
MHP - Käsiraamatud vaimse tervise edendamiseks

 Koolid
 Töökohad
 Eakate hoolekandeasutused

MHP Hands projekti (2010-2013) käigus koostati 
koostöös Iirimaa, Saksamaa, Soome, Eesti, Austria, Poola 
ning Kreeka partneritega kolm vaimse tervise ja heaolu 
edendamise käsiraamatut, mis on suunatud kolmele 
põhilisele inimest  ümbritsevale keskkonnale: 

Kellele on käsiraamatud mõeldud?

Kes peaksid käsiraamatut kasutama?

Tähelepanu pööramine vaimse tervise edendam-

isele muutub ühiskonnas järjest olulisemaks. 

Vaimse tervise probleemide sagedus on kasvanud 

kogu Euroopas ning on jõutud arusaamisele, kui 

oluline on inimeste positiivse vaimse tervise ja 

heaolu edendamine ning vaimse tervise teenuste 

kättesaadavuse parandamine.  

Keskkonnad, milles me töötame, õpime ja mäng-

ime, etendavad olulist rolli meie vaimse heaolu 

hoidmisel ja edendamisel ning vaimse tervise prob-

leemide ennetamisel. Nendes keskkondades me 

veedame oma aega ning nende keskkondade oma-

dused mõjutavad otseselt meie vaimset tervist ja 

heaolu. 

Paljude inimeste jaoks on keeruline mõista, kuidas 

ümbritsevad keskkonnad saavad edendada vaim-

set tervist. Käsiraamatu kasutajad saavad teadmisi 

selle kohta, kuidas kavandada õpilaste, töötajate ja 

eakate inimeste vaimset tervist edendavaid sekku-

misi. Lisaks sisaldavad käsiraamatud ka näiteid 

vaimset tervist edendavatest sekkumistest ning 

toovad välja kirjelduse sekkumiste protsessidest ja 

tööviisidest, mida saab jälgida programmi läbi viies.

Vaimse tervise edendamine: 

Vaimse tervise edendamine erineb vaimse tervise probleemide 
ennetamisest: 

“See tähendab positiivse vaimse tervise edendamist läbi psühholoo-
gilise heaolu, kompetentsuse ja paindlikkuse arendamise ning 
inimest ümbritsevate keskkondade tingimuste parandamise.” ² 

Mida tähendab vaimse tervise edendamine?

Haiguste asemel inimese positiivsele tervisele ja heaolule 
keskendumine
Tähelepanu pööramine elanikkonnale tervikuna nende 
igapäevases elukeskkonnas
Keskendumine tervist hoidvatele teguritele mitte 
tagajärgede lahendamisele
Keskendumine vaimset tervist edendavatele kaitseteguritele
Selliste strateegiate kasutamine nagu kommunikatsioon, 
hariduse edendamine, poliitika arendamine, muudatused 
organisatsioonides,  kogukonna arendamine ja 
piirkondlikud tegevused. 
Elanikkonna teadlikkuse tugevdamine
Tervishoiu-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna kaasamine.


  



  




 

Käsiraamatute sihtrühmadeks on haridusasutuste töötajad; 
juhid; eakate hooldajad. Käsiraamatuid saavad kasutada kõik 
huvilised ning eelnevad teadmised vaimsest tervisest ei ole 
vajalikud – kogu vajaliku materjali leiab käsiraamatutest. 
Lisamaterjali leiab Euroopa MHP võrgustiku kodulehelt¹.

ET

¹ www.mentalhealthpromotion.net
² WHO (2004) Prevention of mental disorders. WHO, Geneva. 
  www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf 

Rohkem informatsiooni käsiraamatute kohta leiab: www.mentalhealthpromotion.net



Harjutuste struktuur

Iga peatükk sisaldab liskas ka alateemasid, näiteks: 

  Elustiili valikud, füüsiline aktiivsus ja harjutused  
  Suhtlemine, osalemine ning tähendusrikkad 
        suhted 
  Probleemide varane märkamine, hooldajate 
         toetamine ning toetav elukeskkond   

Tervislik elustiil ning sellega seotud tegutsemine 
Sotsialsieerumine ja tähendusrikkad tegevused 
Kunst ja loovus
Varajane märkamine ja sekkumised 
Toetavad hooldajad

 
 
 
 
 

Vaimse tervise edendamine 
eakatel

Rohkem informatsiooni töökohtade käsiraamatute kohta saab - (Inglise keeles) Pia Solin, THL: pia.solin@thl.� | 
Almut Bachinger, FRK: almut.bachinger @w.roteskreuz.at / Või (eesti keeles)  Airi Värnik, ERSI:  airiv@online.ee | Merike Sisask, ERSI: sisask.merike@gmail.com | 

Airi Mitendorf, ERSI: amitendorf@suicidology.ee

Miks eakate hoolekandes?

Positiivne vaimne tervis ja heaolu on väga olulised 
tervise komponendid ka elu hilisemas eas. Eakate 
vaimse tervise edendamine aitab neil säilitada 
aktiivset, nauditavat ja tervislikku elustiili ning 
samuti väärustab nende poolt antud panust 
ühiskonnale. Hea tervis ja kõrge elukvaliteet 
vähendavad vaimse tervise probleemide 
tekkimise riske. 
Depressioon, ärevus ja suitsiidid on tõsised probl-
eemid, mis on väga levinud ka eakate hulgas. 
Probleeme ei põhjusta vananemine ise, vaid 
sellega kaasnevad sotsiaalsed ja psühholoogilised 
väljakutsed, näiteks nagu pensionile jäämine, 
isolatsioon ja üksindus. 
Käsiraamatus esitatud materjal toetab nende 
väljakutsetega toimetulekut läbi eakate ja nende 
hooldajate elukvaliteedi ning heaolu edendamise. 
Vaimse tervise edendamine avaldab eakatega 
tegelevatele spetsialistidele positiivset mõju ning 
toetab neid selles keerulises töös.  Käsiraamat 
pakub praktilisi ja efektiivseid tööriistu ning tehni-
kaid vaimset tervist edendavate tegevuste läbivi-
imiseks - see aitab nii ennetada probleemide 
kuhjumist  kui ka edendab vaimset tervist. 
Käsiraamatust saadud teadmised aitavad märgata 
ja identi�tseerida vaimse tervise probleeme eaka-
tel. Käsiraamatus kirjeldatud tegevusi on lihtne 
integreerida igapäevastesse rutiinsetesse tege-
vustesse.

Kolm peamist teemavaldkonda eakatele 
suunatud käsiraamatus on: 

Teemad eakatele suunatud käsiraamatus

Ringi suurus annab
ülevaate tegevuse
populaarsusest eakate
hulgas

Televiisori
vaatamine

Kunsti ürituste
külastamine

Filmide
vaatamine

Raamatute
lugemine

Käsitöö
tekstiilidega

Osalev, loov

Individuaalne

Tarbimisel põhinev

Kollektiivne

Igapäevane raadio 
kuulamine

Ujumine

Maalimine/
üksinda

kirjutamine

Ajalooliste mälestiste
külastamine

Muuseumi
külastamine

Ühingutesse
kuulumine

Raamatukogu
külastamine

Jalutamine
Kunstiklass

Tantsimine

Mängimine

Kunstiklubi

Harrastus-
sportlane

Harrastus-
kunstnik




