


SISUKORD

• Lapsel on õigus emale ja isale
• Vanemlus on…
• Kui saame lapse
• Hea näide pühendumisest
• Vanemlusse pühendumist on näha
• Ühe vanemaga pered
• Pühendumine eri vanuses lastele
• Vanema suhe iseendasse
• Vanemluse pagas
• Vanemate turvavõrgustik



LAPSEL ON ÕIGUS EMALE JA ISALE

• Lapse maailma saatmiseks on vaja ema ja isa
• Lapse kasvades on isal ja emal oma erilised ülesanded
• Lapsel on õigus olla laps ja tunda end vanemate omavahelises 
suhtes turvaliselt



VANEMLUS ON…

• Üks elu pikaaegsematest ülesannetest
• Üks vastutusrikkaimatest ülesannetest
• Rikastav ja rahuldust pakkuv eluvaldkond
• Sild oma vanemate mõistmiseni



KUI SAAME LAPSE

Pühendume…
• Olema nende vanemad
• Pakkuma neile kodu
• Hoolitsema nende eest
• Andma neile nõu ja juhendama neid elus



ARUTELUKÜSIMUS

• »Kui sain/saime teada lapse sünnist»… 
   mis seejärel juhtus?



HEA NÄIDE PÜHEDUMISEST

• Laps õpib perekonas, mida tähendab pühendumine
• Laps kogeb, et kodu, pere ja vanemate omavaheline suhe on 
tähtsad 
• Laps kogeb, et tema ja iga perekonna liige on väärtuslik
• Laps tajub, et perekonna heolusse ja ”tervisesse” panustatakse 



VANEMLUSSE PÜHENDUMIST ON NÄHA

• Väärtustes, mida peetakse elus olulisteks
• Aja kasutuses
• Suhtumises töösse ja karjääri
• Elu valikutes



ÜHE VANEMAGA PERED

• Vanemlus jätkub, kuigi paarisuhe on lõppenud
• Kui lapsevanem ei tunne end hästi, peab laps sageli läbi elama ka 
vanema muresid
• On oluline tähele panna, kuidad teisest vanemast räägitakse
• Lapse ja teise vanema suhte toetamine on oluline



ARUTELUKÜSIMUSED

• Mida võiksid teha oma paarisuhte tugevdamiseks, et laps tunneks 
end turvaliselt ja ei muretseks?
• Mida võiksid üksikhooldajana teha, et lapse suhe teise vanemaga 
võiks olla jätkuvalt hea või tugevneda?



PÜHENDUMINE ERI VANUSES LASTELE

• Väike laps vajab jätkuvat hoolitsust
• Igapäevaseid eluoskusi omandav laps vajab juhendamist
• Kooliealine laps igatseb vanema tähelepanu
• Iseseisvuv teismeline vajab vanemaid nö turvavõrguks, mis ei lase 
käestlennanud pallil liiga kaugele veereda



VANEMA SUHE ISEENDASSE

• Vanemlus esitab inimesele väljakutse iseennast tundma õppida
• See pakub võimaluse isikuna kasvamiseks
• Mida paremini mõistan iseennast, seda paremini suudan mõista ka 
oma last



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

• Mitä vastaat kun leikki-ikäinen kysyy, mistä vauvat tulevat?
• Mitä kerrot alakouluikäiselle tyttöjen ja poikien seurustelusta?
• Entä murrosikäiselle?

VANEMLUSE PAGAS

• Oma lapsepõlve kogemused
• Suhe oma vanematega
• Meeldivad kogemused ja mälestused: väärtuslik varandus
• Ebameeldivad kogemused ja mälestused: pettumused ja 
hingehaavad
• Mineviku valupunktidega tegelemisest võime saada jõuvarusid 
tänase päevaga toimetulemiseks



VANEMATE TURVAVÕRGUSTIK

• Kellelt saad/saate paluda abi?
• Mitte keegi ei pea üksi hakkama saama
• Sugulased, sõbrad, nõuandla, lasteaed, kool, kogudus, 
hobiringide tuttavad
• Mis asjad annavad sulle vanemana jõudu?



KODUNE ÜLESANNE

• Milliseid lapspõlvekodu omadusi tahaksid oma koju?
• Milliseid lapspõlvekodu omadusi sa ei tahaks oma koju?
• Milliseid teise vanema lapsepõlvekodu omadusi tahaksid või ei 
tahaks oma koju?

Isale
• Milliseid oma isa omadusi sooviksid üle võtta oma isarolli?
• Milliseid oma ema omadusi sooviksid oma lapse emale?

Emale 
• Milliseid oma ema omadusi sooviksid oma emarolli?
• Milliseid oma isa omadusi sooviksid oma lapse isale?



Jumal, tänan sind oma laste eest, kelle 
oled mulle rõõmuks kinkinud. 

Aita mul vanemana pühenduda oma 
lapse kasvatamise ülesandele ja võtta 
osa ühisest vastutusest lapse 
juhtimisel tema elu eri etappides. 
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