


SISUKORD

• Keha ja seksuaalsus
• Tunded ja seksuaalsus
• Tüdrukuks ja poisiks
• Isa ja lapsed
• Ema ja lapsed
• Õppimine eeskuju kaudu
• Lapse küsimused
• Lapse häiritud seksuaalsus
• Kaistse last ja noort
• Terve seksuaalsuse alused



Laps vajab kaitset ja rahu, et tema seksuaalsus kasvaks ja 
areneks. Süles olemine, kallistused ja loomulik puudutamine 

on olulised ja annavad turvalise kogemuse lähedusest. 



KEHA JA SEKSUAALSUS

• Lapse keha eest hoolitsemine toetab lapse seksuaalsust

Vanema tähtsad teod
• Hoolitse lapse põhivajadustest beebieast alates
• Puuduta ja vaata silma igas vanuses lapsele
• Hoolitse toidu, liikumise ja puhkuse tasakaalu eest
• Õpeta pidama hoolt oma hügieeni eest – tähtis on loomulikkus
• Tohterda haavu ja hoolitse haiguse ajal 
• Anna positiivset tagasisidet lapse välimuse kohta
• Kuula lapse eelistusi riietumise suhtes 



NAHK ON INIMESE SUURIM ELUND



TUNDED JA SEKSUAALSUS

• Anna ruumi ja mõista eri vanuses laste kiindumustunnetega 
kaasnev imetlus, pühendumine ja ärevus 
• Ole tundlik ja anna ruum lapse ujedusele, hämmeldusele ja 
vastakatele tunnetele
• Tugevda lapse vastutustunnet ja mõistuse häält tundepuhangutes – 

tundeid saab valitseda
• Ole oskuslik piiride seadmises, et lapse olemuses ei tekiks 
häbitunnet



TÜDRUKUKS JA POISIKS

Lapsel on sugu ja personaalsus
• Aktsepteeri need mõlemad
• Aktsepteeri lapse viis olla tüdruk/poiss
• Kohtle last tema soole vastavalt, isegi kui ta on poisilik tüdruk või 
tüdrukulik poiss 
• Toeta last, et ta õpiks oma sugu hindama 
• Julgusta tüdrukuid ja poisse üheskoos mängima, sest nad teevad 
seda meelsasti



ARUTELUKÜSIMUS

• Kuidas saad sina vanemana anda lapsele edasi sõnumi, et 
seksuaalsus on hea asi ja imeline kingitus inimesele? 



ISA JA LAPSED

• Tüdruku arvamust iseendast 
mõjutab see, kuidas isa 
väljendab oma imetlust tütre 
suhtes  
• Poja enesehinnangut tugevdab 
see, kui isa väljendab oma huvi 
poja tegemiste vastu
• Isa eriülesanne perekonnas on 
sageli võimu ja maskuliinsuse 
turvaline väljendamine: lastele 
eeskuju sellest, kuidas 
väljendada tahet, olla tugev ja 
seada piire

Isa ilus 
ja tubli printsess.

Tulen su mängu 
vaatama.



EMA JA LAPSED

• Poja jaoks on oluline kogeda turvaliselt nii lähedal- kui eemalolekut 
”esimesest naisest” 
• Tütrele on oluline  saada hea eeskuju naise ja ema elust, et ta 
tahaks kasvada täiskasvanuks
• Ema eriülesanne on sageli hoolitsemine ja tundlikkus

– feminiinse pehmuse tugevdamine lastes 



EESKUJU KAUDU ÕPPIMINE

• Eeskuju kaudu õppimine toimub sageli otsesemalt isalt pojale ja 
emalt tütrele
• Annad eeskuju mehena/naisena olemisest: 
 kuidas suhtud oma kehasse ja välimusse? 

kuidas hoolitsed nende eest?
kuidas puudutad teist inimest, väljendad hellust?
kuidas räägid seksuaalsusega seotud teemadest?
kuidas austad enda ja teise privaatsust?
kuidas kohtled abikaasat/teist sugupoolt?



LAPSE KÜSIMUSED

• Vasta lapse küsimustele
• Vasta lapsele arusaaadaval tasemel, 
kuid ausalt
• Anna lapsele ja noorele 
seksuaalkasvatust enne, kui sõbrad ja 
meedia jõuavad seda teha 

Kust beebid 
tulevad?

Miksi tüdrukud ja 
poisid on erinevad?

Kust ema beebi 
seemne sai?



ARUTELUKÜSIMUSED

• Kuidas vastad, kui mänguealine laps küsib, kust beebid tulevad?
• Mida räägid algkooli ealisele lapsele tüdrukute ja poiste 
kurameerimisest?
• Aga murdeealisele?



LAPSE HÄIRITUD SEKSUAALSUS

• Vanuse juurde kuulumatud seksuaalsed stiimulid tekitavad 
lapses segadust
• Seksuaalne häiritus ja ärakasutamine kahjustavad lapse 
arengut:

– Huvi seksi vastu viib ruumi muudelt eakohastelt 
tegevustelt

– Haavad ja traumad sünnitavad hirmu, häbitunnet ja 
ahistust ja söövad eluenergiat



KAITSE LAST JA NOORT

• Anna tasakaalustatult teadmisi nii seksuaalsuse rõõmudest, 
vastutusest kui ka kaitsmisest 
• Ole aktiivne ja valvel koduses keskkonnas: mida laps ja noor 
vaatab, kuidas räägitakse
• Räägi lapsele ja noorele häiritud seksuaalsuse vormidest
• Anna konkreetseid käitumisjuhiseid
• Vestle noorega kurameerimise mängureeglitest



TERVE SEKSUAALSUSE ALUSED

• Asjalik teave 
• Hea enesehinnang
• Loomulik füüsiline kontakt lähisuhetes 
• Rõõm, kiindumus ja sõpradega ühiselt tegutsemine
• Võime end ja oma privaatsfääri kaitsta
• Julgus võtta kõneaineks olulisi, kuid meelt vaevavaid ja segadust 
tekitavaid küsimusi 
• Piisav võime end kontrollida 



Aitäh Jumal, et oled loonud meie 
lapsed tüdrukuteks ja poisteks ning 
saame rõõmustada nende kasvamise 
üle.  

Aita, et oskaksime kaitsta ja toetada 
nende seksuaalsuse arengut. Aita, et 
suudaksime säilitada loomuliku 
läheduse pereringis. 
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