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Sissejuhatus  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peab omavalitsusel olema arengukava vähemalt 
neljaks eelseisvaks aastaks. Lähtudes Türi valla arengukava 2012. aasta täitmise aruandest ja  
hetkeolukorra analüüsist on käesoleva arengukava uus redaktsioon täiendatud   statistiliste 
andmetega ja sätestab  Türi valla arengueesmärgid aastateks 2014 -2018. Arengukava lisad on 
valdkondlikud hetkeolukorra kirjeldused ja arengukava tegevuskava aastateks 2014 – 2016. 

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende 
elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi. 
Arengukavas kajastatakse kuni arengukava perioodi lõpuni strateegilised eesmärgid ja tegevused 
eesmärkide saavutamiseks. Arengukava on üheks aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve 
koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Alates 2012. aastast 
peab omavalitsusel olema lisaks arengukavale ka finantsstrateegia, mis on aluseks 
investeeringute rahastamisel. Valla arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse 
üksusele seaduse alusel koostatava kohustusliku  üldplaneeringuga. Valdkonnapõhised 
arengukavad peavad olema kooskõlas valla arengukavaga. 

Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava 
koostamisse. Teade arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse 
kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel ja ajalehes Türi Rahvaleht või Järva Teataja.  
Arengukava peab enne kinnitamist olema avalikult kättesaadav vähemalt kolm nädalat. 
Vallavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise vallavolikogu määrusega 
enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu vallavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva 
aasta 1. oktoobriks. Arengukava koos eelarvestrateegiaga ning volikogu ja volikogu komisjonide 
istungite protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 
veebilehel.  
Käesoleva Türi valla arengukava aluseks on valla pikaajaline arengudokument “Türi valla 
arengustrateegia 2025”. 
 
1. ARENGUEESMÄRGID  

1.1 Visioon  

• Aktiivse ja stabiilse elanikkonnaga turvaline ning tasakaalustatud arenguga piirkond. 
• Kaasaegse infrastruktuuri ning areneva põllumajanduse ja väikeettevõtlusega vald. 
• Mitmetasemelist kvaliteetset haridust võimaldava koolivõrgu ning elukestva õppe põhimõtteid 
rakendav omavalitsus. 

• Kodanikualgatust, koostööd ja ühistegevust toetav ning inimeste sotsiaalsete vajadustega 
arvestav, professionaalselt toimiva vallaorganisatsiooniga omavalitsus. 

• Puhta looduse, säilitatud paikkonna kultuuripärandi, aktiivse kultuuri- ja spordieluga ning 
kodukultuuriga omavalitsus. 
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• Rahvusvahelise lillelaada ja muude suursündmuste, eeskujuliku elukondliku teeninduse ning 
meelepäraseid tegevusi pakkuva - Eestimaa kevadpealinnana tuntud vallakeskusega 
omavalitsus. 
 

1.2 Strateegilised eesmärgid  

 
1. Kõrge teenindusvõime, finantssuutlikkuse ja professionaalse ametnikkonnaga 

vallaorganisatsioon.  
2. Soodne ettevõtluskeskkond, ettevõtlusaktiivsuse ja töökohtade arvu kasv. 
3. Väljaarendatud mitmekülgsed turismiteenused, üle Eesti tunnustatud suursündmused.  
4. Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused, kaasajastatud tehniline infrastruktuur.  
5. Haritud vallarahvas, kättesaadav mitmetasemeline kvaliteetne haridus koos ümber- ja 

täiendusõppe võimalustega, kaasaegne õpikeskkond, pühendunud  pedagoogid. 
6. Mitmekülgsed võimalused meelepärase ja arendava tegevusega tegelemiseks. 
7. Toimib elanikkonna toimetulekut toetav sotsiaalhoolekanne. 
8. Turvaline ning tervisele ohutu elu- ja töökeskkond. 
 
 
2. ASUKOHT, ASUSTUS JA RAHVASTIK (lisas 2)  
 
 
3. VALDKONDADE ARENGUEESMÄRGID 
 

3.1 Juhtimine ja arengu rahastamine  
 

Üldeesmärk:  
 
Kõrge teenindusvõime, finantssuutlikkuse ja professionaalse ametnikkonnaga valla-
organisatsioon.   

 
3.1.1 Arengueeldused 
 
-  Tugev, mitmekesise teenindusega vallakeskus; 
-  Hea ettevalmistuse ja kogemustega avalikku teenust osutav personal; 
-  Konservatiivne eelarvepoliitika; 
-  Toimiv sisekontrollisüsteem; 
-  Arengu rahastamise, investeerimise suutlikkus; 
-  Suur potentsiaal ühisprojektide läbiviimiseks koostöös kodumaiste ja rahvusvaheliste 
partneritega. 
 

3.1.2 Arengu takistused, probleemid  

 
-  Suur hallatav territoorium, hajaasustus; 
-  Elanike arvu sh maksumaksjate arvu vähenemine ja rahvastiku vananemine; 
-  Kolmanda sektori suur sõltuvus avalikest toetustest; 
-  Erinevatest negatiivsetest tendentsidest tulenevalt oht elada üle jõu; 
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3.1.3 Visioon 

 
- Avalikud teenused on kodanikule kättesaadavad, asjaajamine valla asutustega toimub kiirelt ja 
efektiivselt.  
- Vallaeelarve tulubaas on suurenenud, avalike ülesannete täitmine on vallale jõukohane ning on 
võimalus tegeleda valla arendamisega.  
- Kodanik tunnetab kodanikuühiskonnas oma olulisust ning võimet valla arengut mõjutada. Türi 
valla arendamiseks on selged eesmärgid. 
- Türi vald kasutab rahvusvahelist koostööd piirkonna arendamiseks ja kodanikuühiskonna 
edendamiseks. 

3.1.4 Eesmärgid ja tegevussuunad  

 
1. Valla juhtimisel ja arengu kavandamisel lähtutakse avaliku võimu teostamisel vallakodanike 

ootustest; 
2. Toimib kaasaegne infovahetus, kasutatakse järjest enam e- teenuseid ja arendatakse valla  

veebilehte; 
3. Töötatakse välja ja rakendatakse valla töötajate motivatsioonisüsteem; 
4. Suhtlemine avalikkusega tagab läbipaistvuse avaliku võimu teostamisel; 
5. Ollakse avatud uutele ideedele, algatustele ja tegijatele; 
6. Toimub süsteemne arendustegevus; 
7. Vallal on  finantsstrateegia vähemalt  neljaks järgnevaks aastaks; 
8. Toimib säästlik ja otstarbekas ressursside kasutamine, kulud on kontrolli all, tagatud on 

jätkusuutlik investeerimisvõime. 
 
 

3.2 Ettevõtluskeskkond ja turism  
 

Üldeesmärk:  
 
Soodne ettevõtluskeskkond, ettevõtlusaktiivsuse ja töökohtade arvu kasv, väljaarendatud 
mitmekülgsed turismiteenused,  Eestis tunnustatud suurüritused. 

3.2.1 Arengueeldused 

  
- Eesti keskne asukoht; 
- Arenenud ja  oskusteabega põllumajanduspiirkond ja põllumajandusettevõtted; 
- Mitmekesine transpordiühendus ja läbiv teedevõrk; 
- Head taseme-, täiend- ja ümberõpe võimalused; 
- Väljakujunenud ja külastusrohked suurüritused;  
- Suursündmuste korraldaja maine; 
- Maa- ja loodusturismi potentsiaal. 

3.2.2 Arengu takistused, probleemid 

 
-  Vähene ettevõtlusaktiivsus; 
-  Kohaliku tarbijaskonna vähenemine; 
-  Töökohtade vähesus; 
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-  Kvalifitseeritud tööjõu ja noorte väljaränne; 
-  Valla omandis ei ole maad, mida anda kiirelt ettevõtjatele ettevõtte rajamiseks; 
-  Aastaringselt aktiivsete turismiobjektide puudus. 
 

3.2.3 Visioon  

 
Aastal 2018 on Türi vald konkurentsivõimeline ja investeeringuvõimalusi pakkuv 
ettevõtluspiirkond, kasvanud on töökohtade arv. Türi vallas on väljakujundatud mitmekülgne, 
kohalikku omapära ja vaatamisväärsusi väärtustav turismiinfrastruktuur. 
Valla turismiobjektide kohta käiv info on kättesaadav internetis sise- ja välisturistidele, loodud 
on tingimused puhketeenuste väljaarendamiseks, toimib turismialane koostöö vastavat teenust 
pakkuvate organisatsioonide ja ettevõtjatega. Ettevõtlus valdkonna priorteetideks on turism, 
põllumajandus, põllumajandustootmine, aiandus, loomemajandus.    
Eelistatud turismivaldkondadeks on loodusturism, aiandusturism, ning konverentsi ja 
täiendõppeturism. 
 

3.2.4 Eesmärgid ja tegevussuunad  

 
1. Türi vald osaleb ühisprojektides ettevõtluse ja turismi arendamiseks  Eesti siseselt ja 

rahvusvahelisel tasemel (Türi valda läbivad jalgrattamarsruudid, Türi –Tamsalu matkatee 
arendamine, Invest in Estonia); 

2. Türi vald teeb aktiivset koostööd SA Järvamaa Arenduskeskusega kui ettevõtlusalase 
nõustamise kompetentsikeskusega maakonas; 

3. Türi vald korraldab regulaarselt ettevõtjatele infopäevi, väljasõite ja tunnustab ettevõtjaid; 
4. Mäo – Särevere arengukoridori arendamine koostöös partneritega; 
5. Suurenenud omavalitsuse toetus ettevõtlusaktiivsuse kasvuks; 
6. Lokuta ettevõtlusala – ettevalmistused lõpetatud mitmekülgse ettevõtluse loomiseks; 
7. Türi on tuntud kvaliteetsete suurürituste korraldamise kohana. Omavalitsuse roll Türile 

tuntust toovate maineürituste  algatamisel  on kasvanud; 
8. Välja on arendatud mitmekülgsed turismiteenused: 

8.1  Avatud on Türi turismiinfo punkt; 
8.2  Mõisad ja muuseumid on kujunenud nn turistimagnetiteks; 
8.3  Teemamuuseumite ja raudteeturismi arendamine; 
8.4  Toimivad maaturismi ja Pärnu jõega seotud loodusturismi paketid koos vajaliku 
infrastruktuuriga; 
8.5 Toimivad ja  arendatud taristuga ning aktiivses kasutuses  valda läbivad 
jalgrattamatkajate marsruudid; 
8.6  Valda külastavate turistide (nii sise- kui välisturistide) arv on kasvanud 30% 
võrreldes 2012. aastaga. 
 
  

3.3 Elukeskkond  
 

Üldeesmärk  
 
Meeldiv elukeskkond, korrastatud külad ja keskused, kaasajastatud tehniline infrastruktuur.  
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3.3.1 Arengueeldused 

 
-  Kehtiv üldplaneering; 
-  Hea  riigiteede võrgustik; 
-  Kergliiklusteede võrgustiku olemasolu; 
-  Oluliste tehnilise infrastruktuuri olemasolu; 
-  Rohelise ja keskkonda säästva valla maine.  
 

3.3.2 Arengu takistused, probleemid 

 
-  Valla avalike teede seisund halveneb; 
-  Vallal puudub reservmaa ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks (riigipoolne soovimatus      
maade munitsipaliseerimiseks); 

-  Tehniline infrastruktuur on kohati oluliselt amortiseerunud; 
-  Türi linna tänavavalgustuse keskse juhtimise puudumine ja amortiseerunud 
tänavavalgustussüsteem; 

-  Kruusateede suur osakaal (sh elamupiirkondades) ja nende halb seisukord; 
-  Hajaasustusaladel infrastruktuuri väljaehitamine on kasutajate väikese arvu tõttu 
ebamajanduslik. 
 

3.3.3 Visioon 

 
Türi vald on majanduslikult põhjendatud kaasaegse tehnilise infrastruktuuri ja –teenustega, 
heakorrastatud ja keskkonda hoidev vald. 
  

3.3.4 Eesmärgid ja tegevussuunad  

 
1. Kaasaegne infrastruktuur (vesi, kanalisatsioon, teed, tänavad, sadeveed, kergliiklusteed, 

tänavavalgustus, internetiühendus jms); 
2. Vallal on olemas avalike teenuste pakkumiseks ja ettevõtluse arendamiseks vajalik 

munitsipaalmaa; 
3. Avaliku ruumi kujundamine ja hooldus toimub kava alusel; 
4. Valminud on teehoiukava, teedevõrk on korrastatud, toimib aastaringne teedehooldus; 
5. Toimib korraldatud jäätmemajandus;  
6. Kortermajades on loodud toimivad korteriühistud; 
7. Olemasolevates kaugküttepiirkondades analüüsitakse nende otstarbekust ja säilivates 

kaugküttepiirkondades liituvad kõik potentsiaalsed tarbijad, rekonstrueeritakse 
kaugküttetrasse;  

8. Endised suvilaalad on liitunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga; 
9. Koostöös erasektoriga on ehitatud  leinamaja; 
10.Valla piires on korraldatud ühistransport; 
11. Loodud on geoinfosüsteem; 
12. Valla omandis olevad hooned rekonstrueeritakse energiasäästlikemaks ja varustatakse 
energiamärgisega; 
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13. Välja on selgitatud  valla avalike teenuste osutamiseks vajalikud hooned; 
14. Koostöös Kaitseliiduga on rajatud Türi linna Võidutule altar. 
 
 

3.4 Haridus ja noorsootöö  
 

Üldeesmärk:  
Haridust väärtustav vallarahvas,  kättesaadav mitmetasemeline haridus ja  kaasaegne 

õpikeskkond. 

3.4.1 Haridus 

 
3.4.1.1   Arengueeldused 

-  Erinevad omanäolised haridusasutused;  
-  Pühendunud ja motiveeritud õpetajad;  
-  Alus- ja põhihariduse kodulähedus; 
-  Kaasaegne õppekeskkond toetab kvaliteetse hariduse omandamist; 
-  Head huvihariduse ja  huvitegevuse võimalused; 
-  Koolitranspordi paindlik korraldus; 
-  Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine; 
-  Võimalusterohke gümnaasiumiõpe; 
-  Hariduse tugiteenused on tagatud; 
-  Täiendus- ja ümberõppe võimalused; 
 
3.4.1.2   Arengu takistused, probleemid 

-  Riigi ja maakonna haridussüsteemi jätkuv määramatus;  
-  Naaberomavalitsuste haridusotsused;  
-  Vähenev õpilaste arv; 
-  Haridusasutuste hoonete suur renoveerimismaht ja vajadus; 
-  Valla suuruselt teises asumis – Säreveres puudub lasteaed; 
-  Vähenev ja vananev elanikkond; 
-  Valla äärealade tõmbekeskuseks ei ole Türi linn; 
-  Türi vald ei ole uutele spetsialistidele atraktiivne töö-ja elukoht. 

 
3.4.1.3   Visioon   

Türi vallas on loodud võimalused hea hariduse omandamiseks kõigis lasteaedades ja koolides 
ning täiendus-ja ümberõppeks. Seda võimaldavad kaasaegsed ning noorte võimeid ja soove 
arvestavad õppekavad, koostööle orienteeritud oma tööle pühendunud õppijasõbralikud õpetajad 
ja koolijuhid ning kõigi haridusasutuste kaasajastatud õppekeskkond. Haridussüsteem on avatud 
muutustele ja tuleb nendega toime. 
 
3.4.1.4    Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Alus- ja põhiharidus on kodulähedane; 
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2. Türi Ühisgümnaasium on jätkusuutlik; 
3. Täiskasvanute õpe hõlmab nii nõustamist kui täiendus- ja ümberõpet; 
4. Mitmekesised võimalused huvihariduse ja huvitegevusega  tegelemiseks; 
5. Valla haridusasutustes on kaasaegne õpikeskkond; 
6. Türi vald märkab ja tunnustab  haridustöötajaid; 
7. Hariduse rahastamine on vajadusepõhine; 
8. SA Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus arendab koostöös kõrgkoolide ja muude 

partneritega taseme-, täiendus- ja ümberõpet ning mitmekesist keskkonnahariduslikku 
teenust. 

 

3.4.2 Noorsootöö 

 
3.4.2.1   Arengueeldused 

-  Kaasajastatud infrastruktuuri sh noortekeskuse, kultuurimaja, muusikakooli olemasolu; 
-  Tehniliste ja tegevusvahendite olemasolu; 
-  Noorsootöö kompetentsi olemasolu. 
 
 
3.4.2.2   Arengu takistused, probleemid 

-  Koostöö puudumine noortega tegelevate eri institutsioonide ja valdkondade vahel; 
-  Info noorsootööst ei jõua vanemateni; 
-  Noorte töökohtade puudus; 
-  Last, peret ja noort toetava tugivõrgustiku puudumine; 
-  Noorte vähene huvi osaleda aktiivselt valla elus. 
 
3.4.2.3   Visioon  

Soodsaid arengutingimusi ja erinevaid eneseteostusvõimalusi pakkuvas Türi vallas elavad 
teotahtelised noored, kes hindavad ja hoiavad oma kodukohta ning osalevad aktiivselt vallaelus. 
 
 
3.4.2.4   Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Tegutseb arenev noortekeskus, mis toetab noorte omaalgatust ja koordineerib noorsootööd  
Türi vallas; 
2. Toimiva noortekogu toel on suurenenud noorte kaasatus erinevatesse tegevustesse ja 
valdkonna juhtimisse;  
3. Aktiivsem noorsootöö valla maapiirkondades; 
4.  Avatud noorsootöö meetod ühendatuna sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatuse teostamisega 
on loonud paremad võimalused noorte arenguks; 
5. Noortele on loodud võimalus läbi projektikirjutamise viia ellu oma ideid; 
6. Toimivad  noorte koostöövõrgustikud vallas, Eestis ja  rahvusvahelisel tasandil; 
7. Sobivamate infokanalite toel on laienenud teenuste kasutajate hulk; 
8. Projektipõhised investeeringud noorte vaba aja veetmisse on kindlustanud noorsootöö 
arengu kogu vallas; 
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9. Noortekeskus pakub kvaliteetset teavitamis- ja nõustamisteenust, programme ning koolitusi 
lastele, noortele, lastevanematele ja noortega tegelejatele. 
 
 

3.5    Kultuur ja sport  
 

Üldeesmärk:  
Väljaarendatud mitmekülgsed võimalused meelepärase ja arendava tegevusega tegelemiseks. 
 
3.5.1  Kultuur 
 

3.5.1.1   Arengueeldused 

-  Hoitud tugevad kultuuritraditsioonid; 
-  Kaasaegsete kultuuriasutuste olemasolu ja aktiivne kasutus;  
-  Kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad kultuuriasutustes; 
-  Kohalike inimeste loomepotentsiaal ning heal tasemel kultuurikollektiivid; 
-  Piirkonna inimeste kultuuriline aktiivsus huvi- ja ühistegevuses osalemisel; 
-  Suur potentsiaal suursündmuste korraldamiseks vallas; 
-  Nõukogude aktiivsem roll kultuuriasutuste tegevuse ja juhtimise korraldamisel. 
 
3.5.1.2   Arengu takistused, probleemid 

-  Kohalike kultuuritarbijate arvu vähenemine; 
  -  Hoonete haldamisega seotud suured ülalpidamiskulud; 
  -  Vahendite nappus sisuliseks tööks (nt ürituste korraldamiseks); 
  -  Madalad palgad ja ebapiisav motivatsioon kultuurivaldkonnas; 
  -  Ebavõrdsed võimalused osaleda laste ja noorte huviringide töös (transport);  
  -  Ebaefektiivne ressursside kasutus ja reklaamikorraldus. 
 

3.5.1.3   Visioon 

Erinevaid elanike huvigruppe hõlmav ning rahvuskultuuri arengut toetav kultuuritegevus on 
mitmekesine  ja jätkusuutlik, kaasajastatud kultuuriasutused on avatud uutele ideedele, 
algatustele ja tegijatele ning  ressursside efektiivsem kasutamine on tõstnud kultuuriteenuste ja 
võimaluste kvaliteeti valla eri piirkondades ning taganud huviliste rahulolu. 
 
3.5.1.4   Eesmärgid ja tegevussuunad 

1. Kohaliku loomingu toetamine ning lastele ja noortele rahvakultuurist positiivse kuvandi 
loomine on kaasa aidanud kultuurikollektiivide jätkusuutlikule arengule ning 
kultuuritraditsioonide jätkumisele; 

2. Avatus uutele ideedele ja algatustele ning uute tegijate kaasamine on suurendanud 
kultuuritarbija vajadustele vastavate teenuste hulka ning kvaliteeti; 

3. Kultuuriasutuste kaasajastamine on mitmekesistanud pakutavaid võimalusi ning suurendanud 
külastajate huvi kohaliku kultuuritegevuse vastu; 



Türi valla arengukava 2014-2018 

 

11(15) 

 

4. Kultuuriasutuste energiasäästlikkuse tõstmine on vähendanud hoonete ülalpidamiskulusid, 
ning selle arvel on suurenenud vahendid sisuliseks tegevuseks; 

5. Kultuuri- ja rahvamajade ühendamine on suurendanud asutuse administratiivset suutlikkust ja 
parendanud ressursside kasutamist valla eri piirkondades; 

6.  Hästi toimivad kodulehed ja ühtne turundussüsteem on suurendanud vallas toimuvate 
sündmuste kajastamist; 

7. Kultuuritöötajate ja ringijuhtide töö tasustamisel arvestatakse eriharidust ja kvalifikatsiooni; 
8. Toimivad kultuuriturismi paketid (muuseum, kirik, loodusrajad, koduaiad, külakultuur jne) 

ning koostöövõrgustikud ja rahvusvahelised kultuuriprojektid on rikastanud kultuuri tegemist 
ja tarbimist. 

3.5.2 Sport  

 
3.5.2.1  Arengueeldused 

- Tugevate erialaspordiklubide olemasolu ja nende vaheline koostöö; 
-  Palgaliste sporditöötajate, treenerite, õpetajate kõrge kvalifikatsioon; 
-  Erinevate spordibaaside, -rajatiste olemasolu; 
-  Väljakujunenud võistlussüsteem tervise- ja tippsportlastele; 
-  Koostöö naaberomavalitsuste spordiklubidega, spordialade alaliitudega. 
 
3.5.2.2   Arengu takistused, probleemid 

-  Kaasaegse spordihoone puudumine; 
-  Vananenud ja kaasaja tingimustele vähesobilikud spordiobjektid; 
-  Treeneritel ja klubijuhtidel puudub aktiivne järelkasv. 
 
3.5.2.3  Visioon 

Kaasaegsetes spordisaalides läbiviidavad kehalise kasvatuse tunnid ja treeningud, paljude 
võimalustega spordihoone, aktiivses kasutuses ujula ning ajakohased terviserajad ja 
spordiväljakud on loonud Türi valla elanikele suurepärased võimalused tegeleda erinevate 
spordialadega. Vallas on oma tööle pühendunud treenerid ja õpetajad. Enamus valla kodanikest 
osaleb tervisespordiüritustel ning tegeleb regulaarselt ja iseseisvalt tervisespordiga, toimib ühtne 
spordisüsteem, mitmel spordialal on rahvusvahelise tasemega tippsportlasi ning üks Türi 
pallimängude võistkond mängib edukalt vabariigi esiliigas. 
 
3.5.2.4  Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Tagatud võimalused spordiga tegelemiseks nii tippspordi kui ka tervisespordi tasemel; 
2. Rajatud on kaasaegne Türi Põhikooli spordihoone ning korrastatud terviserajad ja 

mänguväljakud kogu vallas; 
3. Kaasajastatud on Staadioni tänava spordiväljakud; 
4. Tegutsevad aktiivsete liikmetega elujõulised spordiklubid,  vähemalt üks valla pallimängu 

võistkond võistleb Eesti esimeses või teises liigas; 
5. Noorte mitmekülgset sporditegevust koordineerib Türi SKLi asutatud Türi Spordikool; 
6. Kasutusel on ülevallaline spordiürituste kalender ning tervisespordi võistluste läbiviimisel 

kasutatakse ühtset hooajapõhist arvestussüsteemi;  
7. Spordi püsiv ning kasvav riiklik ja omavalitsuslik toetus on kaasa aidanud spordialade 

jätkusuutlikule arengule ja sporditraditsioonide kestmisele; 
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8.  Vallas toimuvad nii kohalikud, maakondlikud, vabariiklikud kui ka rahvusvahelised heal 
tasemel korraldatud spordiüritused; 

9. Lisarahastus ja koostöö omanikega on võimaldanud aktiivsemalt kasutusele võtta Käomäe ja 
Kõrgessaare terviserajad; 

10.Avatus uutele algatustele ja uute tegijate kaasamine on suurendanud tarbijate huvi ja 
osalemist sporditegevuses. 

3.5.3 Külakultuur 

3.5.3.1   Arengueeldused 

-  Seltside ja seltsingute paljusus ja mitmekesisus, tugevate eestvedajate olemasolu; 
-  Külades toimuvate ettevõtmiste paljusus, suutlikkus säilitada traditsiooniliste ürituste 
järjepidevus; 
-  Omavalitsuse rahaline toetus valdkonnale; 
-  Tõmbekeskuste kaugusest tingitud vajadused kodanikualgatusliku ühistegevuse järele. 
 

3.5.3.2   Arengu takistused, probleemid 

-  Tegutsevate külavanemate või aktiivsete eestvedajate vähesus;  
-  Seltside nõrk jätkusuutlikus, vähene huvi ja suutlikkus omatulu teenida;  
-  Elanikkonna vananemine, noorte lahkumine küladest;  
-  Avalike platside ja võimalike kooskäimiskohtade vähesus;  
-  Kogukonnatunde puudumine suuremates keskustes. 
 

3.5.3.3  Visioon  

Elukohalähedaste avalike teenuste säilimise ja kohaliku ettevõtluse arengu toel on pidurdunud 
rahvaarvu vähenemine külades. Hästi toimivate kodanikeühenduste kaasabil on rahuldatud 
erinevate vanuse- ja huvigruppide vajadused vaba aja sisustamiseks. Elu maal on muutunud 
atraktiivsemaks. 
 
3.5.3.4   Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Kaasaegsem infrastruktuur ning turvalisemaks  muutunud elukeskkond on suurendanud 
maapiirkonnas (külas) elamise atraktiivsust; 
2. Kasvanud on külade aktiivsus ja inimeste sisemine motivatsioon vabatahtlikku tööd teha; 
3. Külaseltside aktiivne koostöö rahvamajade, raamatukogude, spordiklubide ning 
noorsootöötajatega on muutnud maaelanike vaba aja sisukamaks ja mitmekesisemaks; 
4. Transpordi korraldusega on võimaldatud maapiirkonna elanikele osa saada linnas pakutavatest 
teenustest, kultuurielust ja MTÜ-de ettevõtmistest ning vastupidi. 
 

3.6    Sotsiaalne heaolu  
 

Üldeesmärk:  
 
Elanikkonna toimetulek ja kvaliteetne sotsiaalhoolekanne. Turvaline ning tervisele ohutu elu- ja 
töökeskkond. 
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3.6.1 Sotsiaalhoolekanne 

 
3.6.1.1   Arengueeldused 

-  Kvalifitseeritud, kogemustega, oma ala tundvad spetsialistide olemasolu; 
-  Hoolekande võrgustiku, infrastruktuuri ja teenuste olemasolu; 
-  Rahvusvahelise kontaktide toimimine sotsiaalvaldkonnas; 
-  Hea koostöö III sektoriga.; 
-  Hoolekandeküla „Türi Kodu“ olemasolu. 
 
3.6.1.2  Arengu takistused, probleemid 

-  Elanikkonna vananemine; 
-  Pikaajaliste töötute ja erivajadustega inimeste suur arv; 
-  Sotsiaalkulutuste kasv ja sotsiaaltöötajate koormuse suurenemine; 
-  Sotsiaaleluruumide ja Türi Päevakeskuse hoone halb olukord; 
-  Avalike teenuste ebavõrdne kättesaadavus; 
-  Vallas puudub üldhooldekodu, eakate ja puuetega inimeste päevakeskus.  
 
3.6.1.3  Visioon  

Türi vallas on välja kujunenud toimiv hoolekandesüsteem, mis tagab  elanikele toimetuleku 
lähtudes nende abivajadusest ning  teenuste ühtlase kättesaadavuse kogu valla territooriumil. 
 
3.6.1.4  Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Oisu Perekodus on välja ehitatud  noortekodu; 
2. Türi Päevakeskus tegutseb renoveeritud hoones ning on integreeritud hoolekandeküla Türi 

Kodu igapäevasesse toimimisse; 
3. Sotsiaaleluruumid on optimeeritud ja vastavad kaasaegsetele tingimustele; 
4. Osutatakse sotsiaaltransporditeenust; 
5. Türi Nõustamiskeskuses osutatakse ja arendatakse nõustamis- ja sotsiaalteenuseid; 
6. Toimib koostöö sotsiaalvaldkonna MTÜ-dega, sotsiaaltöösse kaasatakse vabatahtlikke; 
7. Oisus ja Kabalas on vajadustele vastavad  ruumid sotsiaalteenuste osutamiseks; 
8. Erasektori initsiatiivil onTüri valda  rajatud üldhooldekodu; 
9. Taikse külla on rajatud sotsiaalmaja – külakeskus; 
10. Toimiv ennetustöö sotsiaalhoolekande süsteemis; 
11.  Sotsiaaltöö tegijate kompetentsi arendamine;   
12.  Valla omandis olevatele hoonetele on  ligipääs ratastooliga inimestele. 
 
 

3.6.2 Tervishoid 

 
3.6.2.1  Arengueeldused  

-  Toimiva Türi Tervisekeskuse ja personali olemasolu; 
-  Hambaraviteenuse  olemasolu; 
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-  Arstiabi kättesaadavus piirkonnas. 
 

3.6.2.2  Arengu takistused, probleemid  

-  Elanikkonna vananemine, perearstide ülekoormatus; 
-  Ravikindlustuseta isikute olemasolu; 
-  Türi Tervisekeskuse hoone on amortiseerunud, puudub lift; 
-  Elanikkonna tervise halvenemine; 
-  Suur erivajadustega ja sõltuvusprobleemidega inimeste arv- puudub süsteemne ennetustegevus; 
-  Elanike madal ostujõud raviteenuste kättesaamisel; 
-  Elanikkonna vähene motiveeritus terviseedenduseks. 
 
 
3.6.2.3   Visioon  

Tervishoiusüsteem  toetab terviseedendust ja elanikkonna tervise paranemist.  

 
3.6.2.4   Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Türi Tervisekeskuse hoone on rekonstrueeritud ja  varustatud liftiga; 
2. Perearstid teenindavad haigeid Türi linnas, Oisus ja Kabalas; 
3. Türil tegutseb  kiirabibrigaad; 
4. Türi valla elanike tervisike eluviiside soodustamine (liikumise ja tervisliku toitumise 

propageerimine); 
5. Toimiv süsteemne ennetustöö koostöös erinevate osapooltega. 
 

3.7 Turvalisus 

  

3.7.1 Arengueeldused 

-  Suurte turvariskide puudumine; 
-  Koostööpartnerite olemasolu. 
 
 
3.7.2 Arengu takistused, probleemid  

-  Turvalisuse tunne on ebapiisav, puudub piisav ööpäevane politseivalve. 
 
 
3.7.3 Visioon  

Türi vallas on turvaline ning madala kuritegevusega elukeskkond. 
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3.7.4 Eesmärgid ja tegevussuunad  

1. Toimib edukas koostöö olemasolevate korrakaitsestruktuuridega, tagatud on vallale 
seadusega pandud järelvalvefunktsioonide täitmine; 

2. Ööpäevaringne politseipatrull Türi vallas; 
3. Koostöös jõustruktuuridega korraldatakse kriisireguleerimise õppuseid. 

 
 
4. LISAD: 

       Lisa 1: Valdkondade hetkeseisu analüüs (SWOT) 
 
Lisa 2:    ASUKOHT; ASUSTUS JA RAHVASTIK NING VALDKONDADE 
HETKEOLUKORRA KIRJELDUSED 
 
Lisa 3:    TÜRI VALLA ARENGUKAVA 2014 – 2018 TEGEVUSKAVA 
2014 - 2016  

 
 

 
 


