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UUS SUUND
Kas lapsevanem saab olla tunnustav ja kiita heaks, kui laps
muudkui karjub ja nõuab oma tahtmist? Kuidas innustada
noorukit, kes sind ülbelt trotsib? Sa ärritud, samas meenub,
kuidas sind ennast lapsena kasvatati. See kogemus võib olla
emotsionaalne ja ajada segadusse. Vanematena jääme sageli
hätta, sest ei leia õiget moodust, kuidas suhtuda lapse ja nooruki ärritus- ja vihahoogudesse. Suurim puudujääk on ehk
oskuses innustada ja julgustada.
Vanemad annavad oma parima. Aga kuidas on kõige õigem
toimida? Mõned püüavad lapse kõiki tundeid lihtsalt vaigistada. Mõned lubavad lastel karjuda ja lasevad neil tülid isekeskis lahendada. Sedamööda kuidas laps kasvab, jõuab kooli
ikka ja sirgub noorukiks, muutub ärritus- ja vihahoogudega
toimetuleku oskus veelgi olulisemaks.
Tundeid peab austama, need on jõud ja energia, mida elus
vaja läheb. Tunded on vajalikud ja loogilised. Tundeid saab
ka tekitada ja esile kutsuda. Iga lapsele ja noorele suunatud
naeratus suurendab mõlema heaolutunnet. Mõistev suhtumine lapse või noore vihahoosse aitab teda sellel hetkel ja
ka hiljem.
„Jonn, tahe, enesehinnang” pakub kõigile lapsevanemaile
teavet tunnete valitsemise oskuse astmeliseks arendamiseks
ning mudeleid hoolivaks ja asjalikuks agressiivsuse ohjeldamiseks, samuti meetodeid laste enesekindluse toetamiseks
ja tugevdamiseks. Vanemate käes on lapse ja noore hea
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enesehinnangu ning oma eluga toimetuleku võtmed. Ühtlasi
õpid tundma arenguastmeid, mida läbib iga laps ja nooruk
oma isikupärasel teel tugeva ja enesekindla täiskasvanu poole.
Muutused nõuavad aega ja heatahtlikku suhtumist. Need
toimuvad pikkamööda, aga sa näed, et iga muutus on liikumine millegi parema poole. Tee väikesi samme, see raamat on
sulle seejuures toeks. Soovime sinu toredale perele indu uutel
radadel käimiseks!
Kevadel 2019
Raisa Cacciatore
Erja Korteniemi-Poikela
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ASI ON SELLES
Mis on trots ja tahtmine
Kõik tunded kuuluvad elu juurde. Trots, tahe ja viha on tunded, mida vajatakse ja millega on võimalik hakkama saada.
Need on nähtamatud ja ühtaegu väga mõjuvõimsad. Need on
kõigile tuntud. Ühed märkavad neid kergemini, teised jälle
ei tunnista oma vihaseks saamist, kuigi tegutsevad vihaselt.
Trotslikkus, tõrksus ja oma tahtmise tagaajamine on arengu
osa. Eriti tugev mõju on neil lastele ja noortele. Nemad ei oska
oma tundeid maha suruda või varjata, teisalt aga ongi just neil
vaja nimetatud tunnete väljendamist ja valitsemist harjutada.
Raskesti valitsetavad tunded aitavad arendada julgust, enda
eest seismise oskust, eluga toimetulekut, paindlikkust ja iseseisvumist.
Lapsed ja noored alles õpivad, kuidas oma tundeid valitseda, ja viha on üks tundeist. Nad ei ole trotsi täis ja jonnakad
mitte seetõttu, et on pahad, vaid sellepärast, et igaüks neist on
endale omasel agressiivsuse arenguastmel. Vanemad võivad
aidata neid – ja iseennastki – raskesti talutavate tunnetega
toime tulla. See laabub kõige paremini siis, kui tundepuhanguisse suhtutakse nagu õpiülesandeisse ja tavapärase arengu
osasse, mida need nimelt ongi. Tark lapsevanem teab, et esialgu väljendab laps ennast algelisel moel. Kasvades õpib laps
ütlema „ei” teisiti, uutmoodi ja paremal moel. Kõige paremini
õpib ta vanemate eeskuju najal.
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Nutu-raevuhoogudest
agressiivsuse talitsemiseni
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x

Kui asjad lähevad viltu, kaotab laps mõnikord
enesevalitsuse, teda võib tabada nutusegune
raevuhoog. Mõni hakkab märatsema ja asju
lõhkuma või lööma.

x

Vihastamine on väärt oskus ja tunne. Laps vaid
ei suuda oma tundeid ja tegusid talitseda. See
on üsna tavaline, kui asjad ei lähe oma tahtmist
mööda.

x

Kuigi talitsematut käitumist, märatsemist ja lõhku
mist ei saa lubada, pole kasu ka sellest, kui last
vaid karistatakse, süüdistatakse ja nõutakse, et ta
rahuneks. Laps ei õpi oma tundeid valitsema käsu
korras, seda on vaja talle õpetada.

x

Õppimine algab väikestest asjadest. Kui laps
on sattunud võõrale maale, õpetatakse talle uut
keelt sõnahaaval. Ei käratata talle peale, et peab
oskama, ei „vastata sama mõõduga” ega karis
tata koduarestiga selle eest, et laps ei oska kohe
vabalt rääkida.

x

Rangus ja karistused ei suurenda, vaid nõrgendavad
tunnete valitsemise võimet. Laps läheb otsekui lukku,
temas tärkavad uued rasked tunded.

x

Mida raskem lapsel on oma tundeid kontrollida
ja nurjumisi taluda, seda enam ta meie visadust,
innustust, abi ja oskusi vajab. Kahetsusväärselt
sageli saab talle osaks hoopiski rangem kohtle
mine.

x

Tunnete valitsemise oskused tähendavad oskusi,
mille abil saab viha ja raevu jõuvaruks muuta. Neid
oskusi on võimalik ja üpris lihtne õpetada.

x

Kui lapsed ja noored õpivad vähehaaval talitsema
oma vihahoogusid ja asjadesse suhtumist, hakka
vad nad tundma ennast võimekamana ja õnneliku
mana.

x

Tunnete valitsemise oskusi tuleks hakata harju
tama juba väikesel lapsel, siis noorel, ning seda
kunsti tasub õppida hiljemgi. Tegemist on elu
kestva õppimisega. See aitab vähendada ärritu
vust, viha ja vägivaldsust.

x

Samas tuntakse suuremat lähedust ja turvalisust,
kasvab laste ja noorte heaolutunne ning toimetulek
oma tunnetega.

x

Hakka oma lapse juhendajaks tunnete valitsemise
kunstis. Ole lapsele eeskujuks, kuidas oma viha
õigesti väljendada. Õpi ja harjuta ka ise oma tun
nete valitsemist.
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Oma trotsiga üritab laps öelda midagi tähtsat. Seda võib
olla raske taluda, aga vanemail ei tuleks siiski lapse tundeid
eitada. Viha näitab, et lapsel on midagi tähtsat kaalukausil.
Või et ta on väsinud, stressis ja omadega kimpus.
On halb valik karjuda sama kõvasti, kui karjub laps. Sellega
täiskasvanu otsekui laskuks lapsega samale arengutasemele.
See on lapse vaatevinklist sama hea, nagu oleks vanem ka
ise laps. Ja laps olla – see on ju kunst, mida laps juba oskab.
Beebigi oskab seda: mida suurem pahameel, seda valjem kisa.
Kisale ei tasu kisaga vastata. Lapse seisukohast ei ole karjuv
täiskasvanu kunagi tark ega turvaline.
Laps, kes ei julge kodus vastu rääkida, ei julge seda teha ka
siis, kui tuleks vastu seista ohtlikele asjadele. Tahtmine ning
oma arvamuse ja tunnete väljendamine parandavad lapse
enesehinnangut ja teevad teda tarmukamaks. Võitlemise asemel on vaja õppida nende tunnetega aru pidama. Sageli me
täiskasvanudki alles harjutame seda kunsti.
Tunnusta, kuula ja austa lapse tundeid. Ole rasketel hetkedel tema kõrval. Nii õpib ta aru saama, et tunded ja nende väljendamine on lubatud, kuigi paljud teod seda ei ole. Vanema
abiga leiab laps oma tunnete tekkepõhjused ja õpib tundeid
valitsema. Sel moel saab ta oma tunnete jõudu kasulikult
rakendada.
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Kas said ise lapsena oma tahtmist ja trotsi näidata?
Kuidas suhtusid vanemad lapsepõlves sinu vihaavaldustesse
ja trotslikku käitumisse? Kas sul on selle kohta mõni näide?
Pane kirja, mis sulle meelde tuleb. Kas sinu vanemate toonane
käitumine tundub sulle konstruktiivne ja hea?

Võib-olla koheldi sind külmalt, kamandati ja oldi ranged?
Sinu lapsepõlvekodus võidi tundeid peita, tõrjuda ning väljendada väga napilt. Sellisel juhul võib ka sinul olla raske nüüd
oma tundeid väljendada. Mõnda on lapsena oma viha väljendamise pärast ehk isegi rangelt karistatud. Sellisel juhul on
nüüd agressiivsuse talitsemisel vaja eriti palju õppida. Kui
vanemad sinu tundeid mõistsid ja selgitasid, võid ennast
õnnitleda.
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Kui suudad oma viha kontrollida
Kui laps õpib oma viha kontrollima, saab ta sellest
jõudu ja enesekindlust. Viha talitsemine on osa vägi
valdsuse ja masenduse ennetamisest ja ärahoidmisest
ning eneseusalduse tugevnemisest; see toetab usku
võimesse oma eluga toime tulla. Eesmärk on see, et
laps või noor saab kogemuse:

x
x

Suudan enda eest seista ja minuga arvestatakse.

x
x
x
x
x

Julgen ka ennast kaitsta.

Võin oma arvamuse välja öelda alati, kui tahan,
kui teen seda õigel viisil.
Vajaduse korral astun välja õigluse eest.
Saan igasuguste tunnetega hakkama.
Ma olen sama hea ja tähtis kui teised.
Tunnen elust rõõmu, kuigi vahel tuleb ette raskusi.

Kui tundeid ei suudeta kontrollida, võivad nende
tugevate külgede asemel välja kujuneda vastupidised:
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x

Inimene ei suuda enese eest seista ega tunne, et
temaga arvestatakse. Ta ei avalda oma arvamust.
Tal pole jõudu ennast kaitsta. Ta ei ole valmis mitte
millegi eest võitlema, millegi ega kellegi eest välja
astuma.

x

Inimene ei saa oma tunnetega hakkama. Ta ei
tunne end teistega võrdsena. Ta ei tunne elust
rõõmu ja mis tahes eluraskused tunduvad talle
ületamatud.

Saa asjatundlikumaks lapsevanemaks
Paljud tänapäeva lapsevanemad on omal ajal ise saanud karmi
kasvatuse, kus tundeid alahinnati, tõrjuti või ei tunnistatud.
Nad on segaduses ega tea, kuidas võiks tunnetest rääkida.
Nad on sunnitud otsima uusi sõnu ja ka ise õppima, kuidas
olla lapsevanem, kes oma last kuulab, talle kaasa tunneb ja
teda innustab. Samas võib juhtuda, et tuleb võidelda oma
lapsepõlvest pärit ja nüüd esilekerkivate tunnete ja käitumismallide vastu. Vanasti peeti oma tundeid väljendavaid lapsi
lapsikuks, tülikaks ja halvaks. Neile reageeriti ehk lihtsalt:
„Nüüd teed nii ja kõik!” Tundeist kas ei räägitud või neile ei
pööratud tähelepanu. Nõnda oli raske ka nende valitsemist
õppida.
Arukas on oma vanemate kasvatusmeetodeid julgelt analüüsida. Nemad andsid omal ajal toonaste teadmiste valguses
parima. Tänu teadusuuringuile lisandub tänapäeval üha uut
teavet innustava kasvatuse ja tunnetest rääkimise kasulikkuse
kohta. On aeg minna üle uutele kasvatusviisidele. Aidates lastel ja noortel areneda tasakaalukaiks täiskasvanuiks, anname
väärtusliku panuse järelpõlvede heaolusse.
Uuringud on näidanud, et kasvatus „präänikuga” aitab last
mitmel moel, samas kui kasvatus „piitsaga” mõjub kahjulikult.
Ebasoovitav on aga ka liigne sekkumine lapse tegemistesse ja
tema tunnete vaigistamine. Lase lapsel tundeid näidata, aga
turvaliselt!
Noorema põlve lapsevanemad on tundekasvatuse alal juba
oskuslikumad. Neil on rohkem aega ja tahtmist oma laste
heaolu toetada. Lapsi ei kasvatata enam karistuste ja alanduste abil kasvatajaile mugavaiks kuulekusautomaatideks.
Tänapäeva vanemad räägivad tunnetest ja valitsevad omaenda
tundeid palju paremini kui varasemate sugupõlvede omad. Ka
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sina loed nüüd olulist raamatut. See on ülimalt tore. Juba selle
eest vääriksid sa tunnustust!
Vanemad võivad ka kergesti hakata end süüdlaste ja küündimatutena tundma. Vastuolulised ja komplitseeritud nõu
anded põhjustavad stressi. Äng ja stress on aga ülearused,
need ei aita kedagi. Vastupidi, iseendale suunatud negatiivsed
tunded halvavad tahet. Kaalu ja otsusta, millised neist juhtnööridest sulle just praegu sobivad. Muuda iga kuu kas või
ühtainust väikest asja ja pane see oma kalendrisse kirja.
Alati saab otsast alustada. Piisab, kui annad oma parima,
parandad vead, mida oled märganud, õpid uut, kui jõuad ja
suudad, ning vajadusel otsid abi ja juhatust. See raamat on
sinu teekaaslane ja kannustab sind.
Hinda iseennast. Tugevda lapsevanemana oma enese
hinnangut, usu endasse. Usu iseendasse lapsevanemana. Oled
oma lapsele parim vanem ja maailma tähtsaim inimene. Oled
suurepärane lapsevanem, tahad õppida uusi asju ja toimida nii,
nagu on kõige õigem. Väikeste sammude haaval see õnnestub.
Sa ei pea olema täiuslik. Keegi ei oska kõike ja kõik ei tarvitse
alati meeles olla. Hoia ennast, suhtle sõpradega ja lõõgastu.
Iga lapsevanem, laps ja noor väärivad meie kõigi toetust.
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Kes toetab sind lapsevanemana?
Mõtle järele. Kes jagavad sinuga vanemlikku vastutust? Pane
siia kirja kõik inimesed, kes kas või vahel harva su lapsi
hoiavad või kasvatavad. Samuti need, kellelt saad lapsevanemana nõu ja tuge. Enesehinnang sõltub märksa rohkem
teistest inimestest, kui arvatakse, nii et otsi teistelt innustust
ja toetust. Kust mujalt võiksid saada lapsevanema igapäevaste
ülesannetega toimetulekuks vajalikku jõudu? Sa väärid abi,
toetust ja teavet. Kõige tõhusamalt edendab oma laste ja noorte
heaolu selline vanem, kes jaksab ja tunneb end hästi.
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