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1. jagu. Vanus 0–3



5. MOODUL

SÄILENÕTKUSE SOODUSTAMINE 0–3 AASTA 
VANUSES



Pane tähele …..

• See moodul pakub osalejatele rea tõenduspõhiseid
tehnikaid, mis on osutunud kasulikuks
suhtlemisoskuste ja psühholoogilise vastupidavuse
arendamisel [väikelastel/lastel/täiskasvanutel].

• ME EI OOTA, et OSALEJAD KASUTAKSID KÕIKI NEID 
TEHNIKAID. Moodul pakub nn TÖÖRIISTAKASTI, kust iga 
osaleja võib noppida välja oma olukorrale sobivad 
ideed. 

• Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest pingutust, 
teised aga püsivat pingutamist. Ärge jääge sõltuma
tehnikast, mis tundub liiga raske!



• Tõenäoliselt ei saa osalejad mõningaid moodulites
sisalduvaid materjale kasutada ägeda stressi ajal (nt huule-
suulaelõhe diagnoosimise ajal; varsti pärast suulaelõhega 
lapse sündi; vahetult enne või pärast kirurgilisi protseduure). 
Koolitajad peaksid tagama, et osalejad ei oleks teraapia ajal
sügavas stressis/raskustes.

• Koolitajad peaksid määrama sobivad tugiisikud, juhuks kui
mõni osaleja peaks koolituse ajal raskustesse sattuma.

• Pered võivad valida, kas saavad teraapiat ühe või mitme 
erineva spetsialisti juures, nt psühholoog ja/või logopeed –
kui see ressurss on saadaval. Kuna aga paljudel
lõhemeeskondadel sellist spetsiifilist toetust pakkuda pole, 
võib õpetatavaid tehnikaid ja võtteid koolituse läbimisel ka 
lapsevanem ise oma lapsele pakkuda.



• Kui mõned tehnikad ei ole Teile isiklikult või
kultuuriliselt asjakohased, võite keskenduda
teistele

• Õpetatavad moodulid on mahukad ja sisaldavad
palju teavet. Liiga pikkade õppesessioonide 
vältimiseks võib korraldada arutelusid väikestes 
rühmades. Koolitajad võivad mooduli oma
äranägemise järgi ühes või mitmes punktis arutelu
jaoks katkestada (ja mitte tingimata mooduli lõpus, 
nagu on näidatud slaididel).



ÜLEVAADE

• Tähtsad arenguetapid 
kõikidel 0–3 aasta vanustel 
lastel

• Võimalik lisakoormus 
huule-suulaelõhe tõttu

• Säilenõtkuse soodustamine

• Mis on säilenõtkus?

• Mida saavad teha 
vanemad, et oma lapse 
säilenõtkust soodustada?



SISSEJUHATUS

• Lapsevanemad/hoidjad soovivad oma 
lapsele parimat ja neil on ainulaadne 
võimalus soodustada lapse arengut

• Laps „ei saa kunagi valmis“ ja õpib eluks 
vajalikke oskusi sünnist alates On 
üldtunnustatud arvamus, et lapse kolm 
esimest eluaastat on vanus, mille käigus on 
võimalik positiivselt mõjutada mitut 
erinevat arenguetappi

• Lapsevanematel/hoidjatel on väga suur mõju 
sellele, millised kogemused saab laps kasvades 
ja elust huule-suulaelõhega, nt nad
• mõjutavad lapse väärtushinnanguid, suhtumist 

ja uskumusi
• mõjutavad, kuidas nende laps tuleb toime 

sotsiaalses ja kultuurilises keskkonnas
• toetavad last tema raviteekonnal



Nii laste kui ka täiskasvanute 
psühholoogilisel kohanemisel 
on mitu tegurit

Hõlmates...

• sotsiaalset ja kultuurilist mõju

• psühholoogilisi tegureid ja protsesse

• haigusseisundi spetsiifilisi probleeme 
ja ravikogemust

Need protsessid on seotud üksteise ja 
erinevate arenguülesannetega, mida 
meist igaüks elukaare jooksul lahendab 
(vt järgmist slaidi).



Sotsiaalsed määrajad / sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid  

Psühhosotsiaalsed tegurid ja protsessid  

Haigusseisundi spetsiifilised probleemid ja ravi 

ARENGUÜLESANDED ELUKAARE JOOKSUL



Varase lapseea psühholoogilise 
arengu võtmeülesanded

• Efektiivse suhtlemise õppimine (alates sünnist)

• Hoidjaga kiindumussuhte loomine

• Oma mõju tajumine (laps saab aru, et võib 
mõjutada oma tegusid ja ümbritsevat keskkonda) 
ja iseseisvuse saavutamine

• Emotsioonide reguleerima õppimine (alates 1.–2. 
eluaastast)

• Jagamise ja ühismängu õppimine (3.–4. 
eluaastast)

• Lubatud/lubamatu käitumise piiride mõistmine 



Elu huule-suulaelõhega toob kaasa 
teatud kindlad probleemid, kuid

• KÕIK lapsed kogevad pettumusi, frustratsiooni ja 
ebaõnnestumisi, eakaaslaste kriitikat ning 
halvakspanu, narrimist ja eemaletõukamist

• Teistsugune välimus või kõne ei tohi takistada 
õnnelikku ja edukat elu
• Lapsevanemad/hoidjad saavad aidata tähele 

panna varaseid märke sellest, et laps ei pruugi 
raskustega ise hakkama saada 

• Nad saavad omalt poolt pakkuda toimivaid 
lahendusi



Suur vanemlik oskus 
on aidata lapsel 
omandada 
säilenõtkus, mis 
võimaldab tal edukalt 
hakkama saada elu 
paratamatute tõusude 
ja mõõnadega...



Mis on säilenõtkus?

Tugevus ja vahendid probleemidega 
toimetulekuks ning raskuste ja 
stressirohkete olukordadega 
hakkamasaamiseks

Säilenõtked lapsed...

• on edukamad lapse- ja noorukiea 
paratamatute raskuste ning takistuste 
ületamisel

• on edukamad eakaaslastega suhtlemisel

• saavad suurema tõenäosusega 
säilenõtkeks täiskasvanuks



Säilenõtkust täiskasvanueas aitavad tagada

• Optimism ja usk helgesse tulevikku 

• Enesele kaasatundmine (võime olla 
pärast ebaõnnestumist enda vastu hea)

• Positiivne minapilt ja eneseväärikus

• Sisemine jõud ja kindlus, et elus on 
võimalik edasi jõuda

• Enda identiteedi ja oma elu mõtte 
tunnetamine, kus huule-suulaelõhe ei 
ole keskne tegur



Säilenõtked täiskasvanud suudavad

• Toime tulla ja taastuda kõikidest elu 
paratamatutest stressiolukordadest

• Lahendada stressiolukordi positiivses 
võtmes, mitte keskendudes ebaõnne 
vältimisele

• Usuvad, et suudavad toime tulla kõikide 
eluraskustega

Säilenõtkus ei ole kaasasündinud ja 
seda ei saa õppida
• Lapsevanemad/hoidjad (ja 

tervishoiuspetsialistid) võivad mängida 
tähtsat osa lapse säilenõtkuse arendamisel



Kuidas soodustada 
säilenõtkust?

• Õiges keskkonnas on kõikidel 
lastel (ja täiskasvanutel) võimalik 
saavutada aja jooksul säilenõtkus

• Kogudes kokku erinevaid elu 
jooksul vajaminevaid 
kohandumisvahendeid 
(Rosenberg & Yi-Frazier 2016, 
Ridley 2020)

• Erinevad proovikivid vajavad 
erinevate vahendite 
kombinatsioone



Säilenõtkuse soodustamine lapseeas –
mida saavad teha lapsevanemad?

1. Looge positiivne pereelu keskkond

2. Looge lastele võimalused positiivse 
minapildi ja eneseväärikuse 
kujunemiseks, tuginedes teguritele, 
mis ei seostu huule-suulaelõhega

3. Soodustage lapse enesekindlust

4. Looge eeldused headeks käitumis-, 
suhtlemis- ja sotsiaalseteks oskusteks



1. Looge positiivne pereelu keskkond

• Säilenõtkuse arenemisel on piisav 
perekondlik tugi võtmetähtsusega

• See loob vajaliku aluse 
positiivseks kohanemiseks

• Eelkoolieas mõjutab pereelu lapse 
heaolu ja kohanemist rohkem kui 
ravitulemused välimuse ja 
funktsionaalsete muutuste osas 
(Feragen 2012)



Sagedamad probleemid (kõikide) 
väikelaste kasvatamisel

• Raskused unerežiimi saavutamisel

• Tervislike toitumisharjumuste kujundamine

• Viha/pahameele väljendamine

• Korralduste eiramine, korduv piiride kompamine

• Läbirääkimine piirangute osas (nt nutiseadme kasutuse 
piiramine)

• Raskused koos teiste lastega / teiste laste kõrval 
mängimisega



Kasulikud strateegiad lapsevanematele

1. Üritage käitumist mõista, vaadates olukordi 
lapse vaatenurgast (kas ta on elevil, väsinud, 
liiga noor, et enda kontrollimisega toime tulla)

2. Suhtuge olukorda empaatiaga

3. Olge autoriteetne – pakkuge hellust ja soojust, 
kuid olge piiride seadmisel kindlameelne ning 
jälgige neid ja sekkuge vajaduse korral varakult  

• Olge usaldusväärne, ette ennustatav, järjekindel

4.   Andke oma lapsele aega



5. Tundke enda päästikuid/tujusid ja otsige sarnasusi oma 
lapse päästikutega

• Proovige jääda rahulikuks, olukorda lahendades juhtige 
lapse tähelepanu mujale

6. Olge oma lapse käitumise osas realistlike ootustega
• Ärge üritage oma last võrrelda õdede-vendade või 

eakaaslastega, sest kõik lapsed on erinevad

7. Olge alati valmis kiitma  Proovige olla soe ja mänguline

Näpunäide: võimaluse korral võtke endale aega, see aitab 
jääda rahulikuks ja hinnata oma last (vt 6. moodulit) 



Õppige lõdvestustehnikaid, ka väikelastega

• Õpetage lapsele sügavat hingamist

• Hingake kolmeni lugedes sisse ja viieni 
lugedes välja

• Tähelepanu kõrvalejuhtimiseks viige 
mõtted teisele tegevusele

• Olge füüsiliselt aktiivne



2. Looge lapsele võimalused 
positiivse minapildi ja eneseväärikuse kujunemiseks 

• Julgustage ja toetage lapse tegevusi

• Jagage nende rõõmu, tundke kaasa nende 
ebaõnnestumisele, ärevusele

• Eesmärk ei ole pettumusi ja ebaõnnestumisi 
ära hoida, vaid aidata lapsel nendega toime 
tulla ning edasi liikuda

• Aidake lapsel endast kujundada minapilt, mille 
keskmes on tema tugevused ja raskused / 
nõrkused jäävad äärtesse



Kummutame iluga seotud müüdid

Ilutööstus, turundajad ja meedia rõhutavad, et ilu on elus 
võtmetähtsusega (vt XX. moodulit)  Survet hea välja näha 
tuntakse juba väga noorelt.  Üritage pereringis iluga seotud 
müüte ümber lükata

• Hoiduge kommenteerimast pereliikme (või iseenda) väljanägemist

• Rõhutage põhimõtet, et inimeses on palju rohkem kui ainult 
tema välimus ja kõneviis (kui lapse kõne on häiritud) ning 
keskenduge selle asemel isikuomadustele (isiksus, anne ja 
võimed)

• Rõhutage sõnumit, et igaüks on ainulaadne.  Me kõik 
erineme mitmel moel.  Mitmekesisus on hea.  Kui oleksime 
kõik ühesugused, ei oleks me inimesed



Kuidas murda iluga seotud müüte...

• Ärge lubage õdedel-vendadel või teistel 
pereliikmetel last narrida ega erinevate nimedega 
kutsuda. 

• Hoiduge nukkudest ja modellidest, kes esindavad 
iluideaale, mitte realistlikke kehavorme (nt Barbie, 
Ken, GI Joe, Action Man), ja valige nukud, millel on 
realistlik keha (nt Lammily nukud)

• Rääkige lapsega tema lemmikutest raamatu- ja 
televiisorikangelastest (nt Disney multifilmide 
kangelastest), rõhutades nende positiivseid 
isikuomadusi, mitte välimust



3. Soodustage lapse enesekindlust

• Soodustage iseseisvust, julgustage tegema võimetekohaseid 
toiminguid iseseisvalt (nt söömine, riietumine, pesemine) 

• Kiitke pingutust, eriti kui laps viib midagi lõpule

• Lubage neil ebaõnnestuda ja julgustage uuesti proovima

• Lubage neil ennast aidata ja andke neile lihtsamaid 
tööülesandeid

• Koristamine

• Söögivalmistamine, aiatööd, loomade toitmine

• Pühendage lastele aega ja kogu tähelepanu, näidake neile, et 
te hindate neid ning nendega veedetud aega

• Mängige koos nendega

• Kuulake tähelepanelikult, kui nad räägivad



4. Looge eeldused headeks käitumis-, 
suhtlemis-, sotsiaalseteks oskusteks

• Head suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused arenevad 
õppimise ning praktika käigus

• Lapse sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste kujundamisel on 
kõige tähtsamad tema peamised hoidjad 

• Nemad vastavad lapse suhtlemispüüule

• Nendega suhtlemine täiustab ja laiendab lapse 
suhtlemisoskusi

• Soodustada tuleb väljendusrikkust ja näoilmeid, isegi kui 
see tundub veider, samuti teisi suhtlemisviise... 

• Mõistetavusele keskendumine



Raviga toimetulek

• Nutt, toidust keeldumine, raevuhood võivad olla 
loomulikud reaktsioonid, kui laps on ravi, valu või 
haiglakogemuse tõttu hirmul.  Lubage lapsel 
väljendada oma tundeid nii, nagu ta on harjunud

• Kui laps juba kõneleb, julgustage teda tundeid 
väljendama keele kaudu

• Lapsed võivad olla ravile suunamise pärast 
vanemate peale pahased



ARUTELUKOHT

Kas teile meeldib mõni idee
oma lapse vastupidavuse
edendamiseks? 

Millist (milliseid) neist võiksite
proovida?

Kas teil on veel ideid, mida
grupiga jagada?



Mõelge abi otsimisele, kui...

• teil seostub lapsega rohkem negatiivseid kui positiivseid tundeid (häid 
momente napib)

• tunnete, et olete lapsega sideme kaotanud

• tunnete, et valitud meetodid ei toimi

• te ei tule toime huule-suulaelõhest põhjustatud probleemidega

Perearst

Lasteaed/kool

Huule-suulaelõhe meeskond

Sotsiaaltöötaja


