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illised on beebi une põhitõed, 
mida meeles pidada, et rohkem 
saaksid magada nii ema kui ka 
laps?

Esimesed kuus elukuud on beebi arengus määrava 
tähtsusega – olulisim on rahulik keskkond, hoolivus- 
ja turvatunne, täis kõht ning püsiv lähedussuhe oma 
vanematega. Kui lapsevanemal on juba enne lapse 
sündi teadmised vastsündinu ja väikelapse unest, on 
tal lihtsam kohaneda beebi esimestel elukuudel ette 
tuleva nutu ja heitliku unega. Lapsed on kohe sün-
nist saati erineva temperamendiga –  mõned rahuli-
kumad, mõned aktiivsemad, ühed nutavad rohkem 
kui teised. Iga laps on eraldi isiksus ja väljendab oma 
vajadusi ainult talle omasel moel. Kõik nad ei ole 
ühtmoodi „supermagajad“ või unetud.

Täiskasvanu une struktuur on beebi omast täiesti 
erinev ja lapse arenguga muutub nii unerütm kui ka 
sellega seotud probleemid. Ootus, et laps uinuks just 
vanematele sobival ajal, magaks hommikul eeldatud 
kellaajani ja teeks kindla pikkusega päevaunesid, ei 
pea enamasti paika. Kuigi on ka neid, kes täidavad 
juba sünnist alates ema-isa ootusi. Esimestel elukuu-
del ei tohiks lapse unerütmi väevõimuga sekkuda. 
Mida paremini sobitub ema beebi unetsükliga, seda 
paremini õpib laps oma soove ja tundeid kindlaks 
 tegema. Sellest algab kõik.

Mille poolest õieti erineb väikse lapse uni 
täiskasvanu omast – mis selle nii hapraks ja 
keeruliseks  muudab?
Erinevalt täiskasvanutest, kelle uni koosneb viiest 
faasist, on beebidel ainult kaks unefaasi:  aktiivne ja 
sügav uni. Nad jäävad kohe aktiivsesse unne, mis 
sarnaneb täiskasvanu REM-unega, ja viibivad sel-
les faasis kauem kui täiskasvanud, umbes poole 
 uneajast. Selles unefaasis võib mõnikord tunduda, 
et laps on ärkvel. Unetsükli lõpus ärkab beebi het-
keks üles.

Beebi und mõjutavad organismis toimuvad pide-
vad muutused. Varahommikuti tõuseb kasvuhor-
moon kortisooli tase, mis võib mõjuda ergastavalt. 
Kui laps on 4–5 ajal hommikul rahutu, võib talle 

kiirelt  ja vaoshoitult süüa anda. Beebi virgu misi 
võivad põhjustada märg mähe, näljatunne,  

palavus, külm, tundmatu müra, hüpe 
motoorses ja emotsionaalses 

arengus, hammaste tulek, 
eraldumishirm vane-

matest.
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Tita uneprobleemid 
ja valed magamis- 
harjumused võivad 
olla suureks mure-
allikaks kogu perele. 
Oma teadmisi jaga-
vad Eesti Unekooli 
Ühingu nõustajad  
ja emad Õnne Liv 
Valberg ja Merit  
Lilleleht.
Tekst: Kerttu jänese  
Fotod: bulls, eraKogud

merit lillelehtÕnne liv valberg  
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Paljudele emadele 
 tundub, et beebi ei ole-
gi võimeline ise uinu-
ma – kas ja kuidas 
seda muuta saab?
Kõik sotsiaalsed osku-
sed vajavad õppimist 
– sealhulgas uinumine 
ja öiste virgumisteta maga-
mine. Esmalt on oluline eris-
tada öö- ja päevarütmi ning 
oskus kujundada päevakavas 
maga miseks eelkõige öö. Seejärel on aeg panusta-
da rahustavatele õhturutiinidele: soe vann, massaaž, 
unelaul, unesõnad. Vältida tuleks süles magama kus-
sutamist, pallil magama hüpitamist, turvahällis maga-
ma kiigutamist.  Vajaduse korral võib beebile abiks 
olla hoopis lutt või kaisu loom. Lapsevanema kohus-
tus on olla kursis beebi unevajadusega ja tagada talle 
eakohane piisav uni turvalises keskkonnas.

Kas uinuma õpetada saab juba vastsündinut?
Vastsündinul puudub öö ja päeva eristamise oskus 
ja tema esimeseks ülesandeks ongi seda vahet tege-
ma õppida. Tegelge beebiga päeva esimesel poolel 
aktiivsemalt ja pakkuge talle küllaldaselt 
lähedust, seda kõike piisava päeva-
valguse käes. Õhtu  lähenedes 
tegutsege hämaramas ja hoid-
ke mängud rahu likumad. 
Juba üsna alguses  võite 
määrata kindlaks ööunne 

jäämise aja.  Investeerige 
 pimendavatesse kardi-
natesse, et need une 

ajaks ette  tõmmata. 
Öiste ärkamiste 
puhul  ärge suhelge  
lapsega aktiivselt 
ega kasutage eredat 
 valgust. Hommikul 
võtke kardinad eest – 

aeg on ärgata!
Vastsündinu jääb sageli 

magama ema süles rinnaga toitmise 
ajal. Et aga aidata lapsel kasvades ka teistsugustes tin-
gimustes uinuda, tuleb seda talle teadlikult õpetada. 
Heade uneharjumuste kujunda mise seisukohast on 
3.–11. elukuu olulisim aeg. Õhtust õhtusse korduvad 
rahulikud kindlad tegevused on kõige esimene samm 
rahulike ööde nimel. Unerituaali pikkus võiks olla 
umbes 20 minutit ja koosneda neljast-viiest eri osast, 
mis pakuksid positiivset lähedust nii lapsele kui ka 
vanemale. Seejärel pange beebi kindlal kellaajal  veel 
ärkvel olevana magama sinna, kus ta peaks maga ma 
kogu öö, ja andke talle võimalus omaette uinuda.

Beebide uni on terve teadus – on üldse olemas 
loomupäraselt alati hästi magavaid lapsi?
Lapse temperament mängib suurt rolli ka magami-

ses.  Tundlikumate beebide rahu-
nemisaeg on pikem ning unne jää-
des võivad nad soovida rohkem 
vanemate lähedust ja tuge. Une ise-
loom võib olla pärilik. Küsige oma 
vanematelt, millised magajad te ise 
lapsena olite. See võib anda väärtus-

likku infot oma lapse une mõistmisel. 
Sageli pöörduvad meie poole lapsevane-

mad, kelle beebi on saanud umbes 8 kuu 
vanuseks, ja kurdavad, et „kuldmagaja“ on 

oma meelt muutnud. Uinumine ja magamine 
on äkki muutunud perele katsumuseks! Lapse und 
mõju tab iga arenguetapp: pöörama õppimine, ise-
seisev püstitõusmine, rääkimine ja kõndimine. Iga 
uus oskus on talle suur arenguhüpe, mis annab en-
dast märku ka une kvaliteedis. Samuti hakkavad sel-
les vanuses lapsed tundma eraldumishirmu, soovi-
des olla magama jäädes vanema juures. Abi on nn 
siirde objektist, näiteks kaisunukust, mis aitaks meeles 
 hoida pilti emast-isast ajal, kui neid pole läheduses.

Kui kaua jaksab beebi järjest üleval olla? 
 Millised on tema unetsüklid ja kuidas need 
ajas muutuvad?
Vastsündinu suudab olla korraga 20–45 minutit  
 ärkvel, viienädalane tita kuni 2 tundi, 6–8nädalane  
laps 2–3 tundi. Vastsündinu ei ole bioloogiliselt  
võime line vanematele sobivat unerütmi kohe 

NB! Need ajad on soovituslikud ja võivad variee ruda, sest 

igal inimesel on individuaalne unevajadus.

                                                   Allikas: www.unekool.ee

Vanus Ööuned Päevauned Kokku

1 nädal  8,5 h 4 x (kokku 8 h) 16,5 h

4 nädalat 8,5 h 3 x (kokku 7 h) 15,5 h

3 kuud 10 h 3 x (kokku 5 h) 15 h

6 kuud 11 h 2 x (kokku 3,5 h) 14,5 h

9 kuud 11 h 2 x (kokku 3 h) 14 h

12 kuud 11 h 2 x (kokku 2 h) 13 h

18 kuud 11,5 h 1 x (1,5 h)  13 h

2aastane 11,5 h 1 x (1,5 h)  13 h

3aastane 11,5 h 1 x (1,5 h)  13 h

4aastane 11,5 h   

6aastane 10 h   

9aastane 10 h  

peateema

Kui palju vajab 
minu laps und?

Uni tule aknast sisse,
kuku uni uksest sisse,
astu hälli ääre peale,

lange lapse kulmu peale.
Eesti rahvalaul
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selgeks   õppima. Kindlamad unetsüklid hakkavad välja  
kujunema umbes 6. elunädalast, öö ja päeva  selge 
eristamine ning regulaarne unetsükkel areneb välja 
 hiljemalt 6. elukuuks. Alla poole aasta vanuste beebide  
üks unetsükkel on 45–50 minutit, seejärel nad korraks  
virguvad. Kui ühest unetsüklist teise ülemineku  
ajal ei esine ühtegi häirivat stiimulit – liiga külm või 
kuum, lärm, märg mähe, näljatunne –, jääb ta  uuesti 
 magama. Üle pooleaastaste laste uni meenutab aina 
rohkem täiskasvanu und ja ka unetsükli pikkus muu-
tub 1,5–2tunniseks. Kui laps saab pooleaastaseks ja 
sööb tahket toitu, võib talle hakata õpetama  iseseisva 
uinumise põhimõtteid. Siis ei sega näljatunne tema 
võimet öösel katkematult magada.

Millist tegevust saab nimetada unekooliks?
Unekooli eesmärk on korrastada lapse ja ka terve pere 
unerütmi. See on mõeldud perekondadele, kus  ollakse 
beebi uneraskuste tõttu kurnatud ja soovitakse talle 
tervislikku täisväärtuslikku und. Soodsaim vanus leida 
unekooli abiga hea unerütm on kuuest kuust kahe aas-
tani. Unekooli eesmärgiks on  muuta lapse une seoseid 
ja õpetada ta uinuma  täiskasvanu abita. See õnnestub, 
kui lapsevanem teeb seda järje kindlalt, rahulikult ja lee-
belt, samas alla andmata. Unekooli saab läbi viia kahel 
viisil. Pikemaajalise unekooli puhul muudetakse  lapse 
õhtuseid uinumisharjumusi, kuid öistele  ärkamistele 
reageeritakse nii nagu ennegi. Sel juhul ärkab beebi 
siiski tavaliselt ka öösel harvem. Kiirem ja raskem viis 
on teha unekooli korraga nii õhtul kui ka öösel ja selle 
võib ühendada ka rinnast võõrutamisega.

Kas unekool tähendab alati lapse üksinda  
karjuma jätmist?
Paljudes vanemates tekitabki sõna „unekool“ hirmu  
ja segadust, sest sellega on pikka aega  seostatud 
tege vust, kus laps jäetakse üksinda nutma seni, 
kuni ta  väsimusest magama jääb. Leebe unekooli 
 põhimõtted on dialoog, avatus, usaldus, paindlikkus, 
individuaal sus, lapse huvide kaitsmine. Selle kasuta-
mise üks põhi mõte on, et kui beebi hakkab nutma, 
siis minnak se tema juurde. Lapsele pakutakse kogu 
 protsessi jooksul turvalist toetust, kuni ta  vähehaaval 
ise  uinu ma õpib. Ka lootusetuna tunduv olukord pa-
raneb umbes nädalaga, kuid tihti võib muutusi olla 
juba paari öö järel. Unekooli positiivseid mõjusid on 
näha ka lapse päevases käitumises, vanemate meele-
olus ja lapse ning vanemate vahelises lähedussuhtes.

Leebe unekooli meetodite „maaletoojaks“ ja pro-
pageerijaks on Eesti Unekooli Ühing. Tunnustatud 
leebe unekooli meetodid on käpapuudutuse meetod, 
kontrollitud nutu meetod, plaanipärane äratamine, veidi 
suurematele lastele sobivad ka toolimeetod ja lapse toas 
magamine. (Vt lugu „Kuidas beebi tuttu saada“ lk 26.)

Milline siis on õige viis laps magama saada?
Ühte kindlat viisi pole. Õigeid viise beebi magama 
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Oma pisikeste  unetute 
taltsutamisest jagavad 
muljeid ja praktilisi  
soovitusi lapsevanemad.

Kahe lapse uni – nagu öö ja päev
Kerttu Jänese (33), Georg (peagi 3) ja tormi (7 k)

Meie kahe lapse magamisharjumused on siiani olnud 
nagu öö ja päev. Vanem poeg Georg esimesed paar 
elukuud ainult magas. 

Seevastu noorem poeg Tormi alustas juba sünni-
tusmajas karjumist niipea, kui püüdsin teda uinakule  
sättida. Sama stiili jätkas ka kodus. Hetkest, mil 
ta  selg puudutas vankrikorvi või voodit, läks lahti  
meele heitlik kisa. Kandsin teda iga päev tundide 
kaupa kõhukotis. Kui Tormi oli saanud kolmekuu-
seks ja kaalus seitse kilo, olid mu selg ja kannatus 
seisus,  mis sellist praktikat enam jätkata ei lubanud.

Georgi pikad rahulikud uned said läbi paarikuu-
selt. Edasi proovisin igal võimalusel teda tissi  otsas 
magama uinutada või kiigutasin lõputult vankri-
korvis. Vastasel juhul ta  lihtsalt röökis. Poiss jäi küll 
pika kussutamise tulemusel lõpuks ma gama, aga 
hakkas umbes iga 40 minuti tagant üles ärkama, mis 
tähendas uue kussutamistsükli algust. Panime teda 
mehega hommikust õhtuni ainult magama. Rahu ei 
saabunud ka pärast ööunne jäämist, sest ärgates  otsis 
Georg iga kord sama uinutusvahendit, millega oli 
viimati magama jäänud. Seadsime sisse päevakava, 
kuid uinumised sellest lihtsamaks ei läinud. Vahe-
pealsed ülesärkamised lõppesid päevapealt siis, kui 
mees hakkas teda umbes kümnekuuselt õhtul luti-
pudelist toitma ja ise magama panema. Seos oli ilm-

ne – poissi ei kussutatud ega söödetud magama.
Noorema poja puhul tundsin, et ei suuda 

sama katsumuste rada enam läbi teha. Ome-
ti hakkasime uuesti kussutamisega pihta, 
sest väike beebi ju nuttis! Kussutamisest, 

 tissitamisest ja kiigutamisest hoolimata 
oli ta uinumise eel väga rahutu ja kisa-
mishimuline. Asusin uurima erinevaid 
uneraamatuid. Seadsime sisse sama-
suguse päevakava, nagu oli Georgil. See 

 tähendas laias laastus kell seitse hommi-
kul  ärkamist ja kell seitse õhtul ööunne 

minekut. Püüdes sellest juhinduda, läks nii 

 saamiseks on mitu ja valiku tegemine on iga pere isik-
lik otsus. Kindlasti on aga olulised kaks asja. Esiteks: 
panna palju hoolivust pere päevastesse tegemistesse,  
jagada lähedust kõikide toimingute puhul. See annab  
lapsele piisava turvatunde, mis aitab tal nii õhtul uinu-
des kui ka öösel ärgates iseseisvamalt toime  tulla. 
Teiseks: tervisliku magamiskeskkonna kujundamine,  
arvestades toa temperatuuri, valgust, olmemüra. Õhtu-
rutiini peaks järgima ka nädalavahetustel ja puhkuse-
perioodil, sest lapsed ju kalendrit ei tunne. Tuleb ar-
vestada sellega, et lapse närvisüsteem vajab ärksuse  
langetamiseks aega. Päevakava peaks järgima igal 
võimalusel. Enne unekooliga alustamist soovitame 
kindlasti pidada vähemalt kümne päeva jooksul lapse 
unepäevikut, mis on abiks sobiva unekooli meetodi 
valimisel.

Väldime lastele karuteene tegemist – ärme püüa 
neid ise iga hinna eest magama kussutada, hüpitada, 
laulda, imetada või muul aktiivsel moel uinumist esile 
kutsuda. Jätame lapsele vähemalt võimaluse proovida 
iseseisva uinumise kunsti ja arvestame, et harjutamine 
teeb meistriks!

Palju on beebisid, kelle puhul ükski unekooli  
meetod ei toimi? Kas nende puhul teevad 
 vanemad midagi valesti?
Lapsed on tegelikult väga head õppijad ja koha nejad, 
nad on suutelised selgete juhiste järgi kiiresti uusi 
 oskusi omandama. Leidub aga lapsevanemaid, kelle 
ellusuhtumine, kasvatus filosoofia või iseloom ei või-
malda  unekooli läbi viia, näiteks võib ema-isa enda 
ärevuse tase olla kõrge.Või siis peavad seda liigseks 
sekkumiseks lapse vabasse arengusse ja neil on endal 
raskusi kindlatest õpetustest  juhindumisel. Lapse sage 
ärkamine on seotud mõnikord ka sellega, et vanem 
ise vajab lapse lähedust ja pole valmis lapsest emotsio-
naalselt eemalduma – seda ei taha paljud vanemad 
tunnistada. Unekooli läbiviimist võivad takistada lapse-
vanemate eriarvamused ühe kindla unekooli meetodi 
valimise suhtes. Kõige suurem kahju on see, kui une-
kool jäetakse pooleli – see tekitab 
segadust lapses ja läbikukku-
mise tunnet emas-isas. 
Unekool peab 
olema kaalut-
letud otsus. 

peateema

Jää tuttu, tuvikene,Maga, maga,  
maimukene,

väsi, väsi, värvukene,
tee põllule pesake,

kase latva tee koduke,
männi oksale majake.

Soome rahvalaul
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palju lihtsamaks, et teadsin, mis kella-
aegadel teda magama kussutada, ja 
ühtlasi pääsesin kahtlemisest, kas ta 
peaks hetkel magama või ei. Siiski 
tundus, et poiss vajab üha hoogsa-
mat kiigutamist, et uinuda. Mida 
 rohkem last rahustada püüdsime, 
seda rohkem närvi ta läks. 

Otsustasime, et kõik meie 
senised  uinutamisvõtted ei ole 
jätkusuutlikud  ja nii kaotame oma 
tervise ja ka när vid.  Mõte imik ük-
sinda voodisse karjuma jätta ei tun-
dunud  vastuvõetav. Seega läksin 
algatuseks Tormiga vankriga jaluta-
ma, et laps tunnetaks, et olen tema 
lähedal. Ligi viis minutit oli rahu, 
siis algas nutt. Tegin südame kõvaks 
ja jalutasin edasi, laps vankris üha 
kõvemini röökimas. Viie minuti 
 pärast võtsin ta sülle, rahustasin ja 
seletasin, et tuleb õppida ise maga-
ma jääma. Asetasin ta tagasi vank-
risse ja jalutasin röökimise saatel 
edasi. Kümne minuti pärast võtsin ta uuesti välja ja 
kordasin sama. Seda oli peaaegu talumatu vaadata, 
kuidas poeg, silmad kinni, higi tulipunasel näol, karjus 
ja und otsis. Uuesti plaanisin ta välja võtta 15 minuti 
pärast, kuid mõni minut enne seda nutt lakkas ja laps 
uinus. Mõne aja pärast proovisin sama meetodit toas 
voodis. Ja see toimis. Juba paari päevaga saavutasime 
selle, et Tormi uinus oma voodis. Alguses jorises ta 
omaette kauem, siis aina vähem ja nüüd uinub mõni-
kord pahurdamatagi.

Magama panime ta kõhuli. Madrats oli kõva ja 
pehmeid tekke ega patju imikuvoodis nagunii ei 
ole, nii et mingit ohtu me selles ei näinud. Nii leiab 
ta oma rusika ja vajadusel pistab selle rahustuseks 
suhu, ajapikku asendasime selle unelapikesega. Õige 
pea sain kinnitust ka kuskilt loetud nipile, et kui laps 
keset pikemat lõunaund nutma hakkab, pole tarvis 
teda ülehelikiirusel „päästma“ joosta ja üles võtta. 
Paari minuti jooksul uinus ta kohe ise uuesti.  

Kõige keerulisem oligi alguses nutul vahet teha. 
On see vahelduv, pausidega? Kui see ühetooniliseks 
ja  hüsteeriliseks paisus, olin kohe lapse juures, silita-
sin teda ja andsin märku, et olen lähedal. Igal võima-
lusel vältisin seda, et laps tissi otsas magama jääks, 
vastandina vanema lapse beebiajale.

Kohe alguses leppisime mehega kokku, et last 
peavad suutma magama saada nii ema kui ka isa. Sa-
muti selle, et edasisest päevakavast peame alati kinni 
ja kohendame seda vajadusel pisut vastavalt ärkami-
se ajale. On tohutult mõnus, kui beebi uinub juba 
kell seitse õhtul! Eriti, kui sul on kaks last. Jääb aega 
tegelda oma asjade või teise lapsega, kes läheb voo-
disse pool üheksa.

Ema Kerttu ja isa Eero avastasid, et 
pesamuna ei tahagi kussutamist.

Kindlad kellaajad, rahulik elu
eret Kallas (32), poeg ats (peagi 3)

Laps oli sünnist saati suur unelemb. Magas pikalt 
ja sügavalt, ei vaevelnud gaasivaludes ega vaheta-
nud ööd päeva vastu. Selle võrra oli meil lihtsam 
kohe algusest peale ühte kindlat rutiini järgida. 
 Algaja emana viisin end enne poja sündi raamatute 
abil kurssi erinevate teooriatega beebi une teemal. 
Lõpuks noppisin üles need tõed, mis endale kõige 
õigemad tundusid.

Kõige olulisem oli meie pere jaoks see, et une-
ajad on kindlatel kellaaegadel, selle järgi kujunes 
päeva kava. Loomulikult tuli ette erandeid, aga üldi-
selt toimis selline elukorraldus väga hästi. Panime 
 paika hommikuse ärkamise, lõunase pikema uneaja 
ja õhtuse ööune ning vaikselt sättisin last enda jaoks 
sobivasse  rutiini. Lihtsam oli oma käimisi ja tegemi-
si arvestada, kui ei pidanud unise lapsega väljaspool 
kodu  toimetama. Esimesel elukuul elad paratamatult 
lapse rütmi  järgi. Nihu tamised toimusid paarikümne 
minuti kaupa.  Jälgisin, et õhtuse viimase une ja öö-
unne mineku vahele jääks piisav ärkveloleku aeg.

Järgisin põhimõtteid, et laps magab oma voodis,  
voodit kasutab üksnes magamiseks (seal ei  mängita 
ega sööda), kerge söök enne uinumist, rahulikud 

peateema
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Beebi tahtis oma tuppa
Sheila Süda (29) ja Karl (29), lapsed Kusti (2 a 3 k) ja 
 Simmo (4 k)

Esimese lapsega magasin esimesed kolm kuud ööpäe-
vas 3–4 tundi ja ma ei mõista siiani, kuidas see võima-
lik oli. Tol momendil olid magamatuse taga lapse gaasi-
probleemid. Ööd möödusid last kussutades, et ta saaks 
natukenegi leevendust. Proovisime kõikvõimalikke 
võtteid: võimlemine, massaaž, rohud. Lõpuks pidi ikka 
lihtsalt aeg oma töö tegema. Kõik lohutasid, et  kolme 
kuu pärast saavad gaasid mööda ja siis kõik laabub. 
Aga nii ei läinud. Gaasid kadusid, ent magamatus jäi.

Beebi jäi kenasti magama, ent tunni aja pärast nut-
tis ja vajas kussutamist või palli peal hüpitamist. Enne 
Kusti ööunne minekut oli meil tavaks teha vanni ja siis 
sai ta ka viimase söögikorra. Laps oli selleks hetkeks 
juba nii väsinud, et uinus tissi otsas. Tean, et seal pei-
tuski meie uneprobleemide üks põhjus, aga siis tun-
dus veider hakata tissi otsas magavat last üles ajama. 
Kui beebi ilmutas päeval väsimuse märke, panin talle 
teki peale ja lasin magada tema enda voodis või diiva-
nil. Ööund magas Kusti eranditult oma voodis. Alati 
pärast õhtust ja öist tissitamist panin poja tema enda 
voodisse, ka siis, kui ta sel hetkel nuttis. Rahustasin ta 
maha ja proovisin uuesti voodisse panna. Öösel käisin 
mitukümmend korda poja ja enda voodi vahet. Une-
kooli peale ma siis ei tulnud. Arvasin, et nutu taga on 
mingi mure.

Esimene öö, kui pidin ärkama vaid lapse  toit mi seks 
iga paari tunni tagant, oli siis, kui ta sai  kuuekuuseks, 

Ema Eret ja isa Riho on suurema osa poja kasvamise ajast 
nautinud magusat und.

Väike Kusti hakkas eraldi toas oluliselt paremini magama.

une-eelsed tegevused: vann, riiete vahetus, hämar 
valgus. Kõik see pidi looma seoseid kohe algava 
uneajaga. Ka päeval oli une ajal magamistuba hä-
mar. Magamisasend oli kõhuli. Kuskilt loetust jäi 
meelde, et see on beebile loomulikum magamis-
asend kui selili, eriti gaasivaludega. Saavutasin, mida 
soovisin. Laps õppis juba varakult ise uinuma ja me 
ei pidanud temaga koos pikutama, selga silitama, 
voodi juures valvama. Tahtsin, et mul jääks õhtul 
aega ka endale.

Alates teisest elukuust ei tahtnud Ats enam õues 
vankris lõunaund teha, karjus hüsteeriliselt. Samas 
 uinus minutiga oma voodis. Mõnda aega püüdsin 
ikka vankris magamist juurutada, aga siis andsin 
alla. Laps oli ilmselt hämara toaga ära harjunud, 
kärus aga sellist pimikut tekitada ei saa ja nii ta 
päevavalguses uinuda ei osanudki. Sama probleem 
oli autosõidul.

Kõndima õppimise aegu, umbes 10. elukuul, hak-
kas poiss öösiti väga rahutult magama, ärkas sageli ja 
õhtune uinumine venis pikemaks. See oli raske, sest 
varem polnud sellist tralli magamamineku ümber ol-
nud. Poeg ronis voodist välja ja nõudis isa juuresole-
kut. Abikaasa  pikutas mõnda aega Atsi juures valves, 
aga meile sai kiiresti selgeks, et see pikendab veelgi  
tema uinumist ja pigem segab. Jätsime magamistoa  
ukse lahti, kinnitades lapsele, et oleme siinsamas, 
aga uinuda tuli tal ikka ise. Panime teda järjekind-
lalt voodisse tagasi, korrates mantrat „tuduaeg on“. 
Hüüdmi se ja iga nutu peale kohe ei reageerinud. See 
periood kestis tõusude ja mõõnadega kuu aega ja siis 
uneprobleemid kadusid. Aastasena kolis poeg võre-
voodist välja – siis lõppesid ka varahommikused 
emme- issi voodisse ronimised ja ta magas ühe jutiga 
hommikuni.

Ema Eret ja isa Riho on suurema osa poja kasvamise ajast Ema Eret ja isa Riho on suurema osa poja kasvamise ajast 

peateema
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Marise ja Riho võtmesõna lapse magamisharjumuste 
kujundamisel on järjepidevus.

kuid need ööd jäid pigem erandiks kui reegliks. 
Öine mässamine jätkus 9. elukuuni, kuni ühtäkki 
panin tähele huvitavat seost. Kui panen poja meie 
tuppa magama, siis magab ta rahulikult seni, kuni 
mehega magama tuleme. Sellest hetkest hakkab 
ta kohe sahmerdama. Tekkis mõte poiss terveks 
ööks üksinda tuppa magama jätta. Kolisime teise 
tuppa ja tulemus oli see, et lapse unekvaliteet pa-
ranes oluliselt! Selgus, et me segasime teda. Loo-
busime oma suurest mõnusast voodist ja maga-
sime teises toas logiseval diivanil. Aga lapse uni 
ja rahulikum öö oli seda väärt. Hakkas rohkem 
 esinema öid, kus poeg häälitses vaid selleks, et 
näljast teada anda.

Esimese täispika öö magas poeg aastasena.  
Otsustasime jätta ära õhtuse söögikorra, sest 
aeg-ajalt uinus ta ikka tissi otsas ja ärkas öösel 
selle peale, et tissi enam suus polnud. Juba paari 
õhtuga  oli näha tulemusi. Laps jäi ilusti igasuguse 
vaevata oma voodis magama ja magas öösel pare-
mini. Lõpetasin Kustile rinnapiima andmise, kuna ta 
ise ilmutas selle vastu vähem huvi. Õhtusöögiks sai 
poeg putru ja sellest piisas. Minu põhimõte oli kindel 
– ma ei asenda rinda pudeliga. See on lihtsalt järje-
kordne asi, millest hiljem vabanema peab.

Laps teeb ise päevakava
maris erend (23), tütar Greteli (1 a 7 k)

Meie lapsele sobis kõige paremini ise oma  uneaegu 
reguleerida ja me ei surunud teda päeval teatud kella-
aegadel magama. Korra proovisime, aga oli kohe 
aru saada, et see ei lähe Greteliga läbi. Siiski on meil 
alati olnud kindel õhtune magamamineku aeg – kell 
üheksa.  Püüdsime ka jälgida, et tal ei tekiks üleväsi-
must, sest siis oli uinumine raskem. Sain aru, millal 
tüdruk hakkas väsima, ja selle põhjal kujunesid  välja 
päevased uneajad. Ranget minuti täpsusega režiimi 
polnud. Et last mõjutab hammaste tulek, üldine tuju ja 
palju muud, võib ka uni vahel varem või hiljem tulla.

Ööund on tüdruk alati oma voodis maganud. 
Leppisime mehega juba enne lapse sündi kokku, et 
me ei ole need vanemad, kes lapsega viienda elu-
aastani koos magavad. Toitmiseks võtsin beebi enda 
juurde, aga pärast söötmist tõstsin kohe tagasi. Me ei 
tahtnud  kolmekesi suures voodis magada, äkki keera-
me lapsele peale, ja nii ta harjus algusest saati oma 
voodis olema. On olnud vaja ennast distsiplineerida 
ja meie kannatlikkus pandi nii mõnigi kord proovile, 
kuid järjekindlus viib sihile.

Pärast sünnitust pidin panema öösel äratuskella  
iga kolme tunni tagant helisema, sest beebi tahtis 
terve  öö magada. Ühel hetkel hakkas ta ise ärkama ja 
siis toimus söömine regulaarselt iga paari tunni järel.  
Laps sai öösiti veel kümnekuuselt kolm-neli korda  
rinda. Alguses proovisime teda võõrutada öisest  

 söömisest kaheksakuuselt, aga see ei läinud läbi. 
Lõpuks  olin hommikuti nii väsinud, et päris raske  
oli end voodist püsti ajada ja päevaga pihta hakata.

Rinnast võõrutamise aegu hakkasime last harjuta-
ma uue eluoluga. Vähendasin rinnaga toitmist nii, et 
kui laps ärkas, proovisin esmalt, kas ta lihtsalt sülle 
 võttes jääb uuesti magama või mitte. Kui ta ka ühel 
ööl ei jäänud, proovisin järgmine kord uuesti. Lõpuks  
jäigi söömiskordi vähemaks, tüdruk hakkas aina ker-
ge mini rahunema, kuni lõpuks ärkas ainult korra ja 
magas siis ise edasi. Pärast öiste söömiste kadumist 
hakkas Greteli paremini magama. Hammaste tuleku 
ajal oli rahutum aeg, kuid lõpuks vaatasime, et kui me 
kohe ei reageeri, rahuneb laps ise ja magab edasi.

Unekooli õnneks ei pidanudki tegema, ma ei 
suuda  nagunii lapse pikka karjumist kuulata. Võti 
on järje pidevuses. Kui tunned, 
et hakkad  alla andma, tuleb 
vastu   pidada. Alguses 
on küll raske, aga 
pärast on  selle 
võrra jälle 
mitu kor-
da ker-
gem.

Tuul puhub, 
vilu, vilu tuul

ja sajab raps, raps, raps.
Kõik linnuksed magavad

ja iga väike laps.
Saksa rahvalaul
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Kuidas beebi
tuttu saada?

Seame ritta põhimõtteid  
ja metoodikaid, kuidas  
beebit uinuma õpetada.  
Kui oled lapse unerežiimiga 
kimpus, vali sobivaim  
õpetus või napsa tarkusi 
siit ja sealt. 

peateema

Tizzie Hall, „Päästke  
meie uni. Kuidas ma oma 
beebi magama saan?“ 
Päevaplaan on väga tähtis.  Ööune 
vajadus on kolmekuusel kuni 
kolme aastasel 12 tundi.

Seadke sisse magamamineku-
rituaalid, et laps teaks, mis teda ees 
ootab. Voodisse pane ärkvel  beebi. 
Võta kasutusele rahunemisvahend, 
mis ei vaja sinu  kohalolekut – une-
loom, kaisutekk vms. Tee vahet eri 
tüüpi  nuttudel. Iseseisval uinumisel 
võib kuulda protestinuttu, mis on 

Tekst: Kerttu jänese Foto: eraKogu

Raamatud



vältimatu, aga ei  tähenda, et midagi halvasti oleks. 
Emotsionaalne nutt vajab aga kohe tähele panu ja 
rahustamist. Pärast unerituaale ja lapse voodisse 
asetamist jää tema juurde. Kui ta  tõuseb püsti, pane 
ta õrnalt tagasi pikali ja korda unesõnu. Iga kord, 
kui ta uuesti püsti tõuseb, pane ta pikali ja nii kuni 
15 korda järjest. Last voodist välja tõsta ei tohi. 
Mine toast välja 18 minutiks (9–12kuuse lapse  pu-
hul). Kui aeg on täis ja tundub, et laps hakkab uinu-
ma, ära tuppa tagasi mine. Kui beebi ei rahune, siis 
mine tema juurde, kuni ta uinub. Ei ole hea sõeluda 
tita voodi  vahet, see ärritab last rohkem ja teki tab 
segadust. Peamine on jääda endale kindlaks ja mitte 
karta protestinuttu. Jäta magamistoa uks alati lahti, 
ärge hiilige terve  perega varvastel ringi, vaid elage 
tavalist elu. Levinumad uneprobleemid on üleväsi-
mus, tukastamine (alla 40minutiline uni), külma-
tunne, hammaste tulek.

Gina Ford,  
„Rahulolev beebi“ 

Kõige alus on beebi loomu-
lik rütm, mis on kella seits-
mest hommikul  seitsmeni 
õhtul. Kui elada rangelt graa-
fiku järgi, ei nuta laps ka une 
ajal. Ära lase tal päeval kaua 
magada. Sööda päeval beebit 
regulaarselt, siis saab ta õhtul 

vara magama minna ja uni on hea. Une kvaliteet on 
tihedas seoses söötmisgraafikuga. Pane laps magama 
pimedasse tuppa, sest ajurakud töötavad pimedas 
teistmoodi ja  valmistavad aju magamiseks ette. Bee-
bit ei tohi magama sööta ega kussutada, ainult siis 
omandab ta algusest peale võime ise end rahustada 
ja uuesti unne suikuda. Harjuta laps pärast ärkamist 

Maga, minu valge tall,
maga, minu julge tall,

koos sind valvan tähega,
särasilm nii selge tal.

Aserbaidžaani rahvalaul
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„toolimeetod“ sobib vanematele, kes ei 
soovi jätta last üksinda uinuma või tunnevad, 
et järk-järguline muutustega harjumine toi-
mib paremini. Istu alguses lapse voodiserval 
ja hiljem voodi kõrval toolil. Tõmbu tasapisi 
tooliga lapse voodist kaugemale, kuni see on 
toa uksest väljas pool. See meetod võib osutu-
da raskeks, kui vanem ei suuda istuda pikemat 
aega pimedas toas ja kuulata lapse nuttu.

„Lapse toas magamise meetodi“ 
puhul magab lapsevanem nädal aega kogu 
öö lapse toas, reageerimata lapse nutule, 
ja vajadusel teeskleb magamist. Meetodi 
põhimõte on see, et katkestatakse side lapse 
nutu ja ema-isa reageerimise vahel. Vanem 
on kohal, kuid passiivne. Meetod sobib hästi 
öisest  söötmisest võõrutamiseks. Kui laps 
tuleb  oma voodist välja, viige ta kindlalt 
tagasi voodisse. Nädala pärast läheb vanem 
tagasi oma tuppa magama.

„plaanipärase äratamise 
meetod“  sobib hästi vanematele, kes 
ei talu lapse nuttu ja kelle beebi ärkab 
1–3 korda öösiti umbes samal ajal. Enne 
meetodi rakendamist peaksid vanemad 
vähemalt ühe nädala jooksul kaardista-
ma lapse öised ärkamisajad. Kui öörütm 
on kindlaks tehtud, siis ärata laps 15–30 
minutit enne seda, kui ta ise ärkaks. Kui 
laps ärkab öösel ühe korra, äratatakse  
ta ka ühel korral. Kui laps ärkab öösel 
2–3 korda, äratatakse ta kahel korral. 
Pärast äratust peaksid vanemad lapse 
uuesti uinutama samal viisil, nagu õhtul 
ööunne jäämise ajal. Igal järgneval ööl 
lükatakse äratamisaega veidi edasi, 
kuni laps magab iseseisvalt hommikuni. 
Meetodi kohta puuduvad põhjalikumad 
uuringud ja see võib hakata mõjuma 
alles 1–2 kuu jooksul. 

Neid 
meetodeid 
on kasutanud 
eri 
autorid

„toolimeetod“
soovi jätta last üksinda uinuma või tunnevad, 
et järk-järguline muutustega harjumine toi-
mib paremini. Istu alguses lapse voodiserval 
ja hiljem voodi kõrval toolil. Tõmbu tasapisi 

Neid 
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lühikeseks ajaks oma voodisse jääma. Nii ei  eelda ta 
ka öösel või varahommikul, et keegi ta  esimese hää-
litsemise peale kohe sülle võtab, ja magab ise  edasi. 
Probleemide korral kasuta kontrollitud nutmist 
 (ootad pisut, enne kui lähed last vaigistama).

Siobhan Stirling, 
„Uni: aita oma 
lapsel magada 
kogu öö“ 
Kõige karmim meetod, kuid 
ka tulemused on kõige kiire-
mad ja suurt arengut võib 
oodata juba kolme päeva 
pärast.  Pane laps voodisse, 
soovi talle head ööd ja liht-

salt lahku. Ära enne lapse uinumist enam tema juurde 
tagasi mine. Olgu tegemist vastsündinu või suurema  
lapsega,  võib eeldada, et pärast sinu lahkumist hak-
kab  ta nutma.  

Meetodi idee seisneb selles, et kui laps ei saa min-
git tagasisidet, jääb ta varem või hiljem magama. 

Nutmi ne võib kesta 10 minutist kuni  tunnini. 
Selle meetodi rakendamiseks peab 

olema  otsusekindlust. Kui 
sa näiteks poole  tunni 

pärast alla annad ja 

teed seda ehk ka järgmisel õhtul, saab laps sellest vaid 
sihikindlust juurde (see on samas traumeeriv) ja kut-
sub sind nutuga  ka järgmistel kordadel.

Elizabeth Pantley, 
„Nututa uni“
Koosta unepäevik, kuhu 
kirjuta lapse ärkamised ja 
söömised, et kujundada tal-
le sobilik päevakava. See on 
väga tähtis, nagu ka une-eelne 
rutiin. Soe vann ja massaaž 
aitavad hästi uneks valmistu-
da.  Unerutiini juurde võiks 
kuuluda ka kaisulelu, mis an-

nab  märku uneaja lähenemisest. Ka unesõnad ja 
unemuusika võivad aidata. Pea kinni kindlatest kella-
aegadest. Vii laps voodisse siis, kui ta on unine, aga 
mitte magava na. Tee kõik selleks, et laps eraldaks 
ööd ja päeva – öised toitmised peaksid käima või-
malikult pimedas ja vaikselt. Ära lase beebil teha liiga 
pikka lõunaund ööune arvelt. Jälgi, et laps saab päe-
val piisavalt süüa.  Mõnel lapsel on kombeks süüa öö 
läbi, saades enamiku vaja likest kaloritest öösiti. Ma-
gama jäämise kvaliteet on seotud valede uneseostega 
(imetamine, kussutamine jne). Kui laps ei maga hästi 
päeval, on häiritud ka ööuni. Alla tunniajane uinak ei 
lase beebil end korralikult välja puhata.



Katja Rantala „käpapuudutus“
Soome psühholoog Katja Rantala võttis eeskujuks Montreali Mc-
Gilli ülikooli professori Klaus Minde loodud meetodi. See põhineb 
lapse rahustamisel käepuudutuse abil. „Käpapuudutuse“ põhimõte 
on rahustada beebit nii, et ta oleks suuteline iseseisvalt oma voodis 
 uinuma. Selleks kasutatakse kõige tõhusamat vahendit – lapsevanema 
hella, kuid kindlat puudutust, kehalist kokkupuudet. Ka looma riigis 
on käpapuudutus loomalapsele rahustavaks signaaliks. Nutu korral 
puuduta last rütmiliselt selja pealt, aga ära voodist välja võta. Puudu-
tus rahustab ja lõdvestab. Kui seljapuudutus ei aita, silita teda pepu 
või õlgade pealt, ja kui beebi ka siis ei rahune, võta ta sülle. Laps ei 
tohiks  aga uinuda süles või 
vanema käe all.

Tänu  turvalisele 
puudutusele õpib laps 
 usaldama oma vanemaid ja 
ka omaette olemisega har-
juma. Ta saab alati abi, kui 
tunneb end ebaturvaliselt. 
Käpapuudutuse meetodi 
puhul ei jäeta beebit kunagi 
meeleheitlikult üksi nutma. 
Sama meetodit propageerib 
Eesti Unekooli Ühing.

Richard Ferberi „kontrollitud nutt“
Seda on maailmas palju uuritud ja tunnistatud lastele ohutuks. Ferberi  
metoodikast on arendatud välja kontrollitud nutu meetod ehk lapse 
nutule reageeritakse teatud ajaliste intervallide järel. Kõigepealt lohuta 
beebit pärast tema nutma hakkamist näiteks viie minuti järel võimali-
kult lühidalt ja välju toast. Ära võta last sülle. Seejärel mine nutu peale  
uuesti tita juurde, aga juba suurema vahega, näiteks kümne minuti 
 pärast. Ja nii edasi.

Tracy Hoggi „võta voodist välja ja pane tagasi“
USAs ja Suurbritannias populaarne Tracy Hoggi „pick-up put down“-
meetod tugineb põhimõttele, et laps pannakse voodisse ja teda võe-
takse sealt välja nii tihti, kui vaja. Need tegevused ei pea olema  ajaga 
piiratud, olulisem on toimetamise kindel järjekord ja regulaarsus. 
Kui beebi hakkab nutma, rahusta teda sülle võttes ja pane siis tagasi 
voodis se, aga ära kiiguta teda kätel magama. Lõpuks õpib laps niiviisi 
ise uinu ma. Beebile tuleb pakkuda lähedust ja turva tunnet. Õpi oma 
last tundma ja tema soovidega  arvestama. 

Anna Wahlgreni „turvaliselt õpitud oskus“
Anna Wahlgren on Rootsi unekooli  rahvusvaheline esindaja. Tema 
meetodi järgi tuleb last õpetada maga ma niisamuti nagu riietuma või 
sööma. Ta  väidab, et pole lapsi, kes ei oska või ei taha öösel  magada. 
Lapsed peaksid alati magama minema täis kõhuga, sest näljatunne on 
põhiline ärkamise põhjus. Pane beebi alati oma voodisse magama ja 
nutu korral reageeri. Hirmude peletamiseks peame pakkuma lastele 
turvatunnet ja teadmist, et me kaitseme neid, mitte ei pane proovile. 

Meetodid

Ka loomariigis  
on kapapuudutus 

loomalapsele  
rahustavaks  
signaaliks.


