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1. Mida ja keda uuri  
Uurimustöö eesmärgiks on teada saada millised on 
perekonna loomise eeldused ja võimalused lapsen-
damise kaudu. Intervjuu toimus 8 perekonnaga, 
kelle peres kasvas(id) ajavahemikus 2009–2013 
lapsendatud laps(ed).

2. Perekonna loomine ja 
lapsevanemaks olemine
Perekonna elu ei seisne ainult laste kasvatamises ja 
õpetamises, vaid ka vastastikuses suhtluses, hoid-
mises, heaolus ning arenemises isikustena. Läbi 
perekonna ja kodu jõuavad lapseni erinevad ühis-
konna mõjud, mis kujundavad lapse mõttemaa-
ilma, suhtumist ümbritsevasse ellu ja inimestesse.

Perekonda kui mõistet on tänapäeval keeruli-
ne määratleda, sest mõni inimene võib perekon-
na hulka lugeda vanavanemad, uue abikaasa, ük-
sikvanema koos lapsega, kui ka lemmikloomad. 
Sellest võib järeldada, et perekonna mõiste on tä-
napäeval järjest muutuv.

Viimase sajandi perekonda väga hästi iseloo-
mustav sõna on haprus. Seda kinnitavad lahutu-
sed, kordusabielud, sündivuse langus ja rahvasti-
ku vananemine. Rahvastiku taastootmiseks peaks 
iga naine sünnitama keskmiselt 2,1 last oma vil-
jakuse ea kestel. Väikesearvulise rahva puhul võib 
madal iive viia rahvuse kadumiseni.

Pere planeerimisele järgneb lapsevanemaks saa-
mine. Tegureid, mis pere planeerimist mõjutavad 
on mitmeid ja keerulisi, kuid siiski tahavad ini-
mesed lapsevanemateks saada. Bigneri (1985) jär-
gi on vanemlusele eri aegadel antud vägagi erine-
vaid sotsiaalseid tähendusi: 
• kodanikukohus 
• loodusseadus 
• soolise identiteedi väljendus 
• paarisuhte täiuslikumaks muutmine 
• normaalne vaimne seisund.

Anatoli Nekrassov on oma raamatus „Perekon-
na loomine” toonud välja lausa üheksa motiivi 
perekonna loomiseks. Tähtsamaiks on kindlasti 
laste sünd. Laps peab tulema aga armastuse ruu-

mi. Selleks on oluline, et osapooled teevad tõsist 
tööd iseenda, kui tulevaste lastevanemate kallal.

Sarnaselt perekonna võimalikele tüüpidele, on 
võimalik eristada ka vanemluse mõistes erinevaid 
tahke. 
• bioloogilist
• sotsiaalset
• juriidilist
• psühholoogilist. 

Psühholoogiline tahk on kõige keerulisem ja 
raskem, kuna siinkohal on võtmesõnaks kiindu-
mussuhe vanema ja lapse vahel. See mõjutab last 
kasvuperioodil kõige enam, sest sinna alla kuulub 
õige kasvatusstiil, hoolivus, tundekasvatus, väär-
tuskasvatus ning vaimsed väärtused.

Enne lapse saabumist perre, on kõik teoreeti-
line, see tähendab seda, et tulevased lapsevane-
mad unistavad ning planeerivad tulevikku. Teoo-
ria realiseeritakse praktikaks lapse saabudes. Sel 
ajahetkel tekivad kahe inimese vahel instinktid, 
tunded, kohustused, ootused, uued väärtushin-
nangud, suhtumine, positsioon ning vastutus, et 
nad ongi lapsevanemad. Samuti tekib igale perele 
omane kasvatusstiil.

Täiskasvanute suhtumine, seaduspärasused elus, 
ettearvatavus ning rutiin loovad meelelise turvali-

suse. Lapsel peab olema kogemus ning teadmine, 
et tema eksimused ei põhjusta tema hülgamist. 
Vanemliku hoolitsuseta lapsed vajavad reegleid ja 
rutiini, mis on seni elus puudunud, kuna see pa-
kub igatsetud korda ja turvatunnet. Laps mõõdab 
oma turvalisust füüsilise lähedusega, milleks on 
vanemate hoolivus ning armastus.

3. Milliste tulemusteni töö 
autor jõudis
• Lapsendamise motiiviks on sisemine soov saa-

da laps ja olla lapsevanem, mis omab väga suurt 
tähendust. Lapsendamise puhul on lapsevane-
maks saamine teistmoodi protsess kui bioloogi-
lise laste puhul – tuntakse suurt muutust enda 
kui inimese mõttemallides ning isiksuses.

• Ettevalmistavas protsessis, mis on kõige ae-
ganõudvam, tundsid suuremat vastutust lap-
sevanemad, kelle peres olid juba lapsed. Lap-
sendamise protsess tundub kas väga ilus või 
vastupidiselt liiga pime, kus puudub vähim-
gi tunnetus ja taju. Enim küsimusi on alguses 
lapse tausta kohta, mis on ajendiks osalema 
PRDIDE koolitustel ja kõige suurem toetus on 
abikaasalt.

„Tema hakkab nüüd saama kolm, ta teab, et ta on sündinud südamest. Ta isegi 
vahest ütleb meile seda! ... Ma seletasin talle, et sina tulid siia ilma hoopis 
teistmoodi ühe teise ema kõhust, aga meie suurest armastusest!“

kuga tekib vastutustunne ning uus mõtteviis 
lapse kasvatusse ning ellu tervikuna.

• Elu koos lapsega toob välja üldisemad kas-
vatusmured nagu piiride seadmine, tasakaalu 
leidmine, enesekehtestamine ning oma otsuse-
le kindlaks jäämine. Osad vanemad tunnevad 
raskusi lapse minevikuga seotud mõjutuste tõt-
tu, mis väljendub agressiivses käitumises. Lap-
sega räägitakse lapsendamisest, siis kui selleks 
on kõige sobivam hetk .

• Lapsega kohtumisel ja lapse perekonda saa-
bumisel tunnevad lapsevanemad rohkelt emot-
sioone, peamiselt positiivseid, nagu rõõm, põ-
nevus, ehmatus, nutt, närvilisus, erutus, vaprus 
ja ootusärevus. Enamus vanemad tunnevad 
esimesel kohtumisel „oma lapse“ ära, eriti me-
hed ja laps soovitakse kohe endaga kaasa võtta. 
Esmaseid kohtumispaikasid, mis reeglina on 
asutused, peetakse sürrealistlikeks, kus puudub 
privaatsus ja mugavus. Lapse perekonda tule-


