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Murrame Depressiooni kampaania

Taust:

• Eestis aastaid kestnud vaimse tervise kriis, mida võimendas COVID-pandeemia.

• CENTAR-i poolt ravimiettevõte Janssen tellimusel valminud uuring, mis kinnitas mõõduka ja raskekujulise depressiooni järjest 
agressiivsemat levikut just noorte ja laste seas

• CENTAR-i uuring esmakordselt pani depressioonile riigi ja ühiskonna seisukohast „hinnasildi“, ehk siis seostas vaimse tervise 
kriisi otsese kuluga riigi jaoks

Kampaania eesmärk:

• Esmakordse depressiooni kulusid hindava uuringu läbi viimine ja kommunikeerimine erinevatele valdkonna osapooltele ja 
seeläbi uue informatsiooni ja vaatenurga toomine vaimse tervise valkonda, et soodustada arenguid ja lahenduste leidmist. 

• Läbi „tavainimese“ kogemuslugude ning ekspertide tõsta teadlikkust laiema avalikkuse seas: kuidas depressioonisümptomeid ära 
tunda, kuidas abi otsida, miks on ravikuuri täielik läbimine vajalik jne.

• Ettevõttena keskendub Janssen depressiooni valdkonna raviarengutele ja on eeskätt tervishoiuvaldkonna partner.  Jansseni 
kampaania eesmärk oli panustada Eesti vaimse tervise valdkonna arengutesse, et aidata valupunkte paremini välja tuua ja 
seeläbi kaasa aidata lahenduste loomisele ning parandada inimeste ligipääsu õigeaegsele abile ja ravile.

Kampaania strateegia:

• Kampaania kahes faasis: esiteks CENTAR-i uuringu kesksete tulemuste sõnastamine ning kajastamine meedias, otsustajateni 
toimetamine

• Teiseks Jansseni ja Postimees Grupi eriprojekti korras laiemale publikule suunatud ning inimeste kogemustele toetuv 
sisuturunduskampaania eesti ja vene keeles



1 faas: valitud CENTAR-uuringuga seotud kajastused







CENTAR-i uuringu kommunikatsioonitegevuse järellainetusena 
arenenud lood:



2 faas: Murrame Depressiooni kampaania koostöös Postimees Grupiga 
– erileht (29. november 2021)

• Ilmus Postimehe põhilehe 
ning Pärnu Postimees, 
Lõuna-Eesti Postimees, 
Sakala, Virumaa Teataja
ja Järvamaa Teataja vahel

• Kogutiraaž umbes 80 000



Sisuturundusrubriik: podcastid + artiklid
www.postimees.ee/murrame-depressiooni
https://rus.postimees.ee/section/5777

• Kokku 7 podcasti + kokkuvõtvad 
artiklid

• 5 eesti keeles
• 2 podcasti + 4 artiklit vene keeles
• Artiklite lugemisi kokku umbes 43 

000
• Podcastide kuulamisi üle 10 

tuhande

http://www.postimees.ee/murrame-depressiooni
https://rus.postimees.ee/section/5777


Kampaania lühikokkuvõte

Kahes faasis tehtud kampaania käigus tegime tihedat koostööd kõigi aktiivsemate asjaosalistega vaimse
tervise valdkonnas. CENTARi uuringu tulemused ja nende kommunikatsioon andsid valdkonna osapooltele
olulist lisainformatsiooni vaimse tervise valdkonna valupunktide kohta.

Kampaania vältel ja selle järel toimus vaimse tervise valdkonnas palju olulisi arenguid. CENTAR uuring ja
selle kommunikatsioon andis paljudele huvigruppidele täiendavad argumendid, mille toel vaimse tervisega
seonduvat üha uuesti päevakorda tõsta. Muuhulgas esitleti uuringu tulemusi ka Vilja Toomasti juhtimisel
Riigikogus moodustatud Vaimse Tervise toetusrühma seminaril. Esmakordselt depressiooni kulusid
mõõtnud uuringu tulemused leidsid seminaril laiapõhjalist arutelu ja andis uut lisainformatsiooni
valdkonna otsustajatele. Toetusrühma seminari lõpus otsustati, et probleem on tõepoolest akuutne ja
valdkond vajab rohkem tähelepanu ning leiti võimalusi, kuidas luua Sotsiaalministeeriumis eraldiseisev
vaimse tervise osakond.

Meil on hea meel, et uuring ja selle kommunikatsioon on andnud sellelele olulisele valdkonnale uut
lisainformatsiooni ja perspektiivi.

Postimehega koostöös tehtud, laiemale avalikkusele suunatud kampaania jõudis läbi Postimehe kui ka
sotsiaalmeedia kümnete tuhandete inimesteni, kes said nendest lugudest infot depressiooni kohta ning
loodetavasti abivajajad ka julgustust ja abi. Erinevalt mõnestki varasemast sarnasest kampaaniast oli
Murrame Depressiooni keskne sõnum positiivne ja võimestav: depressioon on haigus nagu iga teine – kui
seda õigel ajal ja õigel viisil ravida, saab kõik korda!


