
        Lisa 1 
        Türi valla arengukavale 2014-2018 

 

Valdkondade hetkeseisu analüüs (SWOT) 

 
Juhtimine ja arengu rahastamine  

 
Tugevused Nõrkused 

Suur hallatav territoorium Soodne geograafiline asukoht (asukoht Kesk-
Eestis, võrdne kaugus erinevatesse suurematesse 
linnadesse, põhimaanteede ristumiskoht, raudtee). 

Rahaliste ressursside nappus 

Tugev vallakeskus ( perearstikeskus, apteegid, 
kaubandusettevõtted, kättesaadavad erinevad 
teenused, kultuurimaja, vallamaja, politsei jne) 

Valla ülesannete ja nende täitmise valdkondliku 
vastutuse hajusus 

Aktiivne III sektor ja seltsielu Aegunud korralduse ja kujundusega kodulehekülg 
Hea mainega  üleriigilised üritused (Lillelaat, 
Kevadfestival, Türi Õunafestival) 

Türi linn ei ole piisav tõmbekeskus tagamaale 
(osaliselt endine Kabala vald, Kirna) 

Hea ettevalmistuse ja kogemustega avalikku 
teenust osutav personal 

III sektori suur sõltuvus avaliku sektori toetustest 

Hea ühendus maakonnakeskusega Halb bussiühendus vallakeskuse ja külade vahel 
Stabiilne ühendus pealinnaga (raudtee)  
Asustuse mitmekesisus (olemas tihe- ja 
hajaasustusalad), mis annab suurema 
valikuvõimaluse kodu rajamiseks 

Madal ettevõtlusaktiivsus ja kvalifitseeritud tööjõu 
nappus 

Tugev põllumajanduspiirkond, viljakad mullad Türi linna läbiv transiitliiklus 
Pikaajalise põllumajanduskogemusega inimesed Ebavõrdne avalike teenuste kättesaadavus valla 

erinevates piirkondades 
Valla  ajaleht „Türi Rahvaleht“ Kohalike loodusressursside vähene väärindamine 
Mitmekülgne loodus (Pärnu jõgi, tehisjärv ja 
suured metsamassiivid) 

Elanikkonna vähenemine ja vananemine 

Tuntud aedlinna maine  
Puuduvad monofunktsionaalsed asumid, mis on 
ühe ettevõtte kesksed 

 

 
 

Võimalused Ohud 
Sõprussidemete ja koostööprojektide parem 
ärakasutamine (kasuteguri suurendamine koostöös 
sõprusomavalitsustega, teemapealinnad, 
maakonnakeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit) 

Riigi pealinnaregiooni tugevnemine 

Lillelaada edasiarendamine rahvusvaheliseks Ebasoodne riigi kohaliku omavalitsuse poliitika 
Asukoha eeliste parem kasutamine Maakonnakeskuse nõrgenemine 
Erinevate rahastamisallikate eesmärgipärasem 
kasutamine 

Tulubaasi oluline vähenemine 

E-teenuste arendamine Sotsiaalse koormuse kasv vallale ja kogukonnale 
Täiendus-ja ümberõppe võimaluste aktiivsem  
kasutamine kohapeal 

Elanike arvu vähenemise ja  väljarände kasv  

Vallasisese ühistranspordisüsteemi loomine (külade 
ühendamine keskusega) 

 

Kohalike loodusressursside väärindamine  
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Ettevõtluskeskkond ja turism  

 

Ettevõtluskeskkond 
 

Tugevused Nõrkused 
Traditsiooniliselt tugev põllumajanduspiirkond Vähenev ja vananev elanikkond 
Oluline Kesk-Eesti transpordisõlm (raudtee, 
maanteed) 

Vähene ettevõtlusaktiivsus; töökohtade, ettevõtete 
vähesus 

Väljakujunenud suurüritused(lillelaat, õunafestival 
jne) 

Lokuta ettevõtlusala kruntide maaomand 
munitsipaliseerimata (keskvõimu soovimatus) 

Järvamaa  Kutsehariduskeskuse ja SA Kesk-Eesti 
Õppe-ja Kompetentsuskeskus võimalused (taseme-, 
täiend-ja ümberõpe) 

Kesk-Eestis ei ole tugevat tõmbekeskust. Suured 
keskused on võrdsetel kaugustel (Tallinn, Tartu, 
Pärnu) 

Stabiilsed pikaajalised ettevõtted Vähene koostöö naaberomavalitsuste ja teiste 
kohalike huvigruppidega 

 Kvalifitseeritud tööjõu puudus ja väljaränne 
  
 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Laatade, näituste traditsiooni edasiarendamine Jätkuv riigi pealinnaregiooni ja teiste suurte 

tõmbekeskuste  tugevnemine 
Põllumajandussaaduste alane väikeettevõtlus koos 
ühisturundusega  

Sotsiaalsete kohustuste koormuse kasv vallale 

Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine koostöös  
haridusasutustega ja SA Kesk-Eesti Õppe ja 
Kompetentsuskeskusega 

Ebasoodne riigi regionaalpoliitika ja ettevõtluse 
arendamise  omavalitsuse ülesandena mitte 
arvestamine 

Vaba või mujal töölkäiva tööjõu olemasolu Kvalifitseeritud tööjõu vähesus ja väljaränne 
Maakonna ühistegemistest tulenev täiendav sünergia  Valla pakutavate avalike teenuste liigne kulukus 

 Asukoht ja transpordiühendused võimaldavad 
lihtsalt ja väikese ajakuluga liikuda teistesse 
piirkondadesse 

 Majanduslanguse  uus laine 
 
Turism 
 

Tugevused Nõrkused 
Väljakujunenud suurüritused(lillelaat, kevadfestival, 
õunafestival jne) 

Vähene valla koordineeriv kontseptuaalne roll 
ettevõtluseks ja turismi arenguks tingimuste 
loomisel 

 Vähe  aastaringseid turismiatraktsioone 
 

Võimalused Ohud 
Maaturismi potentsiaali kasutamine Jätkuv riigi pealinnaregiooni ja teiste suurte 

tõmbekeskuste  tugevnemine 
Pärnu jõe kasutamine turismiatraktsioonina  
Maakonna ühistegemistest tulenev täiendav sünergia 
(ettevõtlus, turism jne) 
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Elukeskkond 

 
Tugevused Nõrkused 

Maareform suures osas lõppenud Jätkuvalt riigi omandis olevale maale planeeritud 
kruntide omandiküsimus lahendamata (riik, KOV) 

Kehtiv üldplaneering Teede hooajaline kandevõime nõrk (kevadine teede 
sulgemine) 

Väljakujunenud aedlinna maine, liigirikkad 
koduaiad 

Vallale kuuluva reservmaa vähesus 

Atraktiivne avalik roheline linnaruum Väikeasulates korteriühistute vähesus 
Arenenud põllumajandus Tuletõrjeveevõtukohtade vähesus 
Korraldatud jäätmemajandus (jäätmejaamad, liigiti 
kogumine jne.) 

Puudub olemasoleva haljastuse süsteemne 
hindamine 

Toimiv kohalikul kütusel kaugkütteteenus Türi 
linnas 

 

Valda läbiv riigiteede võrgustik  Infrastruktuuri ja hoonete amortisatsioon ületab 
investeerimisvõimalusi  

Kergliiklusteed Puudub haljastuse ja avaliku ruumi kujundamise 
arengukava (maastikuanalüüsile põhinev kaasaegne 
kava, linnapilt) ja valla spetsialist 

Läbiv raudtee Välisvalgustussüsteemid osaliselt amortiseerunud 
Valda läbivad maakondlikud ja vabariiklikud 
ühistranspordiliinid 

Leinamaja puudumine 

Rekonstrueeritud ühisveevärk ja kanalisatsioon Kaugküttepiirkondade probleem (piirkonnad 
väikesed ja hinnad kõrged; endistes 
kolhoosikeskustes on kütmine läinud isevooluteed) 

Türi Päästekomando ja Türi Vabatahtlik 
Tuletõrjeühing 

Kabala piirkonnas elektrivarustus ebastabiilne 

 Vallasisene ühistransport ei rahulda erinevaid 
sihtgruppe (puudub võimalus kaugematest 
piirkondadest liikuda Türile) 

 Sadeveekanalisatsioonide puudumine 
tiheasustusaladel 

  
 

 Võimalused Ohud 
Ühine vee- ja kanalisatsioonisüsteem majade 
kogumile  

Halvad ja kallinevad ühisteenused külades - 
tarbijate vähenemine 

Tänavavalgustus majade kogumi juures, 
valgustatud bussipeatused (väikeasulad) 

Halb ühendus keskusega- inimeste arvu 
vähenemine külades 

Korrastatud teed võimaldavad mugavamat 
liiklemist 

Finantseerimisvõimaluste vähesus 

Koolibuss ja transport suuremasse asulasse Rahastamisprioriteedid (erinevatel aegadel on 
prioriteedid erinevad, kui raha vähe, siis on vaja 
finantseerida koole, lasteaedu, sotsiaalasutusi, aga 
see toimub teede, vee- kanalisatsiooni jms. arvelt) 

Ellu viimata planeeringud Tööandjate ja kvalifitseeritud tööjõu vähesus 
Jäätmekäitluse, heakorra teavitustegevus Monofunktsionaalsed piirkonnad vallas 
Haljastuse rajamisel ei arvestata istikute 
kasvuperspektiiviga 
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Haridus ja noorsootöö 

 
Haridus 

 
Tugevused Nõrkused 

Korrastatud koolivõrk Valdkond on alarahastatud 
Erinevate haridusasutuste olemasolu Huvitegevuse võimalused valla piirkondades on 

erinevad 
Alus- ja põhihariduse omandamisel on tagatud 
kodulähedus 

Lasteaedade õuealad ei vasta kehtestatud nõuetele 

Koostööaldid omanäolised haridusasutused Ebakindlad Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste 
majutusvõimalused  

Hariduse tugiteenused on tagatud  
Türi Ühisgümnaasium on maakonna ainus ”puhas 
gümnaasium” 

 

Aktiivne projektipõhine tegevus  
Valla keskuses on head huvihariduse ja 
huvitegevuse  võimalused  

 

Pühendunud ja motiveeritud õpetajad  
Vallavalitsuses on haridusvaldkonna 
koordineerimiseks  ja nõustamiseks olemas vajalik 
kompetents 

 

Paindlik koolitransport  
Konkurentsivõimelised lasteaiatöötajate palgad  
Retla Kooli õpilaskodu  
 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Sisulise koostöö tõhustamine Riigi ja maakonna haridussüsteemi jätkuv 

määramatus 
Tõhusam koostöö vallavalitsuse sotsiaalosakonna 
spetsialistidega 

Naaberomavalitsuste haridusotsused  

Ümber- ja täiendusõppe motiveerimine ja 
vajadusel/võimalusel korraldamine kohapeal SA 
Kesk-Eesti Õppe ja Kompetentsuskeskusega 

Valla vähene atraktiivsus (töökohtade puudus jms) 
noortele peredele ja spetsialistidele 

Haridustöötajate tunnustussüsteemi täiustamine Madal sündivus ja sellest tulenev õpilaste arvu 
vähenemine 

Aktiivne  tegevus lisavahendite taotlemiseks 
erinevatest allikatest 

Vananev ja vähenev elanikkond 

Erinevate võimaluste ja tegevuste reklaamimine 
valla haridusasutuste poolt 

Jätkuv väljaränne vallast ja Järvamaalt 

Koolitranspordi arendamine naaberomavalitsuste 
õpilaste toomiseks Türi valla koolidesse 

 

Alternatiivpedagoogika võimaluste rakendamine  
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Noorsootöö 
 

Tugevused Nõrkused 
Linnas palju võimalusi vaba aja mitmekülgseks 
sisustamiseks: renoveeritud noortekeskus, 
kultuurimaja ja muusikakool, 
ekstreemspordiväljakud, sportimisvõimalused, järv, 
Tolli mets jms.  

Noortele pakutavad tegevused Türi linna kesksed, 
maapiirkonnas tegevus minimaalne 

Traditsioonilised noorteüritused linnas (kevadine 
seiklusmäng, noortepäev) 

Puuduvad valla poolt määratletud noorsootöö 
prioriteedid 

Projektikirjutamisoskus ja tegevusteks lisarahastuste 
saamine   

Vähene koostöö noortega tegelevate eri 
valdkondade vahel 

Kogemustega inimesed, kes tegelevad noortega Vähene noorsootöö ja töötajate väärtustamine 
Huvitegevus koolides ja enamuses koolides tegutseb 
oma õpilasesindus 

Puudub transport maapiirkondadest linna 
koolivälisel ajal 

Koostöö omavalitsusega Vähe noortega tegelejaid 
Projektlaagrite ja õpilasmaleva korraldamise 
võimalused ja oskused 

Politsei patrulli puudumine kohapeal 

On olemas kindlad rahvusvahelised partnerid Ennetustöö on nõrk: alaealiste kõrge alkoholi 
tarbimise tase, narkootikumid; suur kuritegevus 

 Süsteemse noorteinfot koondava valla kodulehe 
puudumine  

 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Rohkemate noorte kaasamine noorsootöösse, 
teenuste pakkumine laiemale sihtrühmale. 

Huvitegevuses mitteosalevate noorte 
tegevusetusest põhjustatud kuritegevuse kasv 
(turvalisuse puudumine, liiklemine, huligaansus 
jne) 

Noorte omaalgatuse toetamine projektide 
kirjutamisel, elluviimisel 

Noorte lahkumine küladest ja tööpuudus 
piirkonnas  

Vabatahtlike kasutamine noorsootöös Huvitegevuse tasuliseks muutumise  vähendab 
noorte osalemist 

Koostöö noortejuhtide ja huvijuhtide vahel  Ebakindlus huvijuhtide ametikohtade säilimisel 
haridusasutustes 

Noortetubades tegevuse käivitamine Oisus ja 
Kabalas 

 

Luua spetsialistide (sotsiaalpedagoog, psühholoog, 
politsei, noorsootöötaja) koostöövõrgustik 
riskikäitumisega laste ja noorte abistamiseks 

 

 
 
Kultuur, sport, külakultuur  

 
Kultuur 
 

Tugevused Nõrkused 
Kohalikest elanikest tegutsevate inimeste 
loomepotentsiaal 

Vallavalitsuse juhtkonnalt tagasiside puudus 
kultuuriasutuste tööle 

Säilinud on multifunktsionaalsed kultuuriasutused Kultuuritöötajate madal palgatase 
Valla üleriigiline positiivne maine läbi  
suursündmuste ja kultuuritegijate 

Kultuurivaldkonna liigne projektipõhisus ja 
projektijuhi motivatsiooni puudus 

Hoitud kultuuritraditsioonid Muuseumite ruumikitsikus ja fondihoidla 
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puudumine 
Arvukad heal tasemel noorte- ja täiskasvanute 
kollektiivid 

Piirkonna inimeste vähene osalemine sündmustel 
ja elanikkonna vähene maksejõud 

Kaasaegse ja tugeva Türi Muusikakooli olemasolu  
Vähe projekte ja sündmusi maapiirkondades 

Hästi toimiv rahvaraamatukogude võrk ja 
kvalifitseeritud töötajad 

Raamatukogude vähene omavaheline koostöö ja 
koostöö erinevate asutustega avalikkusele 
suunatud ettevõtmiste korraldamiseks 

Lugejate rahulolu raamatukoguteenuse 
kättesaadavuse ja raamatuvaramuga 

Puudulik reklaamikorraldus, asutuste kodulehtede 
puudumine 

Avalike internetipunktide ja WIFi-leviala olemasolu 
ning erinevate tasuliste teenuste kasutamise võimalus  
raamatukogudes 

Ühtse süsteemi puudumine  laste ja noorte 
huviringide (tasulised, tasuta) tegevuse 
korraldamiseks 

Kultuuriga tegelevate institutsioonide mitmekesisus Kultuuriasutuste sisuliseks tegevuseks ja arenguks 
vähesed vahendid 

Ühistegevuse võimaluste paljusus Maakultuurimajades puuduvad kaasaegsed 
tehnilised vahendid 

Piirkonna inimeste kultuuriline aktiivsus 
huviringides osalemisel  

Puudulik asutuste nõukogude tegevus 

Valla ja kultuuritöötajate valmisolek üleriigiliste 
sündmuste korraldamiseks 

Puudulik infotehnoloogiline baas ja selle 
haldamine 

Käsitöövaldkonna pidev areng Rahvamajade seaduse puudumine 
Külaseltside aktiivne kultuuriline tegevus  
Ülevallalise kultuuritegevuse koordineerija 
olemasolu vallavalitsuses 

 

 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Vallasisese transpordi parem korraldamine Alarahastamine, eelarve jätkuv vähenemine 
Töötajate koolitamine kohapeal Kultuuriasutuste ühendamise tagajärjel kohapealse 

otsustusõiguse ja -valmiduse vähenemine  
Seltsitegevuse ja sõpruskondade klubilise tegevuse 
soodustamine ja arendamine 

Tegijate väsimisest ja vähesest motiveeritusest 
tingitud koosseisude vähenemine, tegijate 
suundumine teistele erialadele 

 Kodulehtede ja ühtse turundussüsteemi 
väljatöötamine ja arendamine  

Hoonete ja tehnika vananemine 

Kultuuriasutuste ühendamine ressursside paremaks 
kasutamiseks 

Elanikkonna vähenemine ja madal elatustase 

Aktiivsem konverentsi- ja seminariteenuse jm 
pakkumine 

Rahaliste võimaluste vähenemine kultuuri- ja 
ajaloopärandi säilitamiseks 

Olemasolevate kultuuriasutuste aktiivsem 
kasutamine (külaliikumine, noorsootöö)  

Raamatute ja perioodika jätkuvast hinnatõusust 
põhjustatud kogude valikute vähenemine 

Ettevõtjatega toimiva ja regulaarse koostöö 
laiendamine 

Türi Muuseumi külastatavuse sõltumine Eesti 
Ringhäälingumuuseumist 

Digiväljaannete (CD ,DVD, E-raamatud) soetamine 
raamatukogudesse 

Piirkonna ajaloopärandi mittesäilimine ja 
mitteeksponeerimine (Oisu, Särevere) 

Tingimuste loomine filmide näitamiseks ja 
kinokultuuri taastamiseks  

Massimeedia jm alternatiivide paljusus 

Muuseumite võrgu laienemine teemamuuseumite 
näol 

 

Türi kiriku ja mõisate aktiivsem kasutamine 
kontserdipaikadena 
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Sport 
 

Tugevused Nõrkused 
Spordiklubide katusorganisatsiooni olemasolu Kaasaegse spordihoone puudumine 
Tugevate erialaspordiklubide olemasolu Võimla puudumine Türi Põhikooli algklassidele 
Tulemuslik koostöö spordiklubide vahel,  
spordialade alaliitudega ja aktiivsete 
spordiinimestega 

Nõrk koostöö valla erinevate piirkondade vahel 

Omavalitsuse rahaline toetus TSKL-i lepingu kaudu Valla äärealade noorte piiratud võimalused 
treeningutel osalemiseks 

Palgaliste sporditöötajate, treenerite, õpetajate kõrge 
kvalifikatsioon 

Noorte vähene aktiivsus ja valmisolek 
sporditegevuste (klubide) eestvedamiseks.  

Erinevate spordibaaside, -rajatiste olemasolu Ebapiisavad spordivaldkonna investeeringud  
Väljakujunenud võistlussüsteem nii tervise- kui 
tippsportlastele 

Majutuskohtade puudumine ei võimalda 
korraldada spordilaagreid ja suurvõistlusi  

Traditsiooniliste spordivõistluste järjepidevus Vallas asuvatel spordibaasidel, -rajatistel erinevad 
omanikud, eraettevõtjal teised huvid 

Suurvõistluste korraldamise kogemus   
 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Linnastaadioni võimaluste laiendamine (tribüün, 
parkla) 

Spordibaaside ja -rajatiste kasutajate hulga oluline 
vähenemine spordiobjektide kaasaegsete  
võimaluste puudumise ja vananenud 
väljanägemise tõttu 

Kõrgessaare terviseradade aktiivsem 
kasutuselevõtmine  

Spordivaldkonna  jätkuv alarahastatus 
(investeeringud ja tegevused)  

Türi-Paide vahelise kompleksvõistluse traditsiooni 
algatamine  

Klubide tegevuse lõppemine eestvedajate 
puudumise tõttu (nn.mono-klubid) 

Sportlike eluviiside propageerimine, spordialade 
tutvustamine koolides ja lasteaedades 

Elanikkonna vähenemine ja vananemine vallas, 
sellest tingituna võimekate noorsportlaste 
ebapiisav järelkasv 

Koolidevaheliste ja piirkondlike võistluste 
korraldamine vallas 

Treenerite kõrge vanus ja noorte treenerite 
pealekasvu puudumine 

Edukate ja aktiivsete sportlaste ning spordiürituste 
korraldajate motiveerimine ja tunnustamine 

Massimeedia ja muude alternatiivide paljusus, 
noored eelistavad virtuaalmaailma sportlikule 
tegevusele 

Spordiklubide tõhusam teavitus lisavahendite 
taotlemise võimalustest ja nende innustamine 
projektitööle  

 

Tublide tegijate tutvustamine ja jäädvustamine ajaloo 
tarbeks (fotostendid, aasta brošüürid  jms)  

 

Ülevallalise sportliku maineürituse algatamine  
Koostöö sõpruslinnade ja valdade spordiklubidega  
 
Külakultuur 
 

Tugevused Nõrkused 
Seltside ja seltsingute paljusus ja mitmekesisus Kooskäimiskohtade - külamajade või -tubade 

vähesus,  
Vallavalitsuse poolse rahalise toetussüsteemi 
olemasolu  

Tegutsevate külavanemate vähesus 

Struktuuris olemas vastav ametnik ehk nn tugiisik Seltside liigne sõltuvus valla toetustest, vähesed 
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mtü-dele  võimalused ja oskused omatulu osatähtsuse 
suurendamiseks 

Külades toimuvate ürituste ja ettevõtmiste paljusus MTÜ-de juhtide liigne hõivatus 
Aasta küla konkursi korraldamine, võitja küla 
tunnustamine 

Ebapiisavad projektikirjutamise oskused, 
probleemi tõsiduse vähene tähtsustamine 

Maakondliku ja vabariikliku info kättesaadavus Eestvedajate järelkasvu puudumine - inimeste 
kartus või tahtmatus vastutust võtta 

 Piiratud transpordivõimalused osalemiseks 
ühisüritustel 

 Kohalike elanike ebapiisav huvi külades toimuva 
ühistegevuse vastu 

 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Tugevdada (sise)koolituste kaudu mtü-de 
tegutsemissuutlikkust 

Vallaeelarve vähenemine, mtü-de toetamise 
lõppemine 

Käivitada külavanemate mentorprogramm uute 
külavanemate leidmiseks ja väljaõpetamiseks 

Külavanemate motivatsioonisüsteem ei hakka 
toimima 

Koguda ja jagada vajalikke kogemusi kohtumistelt, 
õppereisidelt jne 

Liigsed reeglid ja nõuded hakkavad 
kodanikualgatust takistama 

Kasutada aktiivsemalt olemasolevaid kultuuri- ja 
haridusasutuste ruume 

Seltside eesvedajad väsivad, asendajaid ei leita 

Teha aktiivsemat koostööd kohalike ühenduste vahel 
ja ka maakondlike ühendustega 

Rahvaarvu (püsielanikkonna) vähenemine ja 
vananemine 

Parandada külade väljanägemist  
investeeringutoetuste kaudu 

Noorte lahkumine küladest 

 
Sotsiaalne heaolu 

 
Sotsiaalhoolekanne 
 

Tugevused Nõrkused 
Kvalifitseeritud, kogemustega, oma valdkonda 
tundvad spetsialistid 

Sotsiaalkorterite halb ehituslik ja sanitaarne 
olukord ning puudulik turvalisus 

Olemas ülevaade abivajajatest Eakate päevahoiu ja -päevakeskuse puudumine 
Kohalike õigusaktide seaduslikkus ja toimivus Suurenev eakate osakaal vallas 
Õigusaktide kättesaadavus internetis Piiratud toetatud elamise võimalus 
Sotsiaaltöötajad maapiirkonnas Ebavõrdne ligipääs sotsiaalteenustele  
Erinevate sotsiaalteenuste kättesaadavus Hügieeniteenuse piiratud kättesaadavus 
III sektori aktiviseerumine teenuste osutamisel Türi Päevakeskuse hoone amortiseerumine 
Toimib sotsiaaltransport abivajajatele Ühistranspordi korraldus ei võimalda ääremaalt 

keskuses tööl käia 
Erivajadustega inimeste päevakeskuse olemasolu Üldhooldekodu puudumine vallas 
Projektitöö pikaajaliste töötutega  Vähene projektitöö 
Rahvusvahelised toimivad kontaktid Valdkonna piiratud ressursid 
Hoolekandeküla ”Türi Kodu” olemasolu Sõltuvusprobleemide lahendamiseks puudub ravi- 

ja rehabilitatsiooni võrgustik 
 Väikese sissetulekuga inimeste arvu kasv 

 Sõltuvusprobleemidega inimeste suur arv 

 Hooldusvajadusega isikute arvu kasv 
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Kasutamata võimalused Ohud 
Suurendada koostööd külade aktiivsete liikmetega Digitaliseerimine vähendab otsest kontakti 

abivajajaga  
Päevakeskuse ja päevahoiuteenuse võimaldamine 
eakatele ja puuetega inimestele 

Sotsiaalkorterite halb ehituslik ja sanitaarne 
olukord 

Tihedam koostöö MTÜ-dega, teenuste osutamine  Rahastuse vähenemine (sh riigipoolne)  
Koostöö MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega  Noorte ja tööealiste inimeste lahkumine piirkonnast 
Tasuliste teenuste arendamine Töökohtade vähesus, elanikkonna piiratud 

sissetulekud 
Ligipääsetavuse võimaldamine sotsiaalteenustele Sotsiaalteenuste ja kliendi võimaluste 

ebaproportsionaalsus 
Rahvusvahelise koostöö kasutamine Hoolekandesüsteemi riiklik alafinantseerimine 

võrreldes teiste eluvaldkondadega 
Projektide kaudu rahaliste vahendite taotlemine Sotsiaalpindadele jäävad alaliselt elama 

motivatsioonita elanikud 
Olemasolevate munitsipaalpindade otstarbekam 
kasutamine sotsiaalhoolekandes 

Sõltuvusprobleemidega inimeste arvu kasv 

Süsteemse ennetustöö arendamine  
Vabatahtlike parem kasutamine  
Vallaeelarvest tasuliste koduhooldusteenuste 
kompenseerimine 

 

Ennetustöö sotsiaalsete probleemide ennetamiseks  
 
Tervishoid 
 

Tugevused Nõrkused 
Tervisekeskuse olemasolu kvalifitseeritud kaadriga Tervisekeskuses lifti puudumine 
Arstiabi kättesaadavus maapiirkonnas (Kabalas, 
Oisus) 

Amortiseerunud Türi Tervisekeskuse hoone 

Apteegi, füsioteraapia ja eriarstiabi teenuse 
võimalus Türil 

Raskused tervishoiutöötajate  leidmisel 

Hambaraviteenuse kättesaadavus Elanikkonna vananemine, perearstid ülekoormatud 
Valla toetus ja koostöö esmatasandi arstiabi 
osutamisel 

Apteegiteenuse vähene kättesaadavus 
maapiirkondades 

Koolitervishoiuteenuse olemasolu Kiirabiteenuse kättesaadavus probleemne  
AS Järvamaa Haigla suuraktsionär  Röntgeniaparaadi digitaalfotosüsteemi puudumine 

Türi Tervisekeskuses 
 Ravikindlustuseta isikute olemasolu 
 Hambaraviteenusele ligipääsu vähenemine 

vähekindlustatute hulgas 
 Terviseradade väljaehitamine lõpetamata 
 Sõltuvusravi vähene kättesaadavus madala ostujõu 

tõttu 
 Suurenev omaosalus tervishoiuteenuste ja ravimite 

eest tasumisel  
 
 

Kasutamata võimalused Ohud 
Terviseedenduses erinevate projektitaotluste 
kirjutamine 

Personali puudumisel oht teenuse järjepidevuse 
katkemisele 

Parem  koostöö ennetustöös Vähene elanikkonna kehaline aktiivsus 
Valla suurem toetus Türi Tervisekeskuse 
arendamiseks 

Hambaraviteenuse vähene kasutamine  
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Koduõendusteenuse osutamise teenuse toetamine 
vallaeelarvest 

Röntgenikabineti sulgemine 

Ennetustöö tõhustamine tervishoius Füsioteraapiateenuse jätkusuutlikkus on ohus 
haigekassa vähese finantseerimise tõttu 

Vallaelanike tervist väärtustavate hoiakute 
kujundamine 

Elanike madal ostujõud 

 Sõltuvusprobleemide kasv 
 
 
Turvalisus 
 

Tugevused Nõrkused 
Lihtsam kriisiolukordi likvideerida (puuduvad 
suured saasteallikad, väike tõenäosus üleujutuste 
tekkimiseks) 

Turvalisuse tunne ebapiisav, puudub ööpäevane 
politseivalve 

Oluliste partnerite olemasolu  
 
 

Võimalused Ohud 
Parem koostöö partneritega Kuritegevuse ja  narkomaania kasv 
 


