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Miks me täna siin oleme?

Enne alustamist



Koolituse eesmärk on anda teadmisi lapseea trauma ja selle tagajärgede 
mõju vähendamise kohta, keskendudes kriminaalsüsteemi ja teenusega 

kokkupuutuvatele lastele.

Soovime pakkuda universaalset keelt, milles saaksid kõneleda kõik 
lastega tegelevad (õiguskaitses, tervishoius, lastekaitses ja vaimse tervise teenistuses, 

koolis jne) ning parandada nendevahelist koostööd.

Ainult koos töötades saame tõeliselt luua traumateadlikku süsteemi ja 
anda spetsialistidele vahendid noorte perede märkamiseks, hindamiseks ja 

edasisuunamiseks.

Miks me täna siin oleme?

1. PÄEV - 1. OSA, lk 7



Olete täna siin, sest esindate üht eelmainitud ametitest ning soovite koolituse uusi teadmisi ka 
kolleegidele edastada.

Teie kui tulevase koolitaja arusaamad lapseea traumast ja selle tulemuslikkust käsitlusest on 
kaalukas roll traumateadlike spetsialistide, teenuse ja süsteemi toetamisel ning arendamisel, mis 

vähendaks vägivalda kogenud laste ja nende perede tekitavat kahju.
Kolmepäevasel koolitusel saate teada, mis on trauma, kuidas see mõjutab last ja tema arengut, 

kuidas teie ja teised spetsialistid traumakogemise ära tunnete ning mida saab eri tasanditel teha 
trauma paremaks käsitluseks ning lapsele tekitava kahju vähendamiseks.

Kokkuvõttes õpite, mida tähendab traumateadlikkus spetsialisti teenuse/organisatsiooni ja 
süsteemi või koos toimivate süsteemide vaates, eesmärgiga tagada, et kokkupuude teenusete ja 

kriminaalsüsteemiga ei tekitaks lapsele lisatraumasid.

1. PÄEV - 1. OSA, lk 7

Miks me täna siin oleme?



KOOLITUSE ÜLESEHITUS

• 1. päev: Lapseeas kogetud trauma mõistmine
• 2. päev: Traumateadlik kohtlemine ja integreeritud 

süsteemid
• 3. päev: Teadmiste rakendamine

See sümbol näitab grupitegevusi ja ajurünnakuid!



ÜHISED VÄÄRTUSED
Turvalisus. Töötajad ja inimesed, kelle heaks nad tegutsevad, tunnevad end füüsiliselt ja 
psühholoogiliselt turvaliselt. 
Usaldusväärsus ja selgus. Organisatsiooni esindajad püüdlevad usalduse loomise 
poole klientide, pereliikmete ja töötajate vahel.
Kogemuskaaslastetugi. Kogemuskaaslasi või teisi trauma üleelanuid peetakse 
tervenemise ja taastumise toetamisel väga tähtsaks. Kui on tegemist lapsega, siis võib 
kogemuskaaslane olla pereliige, kellel on traumakogemus enda lapsepõlvest.
Koostöö ja vastastikusus. Traumateadliku lähenemise saavutamiseks peab panustama 
organisatsiooni iga liige. Võimusuhted töötaja ja kliendi vahel hajutatakse, mitte ei 
süvendata hierarhiat. 
Jõustamine, hääl ja valik. Organisatsioonid usuvad säilenõtkusse ning inimese ja 
kogukonna suutlikusse terveneda ning traumast taastuda. Toetatakse oskust seista enda 
huvide eest ning töötajaid nähakse tervenemise toetaja, mitte kontrollijana.
Kultuur,  sugu ja korduvus. (Ajaloolised ja soopõhised vajadused) Organisatsioonid 
vastavad kultuurilistele ja soopõhistele vajadustele ning võtavad arvesse varasemat 
traumat.

1. PÄEV - 4. OSA, lk 5



• Mida tähendab traumateadlik koolitusgrupp?

• Milliste takistustega me oma töös kokku puutume?

• Mõistame, mis need takistused on ja mida me saame teha,
et kogu süsteem toimiks paremini.



1. päev
Lapseea trauma 

mõistmine



1. PÄEV - 4. OSA, lk 13

Mis on trauma?



Kuidas defineerida sõna "trauma"?

Mis teeb sündmuse traumeerivaks ja 
mitte stressirohkeks?

GRUPIARUTELU



Trauma on kogemus, mitte häire.

Me õpime oma kogemusest

Trauma definitsioon

1. PÄEV - 4. OSA, lk 13



Kogemus tegeliku või tunnetusliku ohu kogemine või kehalisele 
puutumatusele VÕI lähedase elule või kehalisele puutumatusele NING kõikehaarava 

hirmu, õuduse ja abituse tunde tekkimine.

Traumeeriv kogemus on kõikehaarav kogemus, millega kaasneb tugev negatiivne mõju ja teataval 
määral kontrolli puudumine ja/või haavatus. Traumakogemus on subjektiivne ja sõltub indiviidi 

arengust.

Mõlemast definitsioonist nähtub, et trauma on subjektiivne kogemus. Määravaks ei saa 
mitte sündmus ise, vaid selle tajumine ja reaktsioon. Selles mõttes on trauma äärmiselt 
subjektiivne ja inimeste reaktsioonid võivad kardinaalselt erineda, isegi kui kogetakse 

sama sündmust.

Trauma definitsioon

1. PÄEV - 4. OSA, lk 13



1. PÄEV - 5. OSA, lk 13

Trauma liigid



Akuutne trauma on üksiksündmus, millel on konkreetne algus ja lõpp (nt autoavarii, 
looduskatastroof, raviprotseduur, lähedase surma nägemine, loomahammustus jne)
Krooniline trauma, kui laps saab traumeerivaid kogemusi pikema aja 
jooksul. Korduvad traumeerivad kogemused võivad olla ühelaadsed (perevägivalla tunnistajaks 
olemine) või erinevad (seksuaalne väärkohtlemine, vaimne väärkohtlemine, kiusamine).

Hooletussejätmine on krooniline trauma liik, mis tihti kahe silma vahele jäetakse. Kui kehalise või 
seksuaalse väärkohtlemisega võib kaasneda silmnähtavaid sümptomeid või selgeid mälupilte, siis 
hooletussejätmise korral nii ei ole ning seetõttu on seda raskem ära tunda. Hooletussejätmine
tähendab lapse põhivajaduste täitmata jätmist.

Komplekstraumal on 3 põhitunnust: see leiab aset varases eas, pikema aja jooksul ja selle tekitab 
inimene, kellest laps sõltub (elu ja turvalisus).

Trauma liigid

1. PÄEV - 5. OSA, lk 14 ja lk 15



Grupitegevus

Kujutlege end jalutamas 
mööda ilusat pargirada, ilm on ilus ja soe, 

olete üksi. Ühtäkki märkate enda jalge 
ees madu.

Kuidas keha reageerib?

Mida te teeksite?

1. PÄEV – 4. OSA, lk 27 



Grupitegevus

Nüüd kujutlege, et kõnnite järgmisel 
päeval jälle samal rajal.

Mis tunne on?

Kui jalutate koos sõbraga, kes 
teiega vestleb, siis kas saaksite täielikult 

tema jutule keskenduda?



Grupitegevus

Nüüd kujutlege, et olete taas samal 
rajal ja ühel hetkel märkate väga 
mao sarnast toigast või puuoksa.

Mis tunne on? 
Kuidas reageerite nüüd?



1. PÄEV - 4. OSA, lk 11

Traumeeritud laste käitumise mõistmiseks on oluline mõista, et trauma mõjutab aju ja keha.

OHT:
• SISEMINE HÄIRESÜSTEEM AKTIVEERUB 
• HORMOONIDE VABANEMINE AJUS (adrenaliin, kortisool) 
• KEHA AKTIVEERUMINE OHUGA TOIMETULEKUKS

võitle, põgene või tardu
a) ülivalvsad, ülihäiritud, impulsiivsed ja valmis tegutsema (võitlevad) lapsed, 
b) endassetõmbunud, isoleeritud või eemaldunud (põgene, tardu) lapsed

kui oht on kõrvaldatud, lõpetab aju nende hormoonide tootmise 
• HÄIRESÜSTEEM  LÜLITUB VÄLJA
• MEELED JA TOIMIMINE NORMALISEERUB

kui oht püsib või aju „arvab, et püsib“ 
• HÄIRESÜSTEEM JÄTKUVALT AKTIIVNE 
• TRAUMAJÄRGNE HÄIRE



GRUPIÜLESANNE

Video trauma mehhanismidest ajus

Videost leiate paar 

lihtsat viisi võitle/põgene/tardu reaktsiooni 

näitlikustamiseks.
https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco

1. PÄEV – 8. OSA, lk 27



Traumakogemuse tagajärjel kohandub aju selliselt, et laps 
suudaks vaenulikus maailmas ellu jääda:

Olles pidevalt valvas ohtu märkama

Reageerides ohule kiiresti (võitle, põgene, tardu)

Trauma mõju ajule

1. PÄEV - 8. OSA, lk 26



MUUTUSED FÜÜSILISES ERUTUSES JA REAKTIIVSUSES

TRAUMAMÄLESTUSED

VÄLTIMINE

MÕTTEMUSTRITE JA MEELEOLU MUUTUS

Traumajärgse häirituse sümptomid

1. PÄEV - 10. OSA, lk 26



MUUTUSED FÜÜSILISES ERUTUSES JA REAKTIIVSUSES
Laps on ärevam, valvsam ja võib kergesti ehmuda, tal võivad olla une- ja 
keskendumishäired ning ta võib käituda ennastkahjustavalt.
• Valvsus ohu märkamiseks
• Pisiasjade peale ehmumine, võpatamine
• Ärrituvus/viha
• Hooletu ja ennasthävitav käitumine
• Une- või keskendumishäired
• Jonnihood
TRAUMA TAASKOGEMINE
• pealetükkivad mõtted ja juhtunu taaskogemine (flashback), õudusunenäod. See võib 

sügavalt hirmutada ja häirida. Soovimatud meelepildid, aistingud, unenäod
• Soovimatud mälestused traumasündmusest
• Sündmuse sage kordamine mängus

Traumajärgse häirituse sümptomid

1. PÄEV - 10.OSA, lk 29



1. PÄEV - 10. OSA lk 29

VÄLTIMINE:
Igaüks püüab halbu kogemusi unustada, neile mitte mõelda, neist mitte rääkida, kuid lapsel võib 
vältimine takistada normaalset arengut. Näiteks võib teismeline, keda autos seksuaalselt 
väärkoheldi, hakata vältima autosõitu, sõpradega kohtumist ja uute tutvuste sõlmimist, kartes 
väärkohtlemise kordumist. Ta võib hakata vältima kõiki kohti, inimesi ja olukordi, mis 
juhtunut talle meelde tuletavad.

Vältiv käitumine võib olla seesmine või välimine:
• Traumasündmust meenutavate inimeste, kohtade ja asjade vältimine
• Püüe tõrjuda traumasündmusega seotud mõtteid, tundeid ja mälestusi

Traumajärgse häirituse sümptomid



1. PÄEV - 10. OSA, lk 29

MÕTTEMUSTRITE JA MEELEOLU MUUTUS
Traumakogemuse tõttu võivad lapsel tekkida negatiivsed mõttemustrid, veendumused ja 
süngemad ootused elule. Tavaliselt puudutavad halvad mõtted last ennast, teisi ja tulevikku. 
Paljud lapsed võivad arvata, et olid juhtunus ise süüdi, et on väärtusetud, „katkised“ ja et ei saa 
kedagi usaldada. Traumakogemusega lapsel võib olla raskusi meenutamise, õppimisega ja 
keskendumisega.

• Raske on asju meeles pidada
• Eemaldumine tegevustest ja suhetest, ka mängimisest
• Takerdumine negatiivsesse mõtetesse ja tunnetesse
• Enda süüdistamine halbade asjade juhtumises

Traumajärgse häirituse sümptomid



Kiindumussuhe

Füsioloogia

Afekti regulatsoon

Dissotsiatsioon

Käitumise juhtimine

Kognitiivsed oskused

Minapilt

Komplekstrauma mõju lapse arengule

1. PÄEV - 5. OSA, lk 13-14

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., ... & van der Kolk, B. (2005). 
Complex trauma in children and adolescents. Psychiatric annals, 35(5), 390.



- Cognitive (kognitiivne) (Tähelepanu, keskendumine, negatiivsed mõtted)

- Relational (suhted) (pereprobleemid, kiindumussuhete katkestused, intiimsed suhted)

- Affective (tundmuslik) (depressioon, ärevus)

- Familial (perekondlik) (peresüsteemi katkemine)

- Traumatic (traumaatiline ) (korduv käitumine)

- Somatic (somaatiline) (unehäired, peavalud, jne)

Komplekstrauma sümptomid

1. PÄEV -5. OSA

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (Eds.). (2012). Trauma-focused CBT for children and adolescents: Treatment applications. Guilford 
Press.



GRUPITEGEVUS

REMOVED ( Zoey lugu),
lk 14

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQ
UwdAjE0



Trauma mõju ja lapse vanus

1. PÄEV – 11.osa, lk 30

Väikelapsed (0–5)
Peamised arenguülesanded Trauma mõju

Nägemis- ja kuulmistaju areng Helitundlikkus
Emotsioonide äratundmine ja märgatud tunnetele reageerimine Kontakti vältimine
Kiindumus peamisesse hooldajasse Kergelt ehmumine

Arusaamatus selle osas, mis on ohtlik ja kellelt kaitset otsida
Hirm olla eraldatud tuttavast kohast/inimesest

Koolilapsed (6–12)
Peamised arenguülesanded Trauma mõju

Hirmu, ärevuse ja agressiooni juhtimine Meeleolu kõikumised
Tähelepanu püsivus õppides ja probleeme lahendades Õpiraskused
Impulsside ja kehalise reaktsiooni juhtimine ohu korral Spetsiifiline ärevus ja hirmud

Tähelepanu otsimine
Tegelikust east nooremale omane käitumine

Murdeiga (13–21)
Peamised arenguülesanded Trauma mõju

Abstraktne mõtlemine Raskused ettekujutamise või tulevikuplaanide tegemisega
Käitumise tagajärgede ettenägemine ja nendega arvestamine Ohu üle- või alahindamine
Ohtlikkuse ja ohutuse õigesti hindamine Ebakohane agressioon
Käitumise muutmine ja kontrollimine pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks Hooletu ja/või ennasthävitav käitumine



Trauma mõju:
mis määrab ära lapse 

reaktsiooni?



Iga laps reageerib traumale erinevalt.

Oluline on meeles pidada, et traumasündmus leiab aset kontekstis ja kuigi laps ei pruugi olla 
vahetu kannatanu (näiteks lähisuhtevägivalla korral), siis ei tähenda see, et kogemus ei mõju 

traumeerivalt.

Kuigi me tihti ei näegi otseseid märke traumast, näiteks hooletussejätmise korral, siis selle 
vaatamata võib olla terve hulk nähtamatud ja psühholoogilisi mõjusid, mis lapse 

arengus määravaks saavad.

On palju riski- ja kaitsetegureid, seelest sõltub, kuidas laps traumasündmusele reageerib. Kõik 
need tegurid on mitmekihilised ja võivad ilmneda inimese, perekonna, kogukonna või ühiskonna 

tasandil.

Mis määrab ära lapse reaktsiooni traumale?

1. PÄEV - 6. OSA, lk 18



1. PÄEV - 6. OSA, lk 19 *Seven Strategies For Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO (http://www.who.int)



1. PÄEV - 6. OSA, lk 20 *Seven Strategies For Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO (http://www.who.int)



Millised normid meie ühiskonnas 
võimaldavad lastevastast vägivalda

toime panna?
Kuidas see avaldub teie töös 

lastega?

ARUTELUKÜSIMUSED



Ka kultuur on traumakogemuse, reaktsiooni ja
taastumisega tihedalt põimunud. Kultuurinormid ja
veendumused mõjutavad tugevalt hooldajate vanemlikke
võtteid, mis omakorda väljenduvad arenevat last
kahjustavas käitumises (näiteks kehaline karistamine) ja
halbades tagajärgedes.

Tuleb aru saada, et kõigis kultuuriruumides püsivad visalt teatavad normid ja
stereotüübid, mida on küll püütud eri tasanditel muuta. Lapseeas traumakogemuse
vähendamiseks tehtavas töös tuleb tunnistada ja teadvustada, et ka vägivallavaba ja
võrdse ühiskonna poole liikuvas kultuuriruumis on endiselt teatavad normid ja
tõekspidamised.

Kultuurilised aspektid



“Mistahes vägivallavorm naise vastu seetõttu, et ta on naine,
või mis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt.
(ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020-2025).

WHO laste väärkohtlemise andmete kohaselt:
Viiest naisest üks ja 13-st mehest üks on 0-17-aastaselt 

seksuaalselt väärkoheldud. 

120 miljonit alla 20-aastast tüdrukut ja noort naist on kannatanud
mistahes sunnitud seksuaalse kontakti all*.

*https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-
maltreatment

Soopõhine vägivald



Väärkohtlemise liigid



1. PÄEV - 7. OSA, lk 21

Seksuaalne väärkohtlemine
Emotsionaalne või vaimne väärkohtlemine
Lähisuhtevägivald (perevägivald)
Kehaline väärkohtlemine
Kiusamine (verbaalne, sotsiaalne, kehaline, 
küberkiusamine).

Väärkohtlemise liigid



1. PÄEV - 7. OSA, lk 26

Vägivalla liik vastavalt vanuserühmale



1. PÄEV - 7. OSA, lk 22

Väärkohtlemise liigid

VÄÄRKOHTLEMINE

Hõlmab kehalist, seksuaalset ja vaimset/emotsionaalset vägivalda: 
imikute, laste ja noorukite hooletussejätmist vanemate, hooldajate 

või teiste poolt, kõige sagedamini kodus, aga ka koolis ja lastekodus.

*Seven Strategies For Ending Violence Against Children, ISNPIRE, WHO 
(http://www.who.int)



1. PÄEV - 7. OSA, lk 22

• Siia alla kuulub toime pandud 
seksuaalne kontakt

• Mittekontaktne seksuaalse 
sisuga tegu (nt vuajerism või 
seksuaalne ahistamine)

• Seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil 
toimiv inimkaubandus, kui 
inimene ei ole võimeline 
nõustuma või keelduma

• Internetis ärakasutamine

Väärkohtlemise liigid: SEKSUAALNE VÄÄRKOHTLEMINE

• Õudusunenägude sagenemine ja/v
õi muud unehäired/uneraskused

• Eemaletõmbumine
• Vihapursked
• Ärevus
• Depressioon
• Tahtmatus jääda konkreetse(te) 

inimes(t)ega
• Probleemne seksuaalkäitumine ja 

suhteprobleemid
• Vanusele mittevastavad 

teadmised seksuaalsusest, 
sellesisuline sõnavara ja/või 
käitumine

• Jääge rahulikuks, kuulake 
tähelepanelikult ja 
hinnanguvabalt

• Last ei tohi kunagi süüdistada
• Tänage last usalduse eest ja 

väärkohtlemisest rääkimise eest
• Kinnitage, et toetate teda
• Valideerige ja 

normaliseerige lapse tundeid
• Suunake laps asjakohasse 

teraapiasse või teenusele

Märgid ja sümptomidDefinitsioon Mida tuleks teha?



1. PÄEV - 7. OSA, lk 22-23

• Lapse liikumise piiramine, 
halvustamine, ähvardamine , 
hirmutamine, 
diskrimineerimine, tõrjumine 
ja muu mittekehaline vaenulik 
kohtlemine.

• Vägivalla tunnistajaks 
olemine võib tähendada, et 
last sunnitakse vägivalda 
pealt vaatama või et laps 
satub 
juhuslikult tunnistajaks kahe 
või enama inimese vahelisele 
vägivallaaktile

Väärkohtlemise liigid: EMOTSIONAALNE/VAIMNE VÄÄRKOHTLEMINE

• Hilinenud või ebapiisav vaimne 
areng

• Enesekindluse ja 
enesehinnangu langus

• Sotsiaalne eemaletõmbumine 
või huvi ja entusiasmi kadumine

• Depressioon
• Kindlate sotsiaalsete 

situatsioonide vältimine, näiteks 
kooli minemine, jalgrattaga 
sõitmine

• Varem 
omandatud arenguliste oskuste 
kadumine

• Pakkuge turvalist kohta, kus 
laps tunneb, et on hoitud ja 
kaitstud

• Julgustage ja tunnustage lapsi 
selle eest, mis neil hästi välja 
tuleb ja milles nad on osavad. 
See aitab kaotatud ebakindlust 
taastada.

• Rõhutage lapse tugevaid külgi ja 
õpetage toimetulekuoskusi, 
nii tunneb ta end võimekamana.

• Rõhutage, et laps on 
armastusväärne ja väärib hoolt 
ja hellust.

Märgid ja sümptomidDefinitsioon Mida tuleks teha?



1. PÄEV - 7. OSA, lk 23

• Tähistab lähisuhte, 
partneri või 
endise partneri poolset 
vägivalda. Kuigi ohver 
võib olla ka meessoost, 
siis mõjub lähisuhtevägivald 
ikkagi ülekaalukalt naisi. See 
on tavaline tüdrukute vastu, 
kes on laps- või sundabielus.

• Paarissuhtes, kuid mitte 
abielus olevate murdeealiste 
ja noorte korral nimetatakse 
ka kohtinguvägivallaks.

Väärkohtlemise liigid: LÄHISUHTEVÄGIVALD (PEREVÄGIVALD)

• Muutused tunnetes, 
suurenenud hirm ja viha

• Muutumised käitumises: 
klammerduv, uinumisraskused 
või jonnihood

• Agressiivne käitumine koolis ja 
kodus

• Kui kahtlustate, et laps 
kannatab perevägivalla all, siis 
püüdke temaga nelja silma all rääkida ja 
oma kodu turvalisusele hinnangut anda

• Turvatunde loomiseks 
pakkuge kindlustunnet ja 
valideerige lapse tundeid

• Kui vaja, võtke ühendust 
asjakohaste asutustega

• Selgitage välja mittevägivaldne 
hooldaja ning aidake kaasa 
nende turvalisele ja hoolivale suhtele.

• Kui laps on kannatanud vägivalla all, 
siis koostage turvaplaan

Märgid ja sümptomidDefinitsioon Mida tuleks teha?



1. PÄEV – 7. OSA, lk 24

• Kehaline väärkohtlemine on 
see, kui vanem või hooldaja 
tekitab oma teoga lapsele või 
teismelisele kehavigastuse, 
nt punetavad laigud nahal, 
marrastused, kriimustused, 
muhud, verevalumid, 
liigesevenitused, luumurrud, 
isegi juhul kui vigastuse 
tekitamine ei olnud tahtlik.

• Vanem 
võib kaotada vihahoos kontrolli.

Väärkohtlemise liigid: KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE

• Lapsel on sageli vigastusi, mis 
aetakse kohmakuse või 
kukkumise kaela.

• Vigastused ei klapi lapse või vanema 
antud selgitustega

• Laps ja/või hooldaja(d) annavad 
vastuolulisi selgitusi, mis ei 
sobi vigastusega.

• Öeldakse, et vigastus 
tekkis õnnetuse tagajärjel, kuid see 
ei ole lapse vanust 
arvestades usutav.

• Sage koolist puudumine, vanemad 
ootavad, kuni sinikad, verevalumid 
paranevad on

• Alustage avatud küsimustega, 
ärge eeldage, et last 
väärkoheldakse. Lapse 
käitumisele või vigastuse 
tekkimisele võib olla palju seletusi.

• Kui lapsel on nähtavaid vigastusi, 
siis küsige, kuidas ta selle sai. Kui 
vigastuse selgitus ei ole usutav, 
või ei sobi vigastuse iseloomuga, 
siis vastuolude selgitamiseks 
esitage avatud jätkuküsimusi.

Märgid ja sümptomidDefinitsioon Mida tuleks teha?
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• Soovimatu agressiivne käitumi
ne teise lapse või lastegrupi 
poolt, kes ei ole 
kannatanu õed-vennad ega 
lähisuhtevpartner. 

• Hõlmab korduvat kehalist 
vaimset või sotsiaalset kahju ja 
sja leiab aset koolis või 
mujal, kus on koos palju

Väärkohtlemise liigid: KIUSAMINE (VERBAALNE, SOTSIAALNE 
FÜÜSILINE, KÜBERKIUSAMINE)

• Stress, ärevus ja depressioon
• Üksildus ja eraldatus
• Tõrjutuse tunne, madal 

enesehinnang
• Sotsiaalsete olukordade 

vältimine, koolist puudumine, ei 
ole sõpru

• Emotsionaalne ja sotsiaalne 
eemaletõmbumine

• Agressiivne käitumine 
nooremate õdede-vendadega, 
tõrges käitumine

• lahutamiskartus

• Rääkige lapsele turvalisusest, sh 
isiklikust ja küberturvalisusest

• Leidke koos 
lapsega strateegiad probleemi 
lahendamiseks, mida kiusamise korral 
kasutada (jääda rahulikuks, minna 
eemale jm)

• Aidake lapsel mõista, et kiusatavaga 
pole midagi valesti, sageli on 
kiusajal endal valusaid probleeme

• Küberkiusamise korral õpetage 
lapsele, kuidas enda identiteeti kaitsta, 
mh näiteks mõelda hoolega, mida 
veebis jagada ning kasutada salasõnu.

Märgid ja sümptomidDefinitsioon Mida tuleks teha?
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Miks on oluline rääkida traumast?

Millised on lapseea trauma tagajärjed 
ja hind?



Lapseea trauma hind/lõiv isiklikul, majanduslikul ja ühiskondlikul tasandil on üsna kõrge.

Ebasoodsate lapsepõlvekogemuste (Adverse Childhood Experiences, ACE) uuringud näitavad, 

et ebasoodsad lapsepõlvekogemused - väärkohtlemine, hooletussejäetus ja perekonnas 

raskused - on üldlevinud, ehkki neid ei tunnistata ning neil on tugev mõju tervisele 

täiskasvanueas veel pool sajandit hiljem.

Uuringud kinnitavad, et lapseea ebasoodsad lapsepõlvekogemused on 

märkimisväärselt seotud depressiooni, enesetapukatsete, alkoholismi, narkosõltuvuse, 

seksuaalkäitumise probleemideg, suitsetamise, agressiivse käitumise, kehalise 

aktiivsuse puudumise ja suguhaigustega.

Lisaks näitas uuring, et inimesed, kellel ACE skoor on 4 või enam, tekib 50-70% suurema 

tõenäosusega meeleolu-, ärevus- või impulsiivsushäire ning oht uimasteid kuritarvitada.

Lapseea trauma hind
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