
VANAVANEMLUSE  
JÕUVARUD



Vanaema on siin! 



VANAVANEMLUSE EHITUSKIVID

PÜHENDUMINE



PÜHENDUMINE

Milline vanavanem mina olen?

• Elukogenud kasvataja                                                                       
- pakun lastelastele turvalisi piire ja piiritut 
armastust

- toetan neid kasvamisel iseendaks

• Vanemluse toetaja                                                                                             
- toetan lastelaste peresid neile sobival viisil, kui 
nad seda vajavad



PÜHENDUMINE

Mis on oluline?
• Austus  

– Toetan lastelaste kasvatust, austades lastelaste vanemate 
põhimõtteid ja tegusid.

• Oma piirid      
– Hoolitsen oma piirde ja jõuvarude eest. Ma ei luba midagi, mida 

ma ei jaksa või suuda.

• Õiglus ja võrdsus 
– Käitun laste ja lastelastega õiglaselt ja võrdselt; kõik saavad 

sama võrra.



PÜHENDUMINE

• Millistele asjadele võin vanavanemana  
öelda ei?

• Millistele asjadele peaksin ütlema ei?

• Mida mõtled sellest, kui sinu ühe lapse 
pere tundub vajavat rohkem, kui teised?



VANAVANEMLUS ÄRATAB TUNDEID 

TUNDED EI OLE 
ÕIGED VÕI VALED



TUNDED

• Vanavanemlus äratab mitmesuguseid tundeid.

• Vahel on tunded valusad ja rasked.

• Igasuguseid tundeid on õigus tunda. 

• Tunded kutsuvad sageli esile kehalise reaktsiooni 
(pigistab südant, juuksed tõusevad püsti, klimp tuleb 
kurku …) 

• MURE   RÕÕM   IGATSUS   ARMUKADEDUS   HIRM   
PETTUMUS   VIHA   AUSTUS   MEELEHEA   KURBUS   
SOLVUMINE   SÜÜ   HÄBI  RAHULOLU



• Vanemad ja vanavanemad on lapsele tunnete välendamisel 
eeskujuks.

• Nad saavad julgustada last oma tundeid ära tundma ja 

väljendama.
• Tunnete väljendamine eeldab turvalist ja aktsepteerivat 

keskkonda.
- Vanavanem ei pea olema alati tore ja kõigi lemmik

TUNDED



TUNDED

Mõtiskle!      

• Meenuta oma lapsepõlvekodu:

Kas sinu kodus oli lubatud väljendada viha, 
kurbust, rõõmu, heameelt?

Vestle lühidalt oma mälestustest kõrvalistujaga.



Sinu lähedased ei 
oska mõtteid 

lugeda. 
Räägi oma 
mõtetest ja 
tunnetest.

SÕNAD – RÄÄKIMINE JA KUULAMINE 



Ära oleta, vaid küsi! 

Kui teine on kurb või vihane, 
küsi, mis on need tunded põhjustanud.

SÕNAD



SÕNAD 

”Head sõnad on lühikesed 
ja neid on lihtne öelda –

nende mõju on aga 
otsatu.”

Ema Teresa



OLE EESKUJU RÄÄKIVAST 
TÄISKASVANUST 

• Viisaka kõne ja käitumisega anname eeskuju.

• AITÄH, PALUN  ja VABANDUST on olulised sõnad.

• Laps õpib rääkima, kui teda kuulatakse.

• Muinasjutud, laulud ja salmid arendavad lapse 
sõnavara.

• Vanaema juures on kiitmine ja julgustamine lubatud.



KONFLIKTID JA ERINEVUS



KONFLIKTID JA ERINEVUS

” On täiesti õigustamatu oodata, et kaks inimest 
võiks soovida sama asja samal ajal ja samal viisil. 

Seetõttu sünnivadki konfliktid!” 

Liisa Tuovinen



Konfliktid on elu ja vanavanemluse loomulik osa

Asjad, mida tuleb otsustada

• Vanavanemate kodu ja laste kodu 
vahelised erinevused. Mida tohib 
kummaski kodus teha?

• Lastelaste vahel jaotatud aeg

• Kingitused, raha ja muud 
materiaalsed asjad, mida 
vanavanemad võivad/ei või 
lapsele anda                                                                                                      

Asjad, milles tuleb kokkuleppele jõuda

• Lapse enda pere ja teiste 
vanavanemate perede erinevus

• Erinevad väärtused

• Usku, pidupäevasid jms 
puudutavad küsimused

• Temperamendi erinevused

KONFLIKTID JA ERINEVUS



Mõtiskle!

• Milline on sinu viis 
erimeelsusi lahendada?



ARGIPÄEVA TEOD



ARGIPÄEVA TEOD
.

• Vanavanematel on oma oluline roll vanemate 
toetajana.

• Vanavanem võib soovi korral teha 
lapselapsega torededaid asju ning jätta 
argiasjad vanematele. 

• Tee seda, mida ise naudid!

• Ole see, kes sa oled; oled sa siis kas 
remondimehest vanaisa või aiavanaema.

• Lapse maailmaga tutuvumine toob 
vanavanematele palju rõõmu.



ARGIPÄEVA TEOD 

• On oluline leida tasakaal kõikide lastelaste vahel jagatud 
aja, raha, hoidmise või kingituste suhtes.

• Alati ei saa kõike võrdselt jaotada, kuid oluline on, et üht 
lapselast ei eelistataks salaja teis(t)ele.

• Võrdsus ja tasakaal on ka otsus: teha armastuse tegusid ja 
armastada, kuigi ei saa füüsiliselt alati lähedal olla.

• Lastelapsi ei tohiks omavahel võrrelda.



MEHE JA NAISE EESKUJUNA OLEMINE, LÄHEDUS 



MEHE JA NAISE EESKUJUNA OLEMINE, LÄHEDUS

• Vanavanemad on mehe ja naise, kuid ka vavaneva 
inimese eeskujuks. 

• Heade sõnade, helluse ja armastava puudutusega saavad 
nad tugevdada lapselapse minapilti ja seksuaalset 
kasvamist. 

• Väikestest imelistest beebidest kasvavad omal ajal:                                                           
- vahvad tüdrkuid ja poisid                                                                                              
- oma piire austavad naised ja mehed



MEHE JA NAISE EESKUJUNA OLEMINE, LÄHEDUS 

Lapselapsel on õigus 
olla unikaalne ja eriline

• Laps vajab tuge tüdrukuks või poisiks kasvamisel.    

• Toeta lastelapsi, et nad õpiksid iseendast rõõmu tundma.

• Kui laps kasvab, muutub läheduse vorm. 

• Laps määrab ise, kust jooksevad helluse, läheduse ja 
puudutuse piirid.



USALDUS JA ANDESTUS



USALDUS JA ANDESTUS

• Vanavanem saab julgustada oma last tema rollis 
lapsevanema ja pakkuda oma abi, sekkumata siiski 
lapse pere siseasjadesse.

• Usaldus sünnib kõikide võrdsest kohtlemisest.

• Lapsele on oluline, et vanavanem teeb, mida on 
lubanud!



USALDUS JA ANDESTUS

Anna iseendale andeks!

• Kas vanavanemluse aeg võiks olla aeg andestada 
iseendale?

• Andestus aitab sõlmida rahu elatud eluga.

• Vanavanemad saavad olla lastelastele eeskujuks, kuidas 
paluda ja anda andeks.  

• Valestimõistmist ja vigu ei ole elus võimalik vältida. 



USALDUS JA ANDESTUS

Ebatäiuslike 
inimeste 
ebatäiuslikus 
maailmas on 
ebatäiuslike 
vanavanemate 
ülesanne anda ka 
iseendale andeks. 



ARMASTUS



ARMASTUS

Olulisim ülesanne — armasta tingimusteta!

• East hoolimata on kõikide inimeste baasvajadus on olla 
armastatud ja aktsepeeritud.

• Vanavanema olulisim ülesanne on armastada lastelapsi.

• Ühine aeg ja ligiolu tugevdavad armastust.

• Armasta last sellepärast, et TA ON OLEMAS, mitte 
sellepärast, mida ta teeb.                             



VÄIKE ON SUUR

Kui vanaema/vanaisa 
vaatab, 
naeratab, 
kiigutab,
ümiseb,
hoiab süles 
või räägib lapselapsega,
teeb ta ühiskonna jaoks 
korvamatut tööd.

ARMASTUS


