
LUGEMINE. TEINE ÜLESANNE. Küsimused 2–11. Lugege teksti. Valige teksti kõrvalt 

lünka (2-11) sobiv lause. Kirjutage lünka valitud lause ees olev täht (A, B või C).  

Kus on lapse koht? 

Mõned pered võtavad oma lapsed kõikjale kaasa, teised ei käi lastega poes ega külaski. Mis koht on 
lapsele sobilik ja mis mitte? 

Kolme tütre ema Mari meenutab, et kui esimene laps oli pisike, jätsid nad mehega reisile minnes tite 
vanaemaga koju. (2) ….. Nimelt on tütar ema moodi krapsakas ning eakas vanaema ei jaksanud 
temaga võidu müdistada. Nii hakkas Laura vanematega kaasas käima.  

 “Autos ma teda toitsin, vahetasin mähkmeid, ei osanud enam muud moodi eladagi,” meenutab Mari. 
(3) ….. “Ma ei pea muretsema, et nad ei saa hakkama, või nende pärast piinlikkust tundma. Olen 
rahul, et neid sünnist saati kõikjale kaasa tarisin,” tõdeb Mari. “Imestasin veel mõni aasta tagasi, et 
välismaal nii palju lapsi näha oli. Meil ei käidud imikutega eriti ringi. Eks meil polnud ka sobivaid 
vahendeid – kõhukotte, turvahälle.” (4) ….. Läti aga on selles asjas ikka veel pikalt maha jäänud. 
“Suvel reisisin kuuvanuse lapsega Riiga ja kogu hotelli personal käis mind vaatamas kui ilmaimet.”  

Ajakirjatoimetaja Violetta sai oma lapseootusest teada vahetult peale töökohavahetust. (5)….. Sageli 
võis läbi tema töökoha nõupidamisruumi klaasuste näha vankris põõnavat Harrit või kiikus laps 
turvahälliga töölaual. “Koosolekud olid küll hullud. Arvasin, et inimeste seas kasvav laps on 
sotsiaalsem ega võõrasta, kuid temaga on vastupidi. Enamasti lõppesid mu koosolekud üsna ruttu, kui 
nuttu kuulsin,” räägib Violetta. Enne Harri aastaseks saamist jõudis üks naiskolleeg üsna otse mainida, 
et lasteaed tööl tuleks lõpetada. (6)….. “Ema sai infarkti ja mul polnud võimalik enam iga päev linna 
tööle sõita. Otsustasin lapsehoolduspuhkusele minna, kuigi majanduslikult tundus see ikka väga hull 
samm,” meenutab Violetta.  

Sügisel aastaseks saanud aktiivse tüdruku ema Getlin käib lapsega koos koolis, kuid need ongi 
emadele mõeldud loengud ja karjuva tite korral räägib õppejõud lihtsalt kõvemini. “Aga kindlasti ei 
lähe ma lapsega enam pidutsevate sõbrannade juurde, kes suitsetavad või võtavad napsi samas ruumis, 
kus mu laps on,” teatab Getlin. (7)…… Sest seal ei saa vingerdavat last ohjeldada. Küll aga käis ta 
koos lapsega naistearsti juures. “Sõbranna rääkis oma arstilkäigust, et tal üritas õde seni lapse 
tähelepanu köita, kui arst emmega tegeles.”  

Getlin ei lase end aeg-ajalt ette tulevatest ebameeldivatest seikadest häirida, muidu ei saakski kuskil 
käia. “Parem on külas käia nende juures, kel endil väikesed lapsed, sest nemad saavad aru, et 
jõmpsikas on täiesti normaalne, kui ta agaralt tegutseb, mitte nurgas ei istu.”  

Getlinil pole seni kuskil käimata jäänud ja laps on ikka kaasas olnud. “(8)….. Minult on valjuhäälselt 
nõutud unise ja viriseva lapsega bussist väljumist vaid üks peatus enne lõpp-peatust! Mõne arvates 
peaksid emad ilmselt kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni kodus luku taga istuma,” märgib Getlin 
irooniliselt.  

Psühholoog Ivika Põldsepp selgitab, et lapse esimestel eluaastatel peavad vanemad oma elustiili 
muutma. “(9) ….. Paraku ei muuda selline harjutamine last elus paremini kohanevaks, halvemal juhul 
võivad tagajärjed olla isegi vastupidised.”  

Psühholoog ei poolda väikelapse kõikjale kaasa vedamist ega arva, et talle on huvitav olla tundide 
kaupa loengus, kontoris, kärarikkas kaubamajas või mujal.  

Kindlasti tekib igas väikeste lastega peres kahtlusi oluliste otsuste tegemisel ning oma igapäevaelu 
korraldamisel.  

Hea, kui arvestatakse riskidega, mis puudutavad lapse viimist tavalisest erinevasse keskkonda. (10) 

….. “Mõistlik oleks enne minekut teha eelluuret – kas tasub last kaasa võtta või kujuneb ettevõtmisest 
piin lapsele, endale ja ümbritsevatele inimestele,” selgitab Ivika Põldsepp.  

Välismaal käiakse tõepoolest lastega palju rohkem väljas kui Eestis. (11) ….. Sama olulised on Eesti 
ja arenenud riikide vahelised erinevused selles, kuidas keskkonna kujundamisel ja teenuste osutamisel 
on väikese inimese vajadustele mõeldud. 
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2. 
A Esimesest korrast sai harjumus ning nii harjus tüdruk vanaemaga olema.  

B Tüdruk aga osutus virilaks ning igatses kõik see aeg ema järele. 

C Küllap oleks nii tehtud ka edaspidi, kui tütar poleks osutunud liiga elavaloomuliseks. 
 

3.  
A Paljud inimesed ei usu, et vanematega koos reisimine lastele eriti kasuks tuleks.  

B Ta usub, et tema laste arengule on vanematega koos ringireisimine igati kasuks tulnud. 

C Mari tunnistab, et varajane reisimine ei tule ehk kasuks lapse emotsionaalsele arengule. 
 

4.  
A Samas kiidab Mari, et Eesti on läänemaailmale lastega reisimises järele jõudmas.  

B Samas kurdab Mari, et Eesti pole lapsega reisimises veel läänemaailmale järele jõudnud.  

C Erinevalt Euroopa riikidest ei võeta Eestis väikesi lapsi veel praegugi reisidele kaasa.  
 

5.  
A Seetõttu oli lapsega koju jäämine lihtsam kui juba pikka aega samas kohas töötades.  

B Nii otsustas Violetta jääda pärast lapse sündi koju ja üritada seal oma tööd jätkata. 

C Seepärast ei jäänud ta peale lapse sündi koju, vaid otsustas titaga koos tööd tegema hakata.  
 

6.  
A Kuna aga ülemuse arvates oli olukord normaalne, töötas naine edasi, kuni saatus vahele  astus. 

B Et ka ülemuse arvates polnud olukord normaalne, siis otsustas Violetta lapsega koju jääda.  

C Enamik inimesi pidas Violettat ebanormaalseks ning seetõttu jäigi ta lõpuks lapsega koju.  
 

7.  
A Getlini arvates pole eriti palju neid kohti, kuhu lapsega minna ei saa. 

B Lapsega ei saa minna hambaarstile ja kosmeetiku juurde, teab Getlin. 

C Kosmeetiku ja hambaarsti juures oodates püüab Getlin lapsele tegevust leida. 
 

8.  
A Inimesed suhtuvad väikese lapsega emasse enamasti positiivselt. 

B Lihtsalt eri kohtades on näha inimeste erinev suhtumine lapsega emadesse. 

C Mida aasta edasi, seda normaalsemaks lapsega väljas käivat ema peetakse.  
 

9.  
A Kindel on see, et lapsest saab hea suhtleja, kui temaga varakult ringi käima hakata.  

B Lastega koos väljas käimine aitab kindlasti kaasa nende kohanemisvõime arengule. 

C Paljude arvates õpib laps suhtlema, kui temaga juba imikueas käia erinevates kohtades. 
 

10.  

A Üleliia muretsevad vanemad kipuvad aga probleeme tekitama ka seal, kus neid tegelikult pole.  

B Probleemiks pole ka see, kui vanemad ei suuda end asetada lapse olukorda. 

C Hoolivad vanemad püüavad mõelda ette ja asetada end lapse olukorda. 
 

11.  

A Sellel on muidki põhjusi kui teistsugused sotsiaalsed tavad ja inimeste hoiakud. 

B See aga tähendab eelkõige erinevusi tavades ja hoiakutes, mitte keskkonnas. 

C Esmatähtsad on inimeste hoiakud ja suhtumised, palju vähem tähtis on keskkond, milles elame. 
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