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Iga lapse õigus on kuulda, et teda armastatakse 
ja aktsepteeritakse sellisena, kui ta on. 

Tingimusteta armastus on lapsele eluks vajalik kogemus. 
Argine lapse eest hoolitsemine on armastuse väljendus.



PÕHIKÜSIMUS

• Kuidas väljendada vanemlikku 
armastust eri vanuses lastele, 
nii et sõnum jõuaks kohale?



ARMASTUS 
ALGAB JUBA 
RASEDUSE AJAL

• Armastus oma lapse vastu 
algab juba raseduse ajal
• Soov last kaitsta ja tema eest 
hoolitseda väljendab armastust



ARMASTUSE KEELED

• Sõnad
• Teod
• Hellus
• Ühine aeg
• Üllatused



Kyllä-alue eli velvollisuudet

Ei-alue eli kiellot

ARMASTA SÕNADEGA

• Ütle lapsele:
– et armastad teda
– et ta on erakordne – ei ole olemas teist samasugust inimest
– milliste tema tegude üle rõõmustad
– kiitvaid sõnu, kui ta on milleski õnnestunud

• Hellitusnimed kõnelevad tihti armastusest
• Heatahtlik naljatlemine osutab hoolivusele
• Ärä unusta lapse tänamist, kui ta on murdeeas
• Üks etteheide vajab tasakaaluks kaht tänu



IDEAALVANEMA PORTREE

Noppeid viienda klassi õpilaste arvamustest
• »Et neil oleks lapsele aega»
• »Kuulavad ja aitavad last, kui tal on midagi juhtunud»
• »Mõistvad, kui lapsel on raske või tal on vaja rääkida»
• »Ei kujutle, et nende laps peaks olema alati kõiges parim»
• »Ei solvu liiga lihtsasti»



ARMASTA TEGUDEGA

Noppeid ”Ideaalvanema portreest"
• »Tulevad õhtul tekki peale tõmbama ja annavad musi»
• »Aitavad kodutöid teha»
• »Kui teed midagi valesti, lasevad proovida uuesti ja kui ikka ei 
õnnestu, annavad nõu»
• »Hoiavad lapsi ohjes ja panevad vahel tööd tegema»
• »Ei pane koduaresti kogu päevaks väikeste asjade pärast»
• »Võiks anda raha, aga kui saaks kõik, mida sooviks, ei oleks enam 
millestki unistada»
• »Lubavad mul (vahel) endal otsustada, mida söön»
• »Perekonnal peaks olema ka lõbusaid ühiseid hetki»



ARUTELUKÜSIMUSED

• Milliseid tundeid äratavad sinus laste mõtted ideaalvanemast?
• Midä tähendab sinule tingimusteta armastamine?



ARMASTA HELLUSEGA

• Kasvatuse võimalused algavad süles
• Väikelapsed saavad hellust loomulikult
• Hoolitse suuremate laste helluse 
ja puudutuse vajaduse eest 
• Puudutus stimuleerib aju tundekeskust 
ja äratab positiivseid emotsioone



ARMASTA AEGA ANDES

• Armastus tuleb ilmsiks selles, kuidas oma aega kasutad
• Koosveedetud aeg tugevdab lapse tunnet, et ta on oluline ja et 
temaga on tore koos olla
• Kahekesi veedetud aeg võimaldab püsida järje peal, mis lapse 
kasvades ja arenedes tema maailmas toimub



ARMASTA ÜLLATUSTEGA

• Väikesed üllatused toovad argipäeva vaheldust
• Need räägivad hoolimisest 
• Lapsed naudivad üllatuste ettevalmistamist
• Üllatused ise võivad olla väikesed, kuid nende mõju suur
• Viitsimatus, väsimus ja ajapuudus on suurimad tõkked 
argipäevaste üllatuste tegemise teel



ARUTELUKÜSIMUSED

• Milliseid üllatusi olete oma peres teinud?
• Milliseid üllatusi tahaksid tulevikus teha?



LASTE ARVATES…

Hea vanem
• »Peab last oluliseks»
•»Hoolitseb lapse eest»
•»Seab piire ja kasvatab»
•»On tore»
•»On ise ka inimene»

Leila Valtonen Jyväskylä ülikoolist



KODUTÖÖ

• Armastus on seotud kõigi vanemluse ehituskividega
• Milline vanemluse ehituskivi on sinul kõige tugevam?
• Milline ehituskivi nõuab kõige enam kasvamist?



Jumal, aita mul anda lapsele aega ja 
näidata oma tegudega, et armastan 
teda. 

Hoia mind armastusele tingimuste 
seadmise eest.

Anna mulle tarkust näha iga lapse 
ainulaadsus.
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