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100 aastase (Eesti) 

 argipäev 

Meist igaühel on oma Eesti.  

 

Missugune see riik on – sõltub, kelle pilgu läbi vaadata.  
 

Eduka ärimehe Eesti on sootuks midagi muud, kui mitut 
last kasvatava üksikema Eesti.  

 

Viletsa tervise tõttu hooldekodus 
elava üksiku inimese Eesti on hoopis 
erinev tema eakaaslase omast, keda 
ümbritsevad kodus tema armastavad 
lähedased.  



Rahvastiku vanuspüramiid 

 Hooldajatele - küsi, kuidas ta oma käed/nahk vastu 
peavad -  paku kätekreemi. Paku ka desvahendeid.  

 Küsi hooldajalt, kas peab valmis panema ka ravimid? 
Soovita ravimikarpi  

 Küsi hooldajalt, kas nad ise kasutavad mingeid 
pesukaitsmeid – paku pesukaitsmeid/sidemeid. 

 Küsi, kas vanaproua elab üksi – paku pants tooteid, 
lihtne kasutada. 

 

 Ära küsi „Kas soovite midagi veel?“ Sellele 
küsimusele on liiga lihtne „ei“ ütelda! 



Kuidas 100 aastane hakkama saab? 

 Ministeeriumi poolt loodud ja KOV-de poolt 
pakutavad erinevad teenused (nt 

üldhooldusteenus, koduteenus, isikuabi teenus 
intervallhooldus, päevahoiuteenus, tugiisiku teenus jt) 

 E–riik ja e-teenused 

 Sõber Google 

 

 Tegelik teadlikkus  

teenustest ja nende                      
kättesaadavus? 

 



 

 MTÜ Inkotuba alates 2001  

 Pidamatusteemalise teabe jagamine, tasuta nõustamine,  
põetushooldusvahendite müük 

 Üle 6000 kliendi aastas 
 

 

 

MTÜ Inkotuba  

 

 Inkotubades nõustatakse erinevatel 
teemadel: koduse hoolduse 
korraldamine, nahk ja hügieen, 
pidamatuse hooldus ja uriinipeetus, 
teave abi saamise võimalustest, 
abivahendite valimine, kasutamise 
õpetus.  

 Projektid: Omastehooldaja 
käsiraamat (EE ja RUS), 
omastehooldajate tugirühmad, 
eakate festival jt 
 

 

 



Riiklikud  ümberkorraldused 

 

 

 Omavalitsuste reform 

 
 „Reformi eesmärk on luua tugevate omavalitsustega Eesti, kus 

igas omavalitsuses on vähemalt üks tugev keskus ja sellega 
loogiliselt seotud ja hästi ühendatud tagamaa, mis toimivad 
tervikuna. Reformiga tekivad omavalitsused, mis suudavad 
täita oma funktsioone selliselt, et oleks tagatud piirkonna 
sotsiaalne areng ja pidev majanduskasv. Omavalitsused on 
võimalikult võrdse elanike arvuga ja ressurssidega, mis 
ühtivad suure osa seal elavate inimeste toimepiirkonnaga.“ 
 

 Palju uuendusi, pikalt planeeritud kuid täna on meil palju neid 
inimesi, kes ei tea, millises vallas nad nüüd elavad??  

 

 



 

 

Kuldne sügis 

Kõrge 
elukvaliteet 

Täisväärtuslik 
elu 

Aastad täis 
sära ja 

väärikust 
õnnelik 
eluõhtu 

Aktiivne 
vananemine 

Austus ja 
heaolu 

Iseseisvus 



EGGA – täna alles 20 aastane nooruk.  

 Teotahet ja ideid Eesti geriaatria eriala 
arendamiseks ja sidumiseks ühiskonna 
teiste teenustega! 

 

 Me oleme just nii tugevad, kui on meie 
kõige nõrgemad lülid. 



Tänan tähelepanu eest! 

www.kuivaks.ee 

 

http://www.kuivaks.ee/

