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Ilmselt pole kedagi, kes teaks kedagi, kes poleks kokku 
puutunud viljatusega. Või kui on, siis ilmselt sellepärast, 
et neist asjust ei taheta rääkida. Ajasime juttu kahe 
perega, kel tuli oma lapsukest pikalt oodata.
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Kaua tehtud,

asteaiaõpetajana töötav Piret Rannastu 
(31) ja insener-geodeet Armen Grigor-
jan (31) kohtusid 2009. aasta suvel, kui 
mõlemad olid 25aastased. Pärast paari-
aastast kooselu paar kihlus, kuid abiellu-

misega ei ole nad kiirustanud. Kui aga kahekesi oli 
juba piisavalt oldud ja sõpruskonnas hakkas kerkima 
väikestviisi beebibuum, tekkis ka Piretil ja Armenil 
2012. aasta suvel igatsus päris oma lapse järele.

Suts ja valmis?
Kuna noorte soov oli kindel ja kahe-
poolne, ei varjanud nad seda ka oma 
sõprade ja tuttavate eest. „Kõrvalt 
vaadates oli jäänud mulje, et lapsete-
gu on kiire ja lihtne, suts ja valmis,“ 
muigab Piret. „Hiljem, kui beebi ei 
tahtnud ega tahtnud tulla, ma muidugi 
väga kahetsesin seda ette hõiskamist.“

Pärast pooleaastast proovimist hak-
kas Piret mõtlema, et midagi on vales-
ti. Enam ta sel teemal eriti rääkida ei 
tahtnud ja tõmbus rohkem endasse. „Üks sõbran-
na mul siiski oli, kellele sain südant puistata. Lisaks 
andsid suurt jõudu Perefoorumi triibupüüdjad, kes 
elasid üksteisele sel teekonnal väga kaasa. Nendega 
sai koos nii rõõmustatud kui ka kurvastatud. Mõne-
ga neist suhtlen tänaseni,“ räägib Piret.

Kõrvitsamahl ja kuningakepiõli
Rasedaks jäämise nimel proovisid noored kõik-
võimalikke meetodeid, alates ohtrast kõrvitsamahla 
joomisest, mis pidi aitama emaka limaskesta kasva-

tada, kuni vitamiinide ja muude toidulisandite tar-
vitamiseni, nagu näiteks mungapipar ja kuninga-
kepiõli. Rääkimata täpselt ajastatud vahekorrast ja 
jalgade seinale viskamisest pärast seda.

„Selline plaanipärane seks ei ole aga teab mis 
erutav, mistõttu tekitas see aeg-ajalt pingeid. Samas 
oli see meie ühine väike projekt, unistus, mida taht-
sime üheskoos teostada, ja see jällegi mõjus meile 
positiivselt,“ tõdeb Piret.

Lõpuks, kui triipe oli püütud kümme kuud, min-
di spetsialisti jutule. Meestearstilt 
tulid eeskujulikud analüüside tu-
lemused. Piret aga vooris mööda 
naistearste, lasi teha munajuhade 
laparoskoopia, tarvitas mitmesu-
guseid ravimeid, et kasvatada li-
maskesta ja stimuleerida muna-
rakkude kasvu, ent tulemust ei 
mingit. Asi päädis sellega, et talle 
pandi diagnoos – põhjuseta vil-
jatus. „Hiljem sain teada, et kui 
võtad progesterooni juurde, siis 

tohib seda võtma hakata alles pärast ovulatsiooni, 
muidu ei pruugi see korralikult toimida,“ nendib 
naine. ”Mina alustasin alati tsükli 16. päeval ja minu 
pika tsükli puhul võis see olla liiga varakult.“

Ka kaks on perekond
Pireti sõnul tekkis tal vigase pruudi tunne. „Süüdis-
tasin ennast ja ütlesin Armenile korduvalt, et kui ta 
soovib leida endale naise, kes suudab talle lapse kin-
kida, siis mina teda kinni ei hoia. Tema rahustas mu 
iga kord maha ja kinnitas, et talle olen oluline just 
mina ja et ka kaks on perekond.“
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Piret aga ei suutnud taluda mõtet, et nad jäävadki 
lastetuks, ja hakkas rohkem uurima kunstliku viljas-
tamise kohta. „2014. aasta alguses alustasime juba 
ka ettevalmistustega IVFiks ehk kehaväliseks viljas-
tamiseks,“ meenutab naine. Siis aga vahetas ta töö-
kohta, mis lõi kogu elurütmi sassi, ka ei olnud tema 
näitajad ühel hetkel protseduuriks piisavalt head, 
mistõttu lükati IVFi tegemine edasi augustisse.

Aprillis, kui Piretil päevad ei tahtnud ega tahtnud 
alata, vedas Armen ta lausa kättpidi apteeki rase-
dustesti ostma. „Olin veendunud, et päevad hakka-
vad kohe pärast testi tegemist, nagu tavaliselt, aga 
seekord ilmus sinna kohe kaks triipu! Ma vist lausa 
lendasin sealt vannitoast välja, ise täiesti pisarates,“ 
lähevad tal praegugi silmad veekalkvele.

Psühholoogiline viljatus?
Ehkki rasedus kulges väga lihtsalt, pabistas Piret al-
guses ikka hoolega. „Pika ootamise miinus ongi see, 
et oled asja kohta nii palju uurinud ja teadlik ka kõi-
kidest pahadest võimalustest ning oskad karta kõige 
hullemat,“ möönab ta.

Raseduse 19. nädalal said nad teada, et tulemas 
on tütarlaps, ja siis oli noorte õnn piiritu. On seda 
tegelikult tänaseni. „Eliise Linda sünd oli võrdlemi-
si kerge ja minul on sellest vaid head mälestused,“ 
sõnab noor ema.

Kui Piret oma kogemusele tagasi vaatab, siis tun-
dub talle, et see viljatus oli pigem psühholoogilist 
laadi. „Meile küll soovitati võtta asja vabalt ja mitte 

üle mõelda, aga seda on lihtsam 
öelda kui teha. Tagantjärele näen, 
et just sel perioodil, kui töökohta 
vahetasin ja mõtted olidki mujal, 
samuti Armenil, kel oli töö juu-
res just alanud uus hooaeg, jäin 
ma lapseootele.“

Ta soovitab teistelegi: ehk 
tuleks muremõtete mõlgutami-
se asemel tehagi oma elus min-
gi suur muutus, vahetada töö- 

või elukohta, võtta lemmikloom, igal juhul hakata 
tegelema millegagi, mis tähelepanu mujale viiks. 
„Nii lased enesele märkamatult vaimu vabaks ja lap-
sel on siis ka kergem tulla,“ usub Piret nüüd.

Katkenud rasedus
Praegu kodune väikeettevõtja Helen (38) ja multi-
talent Martti Leetsar (34) kohtusid üheksa aastat 
tagasi. „See oli päris armastus, kohe algusest pea-
le. Kõik, mis oli enne seda, jäi hetkega sinnapaika,“ 
meenutab Helen. Noored olid oma valikus veendu-
nud ja hakkasid kohe ka koos elama. Neli aastat pä-
rast kohtumist Helen ja Martti abiellusid.

Ehkki lapsed olid nende meelest loomuliku paa-

risuhte osa, ei tundnud kumbki selle järele otsest 
tungi ja vajadust. „Minul oli laste saamisega armas-
tuse-vihkamise suhe. Ma küll nägin oma tulevikus 
lapsi, aga ma lihtsalt ei suutnud ette kujutada, et mul 
võiks ühel hetkel tekkida tahe neid päriselt ka saa-
da,“ tunnistab naine.

Ühel hetkel see tahe ikkagi tekkis. Mitte küll üle-
öö, kuid tasapisi siiski. „Lihtsalt hakkasime mõtiskle-
ma selle üle, millise näoga meie lapsed oleksid ja kui-
das me neid kasvataksime. Mulle hakkas üha rohkem 
meeldima mõte, et minu armastatud mehe kõrval 
võiks olla tema väike koopia,“ meenutab Helen.

Pärast kolmepäevast pulmapidu sõideti reisile ja 
sealt tagasi tulles oligi Helen lapseootel. Just nagu 
fi lmis. Aga nagu fi lm on ka päriselu mõnikord ette-
arvamatu. Kolme kuu pärast rasedus peetus. Kuna 
peetumine on üsna tavapärane ja sageli arstid sel-
lele põhjendust leida ei suudagi, siis sinnapaika see 
ka jäi. Uurima hakati asjaolusid rohkem siis, kui 
aasta pärast ka järgmine rasedus peetus. „Mul diag-
noositi geenmutatsioon, mis muu hulgas blokeerib 
organismi foolhappe omastamise võime, mistõttu 
pidin seda suurtes kogustes juurde võtma,“ selgitab 
Helen.

Rasedaks jäämisega Helenil ja Marttil probleeme 
ei olnud, küll aga beebi kandmisega. „Kui esimene 
kord selline kurb uudis tuli, sai abikaasa õlul nute-
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tud küll, aga liiga kaua sel teemal ei nämmutatud. 
Elasime oma elu edasi ja pidasime plaani järgmisel 
aastal uuesti proovida,“ kirjeldab Helen. Neid aas-
taid sai kokku neli.

Enam polnud enda valik
„Kõige rohkem häiris see, et kui varem oli otsus last 
mitte saada meie enda valik, siis nüüd justkui pol-
nud see enam meie teha,“ mäletab Helen toonaseid 
tundeid. Paar leppis omavahel kokku, et kui nad ei 
peakski kunagi lapsi saama, siis on nad õnnelikud ka 
lihtsalt kahekesi olles. „Aga mingi pöördumatu lap-
sesaamise soov oli meisse juba elama asunud,“ tun-
nistavad mõlemad.

„2014. aastal, kui järjekordne aasta oli möödas, 
andsime loodusele lihtsalt natuke rohkem voli,“ 
muheleb Helen. Ja kohe jäi ta ka uuesti rasedaks. 
Neljandat korda. Kui 12. nädalal loote südameke 
endiselt lõi, läksid naisel silmad märjaks küll. Isegi 
ultrahelipildi viis ta seekord koju. Varem ei olnud ta 
seda vajalikuks pidanud.

Et eelmised rasedused olid lõppenud kurvalt, ei 
julgenud Helen sedagi korda täiel rinnal nautida ega 
rääkinud oma ootusest pikka aega kellelegi. Kui nai-
ne 8. raseduskuul end lapsepuhkusele asutas, imes-
tas mõnigi kolleeg, miks ta töölt ära läheb. Kõhtu 
oli õnnestunud kenasti riietega varjata. „Ummisja-
lu rasedate joogasse ma ei tormanud ja turult or-
gaanilist porgandit ostma ka mitte,“nendib Helen. 
„Püüdsin lihtsalt positiivselt mõelda ja palju vett 
juua, mida ma muidu kogu aeg teha unustan.“

Päike tuli lõpuks välja
Mark sündis plaanilise keisrilõike abil Tartus Eli-
te kliinikus. Adrenaliini üledoosi tõttu nad sellest 
hetkest enam suurt ei mäleta, seda aga küll, et poja 
sünni ajal tuli päike välja. Terve järgmise nädala 
nautis pere kliiniku fantastilist eluolu. „Oeh, sellest 
võiks lausa eepose kirjutada,“ õhkab Helen.

Nüüd saab nende poeg Mark aastaseks ning He-
len ja Martti möödunud raskustele eriti tagasi ei 
vaata. „Milleks negatiivset endaga kaasas kanda. 
Öeldakse, et lapsed tulevad siis, kui selleks on aeg. 
Ju siis pidi nii minema,“ tõdevad nad.

Helen ütleb hoopis, et kui kogu loost midagi po-
sitiivset leida, siis seda, et nad jõudsid nelja aasta 
jooksul läbi arutada nii palju erinevaid lastega seotud 
mõtteid-tundeid, aga ka hirme ja murekohti, mistõt-
tu teadsid nad täpselt, mida teineteiselt poja tulles 
oodata. „See palju räägitud keeruline ja suhet proovi-
le panev lapse esimene aasta on olnud armastust täis 
ja üldse mitte nii raske. Me olime selleks lihtsalt nii 
valmis,“ naeratab ta. „Naudime oma õnne ja mõlgu-
tame mõtteid teisest lapsest, olles seejuures teadli-
kud, et probleemid võivad korduda.“ 
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