasvanute hinnangul lubatud laste puhul. ÜRO Lapse Õiguste Komiteele esitatud 

raportis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest Eestis (2015)
9
, kirjutas õiguskantsler, et 

ühiskonnas levinud liberaalsed hoiakud kehalise karistamise suhtes
10

 peegeldavad vajadust 

füüsilise karistamise tagajärgede selge teadvustamise, vägivallavabade kasvatusviiside 

tutvustamise ja lapsevanemate teadliku enesekontrolli järele, et luua vägivallavaba lapsepõlv 

igale lapsele. Lapsevanemad tunnistavad kõrget stressi ja abivajadust,
11

 kuid abi küsimisel on 

                                                 
8
 Vt ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 8, lg 11 – arvutivõrgus leitav: 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-

The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20oth

er%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf,  ning Euroopa Nõukogu materjal „Laste kehalise karistamise 

kaotamine“ – arvutivõrgus leitav: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046d0

5f  
9
 Arvutivõrgus leitav: 

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/eesti_vabariigi_oiguskantsleri_raport_uro_lapse_oiguste_konventsiooni

_taitmisest.pdf  
10

 Veerand lapsevanematest ei pea füüsilist karistamist vägivallaks: 25% lapsevanematest ei ole üldse nõus või 

pigem ei ole nõus väitega, et füüsiline karistamine on vägivald, mitte kasvatusmeetod. 38% lapsevanematest 

leiab, teatud olukordades on laste füüsiline karistamine mõistetav. Samas täiskasvanute vaheliste probleemide 

lahendamist füüsiliselt peab mõistetavaks vaid 8% lapsevanematest (vt „Lapse õiguste ja vanemluse 

monitooringu" laste ja täiskasvanute küsitluse kokkuvõte).   
11

 Viiendik vanematest on enda hinnangul stressis sageli ja kolmandik mõnikord. Masenduses on iga kümnes 

vanem sageli ja 27% mõnikord. Seejuures on stressiga toimetulek just selline valdkond, milles vanematel nende 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Gen_Comment%20No%208-The%20right%20of%20the%20child%20to%20protection%20from%20corporal%20punishment%20and%20other%20cruel%20or%20degrading%20forms.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046d05f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046d05f
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/eesti_vabariigi_oiguskantsleri_raport_uro_lapse_oiguste_konventsiooni_taitmisest.pdf
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/eesti_vabariigi_oiguskantsleri_raport_uro_lapse_oiguste_konventsiooni_taitmisest.pdf
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takistuseks valehäbi või teadmatus abi saamise võimalustest
12

. Õiguskantsler rõhutas, et 

rohkem on vaja ühiskondlikku teavitustööd vägivalla mõjust lapse arengule ja abi saamise 

võimalustest. Teadmisi vägivallavabast kasvatusest on oluline pakkuda ka tulevastele 

vanematele juba lapseootuse ajal, kuid hetkel sellist teavitust süsteemselt ei korraldata. ÜRO 

Lapse Õiguste Komitee väljendas Eestile antud soovitustes (2017)
13

 muret kehalist karistamist 

toetavate hoiakute ulatuse osas ühiskonnas ning rõhutas lastekaitseseaduses jõustunud 

põhimõtete rakendamise jälgimise ja vägivallavaba kasvatusviisidest teadlikkuse tõstmise 

olulisust.  

 

Käesoleva fookusgrupiintervjuude kokkuvõtte pinnalt võib tõdeda, et lapsevanematel on 

mitmesuguseid olukordi, kus enesevalitsemine võib kaduda ning mis kehalise karistamiseni 

viia võivad. Kehalist karistamist peetakse eeskätt suutmatuseks muul moel keerulist olukorda 

lahendada – vanem püüab seeläbi end kehtestada, kontrolli saavutada, lapsele tema eksimust 

mõista anda, kiirelt kriitilist olukorda lahendada või lapse käitumist muuta. Vanemad 

tunnistavad, et tegelikkuses ei lahenda kehaline karistamine olukorda, ei selgita lapsele tema 

tehtud vigu ega aita tuleviku eksimusi ennetada. Vanemad nendivad, et enamasti sõltub 

kehalise karistamise kasutamine vanema enda pingetest, emotsionaalsest häälestatusest, 

ajapuudusest ja muudest, vanema endaga seotud teguritest. Üldiselt märkisid vanemad, et nad 

tundsid end peale lapse kehalist karistamist halvasti ja neil pole seda teguviisi lihtne 

tunnistada.  

 

Vanemaid on aidanud teadmine, et tunnete tundmine ja emotsioonide olemasolu vanemal on 

samamoodi lubatud nagu lapsel. On lihtsalt äärmiselt oluline olla teadlik enda emotsioonidest 

ning osata neid olukorrast eristada. Püütakse oma emotsioone endale teadvustada, loetakse ja 

püütaks end harida, et leida vägivallavabu kasvatusviise. 

 

Rääkides oma isiklikest kehalise karistamise kogemustest lapsepõlves, nentisid vanemad, et 

kuigi nad püüavad oma vanema teguviisi mõista, jättis see neile valusa ja halva mälestuse. 

See tunne, aga ka oma lapse valu ja kannatuse nägemine aitab vanematel kehalist karistamist 

vältida. Vanemad leiavad, et kehaline karistamine pigem lõhub pereliikmetevahelisi suhteid, 

tekitab teistes – karistust pealt näinud lastest hirmu ja valu – ning kasvatab vägivalda nii 

perekonnas kui ühiskonnas tervikuna. Füüsiline karistamine tekitab vanemate arvates lapses 

eeskätt alandust, häbi-, hirmu- ja süütunnet ega lahenda probleemide põhjuseid. See ei toeta 

vanema ja lapse vahelist dialoogi ega anna võimalust selgitada oma käitumist ja soove ei 

vanemale ega lapsele. Vanemad märkisid ehmatusega, et lapsed, olles kogenud kehalist 

karistamist, hakkasid seda pidama normaalseks kasvatusviisiks ning teisalt rakendasid seda ka 

oma mänguasjade, teiste pereliikmete või eakaaslaste peal.  

 

Vanemad leidsid, et kehalisest karistamisest tõhusam piiride seadmise viis on lapsega 

rääkimine, kokkulepete tegemine, oma soovide, reeglite ja piiride järjepidev üle kordamine 

ning nende selgitamine lapse arengut arvestavas ja talle arusaadavas keeles. Lapse varane 

ettevalmistamine eesootavateks sündmusteks aitab ennetada kiirustamist ning igapäevarütmi 

                                                                                                                                                         
endi hinnangul kõige enam teadmisi napib: 4% vanematest märkis, et neil puuduvad sellekohased teadmised, 

ning kolmandik tunnistas väheste teadmiste olemasolu (vt kogumik „Laste heaolu“).   
12

 53% lapsevanematest on küsitlusele eelnenud aasta jooksul olnud olukorras, kus nad oleksid vajanud 

lapsevanemana nõu ja abi, ent ei teadnud, kuhu või kelle poole pöörduda. Neid lapsevanemaid, kes ei söandanud 

nõu ja abi saamiseks kellegi poole pöörduda, oli 32% (Ibid.).   
13

 Arvutivõrgus leitav: 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsg8Y0p7NmOrn%

2bdqGyNmmoTJeVxjF5T3Ulfn7jM2UvJ1B05nYqF8TnqFFFRRas2xSc7V3f10hdCG5Wwn7m8ua7y%2bDZn

%2fLXzgZ78pRO%2f1mr1xt  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsg8Y0p7NmOrn%2bdqGyNmmoTJeVxjF5T3Ulfn7jM2UvJ1B05nYqF8TnqFFFRRas2xSc7V3f10hdCG5Wwn7m8ua7y%2bDZn%2fLXzgZ78pRO%2f1mr1xt
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsg8Y0p7NmOrn%2bdqGyNmmoTJeVxjF5T3Ulfn7jM2UvJ1B05nYqF8TnqFFFRRas2xSc7V3f10hdCG5Wwn7m8ua7y%2bDZn%2fLXzgZ78pRO%2f1mr1xt
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ja –rutiini sisseseadmine aitab lapsel end vajalikele tegevustele häälestada. Vanemad 

rõhutasid tugevalt lapse ja vanema vahelist usaldussuhte tähtsust, mis on aluseks nii 

probleemide ennetamisele kui ka probleemide lahendamisele. Usaldussuhte loomine algab 

varases lapseeas ja jätkub kogu lapsepõlve vältel. See nõuab pidevat tööd kõigilt 

pereliikmetelt ning kannatust ja mõistmist lapsevanemalt. Vanemad pidasid oluliseks ka seda, 

et juhul, kui vanem on ise läinud üle piiri ja lapse suhtes eksinud, on oluline lapse ees 

vabandada. Vanemad tunnistasid, et seda pole lihtne teha, kuid pidasid seda siiski oluliseks ja 

heaks eeskujuks lapsele.  

 

Karistamise asemel kasutavad mitmed vanemad hoopis lapse toetamist, motiveerimist ja 

kiitmist – heade tegude ja olukordade esiletoomist ja lapse tunnustamist hea käitumise eest. 

Vanemad püüavad lapse käitumise põhjuseks olevaid lapse tundeid ja tegutsemismotiive 

mõista ning seda oma sõnades ka lapsele peegeldada. Vanemad pidasid tähtsaks ka seda, et 

laps ise oskaks oma tundeid sõnadesse panna ja neid väljendada. Vanemad nentisid, et nad 

kasutavad lapsega ka mina-sõnumeid oma tunnetest ja vajadustest rääkimisel. Kriitilistel 

hetkedel on väikelaste puhul kasutatud ka lapse füüsilist hoidmist, hoidmaks ära lapse enda 

või teiste laste vigastamine. Samas valitakse vahel ka kasvatusviise, mis spetsialistide 

hinnangul kasu asemel kahju teha võivad (NB! Vt vanemahariduse eksperdi Ly Kasvandiku 

kommentaari kokkuvõtte lõpus!)   

 

Kehalise karistamise kõrval rääkisid lapsevanemad ka muudest teemadest, mis neis 

lapsevanematena küsimusi või pingeid tekitavad ning mille puhul nad tunnevad, et vajavad 

abi või nõu. Üldise teemana toodi välja ühiskondlik surve lapsevanemana kõigest teadlik olla 

ja lapsevanema, aga ka kõigis teistes rollides õnnestuda. Noored vanemad tunnetasid ka 

survet olla teadlik kõikvõimalikest lapse saamise ja kasvatamisega seotud teemadest ning 

selle teadmise saamisega seotud koormatusest vanemarolliks valmistumisel. Toodi välja 

beebieaga seotud probleemide rohkus ja selle ajaga seotud ootuste ja tegelikkuse terav 

erinevus, mistõttu oli vanemate üheks sooviks, et tulevasi lapsevanemaid tuleks kindlasti 

eesootavast realistlikumalt ette valmistada.  Märgiti isikliku aja ja ruumi puudumist, abikäte ja 

nõustajate puudumist ning üldist ajapuudust lastega piisavalt tegeleda. Teemadena, mille 

puhul vanematel veel küsimusi on tekkinud, nimetati teise lapse perre lisandumist, laste 

magamaminekuga seotud raskusi, hammustamise ja toidutalumatuse probleeme, varastamise 

ja kaklemisega seotud muresid ja  liigset arvutikasutamist. Kaasaegse ühiskonna muutuva 

peremudeliga seoses märgiti küsimusi, mis puudutasid näiteks perede lahkuminekut, uue pere 

loomist, pereliikmete omavahelisi suhteid, aga ka ühe vanema puudumist. Eraldi probleeme 

tõid välja lapse lapsendanud vanemad.  

 

Seega küsimusi on vanemaks olemisega seoses palju ning paraku nendivad vanemad, et mitte 

alati ei oska või ei julge nad abi küsida. Esmalt püütakse nõu saada oma lähiringist – perest 

või tuttavatelt spetsialistidelt. Kui neid aga pole, võivad mõned vanemad jäädagi oma 

probleemidega üksi. Seetõttu puudutasid intervjuud ka vanemate ettepanekuid, kuidas ja 

millises vormis vanematele nõu ja abi pakkuda.  

Üldise ootusena tõid vanemad välja, et näiteks meedia võiks laste kasvatamisega seotud 

keerulisi olukordi enam kajastada, erinevad persoonilood arvamusliidritega võiks toetada ja 

julgustada vanemaid abi otsima. Sealjuures pidasid vanemad oluliseks eraldi tähelepanu ja 

sõnumeid suunata meestele ja isadele, et julgustada ja toetada neid lapsevanema rollis. 

Vanemad pakkusid välja, et nõustaja võiks probleemide korral perele koju tulla, et tegelikku 

igapäevasituatsiooni analüüsida ja lahendusi pakkuda.  



44 

 

Samuti peeti oluliseks, et lapsevanemate nõustamine ja lapse kasvatamisel ettetulevate 

olukordade arutamine peaks olema juba üks osa lapsevanemaks saamisel valmistumisel ning 

oluline roll on sealjuures perekoolidel. Arvamuste kohaselt võiks vanemate nõustamine alata 

juba lapsevanemaks saamisest või ettevalmistamise hetkest. Näiteks beebikoolid, mis tulevasi 

lapsevanemaid ette valmistavad ja suuremates linnades need väga hästi toimivad ju. Oluliseks 

peetakse ka järjepidevust ning seda, et abi jõuaks kõikjale, ka metsakülla, et lapsevanem ei 

oleks üksi. Et ta saaks tuge. Selleks võib olla ka  sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialist. Et 

vanemal oleks partner ja kontakt. 

Vanemad tõid välja, et kindlasti on oluline pakkuda vanematele teadmisi lapse erinevatest 

arenguetappidest, kuna just need aitavad lapse käitumist paremini mõista. Samuti rõhutasid 

intervjuudel osalenud vanemad, et eriti oluline on pakkuda neid teadmisi lapsevanematele just 

väikelapseeas, et vanem teaks juba varakult võimalikke probleeme ennetada. Arvamuste 

kohaselt on teised kontakti saavutamiseks parimad hetked ajal, millal vanemad on valmis 

rohkem nõu vastu võtma, kas lapse lasteaeda minekul, kooli tulekul, esimesse klass astumisel 

või siis kooliastme vahetusel. 

Koolituste ja loengute kõrval pakkusid vanemad toevõimalustena välja ka lapsevanemate endi 

tugigruppide süsteemi arendamist. Vanemad märkisid, et võtmeroll lapsevanemateni 

jõudmisel on selleks erinevate lastega seotud asutuste kasutamine selleks – koolide, 

lasteaedade, aga ka meditsiinisüsteemi kontaktidele toetumine. Seeläbi oleks võimalik jõuda 

paremini ka nende vanemateni, kes ise aktiivselt abi või tuge ei otsi või ei pea seda oluliseks.  

Samuti tõdesid vanemad, et enam oleks vaja erinevaid infomaterjale abisaamise võimaluste 

kohta ning avalikku teavet selles osas, millised spetsialistid milliste küsimuste puhul peresid 

aidata saavad ning kuidas nendega kontakti saada.  

Seega saab kokkuvõtteks öelda, et vanemate abivajadus laste kasvatamisega seotud küsimuste 

puhul on pidev ning läbi erinevate poliitikameetmete on riigil erinevaid võimalusi vanemate 

ja laste omavaheliste suhete laabumist ja vägivallavaba kasvatust toetada. Vanemad on 

enamasti sellele avatud ja ootavad abi. Nõuandeid, infokontakte ja kirjandusesoovitusi 

vanematele paremaks toimetulekuks leiab ka käesolevale kokkuvõttele lisatud 

lasteombudsmani poolt välja antud psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalusi 

tutvustavast infovoldikust ( vt Lisa 1).  
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Vanemahariduse eksperdi kommentaar. Ly Kasvandik: 
 

Karistamine kui kasvatusmeetod on enamasti pikemas perspektiivis lapse ja vanema suhtele 

kahju tekitav. Karistamise tulemusena saavutatakse küll lühiajaliselt lapse käitumise muutus, 

kuid sellega kaasnevad tavaliselt negatiivsed emotsioonid ja laps-vanem suhe võib katkeda. 

Sageli need lapsed, keda kasvatatakse karistustega, annavad alla ja täidavad vanema 

korraldusi. Samas ei püüagi laps siis edaspidi enam oma peaga mõelda ega vastutust võtta. 

Osade laste puhul võib tekkida vastureaktsioonina karistamisele vihatunne ja kättemaksusoov. 

Laps püüab sellisel juhul igati testida lapsevanema piire, hakates vastu seni kehtinud 

kokkulepetele, leiutades üha uusi ja uusi piiride katsetamise võimalusi ja olles kohati 

agressiivne oma tegevustes. Sellistes olukordades ütlevad vanemad sageli, et neil on tunne 

nagu laps kiusaks neid. Veel on variant, et laps reageerib karistamistele põgenemisega. See 

tähendab, et laps ei taha enam väga vanematega koos olla, otsib näiteks võimalusi minna 

vanaema või mõne teise lähedase juurde, kellega tunneb end turvaliselt. 

 

Erinevaid karistusvõtteid on kasutatud läbi aegade mitte ainult kodudes, vaid ka 

lasteasutustes. Samas on just lasteasutus see koht, kust lapsevanemad loodavad leida abi, sest 

seal on olemas spetsialistid, kes teavad kasvatusmeetoditest ja lapse psühholoogiast. „Paha 

lapse tool“ on olnud kasutusel mõnedes meie lasteasutustes kui üks distsiplineerimise meetod. 

Enamasti ei ole ka õpetajad, kes seda meetodit kasutavad, lõpuni teadlikud, mida ja kuidas 

täpselt tuleks teha, et saavutada selle meetodiga mingitki kasu. Näiteks on siin oluline, et see 

ei oleks nimetatud „paha lapse tooliks“, mis on sildistav ja tekitab lapses negatiivseid tundeid. 

Sellisel juhul võib lapse distsiplineerimiseks mõeldud meetod kasu asemel hoopis rohkem 

kahju tuua ja lapses väljenduvad eelpool nimetatud käitumised: ta kas alistub, muutub 

agressiivseks või hakkab eemale hoidma ehk põgeneb. 

 

Õigem on selle meetodi puhul kasutada väljendit „järelemõtlemise koht“ või aja mahavõtmise 

koht“. Tegemist on lapsele aja andmisega, et ta saaks rahuneda ja sõltuvalt lapse vanusest ka 

hakata tasapisi ise analüüsima, kas tema käitumine oli sobiv. Selle meetodi kasutamine 

eeldab, et täiskasvanud, kes seda kasutavad, teavad, kui pikalt võiks eelkooliealist last 

niimoodi üksi „järele mõtlema“ panna, milline võiks olla sobiv aeg ja koht selleks. Samuti on 

tähtis, et lapsele on õpetatud rahunemise tehnikaid. Üksi, ilma tehnikateta võib laps end 

hoopis rahunemise asemel veelgi närvilisemaks mõelda. See rahunemise koht peaks olema 

lapsega koos kokku lepitud, põhjus sinna minekuks lapsele arusaadav ja seal olemine väga 

lühiajaline. Täpsemalt sõltub ajaline piir konkreetse lapse vanusest, millal laps üldse suudab 

üksi vanemast veidigi eemal olles rahuneda. 

 

Aja mahavõtmise kohta minemine peaks olema siiski üks viimastest vahenditest lapse 

käitumise muutmiseks. Positiivse käitumise märkamine, selle tunnustamine on esmased 

vahendid. Nii suurendame oodatud käitumist, st. laps tahab teha veelgi rohkem seda, mille 

eest ta saab kiita. 

 

Karistamise abil soovivad täiskasvanud saavutada laste tegutsemise üle kontrolli. Kuid 

enamasti on selle taga ka lapsvanemate hirm, et laps ei oska siin maailmas iseseisvalt kõigega 

arvestada ja soovitakse läbi karistamise ja hirmutamise need piirid kiiresti selgeks teha. Kui 

vanemal või õpetajal puuduvad oskused teisiti oma hirmudest lähtuvalt enesekontrolliga 

toime tulla, siis kiputaksegi ikka ja jälle karistamise teed minema. Selle mustri muutmisel on 

abiks lapsevanemate enesetäiendamine, et tulla paremini toime oma enesekontrolliga 

keerulistes olukordades ja seeläbi olla eeskujuks ka lastele parema enesekontrollioskuse 

tekkimiseks. 
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Lisa 1. Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused 
Eestis 

 

INFOMATERJAL LAPSEVANEMALE  
  

Elus tuleb ikka ette olukordi, milles on raske ja vahel isegi võimatu toime tulla ainult 

oma elukogemuse ja teadmistega – probleemid kuuluvad elu juurde.   

  

Vastutus iseenda, oma laste ja kogu pere eest lasub perekonna täiskasvanud liikmetel. 

Seetõttu on eriti oluline, et vanem oskaks oma lapse muret märgata ning lapsele toeks 

olla. Kui pere enda abinõud ei aita või kui probleem näib kasvavat üle pea, on mõistlik 

pöörduda nõustamisele. 

  

Nõustamine on tulemuslikum, kui sellesse kaasata kõik probleemiga seotud inimesed, 

ka lapsed. Last nõustamisse kaasates, tema vaatenurka ja seisukohta arvesse võttes, on 

spetsialistil võimalik vanemat ja peret paremini aidata. Mõnikord on vaja last 

nõustamisele tulekuks motiveerida ja julgustada. Selleks võiks lapsele selgitada, et 

vanem vajab tekkinud olukorras abi ning mitte rõhutada, et probleem on seotud 

lapsega. 

  

Pöörduge nõustamisse kui: 

 Teie ise või keegi pereliikmetest on kestvalt (üle 2 nädala) keskendumisvõimetu, 

väsinud, unetu või raskete tunnete meelevallas: viha, vaenulikkus, tujukus, 

masendus, kurbus, ärevus, agressiivsus, kerge ärrituvus vms; 

 Teie ise või keegi pereliikmetest kannatab mõne tervisehäire all (nt korduv kõhu-, 

selja- või peavalu), kuid analüüsid ei näita kehalise haiguse olemasolu; 

 Teie lapsel on käitumisraskused ja/või toimetulekuprobleemid koolis: muret teevad 

õpiedukus, suhted kaaslaste ja õpetajatega, vastumeelsus kooli vastu, 

koolikiusamine vms; 

 Teil endal või pereliikmetel on raskusi elumuutustega kohanemisel: toimetulematus 

elumuutustega – kooli, lasteaia, töökoha või elupaiga vahetus; lahutus, uus kooselu, 

http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/lasteombudsman_psuhh_abi_est_2016_veeb.pdf
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uue pereliikme sünd, mõne pereliikme haigestumine; kogu peret puudutav 

traagiline elusündmus (mõne parandamatu haiguse ilmnemine või kellegi surm, 

õnnetuse üleelamine, kuriteo ohvriks langemine); 

 Teie laps kaalub normist tunduvalt vähem (minimaalsest normkaalust u 15% 

vähem) või esineb järske kaalukõikumisi ja probleeme söömisega; 

 pereliikmete vahel esineb suhtlemisprobleeme: raskused suhete loomisel ja 

hoidmisel, oskamatus enda eest seista, kestvad konfliktid laste ja vanemate või 

teiste pereliikmete vahel; vaimse ja/või füüsilise vägivalla ilmingud pere laste 

omavahelises suhtlemises või vanemate vahel; 

 Teil endal või pereliikmel on tekkinud identiteediküsimused (nt seksuaalsuse ja 

seksuaalse orientatsiooniga seotud küsimused); 

 kooselus esineb muid paarisuhteprobleeme. 

Kust saab nõu ja abi? 
  

Lapsed on väga tundlikud peres toimuva osas – näiteks vanema õnnetu paarisuhe, 

rahulolematus iseenda või tööga võib peegelduda erineval moel ka lapse käitumises. 

Mõnikord on lapse käitumine selline, et vanem ei suuda otsustada, kas tegu on lapse 

eripära või häirunud psüühikaga. Kui kahtlete, konsulteerige kindlasti spetsialistiga. 

  

Meditsiinisüsteemis võib esmalt pöörduda perearsti poole, kes oskab abivajadust 

hinnata ja edasisi abisaamisvõimalusi selgitada. Samuti on võimalik pöörduda otse 

psühhiaatri poole. 

  

Psühhiaater on meditsiinialase akadeemilise haridusega arst, psüühika- ja 

käitumishäirete hindamise ning ravimisega tegelev spetsialist. Erinevalt paljudest 

teistest eriarstidest, ei ole psühhiaatri poole pöördumiseks vaja perearsti saatekirja. 

  

Psühhiaatriga võiks konsulteerida, kui lapsel esineb: 

 söömishäire (ülemäärane söömine, söömisest keeldumine, väga ühekülgne 

söömine, järsud ja suured kehakaalumuutused vms); 

 kogelemine; 

 sundliigutused ja -käitumine; 

 ennastvigastav käitumine; 

 ülemäärane hirm, paanikahood; 

 üle kahe nädala kestev masendus; 

 voodimärgamine ja -määrimine üle 5-aastastel lastel; 

 ja muudel juhtudel, kui lapse käitumine on selline, et Te ei suuda otsustada, kas 

tegu on lapse eripära või häirunud psüühikaga. 
  

Kooliga seonduvate probleemide korral (nt koolikiusamine, probleemid õpiedukusega, 

suhtlemisprobleemid kaaslaste/õpetajatega jms) on võimalik esmalt pöörduda 

koolipsühholoogi või kooli sotsiaalpedagoogi poole, kelle töö on õpilaste arengu 

toetamine koolis koostöös lapsevanemate ja pedagoogidega. Koolipsühholoog või 

sotsiaalpedagoog on pädev otsustama, kas ta asub ise probleemiga tegelema või 
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soovitab minna mõne teise eriala spetsialisti konsultatsioonile (arst, pereterapeut, 

psühholoog, psühhiaater vm). 

  

Pereelus tekkinud probleemide korral (nt raskused elumuutusega kohanemisel, 

suhtlemisprobleemid, identiteediküsimused, muud paarisuhteprobleemid) on võimalik 

nõu ja abi saamiseks pöörduda otse nõustamiskeskusesse või registreeruda 

psühholoogi vastuvõtule. 

  

Psühholoogiline abi võib seisneda nii nõustamises kui psühhoteraapias. Nõustamise 

käigus püütakse hõlbustada inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, talle keerukates 

elusituatsioonides ja suhetes. Psühhoteraapias keskendutakse muutustele põhiliselt 

inimese isiksuse sees ning inimese ja keskkonna vahelised suhted on pigem 

tagaplaanil. Psühhoterapeudi peamine eesmärk on muutuste esilekutsumine inimese 

mõtetes, tunnetes ja käitumises, et parandada inimese vaimset ja füüsilist tervist ning 

seeläbi ka sotsiaalset toimetulekut.  

Kuidas nõustajat valida? 
  

Pole olemas üht universaalset teraapiasuunda või -meetodit, mis oleks tõhus kõigi 

psühholoogiliste probleemide ja käitumishäirete leevendamisel. Erinevaid 

teraapiasuundi esindavad spetsialistid kasutavad erinevaid sekkumis- ja raviviise. 

  

Igal inimesel on õigus ise otsustada, kas konkreetne nõustaja ja tema valitud meetodid 

talle sobivad või mitte. Kui spetsialist, kelle poole pöörduti, ei ärata usaldust ega tekita 

lootust abile, on alati võimalik valida keegi teine. Lisaks on enne nõustaja juurde 

minekut mõistlik kontrollida spetsialisti tausta. Enamasti on vastav teave internetist 

kergelt leitav. Nõustajal peab olema meditsiini- või psühholoogiaalane kõrgharidus, 

vastava koolituse läbimist tõendavad sertifikaadid või litsentsid ja tegevuse 

registreering äriregistris. 

  

Väljaõppinud asjatundja on pädev otsustama, kas tema vastuvõtule tulnud inimene 

vajab vaid informeerimist ja konsulteerimist ning kas tema ise saab inimest aidata või 

ta soovitab minna mõne teise eriala spetsialisti konsultatsioonile (arst, pereterapeut, 

psühholoog, psühhiaater vm).  

Kuidas on kaitstud eraelu saladused? 
  

Kõik see, millest Te psühhiaatri, psühholoogi või nõustajaga räägite, jääb vestluses 

osalenud inimeste vahele. Teie eraelu puudutavate ja ka muude isikuandmete saladust 

kaitseb isikuandmete kaitse seadus. Psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutava teabe 

saladust kaitseb lisaks veel ka psühhiaatrilise abi seadus. Nimetatud seadused näevad 

ette, et spetsialist, kellele Teie olete rääkinud oma probleemidest, ei tohi talle 

usaldatud informatsiooni Teie nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele, välja 

arvatud seaduses ettenähtud erandlikel juhtudel (nt politsei, prokuratuuri või kohtu 

seadusest tuleneva nõude alusel). Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest 

peavad kinni pidama ka koolitöötajad, perearst, kohaliku omavalitsuse ametnikud jt. 
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Kui palju abi maksab? 
  

Ravikindlustatud isikute psühhiaatrilist abi rahastab Eesti Haigekassa. Seega on 

psühhiaatriline abi ravikindlustatud isikule üldjuhul tasuta. Samas ei pruugi kõigil 

psühhiaatrilise abi osutajatel olla Eesti Haigekassaga kehtivat ravi rahastamise 

lepingut. Samuti võivad Eesti Haigekassa eelarvest rahastatava psühhiaatrilise abi 

saamiseks olla pikad järjekorrad. Seetõttu on mõttekas psühhiaatrilise abi pakkujaga 

täpsustada nii tasuta kui ka tasulise abi saamise võimalusi ja ravijärjekorra pikkust. 

  

Psühholoogiline nõustamine, nõustamiskeskuste ja erinevate terapeutide poole 

pöördumine on üldjuhul tasuline. Samas pakuvad mitmed kohalikud 

omavalitsusüksused oma elanikele tasuta teenust või kompenseerivad osaliselt või 

täielikult nõustamisele tehtud kulutused. Teenuse hinda ja selle võimalikke 

kompenseerimisvõimalusi tuleks täpsustada teenuse pakkujaga. 

  

Informatsiooni kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate ja osaliselt või täielikult 

kompenseeritavate teenuste kohta, saab kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või 

lastekaitsetöötajalt. Samuti võib kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajalt 

küsida teavet omavalitsusüksuses olemasolevate nõustamisvõimaluste kohta. 

Küsige julgelt nõu!  
  

On igati mõistetav, et oma murega asjatundja juurde minna pole lihtne. Minekut 

takistab tihti umbusk, kuidas saab jutuajamine võõraga midagi muuta, kartus saada 

süüdistatud ning hirm, et äkki sunnitakse tegema midagi, mida teha ei taha. Tõsiasi on 

see, et nõustamisele tulija otsustab ise, millest ta kõneleb ja millest mitte ning mida ta 

oma käitumises või mõtteviisis on nõus muutma. Kuigi ikka veel on inimesi, kes 

eelarvamuste tõttu häbenevad ja kardavad abiküsimist, pidades seda toimetulematuse 

ja nõrkuse märgiks, on siiski üha rohkem neid, kes mõistavad, et oskus ja julgus abi 

küsida näitab sisemist tugevust ning hoolimist endast ja oma lähedastest. Kui Teil on 

küsimusi või tunnete, et vajate tuge ja abi, küsige julgelt nõu! 

  

TASUTA PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI VÕIMALUSI 
  
ÜLERIIGILISED: 
  
Lasteabi: 
www.lasteabi.ee 

Esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teatamine. 

Üleriigiline lasteabi: 116 111 

  
Rajaleidja keskused üle Eesti igas maakonnas: 
www.rajaleidja.ee 

Karjääri- ja õppenõustamisteenused, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, 

sotsiaalpedagoogi nõustamine. 

  

http://www.lasteabi.ee/
http://www.rajaleidja.ee/


50 

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm: 
www.lastekriis.ee 

Psühholoogiline abi pereliikme kaotanud lastele: 506 9658 

  
Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik ja laste vaimse tervise keskus: 
www.lastehaigla.ee 

www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus 

Registratuur: 678 7400 

Nõustamistelefon lapse vaimse tervisega seotud küsimuste korral: 678 7422 

  
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus: 
www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/stuktuur-ja-osakonnad/lasteosakond 

Üldtelefon: 731 8701 

Vaimse tervise õde: 731 8869, 731 8758 

Valveõde: 731 8793, 731 8863 

Vanemõde: 731 8792 

  
Valga Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet: 
www.valgahaigla.ee/haigla/varia/louna-eesti-laste-ja-noorukite-vaimse-tervise-keskus 

Konsultatsioon: 766 5288 

Registratuur: 766 5100 

  
Põlva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet: 
www.polvahgl.ee/?page_id=1157 

Vaimse tervise õde: 799 9183 

Registratuur: 799 9199, 799 9198 

  
Lõuna-Eesti Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet Võrus: 
www.leh.ee 

Registratuur: 786 8569 

  
Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus (Ida-Viru Keskhaigla): 
www.ivkh.ee/et/raviteenused/ida-virumaa-laste-ja-noorte-vaimse-tervise-keskus 

Registratuur: 331 1133 

  
Narva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet: 
www.narvahaigla.ee 

Infotelefon: 357 1835 

  
Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus: 
www.ph.ee/vtk/teenused 

Registreerumine: 5305 5154 

  
Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik: 
www.vmh.ee/psuhhiaatriakliinik 

Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule: 435 2178 

Lastepsühhiaatria osakonna valveõde: 435 2183 

http://www.lastekriis.ee/
http://www.lastehaigla.ee/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/stuktuur-ja-osakonnad/lasteosakond
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.valgahaigla.ee/haigla/varia/louna-eesti-laste-ja-noorukite-vaimse-tervise-keskus/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.polvahgl.ee/
http://www.leh.ee/
http://www.ivkh.ee/et/raviteenused/ida-virumaa-laste-ja-noorte-vaimse-tervise-keskus
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.narvahaigla.ee/
http://www.ph.ee/vtk/teenused
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.vmh.ee/psuhhiaatriakliinik/
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Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule: 435 4248 

  
Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik: 
www.regionaalhaigla.ee 

Polikliiniku registratuur: 617 2644, 617 2623 

Valvetuba: 617 2650 

  
Tallinna vaimse tervise keskus: 
www.vaimnetervis.ee 

Infotelefon: 627 6640, 5551 1233 

  
Ohvriabiteenus Sotsiaalkindlustusametis: 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed-4 

Emotsionaalne tugi ja nõustamine. 

Infotelefon: 612 1360 

  
MTÜ Ohvriabi: 
www.ohvriabi.ee 

Psühholoogiline nõustamine ja e-nõustamine. 

  
MTÜ Eluliin: 
www.eluliin.ee 

Psühholoogiline kriisinõustamine Tallinnas, 

perenõustamine ja teraapia (Tallinna lastekaitsespetsialisti suunamisel): 631 4300 

Emotsionaalse toe telefon (E-P 19.00-07.00): 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene 

keeles) 

  

  
TALLINNAS: 
  
Tallinna Perekeskus: 
www.pk.ee 

Lastega perede psühholoogiline nõustamine ja toetavad sotsiaalteenused (Tallinna 

elanikule tasuta). 

Üldtelefon: 655 6970 

Nõustamisteenistus: 655 6970 

Pereteenistus: 657 1588, 527 8352, 527 8259 

Tugiisikuteenistus: 655 6088, 526 8584 

Päevakeskuse teenus: 655 6096, 521 1960 

Interneti nõustamine: http://www.pk.ee/abipshholoognustamine 

  
MTÜ Laste ja noorte nõustamiskeskus: 
www.pereteraapia.com    

Registreerimine ja psühholoogiline nõustamine:   620 7342 

  

  
TARTUS: 

http://www.regionaalhaigla.ee/
http://www.vaimnetervis.ee/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed-4/
http://www.ohvriabi.ee/
http://www.eluliin.ee/
http://www.pk.ee/
http://www.pk.ee/abipshholoognustamine
http://www.pereteraapia.com/
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Tartu Laste Tugikeskus: 
www.tugikeskus.org.ee 

Kriisiabi, psühhosotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine, 

akuutne kriisiabi, psühhoteraapia ja tugiisikuteenus 

(Tartu elanikule tasuta). 

Üldtelefon: 748 4666 

  

TASULISE PSÜHHOLOOGILISE ABI VÕIMALUSI 
  
Ambromed Kliinik Tartus: 
www.ambromed.ee 

Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi (osaline haigekassa rahastus): 745 1175 

  

Arengukeskus Avitus Tallinnas: 

www.avitus.ee    

www.saeioleyksi.net.ee/foorum 

Individuaalne nõustamine, eneseabigrupid noortele ja täiskasvanutele, lapsevanemate 

koolitus, pere- ja paarinõustamine. 

Infotelefon: 5669 6105 

  
Eesti Pereteraapia Ühing: 
www.pereterapeudid.ee 

Pereterapeutide vastuvõtt Tallinnas, Keilas, Tartus, Pärnus, Põlvas, Rakveres, 

Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus. 

  
Jaanson & Lääne: 
www.jl.ee 

Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi (Tartus, Elvas, Otepääl, Jõgeval, Valgas, Põlvas, 

Tõrvas): 

517 7222, 733 3446 

  
Läänemaa Kriisiabikeskuse nõustamiskabinet: 
www.hot.ee/kriisiabikeskus 

Psühholoogiline nõustamine: 475 7555 

Kriisiabi: 5393 5121 

  
Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Tallinnas: 
www.mppk.ee 

Psühhoteraapia ja psühholoogilised uuringud, psühhiaatriline abi: 

650 5036 

  

MTÜ Perekeskus Sina ja Mina Tallinnas: 

www.sinamina.ee 

Nõustamine, paari- ja perekonna psühhoteraapia, koolitused lapsevanematele: 

681 6570 

http://www.tugikeskus.org.ee/
http://www.ambromed.ee/
http://www.avitus.ee/
http://www.saeioleyksi.net.ee/foorum
http://www.pereterapeudid.ee/
http://www.jl.ee/
http://www.hot.ee/kriisiabikeskus
http://www.mppk.ee/
http://www.sinamina.ee/
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MTÜ TK & Partnerid Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis: 
www.tkpartnerid.ee 

Psühholoogiline nõustamine, vanemaks olemisega seotud nõustamine, psühhoteraapia: 

5688 6469 

  

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus Tallinnas ja Pärnus: 

www.sensus.ee 

Individuaalne, pere-, paari-, laste-, grupipsühhoteraapia, psühhiaatria, 

psühhodiagnostika, supervisioon. 

Tallinnas ja Paides: 640 8708, 5341 5708 

Pärnus: 442 2049, 521 2928 

  
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus: 
www.tnk.tartu.ee 

Individuaalne, paari- ja perekonna psühhoteraapia, nõustamine, lapsepsühholoogi 

konsultatsioon. Teatud juhtudel Tartu elanikele tasuta. 

Info ja registreerimine: 742 7555, 5551 7427  

  

MUUD KONTAKTID JA TELEFONI- VÕI INTERNETINÕUSTAMINE 
  
Aidsi Tugikeskus: 
www.tugikeskus.ee 

Infotelefon: 641 3165, 660 3636, 646 4012 

  
Anonüümsed alkohoolikud: 
www.aaestonia.com 

Infotelefon: 529 9955 

  

Eesti Koolipsühholoogide Ühing: www.koolipsyhholoogid.ee 

Infotelefon: 5301 0696 

  
E-nõustamiskeskus: 
www.lahendus.net 

Nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid. 

  
Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, sh arvuti- ja internetisõltuvusega seotud 

küsimused: 
www.15410.ee 

Mängurliin: 15410 

  
Inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatute nõustamine: 
www.eluliin.ee/index.php/inimkaub 

ATOLL keskus Tallinnas: 655 6140 

AVA keskus Jõhvis: 775 1893 

Toome keskus Tartus: 631 4600 

http://www.tkpartnerid.ee/
http://www.sensus.ee/
http://www.tnk.tartu.ee/
http://www.tugikeskus.ee/
http://www.aaestonia.com/
http://www.koolipsyhholoogid.ee/
http://www.lahendus.net/
http://www.15410.ee/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.eluliin.ee/index.php/inimkaub
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Inimkaubandusohvrite varjupaik Vega: 655 6140, 551 5491 

  
Naiste kriisikodu: 
www.naisteabi.ee 

www.avasilmad.eu 

Infotelefon: 526 4697 

  
Noorte ja alaealiste emade ja rasedate toetamine, nõustamine: 
www.noorema.ee 

Infotelefon: 682 8414 (Tallinn), 5346 6288 (Pärnu) 

www.caritas.ee 

Infotelefon: 5568 8080 

  
Noorte nõustamiskeskus: 
www.amor.ee 

Seksuaaltervise alane nõustamine, sh internetinõustamine. 

  

Noorte usaldustelefon: 646 6666 

  
Oma Pere MTÜ: 
www.omapere.ee 

Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, grupinõustamine- ja supervisioon, interneti- ja 

telefoninõustamine lapsendatud laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele. 

Infotelefon: 5645 9945  

  

Peaasjad MTÜ e-nõustamine: www.peaasi.ee/kysi-noustajalt 

  

Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine: www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine 

  
Raseduskriisi nõustamistelefon ja e-nõustamine:  
www.rasedus.ee 

Nõustamistelefon: 800 2008 

  

Riiklik usaldustelefon: 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles) 

  
Tallinna Laste Turvakeskus: 
www.lasteturva.ee 

  
Tallinna Laste Tugikeskus: 
www.lastetugi.ee 

Vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi. 

Infotelefon: 655 6971 

  

Tartu Usaldustelefon: 742 7111 

  
Tervise Arengu Instituudi info ja abi sõltlasele: 
www.narko.ee 

http://www.naisteabi.ee/
http://www.avasilmad.eu/
http://www.noorema.ee/
http://www.caritas.ee/
http://www.amor.ee/
http://www.omapere.ee/
file://just.sise/yld/OK/oigusregister$/Laste%20ja%20noorte%20Ãµiguste%20osakond/LO%20loodud%20materjalid/2016/www.peaasi.ee/kysi-noustajalt/
http://www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine
http://www.rasedus.ee/
http://www.lasteturva.ee/
http://www.lastetugi.ee/
http://www.narko.ee/


55 

 

www.alkoinfo.ee 

  
Tervise Arengu Instituudi terviseinfo: 
www.terviseinfo.ee 

  

Uimasti ja HIV/aidsi tasuta anonüümne tugitelefon: 1707 

  
Vaimsetervise nõustamine noorele, lapsevanemale, spetsialistile ja spetsialistide 

kontaktid eesti ja vene keeles: 
www.enesetunne.ee 

  

Üleriigiline perearsti infotelefon: 1220 
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