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„Mina ei taha  
veel magama  

jääda!“
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arafraseerides üht tuntud eesti väljendit, 
võiks öelda, et „magav laps, ilus laps“. Jah, 
milline vanem poleks imetlenud oma uinu
vat kaunitari (või koletist?) ja hingepõhjani 
heldinud. Ometi põhjustab laste  magamine 

raskusi väga paljudes peredes. Alates hetkest, mil uus 
pamp majja tuuakse ja ta kogu pere oma unetaktis 
tantsima paneb, kuni lasteaia või koolini välja. Ka siis 
võib kvaliteetse une puudujääk mängida lapse arengus 
olulist rolli. Ent sellest räägitakse märksa vähem.

Une tähtsusest räägitakse ehk vähem, sest sellest 
teatakse vähem. Tundub justkui tavapärane, et las
tega on igaõhtused magamaminekud üks paras 
ettevõtmine. Kes meist ei oleks last unele aidates – 
kussutades, paitades või unejuttu lugedes – ise koge
mata magama jäänud? Niisamuti on üsna tavapärane, 
et laps küll uinub oma voodis, ehk isegi oma toas, ent 
ärkab ikka emaisa vahel. Ka sellised nähtused nagu 
unes rääkimine, kõndimine või hammaste krigista
mine, unepaanika, hirmuunenäod ja voodi
märgamine tunduvad justkui täiesti 
tavaline kompott lastega pere
des. Tegelikult klassifitsee
ruvad need kõik une
häirete alla ja nendega 
tuleb teadlikult  tegelda, 
et vältida tõsisemate 
probleemide süvenemist.

Miks on uni  
oluline?
Merit Lillelehe ja Õnne Liv 
Valbergi raamatu „Meie  lapse 
uni“ põhjal võib regulaarne uni 
olla üks tõhusamaid vahendeid lapse  positiivse arengu 
tagamisel. Uuringud näitavad, et  magamine on kesk
närvisüsteemi arengu seisukohalt ülioluline.  Nimelt 
toimuvad magamise ajal lapse organismis suured 
muutused: vabanevad olulised hormoonid, tekivad 
uued närviühendused ning kaudselt tugevneb ka im
muunsüsteem. Lapsel on miljoneid närvirakke, mis ei 
ole omavahel veel ühenduses. Uued  närviühendused 

ajus tekivad keemiliste prot
sesside tulemusena ainult 
magamise ajal, siis, kui aju ei 
võta vastu ühtegi välist reakt
siooni. Une ajal elab laps uuesti 
läbi päeval kogetud muljeid ning omandab uusi 
seoseid ja käitumisstrateegiaid. See mehhanism aitab 
mäletada mängimiseks ja õppimiseks tarvilikke oskusi.

Milles võivad unehäired ilmneda?
Lapseea uneprobleemid esinevad umbes 20–30% 
 lastest. Uuringud on näidanud, et püsiv unehäire võib 
põhjustada mitmeid nähtusi: ärrituvus, liigne aktiiv
sus, agressiivsus, õppimisprobleemid, sh sellised, mis 
seotud tähelepanu ja keskendumisvõimega. Merit 
Lilleleht, kes on ka üks veebikeskkonna Unekool.ee 
eestvedajaid, tõdeb, et need unehäired, millega ta oma 
perenõustajatöös kõige enam kokku puutub, on tingi

tud ebakorrapärasest päevakavast ja õhtu
sest uinumisajast. Vanusest olene

mata on lapsele väga oluline, et 
tema magamaminekurituaalid 

toimuksid igal õhtul samal 
kellaajal ja oleksid ühe
sugused. Müramine, nuti
seadmed ning ka vanema
te omavaheliste või lastega 
seotud murede lahenda
mine ei tohiks  nõustaja 
sõnul mitte mingil juhul 

mahtuda lapse uneeelsesse 
aega. Lisaks võivad unehäireid 

põhjustada ka lapse päevased 
pinged ja stress. Näiteks kohanemine lasteaiaga või 
uue lapse sünd perre ja teised võõrad olukorrad.

Lasteaiaealise lapse puhul võib olla üheks märk
sõnaks ka piiride katsetamine. Unekool.ee kaasnõus
taja Õnne Liv Valbergi sõnul pole harvad juhud, kus 
laps soovib minna voodisse enne õiget aega, kuid 
tema eesmärgiks pole sugugi uinuda. Pigem tahab ta 
hoopis olla seal ärkvel ja sel moel nautida vanema
te lähedust – lugeda koos juturaamatut, rääkida pikalt 

Uni on väikelaste arenguks väga  
oluline, teavad unekool.ee spetsialistid 
Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg.  
Aga mida teha siis, kui just õhtuti  
kapinurgast kollid välja ronivad või 
uni ei taha niisama tulla?

lapse arenguks on esma- 

tähtis kvaliteetne ööuni. 

Kui seda on piisavalt, võib 

pealesunnitud pikk lõuna- 

uni öise une kvaliteeti 

hoopis vähendada.
„Mina ei taha  
veel magama  

jääda!“

Merit Lilleleht

Õnne Liv Valberg
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 lugusid, käia mitu korda pissil, süüajuua 
jne. Sellises olukorras on äärmiselt olu
line, et lapsevanem oleks järjekindel ja 
seaks mõistlikud piirid, mis tagavad lap
sele turvatunde. Sealjuures tuleb hoi
duda liigsest rangusest, mis omakor
da võib mõjutada lapse unekäitumist. 
„Probleemide ilmnemisel tuleks vane
matel piirid üle vaadata ja neid vajaduse 
korral muuta,“ tõdeb perenõustaja.

Laste puhul ei tohiks  alahinnata ka 
uneaegseid hirme. Lillelehe  sõnul on 
need nooremas eas üsna levinud ning 
lapse jaoks vägagi reaalsed. Seetõttu 
soovitatakse nende hirmudega ka lap
se tasandil tegelda. „Ei aita, kui manitse
da last mitte kartma või seada  kollide 
 eksistents kahtluse alla.  Pigem 
 tuleks leida loovaid  lahendusi, 
 kuidas olemasoleva hirmuga 
 toime tulla. Miks mitte meis
terdada koos näiteks üks kol
liprits, millega toa pimedamad 
nurgad ja voodialune kolli
kindlaks teha? Või  pimendada 
tuba selliselt, et varje ei  tekiks,“ 
pakub perenõustaja omalt 
poolt. Ja lisab: „Kui last kiusavad 
hirmu unenäod, võib abiks olla päe
val nende lugude läbijoonistamine või 
lahtirääkimine ning lugudele õnnelike  
lõppude välja mõtlemine.“ Sealjuures  
möönab spetsialist, et kui laps ei ole 
päeval saanud piisavalt vanema
te tähelepanu, võib juhtuda, et ta 
„nõuab“ seda endale uneeelsel 
ajal trallitamise või mitmesugus
te hirmude väljendamisega.

Lilleleht käib välja ka  mõiste 
„karuteenet tegema“ – see 
 tähendab, kui ema või isa on 
ülehoolitsedes võtnud vastu
tuse lapse unnejäämise eest enda 
peale, laskmata seetõttu võsu
kesel ise oma arenguülesandeid 
 täita ja rahulikult uinuda.

Kas kõik ikka  
vajavad päevaund?
Et ööune ja magamisega  seotud 
katsumustest veel vähe oleks, on 
viimasel ajal palju  arutatud ka 
laste päevaune teemal.  Lõunased 
uinakud parandavad mälu ja 
õppi mist ning aitavad lapsel 
 püsida aktiivsena kuni õhtuni. 

Valbergi sõnul on uuringuid päevaste une
de kohta tehtud vähe, kuid kindel on see, et 
päevaune vajadus on bioloogiline ning selle 
keskmine kestus võib vägagi erineda. Seda 
näitab ka Unekooli perenõustajate praktika 
töös peredega. Osa lapsi magab päevaund 

lühikeste osadena, teised põõnavad tunde. 
On neid, kes magavad mingis vanuses  päeviti 

kenasti, siis aga see muutub ja vanemad ei oska 
enam midagi ette võtta. Sel võib olla väga erinevaid 

põhjusi, ent 4.–5. eluaastal hakkavad uned päevasel 
ajal lühenema või hoopis ära jääma.

Seda enam kerkib päevakorda 
küsimus, miks käib väga palju
des Eesti lasteaedades lõunane 
puhkamine kohustuslikus korras 
ja kõigile. Augustikuus peetud 
 Arvamusfestivalil tõsteti Hea Une 
Keskuse spetsialistide initsiatiivil 
see teema ka laiema avalikkuse 
ette, kutsudes inimesi üles kaasa 
mõtlema. Unearst Heisl Vaher 
nentis toona, et päevane uni on 
vajalik 2.–3. eluaastani, pärast 
seda ei tohiks seda lapsele enam 
peale suruda. Ometi on Eesti 
keskmine lõunauinak 2–2,5 tun
di pikk ning kohustuslik veel ka 
koolieelikutele.

Õnne Liv Valberg on Hea 
Une Keskuse  spetsialistidega 
päri, kinnitades, et  Unekooli 
pöördunud perede hulgas on 
ka selliseid, kellele lasteaia pikk 
lõunauni on tõsiseks prob
leemiks. „On lapsi, kes just 
 kohustusliku magamise pärast 
ei taha lasteaias käia. Üks poiss 

Unekooli  
soovitused:

•  Veenduge, et teie laps saab piisa - 

valt magada, pange paika uinumise 

ja ärkamise ajad.

•  Hoidke sama magamamineku- ja 

ärkamisaega nii tööpäeviti kui ka 

nädalavahetustel.

•  Tehke tüütust magamaminekust 

perele meeldiv rituaal!

•  Valige lapsele mõnusad ööriided, 

näiteks flanellist pidžaama.

•  Julgustage oma last iseseisvalt  

uinuma.
•  Uinumine ja magamine õnnestub 

paremini pimendatud ruumis.  

Hommikul ärkamiseks võib kardinad 

eest tõmmata ja lasta lapsel rahuli-

kult virguda.

•  Hoidke magamistoast eemal elekt-

roonika, sealhulgas televiisorid, 

arvutid ja mobiiltelefonid.

Millal peaks laps magama minema?
Tabel kehtib nende laste kohta, kes päeviti enam ei maga.

www.unekool.ee

 6.15 6.30 6.45 7.00 7.15 7.30 7.45

5  19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.35
6  19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.35 20.50
7  19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00
8  19.50 20.05 20.20 20.35 20.50 21.05 21.20
9  20.00 20.15 20.30 20.45 21.00 21.15 21.30
10  20.20 20.35 20.50 21.05 21.20 21.35 21.50
11  20.30 20.45 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00
12  20.50 21.05 21.20 21.35 21.50 22.05 22.20
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uinumisaeg
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ütles, et on väsinud päev läbi pikast  lakkevaatamisest, 
ning kuigi õhtul on ta väsinud, ei tule ka siis uni. 
Ka on vanemaid, kes ärkavad ise ja äratavad ka oma 
 lapsed hommikul varem üles, et lapsel lasteaias uni 
tuleks, olgugi et nad võiksid hommikuti kõik kauem 
magada,“ kirjeldab Valberg oma kogemust pere
nõustajana.

Seega on lapse arenguks esmatähtis  kvaliteetne 
ööuni. Kui seda on piisavalt, võib pealesunnitud 
pikk päevane uni lapse öiste unede kvaliteeti hoopis 
vähen dada. Siin ongi vaja mõelda: kas ja kuidas saaks 
lasteaedades olukorda muuta, nii et esikohal oleks 
eeskätt laste vajadused – nii nende, kes päevaund veel 
vajaksid, kui ka nende, kel seda enam vaja ei ole. Aas
takümnete pikkune kohustuslik ühiste  2–2,5tunniste 
lõunauinakute komme vanemates rühmades on Une
kooli perenõustajate hinnangul ajast ja arust ning 
 vajab alternatiivseid lahendusi. Teisalt on nad seisu

kohal, et päevasest 
puhkeajast võib 

loobuda vaid 
siis, kui pere 
on teadlik lapse 
unevajadusest 
ja käitumisest 
ning kindel, et 
laps saab vaja
liku unekoguse 
ööpäevas kätte.

 Unekooli 
perenõustajad 

tõdevad, et on oma 
töös kokku puutunud nii väga rangete kui ka paind
like lasteaedadega. Igal juhul soovitavad nad peredel 
lasteaia õpetajate ja teiste võtmeisikutega lõunaunest 
rääkida ja leida koos lahendusi. „Miks mitte seada 
suuremas rühmas sisse reegel, et lapsele antakse või
malus puhata, ja kui laps ei uinu 15–30 minuti jook
sul, võib ta soovi korral vaikselt voodist välja tulla,“ 
pakuvad nad. „Kui ruumi ja personali on rohkem, 
saab läheneda veelgi paindlikumalt, alates sellest, et 
osa lapsi magab, osa puhkab ja need, kes päevaund 
enam tõesti ei vaja, ei pea magama.“ Kui aga laste
aed on lõunaunede kohustuslikkuse ja kestvuse osas 
väga jäik, tuleb teha muudatusi lapse päevakavas 
ning vajaduse korral ööund varasema ärkamise võrra 
 lühendada.

Seega, kui teil on süles äsja ilmavalgust näinud 
 kodanik ja te ootate juba aega, mil ta ilma problee
mideta magama hakkab, võib teile õnne soovida – 
suure tõenäosusega see aeg veel niipea ei tule! Hea 
uudis on aga see, et piisava pühendumisega ja oma 
ala spetsialistidelt nõu ja abi otsides on võimalik 
lapse vanemal ise nende muredega kenasti toime tulla. 
Ja teil õnnestubki oma magama keelduvast pambust 
puhanud, terve ja rõõmus ilmakodanik kasvatada! 

1/2 R
kui laps ei ole  
päeval saanud  

piisavalt tähelepanu,  

võib ta „nõuda“ seda  
une-eelsel ajal  
trallitamisega.


