
JESS, 
PÜHAD ON TULEKUL!

Perekonnad saavad kokku, kõiksugu
tunneteskaalad on täies ulatuses töös, rutiinid
heidetakse kõrvale - õnneks või kahjuks, kuidas
kellelegi -, traditsioonid segunevad väsimuse ja
elevusega, muutuste ja nostalgiaga. 

Me puutume kokku inimestega, kes on meie silmis
olnud aastaid muutumatud, olles ehk ise läbimas
erinevaid vaimseid arenguhüppeid ja proovides
neid kuidagi rakendada, tundes end samas veidralt
ebamugavalt, ehk lausa lapsikuna. 

Paljud meist istuvad kogu suguvõsaga laua ääres,
tundes end rohkem üksikuna ja üksildasena kui
kunagi varem, teistel on kergendusest ja rõõmust
pisarad silmas. Meil kulub ehk soovitust rohkem
raha ja aega, et teha midagi, mis meie enesetunnet
ei toida, või tunneme hoopis pärast pühade lõppu
end järsku nii tujutult, igatsedes eelnenud soojust. 

www.sotsiaalmeedikud.ee



TEISISÕNU:TEISISÕNU:  KA MEIL, TÄISKASVANUTEL, ON KA MEIL, TÄISKASVANUTEL, ON
PÜHADEGA TOIMETULEKUKS VAJAPÜHADEGA TOIMETULEKUKS VAJA
ERINEVAID OSKUSEID JA MITUT LAADIERINEVAID OSKUSEID JA MITUT LAADI
ETTEVALMISTUST JA TAKKAJÄRGIETTEVALMISTUST JA TAKKAJÄRGI
HOOLITSUST.HOOLITSUST.   

Vahel on lausa tunne, et keegi võiks igasugu
tõsiasjad meile enne kirjalikult meelde
tuletada. Punkt punkti haaval. Et ajult
koormust vähemaks võtta.

Ja kui me nüüd selle kõik lapse ajule ümber
tõstame, lisades sellele ka lünklikud või
puudulikud mälestused-teadmised ning noore
aju omapärad …

Ma ei kadesta neid laste ajusid, ausalt. Et
seda pühadeperioodi laste jaoks natuke
seeditavamaks muuta, võib sul ehk kõigest
allolevast abi olla!
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KÕIK ON UUS SEPT- …
DETSEMBRIKUUS!

See meeldetuletus kehtib igal ajal: rutiinist
väljumine, mitteargised näod, elevus, lärm, pinge
ja külla minek, sensoorne üleküllus, kirjutamata
reeglite kogum (‘jõulude ajal on kombeks…’) ja
survestamine võõraid asju tegema on lapse aju
jaoks AHASTUST tekitavad!

Mistahes vanuses (väike)lapsega tegu, aju paugutab
peatumata nagu orav ratta seljas. Igapäevased ja
regulaarselt toimingud ja teadmised tiksutavad
vajalikke sünapseid tihkemaks, harva kogetud
elamused (noh, näiteks jõulud) pole aga oma rada
ajju veel sisse tallanud.

Võib-olla on ta varem nendel sugulastel külas
käinud küll - aga ajus puuduvad igasugused
mälestused sellest kohast jõulutulukeste, suure
kuuse, lookas lauaga, taustal vilkuva teleka,
lärmaka kamba ja mingi habetunud mehega, kes
uksest sisse astudes isegi täiskasvanud elevusest
punastama paneb. 

www.sotsiaalmeedikud.ee



Oma suures jõulutuhinas kipume me vahel
unustama, et kui me oskame täiskasvanutena
sellele perioodile anda kultuurilist, nostalgilist
tausta, mis kogu seda kaos kuidagi
kompenseerib ja loogiliseks muudab, on see
lapse jaoks veel endiselt lihtsalt üks ilgelt
jabur aeg.
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“MINE TEE TALLE PATSU KA,
MINE-MINE!” / “MINE ISTU
JÕULUVANALE SÜLLE KA, SIIS

SAAME TOREDA PILDI!”

Isegi siis, kui jõuluvana on nii nunnu ja tulukesed on
nii kihvtid ja laps enne ju nii väga tahtis ja sa ise
oled ka vaimusilmas ette kujutanud, kui ägeda pildi
sellest saab, ja sa TEAD, et ta oleks pärast sulle
tänulik selle kogemuse eest - isegi siis on lapse
tungiv suunamine kedagi katsuma tema
kehalise autonoomia eiramine. 

See on üks kasvatuslik aspekt, mida meie
lapsepõlves reeglina väga ei osatud märgata: 
millise sõnumi ma talle saadan, kui ta ei taha teha
kalli/pai/musi/patsu, aga ta peab - muidu teine
täiskasvanu muutuks kurvaks või solvuks?
Millise sõnumi ma saadan, kui ma pean teiste
täiskasvanute (sealhulgas enda) tundeid tema
tunnetest olulisemaks?
Millise sõnumi ma saadan, kui laps pelgab, aga ma
sunnin teda ‘end ületama’, sest muidu ta just kui
veab kedagi alt?
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Okei, lihtsalt paluda tal jõuluvanale patsu teha
ei tundugi erakordselt suur probleem. Ja
vanaemale kalli tegemine ka otseselt mitte,
sest vanaema on ju oma jope. Ja, noh, mina
tahan temalt ka musi, sest see annab mulle
armastatud, valideeritud tunde - aga ma olen
ju tema vanem, nii et see on ka ju okei. 

Ja ometi moodustab see kokku mustri: suva
sinu ebamugavus - teiste soovid ja tunded
on olulisemad. Ja kui lapsest on sirgunud
teismeline, on see muster juba juurdunud - ning
siis ei pruugi seda mustrit ära kasutada vaid
omad joped, vaid ka ohtlikud, poolvõõrad
joped. 

Ja sel juhul saame rääkida lünklikust
seksuaalkasvatusest, mis on jätnud lapse
kaitseta ning piiride seadmise oskuseta.
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Kes sellest olukorrast võidab?
Mis minule sellest hetkest meelde jääb?
Mis lapsele sellest hetkest meelde jääb?
Mida mina tunneksin, kui keegi mulle nii
ütleks?

Lapsel on sada prossa õigus ise otsustada,
kas ta tahab kedagi katsuda, kellelegi kalli
või patsu teha. Lapsel on sada prossa õigus karta
ja eelistada lõbusatest tegevustest mitte osa võtta,
kui see tekitab talle ebamugavust või hirmu. Sul
endal on ka sada prossa samasugune õigus,
loomulikult - olgu pühad või argielu, omad või
võõrad.

Kui on raske eristada oma soove lapse soovidest,
küsi endalt näiteks:

 “Kas sa soovid jõuluvanale patsu teha / talle
sülle ka istuda? Ei? Selge pilt, sa ei peagi!”
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Muidugi me soovime, et laps saaks kihvtidest
elamustest osa! Ühised koosviibimised, kelmikad
mängud, naer ja maagiline mõnu on osa
lapsepõlvest, absoluutselt - nagu ka oma
tunnetega sõbraks saamine ja nendega
arvestamine. 

Kui ta sel aastal ei saa osa kõigest sellest
jõuluhõngulisest, mida me tema jaoks ette
oleme valmistanud, siis vähemalt saame talle
kaasa anda mälestuse tundest, et tal lasti ise
valikuid teha! Jep, isegi siis, kui ta on sellest
hetkest ise mitu nädalat rääkinud, on tal õigus
selle hetke sees ümber otsustada - nagu meilgi.
 

“Ma usun, et see päriselt meeldiks sulle - aga kui sa
ei soovi, ei pea me seda tegema. Aega on, mõtle
rahulikult. Ma ei lähe kuskile.”

“ÄRA KARDA NÜÜD, 
TULE VAATA, KUI TORE SIIN ON!”

www.sotsiaalmeedikud.ee



Jõuluvana on ilmselgelt üks võimupositsioonil
olev tüüp, kelle saabumise eel jõhkralt vaeva
nähakse - ning kingid on ju ka ahvatlevad lapse
dopamiinitaseme silmis. Ja kui öelda lapsele:
"Kui sa selle karvase, võimsa vana ees ei esine,
kinki ei saa!", mängime me ikka mitme veidra
struktuuri ja psühholoogilise pinge peale.

 Täiskasvanute endi 'ei, aitäh, ma ei taha lavale
tulla' pädeb just kui alati, aga lapselt oleme
ajalooliselt ikka oodanud, et ta peaks enda
soovid ja eelistused alla suruma, et suurtel
inimestel oleks kihvtim vaadata. Ent üks õige
jõuluvana ei taha mitte ühelegi lapsele tekitada
ebamugavust ega piinlikkust, vaid tuua talle
kinke ja pakkuda jõulurõõmu suurepärase aasta
lõpuks - ja elab seetõttu ka muretult üle selle,
kui lapsel närv ja stress üle pea kasvab. 
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“ENNE KINKI EI SAA, KUI OLED
LUULETUSE LUGENUD!”



"Ta ei soovi praegu esineda." 
"Selge, see on okei! Jätan su paki siia,
saad hiljem võtta! Rõõmu ja rahu sulle
minu poolt siiski!"
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“ÜTLE ‘AITÄH’, ÄRA OLE
EBAVIISAKAS!”

Viisakust õpib inimene terve elu jooksul ja vahel ei
tule see ka mitmekümneselt igas olukorras veatult
välja (ma vaatan sulle praegu otsa, sotsiaalne
ärevus) - aga viisakust pingelises olukorras
teadlikult õpetada on üpris keeruline.

Ma saan muidugi aru, et täiskasvanutena tajume
teravalt seda ühiskondlikku “kas ta on oma tööd
hästi teinud” pilku, mis tihti kiirelt lapsest edasi
meieni libiseb, mistõttu on lihtne tunda piinlikkust,
kui laps ei tee kõike sõna-sõnalt sotsiaalsete
stsenaariumite järgi. Tuletan lihtsalt siinkohal
meelde, et su laps pole tänamatu või
ebaviisakas, kui ta otsmikusagara närvirakud
suunavad oma fookuse ühele tegevusele
korraga, suutmata alati kõiki kirjutamata reegleid
samal ajal meeles pidada. 

Sa võid hoopis ise lapse eest ‘aitäh!’ öelda ja lasta lapsel oma
elevuse ja naeratusega näidata, kui õnnelik ta kingituse üle
on - ja hiljem rahulikumas olukorras arutada, kuidas
kinkijale takkajärgi oma tänu edastada! 
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Ma saan täiesti aru - sa oled ise seda jõuluõhtut
juba mitu nädalat (kuud?!) planeerinud, te olete
jaganud omavahel toidulaua, sa oled mässanud
hilisõhtul kinkide pakkimisega ning nende
salajase logistikaga, tööl on olnud täielik kaos
ja jõuluõhtu on see aeg, mis on kogu selle
kaose lõpuks horisondina motivatsiooniks olnud. 

Sa naudid täiskasvanute seltskonda, sa naerad,
sööd oma lemmiktoite, ei pea mingeid rolle
etendama … Aga su lapsele ei sobi ei üks ega
teine asend, ei taha ta seda ega toda, iga asi
ajab nutma ja üleüldse hakkab juba endal ka tuju
alla minema.

Et seda olukorda kõigile sobival moel
lahendada, saad alustada juba mitu, mitu päeva
varem, andes lapsele juba infot selle kohta, mis
toimuma hakkab. Mida detailsemalt last (ja
end) ette valmistada, seda tõenäolisemalt
suudab aju ka stressoritega toime tulla!

“KUI SA VEEL JONNID,
LÄHEME KOJU ÄRA!”
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Mängige lapsega enne läbi, mis saama

hakkab, arutage, kes seal on, mida tehakse,

mida pakutakse, mida oodatakse, millises kohas

see toimub, mis reeglid seal on.

Tuleta lapsele meelde, et ta ei pea

esinema või kellegagi mängima, kui ta ei

soovi, ega kedagi puudutama.

Meenutage, mida teha tugevate tunnete

puhul.

Mõelge koos läbi, mida teha, kui ta ära väsib

või tahab vaikuses olla.

Leppige kokku, kuidas üksteisele murest

märku anda.

Kui lapsele meeldib rutiin ja kontroll,

kasutage taimerit või äratuskella, mille

abil jälgida, millal on aeg koju minna.

Kui laps on parasjagu valiv sööja, paki kaasa

toitu, mis lapsele kindlalt peale läheb, et

saaks selle pinge kaelast.
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Sõnasta enda jaoks piirid, millest ja
kuidas oled või ei ole nõus sel päeval
rääkima, ja harjuta nende piiride sõnalist
kehtestamist. Väga okei on teatada eelnevalt
ka teistele täiskasvanutele, et lapse puhul
peab arvestama selle-ja-sellega!

Suur osa konfliktidest tekibki siis, kui tegelikkus
ei vasta ootusele, nii et kui keegi läheb
jõululauda, silme ees idülliline, bullerbylastelik
jõuluõhtu, aga reaalsuses on veidral kombel
kaaslasteks hoopis päris inimesed oma ajude ja
tunnetega, võib see tekitada asjatuid kääre.

Kui lapsel on raskusi rahunemisega ja ta
kortisooli- ja stressitase on laes, on koju
minek täiega õige mõte! 
Lihtsalt, noh, mitte ähvarduse, vaid toetava
lubadusena.
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NII, OLED PÜHADEKS VALMIS?

Kokkuvõtteks tuletan veel meelde: jõulud pole
rikutud, kui need ei lähe plaanipäraselt,
sest kuskil pole kirjas reegleid selle kohta,
kuidas mõned kuupäevad kalendris välja peavad
nägema.

Kuitahes palju selleaastased jõulupühad erinevad
eelnevatest, su lapsepõlves kogetutest või
lihtsalt ettekujutatutest, su lapsel pole endiselt
õrna aimugi, millised jõulud saavad veel välja
näha.

Tema jaoks on iga elamus sama väärtuslik ja osa
tema lapsepõlvest - olgu need elamused
juhuslikult kokku klopsitud või detailideni
läbimõeldud. Kallistage, naerge ja lähtuge
sellest, mis teile parasjagu kõige vähem
pinget tekitab!

JESS, IGA INIMESE ISIKLIK
JÕULUELAMUS!
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