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Tema on laste laiatarbekaupade lõ-
putust sortimendist sinu abiga en-
dale valinud just luti – hea rahus-
taja ja mänguasja. Luttide alal on 
ta ekspert. Arvatavasti on su titt ära 
katsetanud kirsi- ja nibukujulise luti 
ning tutvunud silikooni ja lateksi eripä-
radega. Unne jäädes paneb vanem tavali-
selt beebile lemmikluti suhu ja ta imeb seda 
täie tähelepanuga. Kogenum lutifänn paneb 
selle juba ise suhu ja lisagarantii mõttes hoiab tagavaralutti pihus − mine 
tea, mis kõik öösel juhtuda võib. Kui üks lutt on juba pehmeks imetud, va-
hetab ta mängleva kergusega selle värskema vastu ja jätkab keskendunult 
imemist. Ja nii igas unefaasis, mida väikelapsel on ju öö jooksul mitu korda.

Ent kui lutt kogemata öösel voodivõre vahelt välja kukub!? Selle õrna 
kopsatuse peale on tavaliselt üleval kogu pere. Ja sõltuvalt sellest, kummal 
on nõrgem närvisüsteem, jookseb ema või isa lapse juurde, leiab oskusli-
kult ka kottpimedas toas voodi alt luti taas üles ja annab kergendusega selle 
omanikule tagasi. Ja taarub oma voodisse ootama uut kopsatust või muud 
märguannet.

Lutt pole mingi koll – 
see on lapse uinumisel 
hea abivahend. Õpeta 
talle vaid selgeks kunst 

ise lutt suhu panna. Pane 
lapse voodi eri nurkades-

se valmis varulutid. Kui ta 
unes oma luti kaotab, õpib 

ta üsna kiiresti leidma üles 
teise. See säästab sind öistest 
otsingutest. Mõni lutt helendab 

pimedas ja sobib seega eriti hästi öösel 
kasutada. Lutti on hea pakkuda eelkõige 
lapse rahustamiseks, mitte päris magama 
jäämiseks. Tõsi, lutist võõrutamine võib 
olla keeruline, kuid võtab tavaliselt vaid 
paar päeva aega ja laps kohaneb uue olu-
korraga kiirelt – kui muidugi kohanevad 
vanemad! Lutt on mingigi abivahend uute 
oskuste õppimisel. Eriti kui tegu on öiste 
toitmiskordade vähendamisega.

Kõik beebid ei maga ühel ja  
samal ajal, sama kaua ja sama  

sügavalt. Iga inimese uni – ka  
sellel kõige väiksemal! –  

on individuaalne.  
Soovitame mõne nipi,  

et sinust saaks just  
oma lapse une ekspert.

tekst: Merit LiLLeLeht,  
www.unekool.ee perenõustaja  
illustratsioonid: kristeL viksi

Sinu beebi õpib kiirelt selgeks rolli, mida talle järje-
kindlalt pakud, ja eeldab õigustatult, et see toimib nii 
ööl kui ka päeval. Oma ema ja isa tegevuse tõttu võib 
temast saada ralliäss, lutimajandaja, draamakunn, maa-
ilmarändur või tissisõltlane. Ehkki lapsed ei naudi neid 
kujunenud rolle sugugi ja on ka ise hädas. Nüüd aga 
hea uudis! Magamine on sotsiaalne oskus, mida laps 
suudab oma esimestel eluaastatel õppida ja sina teda 
õpetada. Sa oled lapse une disainer, kujundades välja 
just teie perele sobiva päevaplaani ja unekorralduse. 
Unekooli perenõustajad saavad seejuures abiks olla.

Lapse temperamenditüüp määrab muu hulgas ära 
ka selle, kuidas suudab ta toime tulla uinumisega. Ra-
hulikuma loomuga lapsed suudavad kergemalt lei-
da viise, et end rahustada ja kiiremini magama jääda. 
Energilisemad lapsed võivad kogeda rahunemisel või 

ühelt tegevuselt teisele üleminekul 
raskusi ja tasapisi uinumine võib 

olla nende suurim väljakutse.

tema       ekspert!
Sinust saab

Lutimajandaja Unekooli nipp

une
mõni täheke ka

nats kärpisin siit
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Tegelikult võib sellise käitumise 
esile kutsuda lapse üleväsimus, 

mis on väga kerge tekkima. Kui on näha lapsel väsimuse 
märke, on juba hilja alustada une-eelsete rituaalidega, ta 
peaks siis juba oma voodis olema.

Perenõustamistel otsime koos vanematega lapsele 
sobivat individuaalset unnejäämise aega ehk uneakent. 
Abiks on määrata üks kindel õhtune kellaaeg, mil laps lä-
heb voodisse. Kui see uneaken on leitud, on hea sellest iga 
päev ka kinni pidada, see kergendab uinumist ja säästab 
vanemate närve.

Tee igavast (või ootamatust) magamaminekurutiinist 
nauditav rituaal! Valige koos perega teile sobivad õhtused 
tegevused, kujunda sellest kõigile meeldiv õhtune aeg! 
Hästi mõjuvad näiteks vann, massaaž, pidžaama selga-
panek hämaras toas, vaikne muusika, unelaul, raamatu 
lugemine, kaisukas, kallistus enne toast väljumist.

Draamakunn tunneb ärkvelolekuajal end oma rollis hästi – 
ta teab, et vanemad ja kõik teised täiskasvanud armastavad 
teda ja hoolivad temast. Nii on ta suuremeelne ja kingib 
sulle lõbusaid lalisemisi ja hambutuid naeratusi. Ta võidab 
iga lähedal viibiva inimese südame, see sinu silmaterake! 
Kui talle aga märku anda, et lähenemas on uneaeg, ker-
kivad tumedad pilved ja seni rõõmsameelne laps muutub 
kiirelt kui ilm äikese ajal. Algatuseks ajab ta end „pulgaks“ 
ja annab häälekalt perele ja ka naabritele oma arvamusest 
teada. Kui mingi ime läbi õnnestub sul koos lapsega ma-
gamistuppa jõuda, siis oma voodisse ei ole ta mingil juhul 
nõus jääma. Ta väljendab vastumeelsust kriisetega, keerab 
end kõhuli või ajab juba järjepidevalt püsti. Kui ta ka ui-
numa juhtub, võib ta 45 minuti möödudes ärgata nuttes ja 
taas mitte magama jääda. Draamakunn juba niisama lihtsalt 
alla ei anna.

Draamakunn
Unekooli nipp
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  Tissisõltlane
Kui laps on üle kuue kuu vana ja uinub vaid ime-
tamise ajal või piimapudeliga, on tal ilmselt tek-
kinud tugev seos uinumise ja söömise vahel. Öö-
sel ärgates tahab ta jälle rinda või pudelit saada. 
Kui soovid, et laps õpiks öösiti 
iseseisvalt uinuma, anna mõista, 
et söömine ja uinumine on kaks 
eri asja! Kui teie perele aga so-
bib, et „piimabaar“ on öö-
sel avatud, siis see on teie 
vaba valik. Üle poo-
leaastane laps ta-
hab ilmselt siis 
pigem lähe-
dust, mitte 
ei kanna-
ta tühja 
kõhu 
käes.

Tõsi, rahulikuks ööuneks on vaja lapsel 
enne kindlasti kõht täis süüa. Üks 

magamaminekurituaali osa võib olla ka imetamine või väike õh-
tueine. Kanna aga hoolt, et söömine ei läheks sujuvalt üle uinu-
miseks. Pärast imetamist võta aega krooksudeks ja hambapesuks 

– isegi kui lapsel hambaid veel ei ole või on mõni 
üksik. Seejärel pane ta rahulikult voodisse. 

Kui ta aga siiski süües uinub, ärata ta 
õrnalt ja seejärel vii voodisse, kus ta 
saaks iseseisvalt uuesti uinuda.

Lisage oma õhtusse rituaali ka 
„helluse tankimine“, kus terve pere 
koguneb. Pane telekas ja arvuti 
kinni, tuled hämaraks. Tehke mi-
dagi oma perele omast – lugege 
muinasjuttu, mudige varbaid, 

kallistage, pikutage, laulge. See 
võiks kesta 5–15 minutit ja selle 
eesmärk on koos aeg maha 
võtta. Pärast „helluse tankimist“ 
lähevad lapsed tuttu sinna, kus 

nad kogu öö magavad. See võib 
vähendada ka vajadust öösel 

hellust otsida.

Õpeta laps uinuma 
oma voodis, ilma 

liikumisseoseta. Abiks on leebe unekooli meetodid. 
Kui laps magab õues vankris, siis tehke koos üks 
paraja pikkusega rahulik jalutusring, seejärel pargi 
vanker turvalisse kohta – anna lapsele võimalus 
iseseisvalt uinuda. Ära kohe sekku, kui ta toob 
kuuldavale väikse piiksatuse või nutujoru. See ei ole 
kaugeltki sama, mis lasta lapsel lohutamatult nutta. 
Kui teda on siiski vaja rahustada, liiguta vankrit vaik-
selt küljelt küljele või korda leebel häälel teie pere 
unesõnu kui mantrat, näiteks: tuduaeg, tuduaeg. 
Samuti saab ka väljas rakendada käpapuudutuse 
meetodit – paned talle korra käe õrnalt seljale, kuid 
vankrist kohe välja ei tõsta. See säästab sind pikka-
dest kärurallidest eesmärgiga laps magama saada. 
Edasi võid teda proovida juba ka voodisse panna.

Ralliäss vaimustub kõikidest ker-
gelt raputavatest liikumisvahendi-
test. Nii uinub ta mõnusalt vankris, 
kandelinas või turvahällis kõigutades, 
autoga sõites. See tähendab, et lap-
sel on tekkinud uneassotsiatsioon 
seoses liikumisega. Liikumise 
või kiigutamise lõppedes ärkab 
ta sageli uuesti üles ja võib uuesti 
uinuda vaid juhul, kui tegevust jätka-
ta. Kui su beebi fännib Ott Tänakut, on 
tõenäoliselt juba käes olukord, kus teda on toas peaae-
gu võimatu magama saada. Uneaja saabudes paned sa lapse vankris-
se, võtad täpselt parajaks timmitud kiirusega tempo üles – katsetades 
on selgunud, et just selle liikumisrütmiga on laps uinuma harjunud. 
Valid ilmselt marsruudi, et ette ei jääks valgusfoore, mis sunniks het-
kekski vankrit peatama. Hoidku selle eest, et teie teele ilmuks mõni 
ootamatu takistus! Siis ärkab laps kindlapeale üles ja halvemal juhul 
kaasneb sellega ka vali nutt. Ja kõik algab otsast peale – võtad harju-
muspärase tempo ja … 

Edasijõudnud ralliässad eelistavad magada vaid auto turvahällis 
või -toolis. Auto peab nende magamise ajal sõitma õige kiirusega, 
peatu matult. Veel klass kõrgemate ralliässade vanemad sõidavad lap-
se uinutamiseks kruusateel või auklikel tänavatel. Kas kuulud nende 
väheste sekka, kes austavad auklikke tänavaid? Teie peres on ilmselt 
päris suured kütusearved? Aega kulub autoroolis ka omajagu, eks!

Unekooli nipp

Ralliäss

Unekooli nipp
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Tavaliselt on ta rahumeelne tüüp, kes oskab juba hinnata und oma voo-
dis. Kuid siis äkki, näiteks kell 12 öösel (ja ka kell 3 öösel või kell 5 vara-
hommikul) võtab väike, äsja jalad alla saanud maailmarändur kätte ja kolib 
enesestmõistetavalt teie voodisse, emme-issi vahele magama. Kogenumad 
ilmarändurid haaravad tuju ajendil kaasa ka kaisulooma(d), padja või lausa 
teki, nagu Nuuskmõmmikud oma seljakotiga. Neil lastel on öösel usku-
matult hea koordinatsioon – sageli on nad suutelised, olles ise poolunes ja 
silmad peaaegu kinni, läbima mitmeid tube ja treppe (ettevaatust!), et otse-
joones oma kallite vanemate juurde magama siirduda. Nad teevad seda nii 
vaikselt, et te ei pruugi kohe ärgatagi. Teadlikuks saate siis, kui ta on end 
teie voodis põiki keeranud ja nohiseb armsasti magada, torgates samas 
oma varbad isale ninaauku.

Maailmarändur võib elada ka oma ajavööndis. Meie küll eeldame, et ini-
mene võiks öösel magada ja päeval toimetada, kuid väikelapsed pole ku-
hugi alla kirjutanud, et ööuni peaks just nii kaua kestma, kui meie eeldame.

Maailmarändurile võib olla omane virguda ka näiteks kell 5 või 6 ja 
päeva alustada. Vanematele kujuneb see tõeliseks väljakutseks.

Maailmarändur

See, kus laps ööund magab, on iga pere enda otsus-
tada. Ent oluline on järgida põhimõtet, et seal, kus 

laps uinub, peab ta ka terve öö magama ja hommikul ärkama. Hea lahendus 
pole seegi, kui beebi jääb magama vaid kaisus ja tõstad ta unununa oma voo-
disse. Öösel ärgates on ta segaduses ja eeldab sama olukorda, mis oli uinudes. 
Kui perel on soov, et laps magaks oma voodis, siis on õige anda talle ka võima-
lus end unne pusida juba oma voodis, abiks leebed unekooli meetodid.

Varajane ärkamine on beebide ja väikelaste puhul levinud käitumine. Fü-
sioloogiline seletus sellele on kortisooli taseme tõus veres varastel hommiku-
tundidel – see muudab lapse energilisemaks. Meie und ja virgumist mõjutab 
otseselt valgus. Kontrolli, ega hommikuvalgus pääse lapse und segama. Üks 
parimaid lapse und tagavaid investeeringuid on pimendavad kardinad või ru-
loo. Tegelikult täidab sama eesmärgi ka paks tekk, kui suudate õiges suuruses 
teki leida ning viitsite selle igal õhtul akna ette kinnitada.

Und mõjutavad ka ööhäältest erinevad helid. Ehk läheb naabrimees just 
kella 5.30 ajal tööle ja käivitab maja ees mootori või sõidab prügiauto oma 
ringi? Laps ju kella ei tunne. Kui ta püüab kell neli või viis virguda, ärge alluge 
„provokatsioonile“ ja jätke igati mulje, et teie veel magate. Pange iseendale 
paika mingi kellaaeg, enne mida te voodist välja ei tule ega lapsega päeva ei 
alusta. Näiteks kell 7. See annab talle aega järele mõelda ja ehk ka võimaluse 
taas uinuda. Kui sedasi järjekindlalt teha, võib laps aru saada, et üksi on igav 
ärgata. Või kui ta ärkab nutuga, siis rahusta teda ja püüa leebe käesilitusega ta 
taas uinuma aidata. 

1/3 R

Unekooli nipp
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Tema on laste laiatarbekaupade lõputust sorti-
mendist sinu abiga endale valinud just luti – hea 
rahustaja ja mänguasja. Luttide alal on ta ekspert. 
Arvatavasti on su titt ära katsetanud kirsi- ja nibu-
kujulise luti ning tutvunud silikooni ja lateksi eripä-
radega. Unne jäädes paneb vanem tavaliselt beebile 
lemmikluti suhu ja ta imeb seda täie tähelepanuga. 
Kogenum lutifänn paneb selle juba ise suhu ja li-
sagarantii mõttes hoiab tagavaralutti pihus − mine 
tea, mis kõik öösel juhtuda võib. Kui üks lutt on 
juba pehmeks imetud, vahetab ta mängleva kergu-
sega selle värskema vastu ja jätkab keskendunult 
imemist. Ja nii igas unefaasis, mida väikelapsel on 
ju öö jooksul mitu korda.

Ent kui lutt kogemata öösel voodivõre vahelt 
välja kukub!? Selle õrna kopsatuse peale on tava-
liselt üleval kogu pere. Ja sõltuvalt sellest, kum-
mal on nõrgem närvisüsteem, jookseb ema või isa 
lapse juurde, leiab oskuslikult ka kottpimedas toas 
voodi alt luti taas üles ja annab kergendusega selle 
omanikule tagasi. Ja taarub oma voodisse ootama 
uut kopsatust või muud märguannet.

Lutt pole mingi koll – see 
on lapse uinumisel hea 

 abi vahend. Õpeta talle vaid selgeks kunst ise lutt suhu 
panna. Pane lapse voodi eri nurkadesse valmis varu-
lutid. Kui ta unes oma luti kaotab, õpib ta üsna kiiresti 
leidma üles teise. See säästab sind öistest otsingutest. 
Mõni lutt helendab pimedas ja sobib seega eriti hästi 
öösel kasutada. Lutti on hea pakkuda eelkõige lapse 
rahustamiseks, mitte päris magama jäämiseks. Tõsi, 
lutist võõrutamine võib olla keeruline, kuid võtab ta-
valiselt vaid paar päeva aega ja laps kohaneb uue olu-
korraga kiirelt – kui muidugi kohanevad vanemad! Lutt 
on mingigi abivahend uute oskuste õppimisel. Eriti kui 
tegu on öiste toitmiskordade vähendamisega.

Sinu beebi õpib kiirelt selgeks 
rolli, mida talle järjekindlalt pa-
kud, ja eeldab õigustatult, et 
see toimib nii ööl kui ka päeval. 
Oma ema ja isa tegevuse tõttu 
võib temast saada ralliäss, luti-
majandaja, draamakunn, maa-
ilmarändur või tissisõltlane. 
Ehkki lapsed ei naudi neid ku-

junenud rolle sugugi ja on ka ise hädas. Nüüd aga hea 
uudis! Magamine on sotsiaalne oskus, mida laps suudab 
oma esimestel eluaastatel õppida ja sina teda õpetada. 
Sa oled lapse une disainer, kujundades välja just teie pe-
rele sobiva päevaplaani ja unekorralduse. Unekooli pe-
renõustajad saavad seejuures abiks olla.

Lapse temperamenditüüp määrab muu hulgas ära ka 
selle, kuidas suudab ta toime tulla uinumisega. Rahuli-
kuma loomuga lapsed suudavad kergemalt leida viise, 
et end rahustada ja kiiremini magama jääda. Energili-
semad lapsed võivad kogeda rahunemisel või ühelt te-
gevuselt teisele üleminekul raskusi ja tasapisi uinumine 
võib olla nende suurim väljakutse.

Kõik beebid ei maga ühel ja samal 
ajal, sama kaua ja sama sügavalt. 
Iga inimese uni – ka sellel kõige 
väiksemal! – on individuaalne. 

tekst: Merit LiLLeLeht,  
www.unekool.ee perenõustaja 
illustratsioonid: kristeL viksi
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Tegelikult võib sellise käitumise 
esile kutsuda lapse üleväsimus, 

mis on väga kerge tekkima. Kui on näha lapsel väsimuse 
märke, on juba hilja alustada une-eelsete rituaalidega, ta 
peaks siis juba oma voodis olema.

Perenõustamistel otsime koos vanematega lapsele 
sobivat individuaalset unnejäämise aega ehk uneakent. 
Abiks on määrata üks kindel õhtune kellaaeg, mil laps lä-
heb voodisse. Kui see uneaken on leitud, on hea sellest iga 
päev ka kinni pidada, see kergendab uinumist ja säästab 
vanemate närve.

Tee igavast (või ootamatust) magamaminekurutiinist 
nauditav rituaal! Valige koos perega teile sobivad õhtused 
tegevused, kujunda sellest kõigile meeldiv õhtune aeg! 
Hästi mõjuvad näiteks vann, massaaž, pidžaama selga-
panek hämaras toas, vaikne muusika, unelaul, raamatu 
lugemine, kaisukas, kallistus enne toast väljumist.

Draamakunn tunneb ärkvelolekuajal end oma rollis hästi – 
ta teab, et vanemad ja kõik teised täiskasvanud armastavad 
teda ja hoolivad temast. Nii on ta suuremeelne ja kingib 
sulle lõbusaid lalisemisi ja hambutuid naeratusi. Ta võidab 
iga lähedal viibiva inimese südame, see sinu silmaterake! 
Kui talle aga märku anda, et lähenemas on uneaeg, ker-
kivad tumedad pilved ja seni rõõmsameelne laps muutub 
kiirelt kui ilm äikese ajal. Algatuseks ajab ta end „pulgaks“ 
ja annab häälekalt perele ja ka naabritele oma arvamusest 
teada. Kui mingi ime läbi õnnestub sul koos lapsega ma-
gamistuppa jõuda, siis oma voodisse ei ole ta mingil juhul 
nõus jääma. Ta väljendab vastumeelsust kriisetega, keerab 
end kõhuli või ajab juba järjepidevalt püsti. Kui ta ka ui-
numa juhtub, võib ta 45 minuti möödudes ärgata nuttes ja 
taas mitte magama jääda. Draamakunn juba niisama lihtsalt 
alla ei anna.

Draamakunn
Unekooli nipp

Lutimajandaja


