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„Töö saviväljal“ ehk saviteraapia - mis see on?



Saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse ennast ja oma tundeid nii 
sõnaliselt kui kehaliselt väljendada hoitud turvalises keskkonnas.

Meetodi töötas välja prof. Heinz Deuser Saksamaal aastatel 1970-1980, 
kasutades sealjuures järgnevaid psühholoogilisi ja pedagoogilisi teooriaid: 

- humanistlik psühholoogia (A.Maslow jt), 

- C.R.Jungi psühholoogiline kontseptsioon (sümbolid, arheotüübid, müüdid), 

- Piaget arenguteooria, 

- Winnicott’i suhete arengu teooria, 

- Bowlby kiindumussuhte teooria.



Saviteraapial on selged piirid ja samas ka 
piiramatud võimalused. 

On kast saviga, kauss veega, turvaline inimene (saatja) 
istub kõrval, on topelt „hoidmine“.



Kõik mis meiega elu jooksul juhtub,

...jääb meie kehasse reaalsete pingetena 
lihastes, elundites ja kudedes. Saviteraapia on 
loovprotsess, mis annab võimaluse oma 
tundeid kehaliselt välja reageerida, toime 
tulla selle TEISEGA. Saab haarata, võtta, olla 
agressiivne, rünnata, väljendada oma jõudu, 
viha ja raevu või ahastust, kurbust, nn 
“võidelda draakoniga”, mis on konflikti ja selle 
lahendamise sümboliks. 



Saviteraapiat kasutatakse põhiliselt töös laste ja 
täiskasvanutega psühhiaatrias ja traumateraapias, 
samuti rehabilitatsioonis.

„Töö saviväljal annab palju võimalusi, et töötada erinevate 
vanusegruppidega ja erinevate murekohtadega, nii laste kui ka 
täiskasvanutega. Savitöö meetod põimib 

sõnalise ja kehalise koostöö, 

mille aluseks on hea kontakt osapoolte vahel. 

Tekib usaldus ja avatus ja uudishimu 

nii enda kui maailma suhtes.“



Kellele? 

Saviteraapia sobib hästi järgmistel juhtudel:

• traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms),

• erivajadused,

• ülitundlikkus,

• füüsilised vaevused,

• nõrk motoorika,

• hüperaktiivsus ja keskendumisraskused,

• psühhosomaatilised sümptomid,

• muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, 
kooliprobleemidega, suhetega.



“Töö saviväljal” soodustab aju arengut, kuna kahe käega tööd tehes 
„suhtlevad“ omavahel vasak ja parem ajupoolkera. Tänu sellele 
paranevad erinevate ajukeskuste vahel olemasolevad seosed ning tekib 
juurdepääs traumakolletele ajus.

• Saviväljal läheb inimene tagasi lapse faasi, kus maailma avastatakse 
läbi puudutuse. Suur inimene unustab selle ära.

• Väike laps katsub savivälja kogu kehaga. Saviväli annab

piiramatult võimalusi eksperimenteerida erinevaid puudutusi, olla 
kontaktis välisega.



• Käed ja keha on seotud – ükskõik, mida sa kätega teed, teed sa kogu 
oma kehaga - last peast puudutades liiguvad ka tema varbad.

• Teraapias vaadatakse, kuidas käed liiguvad, mitte miks need midagi 
teevad – kuidas see organ töötab? Mida käed otsivad, vajavad? Ja 
millised on savi võimalused seda anda? 

(Proovi naerdes käsi kõvasti rusikas hoida või vihast nägu tehes 
näppudega mängida). 

• Keha mäletab kõiki kogemusi, nii halbu kui ka häid. Kui savikast annab 
häid kogemusi, siis talletub ka see.



Protsessi pikkus

Saviteraapia protsess on pikaajaline. 

Soovitatav on minimaalselt 10 seanssi. 

Ühe seansi pikkus on lastega tavaliselt kuni 45 minutit, täiskasvanutega 
kuni 1,5 h ja töö toimub enamasti individuaalselt.



LAPS 

Kuni 21 a

TÄISKASVANU 

Alates 21a

Silmad lahti Silmad kinni

 Täiskasvanud saavad palju informatsiooni silmade kaudu. 

Seetõttu töötatakse ka silmad kinni, sest seeläbi tulevad 

teistsugused seosed ning tunnetus muutub sügavamaks.

Töötavad ca 30-45 minutit Töötavad ca 1-1,5 h

Objektid olulised

 Vajavad rohkem suunamist

Objektid ei ole nii olulised

 Vajavad vähem suunamist. Pigem oluline liikuda tagasi 

kehatunnetuseni, mille osas võivad abi vajada. Sellele võib 

kaasa aidata konkreetne loodud objekt. Objekt selle jaoks, 

et jõuda iseenda tunnetamiseni, terviklikkuseni. Teisiti 

öeldes - kuidas on see objekt minuga suhetes ja aitab mul 

jõuda iseendani.

Jutukus

 Lood, pildid, rollimängud

Vähem jutukad töö tegemise ajal

 Sisemised tunded, kogemused, mõtlemine

 Reflekteerimine peale töö tegemist

Vähe praktilisi kogemusi

 Eksperimenteerimine saviväljal

Rohkem praktilisi elulisi kogemusi

 Toetavad, mõjutavad protsessi



LAPS 

Kuni 21 a

TÄISKASVANU 

Alates 21a

Loomulik aktiivsus saviväljal, spontaansus. 

Vähem teadvustatud kontrolli

Ratsionaalne, aga samas tunnetuslik

 Vajadus enda tegevust mõista, mõtestada

 Rohkem keskendatust keha tunnetusele

 Rohkem kontrolli enda tegevuse üle

Väline pilt

 eesmärk midagi üles ehitada

Sisemine pilt

Kontakt maailmaga Kontakt iseendaga

Kehatöös on vähe teadlikkust Kehatöös rohkem teadlikkust

Dialoog saatjaga Dialoog iseendaga

 saatja loob selleks vajaliku ruumi



Teraapia tingimused ja saatja roll 

• Oluline on ruumi loomine teraapia jaoks.

• Kui õnnestub luua õiged tingimused ja suhe töö tegijaga, siis inimene 
saab tööle hakata potentsiaaliga, võimalusega ning arengus edasi 
liikuda.

• Saatja ülesandeks on aidata otsida seda, mida inimene vajab.

• 70% tervenemisprotsessist toimub tänu heale suhtele, ülejäänud 
oleneb meetodist.



Saviväljal orienteerumine 

Ka täiskasvanud vajavad aega ruumis ja saviväljal orienteerumiseks ehk 
kohanemiseks. Selle jaoks peab andma aega nagu lastelegi. Kui on 
probleem orienteerumisega ning on näha pinget kehas, siis on hea 
öelda rahulikult näiteks:

“Võta aega”, “Tunneta, kas toolil on mugav istuda”, “Kas jalad on 
kindlalt maas?” jne.



Kontakt saviväljaga 

Alustamiseks on 3 võimalust :

• Elu on piisavalt hea tunnetusega

• Mina olen kontrollija tunnetusega – kasutades varasemalt omandatud 
eluga toimetuleku strateegiaid 

• Alustamine suure traumaga - representeerib biograafia teemasid



• Täiskasvanul ei pruugi olla kerge saviväljaga kontakti luua. Kui see on 
keeruline, siis aitab see, kui liikuda ikkagi liigutustega edasi. 
Teadlikkuseni iseendast on võimalik liikuda läbi liigutuste ja objekti 
tunnetamise ning seeläbi jõuda endani. 

• Töö täiskasvanutega on töö suhetega, mina tasandil. Kuidas mingi 
objekt peab olema, et see saaks olla minu jaoks nii, et saaksin 
kontakti iseendaga, muutuda tervikuks. Kontakt endaga kui 
objektiga. Seejärel saan enda tegutsemist peegeldada. 

• Eesmärgiks on tasakaalu loomine keha, emotsioonide ja kognitsiooni
vahel. 



Täiskasvanute töö teemad

18-30a - suhe iseendaga
• Ühiskondliku positsiooni stabiliseerumine, maailmas koha leidmine
• Otsus, mis on minu arvamus millestki. Mis on minu arvamus, minu nägemus
• Saada järeltulijaid ja kasvatada üles järgmine põlvkond

30-45/50a
• Sotsiaalne positsioon
• Suhe teise inimesega
• Eluliste seoste mõistmine
• Olukord- vastandid- võimalused
• Identiteet naise ja mehena
• Omada eesmärki partneriga
• Olla instants - ette anda piirid ja moraalinormid järgmisele põlvkonnale
50-100a 
• Ei ole võimeline enam lapsi saama
• Võimalus olla vana
• Käitumuslikud kriisid
• Mis oli minevikus, mis peaks olema nüüd



Sidekoe seos arenguastmetega

Sidekude on kommunikatsioonivõrgustik. 

„Iga haigestumisega kaasnevad sidekoe kahjustused. Sidekude koosneb 
kahest koostisosast - elastiinist ja kollageenist, viimane on veel lahustamata 
valk, mis soojendamisel või keetmisel muutub kallerdiseks. Midagi kartes 
ehitame hirmuseina, mis nagu kile ümbritseb sidekoe rakku, ning sellest ka 
pinge…”
Tsitaat „Töö saviväljal“ õpingute lõputööst (Merlin Mandre, 2016)

Sidekude on seotud inimese arenguga. Liigutused saviväljal väljendavad 
arenguastet ning aktiveerivad teatud sidekoe liine.



Sidekude on võimalik saviväljal aktiveerida. 
Selleks on 4 erinevat viisi



4 viisi sidekoe aktiveerimiseks

1) Vormimine – venitamine/vabastamine; pikilihaste aktiveerimine; 
aeglased liigutused 

2) Liigutamine – kiikumine; rütmiline liikumine; kõndimine/hüppamine

3) Kommunikatsioon/suhtlus – tunnetuslikkus; kehapilt ja keha 
tunnetus; teadlikkus eneseregulatsioonist; tasakaalukus

4) Vitalisatsioon – surve avaldamine/tõmbamine; aeglased liigutused; 
kehast teadlik olemine



Trauma



• Trauma on kõik see, mis paneb inimeses osa energia seisma, nö 
külmutab selle. Seetõttu peab näiteks inimene tegema palju selleks 
ehk kulutama energiat, et saavutada millegagi või kellegagi kontakti. 
See väljendub ka saviväljal.

• Töö saviväljal aitab läbi füüsilise keha jõuda hetkeni, kus toimus 
trauma. Kohaloleku abil on võimalik see hetk tuua saviväljale ja seal 
seda lahendada. Aga just kohaloleku kaudu, sest niimoodi keha 
teadvustab minevikuhetke, traumat ja olevikuhetke. Trauma püsibki 
sellepärast, et tal ei lasta praegusesse hetke tulla ja siin ära laheneda.

Tsitaat „Töö saviväljal“ õpingute lõputööst (Annika Metsar, Oljona Damaskina, Lüüri
Korman, Kristel Jõgi, mai 2016)



Mida kliendid on öelnud:
Klient (38a): 

Küsimusele seose lapsega sain vastuse. Asjad, mis eneseteraapias välja tulid, 

andsid parema tajumise enda olukorrast. Jäid küll ka mingid koodid, mis lahti ei 

tulnud veel aga üldiselt olid teemad selged. Tuli teadlikkus/teadvustamine. 

Aktsepteerimine, äratundmine, hetkeolukorra teadvustamine. Savitöö aitas 

tähelepanu pöörata mingitele aspektidele elus. Enda märkamine PÄRISELT. 

Ressursside nägemine. Seansi lõpus kokkuvõtvad arutelud meeldisid - vinge 

lisaväärtus teadvustamise näol. Hea ja turvaline kontakt saatjaga. Lisaks oli veel 

see, et võtan antidepressante, mis teevad emotsionaalselt tuimaks aga savitööga 

tuli tugev igatsus kontakti järele. Tahe tunda, mida AD maha võtab. Oli avardav 

protsess.

Raskes elusituatsioonis aitaks emotsionaalset ja vaimset tasakaalu leida. Eriti 

soovitaks lastele aga täiskasvanuile ka. Eriti teadlikele täiskasvanutele.



Klient (46a): 

Mul on käed ja õlavööde väga nõrgad aga suutsin üllatavalt palju ja tugevalt teha 

kuigi lühikest aega. Üllatav oli see, et polegi vaja praktiliselt midagi suurt teha aga 

koged sellist sügavat kontaktis olemist, mis läbib kogu keha. Märkasin, et 

muutusin julgemaks oma soovidega, märkasin ennast ja mida mina tahan. 

Hakkasin väljenduma resoluutsemalt kus vaja. Emotsioonid ei käinud enam minust 

niimoodi üle, suutsin jääda rahulikumaks pingelistes olukordades, mis muidu 

mõjutasid rohkem. Lapsepõlve teemad kerkisid esile. Hea, et oli saatjaga usaldus, 

mis lubas neid rännakuid teha.

Saab endast rohkem teada - oma olukorrast ning ressurssidest.



• Klient (65a):

Parkinsoni tõve tõttu on mul tasakaaluhäired ja magamisega probleemid. 

Saviteraapia aitas käte värinat vähemaks saada ja hakkasin paremini magama. 

Tasakaal läks samuti paremaks. Neuroloog ütles, et see teraapia on mul ühe ravimi 

eest, saingi võtta ühte ravimit selle võrra vähem. 

Saviteraapia oli minu jaoks füsioteraapia.
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