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SISSEJUHATUS 

Käesolev terviseprofiil on teine Kõpu valla elanike tervisekäitumist sisaldav kogum, millega on pandud alus 

vajalike andmete kogumisele ja edasisele juurutamisele. Vajadus on läbi viia täiendavad uurimustööd valla 

elanike seas ning sisse viia süstemaatiline info kogumine ja analüüsimine. 

Kõpu valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda esialgne ülevaade vallarahva tervise 

hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et kavandada terviseedenduse arendamist. Valla terviseprofiili 

eesmärgiks on kaardistada vallarahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning 

majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides tuua välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja –

vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. 

Kuna rahvastiku tervises toimuvad pidevalt muutused, on valla terviseprofiil dokument, mida tuleb 

pidevalt läbi vaadata ja uuendada. Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus 

toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu. Tervis on seega 

oluline rahvuslik ressurss, mis väärib sihi- ja kavakindlat arendamist. Terviseprofiil on abivahend valla 

inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite 

eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel. 

Omavalitsuse jätkusuutlikkus oleneb inimestest, kes siin elavad ja tegutsevad. Mida tervemad nad on, seda 

tervem on ka rahvas tervikuna. Aga ainult terve rahvas on suuteline haridust omandama või ümber õppima ja 

töötama.  

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss. Tervis on igapäevase elu loomulik eeltingimus ja 

majanduslik ressurss. Igal valla inimesel peab olema võimalus elada tervisttoetavas keskkonnas ja teha 

tervislikke valikuid, mis on nii terve isiksuse kujunemise kui ka valla eduka sotsiaalse ja majandusliku 

arengu eeltingimuseks. 

Terviseprofiili üldeesmärgiks on valla elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja 

haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis 

kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu 

tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste 

pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist.  

Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud ka valla terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks seatud 

prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendusteed. Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud 

Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise 

juhendmaterjalis vajalikuks peetud indikaatorite abil. 
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1. ÜLDANDMED 

1.1. Kõpu valla areng ja pindala 

Kõpu asustus on kujunenud aastatuhandete jooksul. Esmakordselt mainitakse ajalooürikutes Kõpu asulat 

1481.a, vanim ajalooline leid pärineb II saj, milleks on kaelavõru. Kõpu mõisat mainitakse esmakordselt 

1593.a.  

Kõpu vald on Viljandimaa üks läänepoolseim, pindalaga 258,78 km². Vald moodustab oma asendilt 

eraldiseisva haldusüksuse. Naabervallad on idast Viljandi maakonna Viljandi vald, põhjast Suure-Jaani ja 

lõunast Halliste vald, Pärnu maakonna Saarde vald ning läänest Tori vald. Kõpu valla moodustavad Kõpu 

alevik ja 9 küla kokku ca 665 elanikuga (seisuga 01.01.2015. a). Rahvaarvult on Kõpu vald maakonna kõige 

väiksem omavalitsusüksus. Vald ulatab põhjast lõunasse 18 km ja idast läände 30 km. Kõpu valla keskus, 

Kõpu alevik, asub Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee ääres 20 km kaugusel Viljandist, Pärnust 70 km, 

Tallinnast 185 km , Tartust 100 km. 

Alevikus asuvad apteek, ambulatoorium, Kõpu Külastuskeskus, hooldekodu, põhikool, spordihoone. 2009. a 

sügisel valmis rekonstrueeritud lasteaed-raamatukogu, kus lisaks lasteaiale ja raamatukogule (AIP, 

lugemissaal) asub lasteaia saal, milles võimalik korraldada kultuuriüritusi ja viia läbi ringide tegevusi. 

Alevikus asub veel  kauplus, puidufirmad, kalmistu ja kirik. Ei puudu ka tankla ja sularahaautomaat. 

Kõpu vald asub Sakala kõrgustiku lääneserval ja Pärnu tasandikul. Valla idaosa hõlmab põhiliselt vooreline 

ala, mida Kõpu ürgorg eraldab kõrgustikust. Tema läänealad on niisked ja metsarikkad, kus asustus levib 

vaid jõgede kallastel. Siin on palju säilinud inimeste poolt rikkumata loodust. Rahvastiku tihedus on 2,6 

el/km
2
. Rahva arvu poolest on Kõpu vald maakonna väikseim. Andmed on võetud Statistikaametist, seisuga 

01.01.2015.a. 

 

1.2. Rahvastik  

Eesti rahvastikuregistri andmetel on 2012-2015 aastatel rahvaarv Kõpus vähenenud. Rahvaarvu vähenemine 

on oluline probleem. Rahvaarv muutub kahe teguri – loomulik iive ja rändeiive – koosmõju tulemusel. Kõpu 

piirkonnas  on mõlemad tegurid negatiivsed. Rahvastik on valdavalt vananemise staadiumis (vt tabel 2), 

vähenenud sündimus (vt joonis 3),  noored suunduvad linna õppima-töötama ning vaid vähesed tulevad 

tagasi. 
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Tabel 1. Rahvaarv Eestis ja Kõpu vallas aastatel 2009-2015 (Andmed: Statistikaamet). 

RV0282: RAHVAARV, 1. JAANUAR --- Sugu, Aasta, Haldusüksus või asustusüksuse liik ning 

Vanuserühm  

  Rahvaarv kokku 

2009   

Kogu Eesti 1 335 740 

..Kõpu vald 720 

2010   

Kogu Eesti 1 333 290 

..Kõpu vald 750 

2011   

Kogu Eesti 1 329 660 

..Kõpu vald 690 

2012   

Kogu Eesti 1 325 217 

..Kõpu vald 715 

2013   

Kogu Eesti 1 320 174 

..Kõpu vald 702 

2014   

Kogu Eesti 1 315 819 
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..Kõpu vald 679 

2015   

Kogu Eesti 1 313 271 

..Kõpu vald 665 

 

Tabel 2. Rahvastiku liikumine aastatel 2012-2015 vanuselise jaotuse alusel  

(Andmed: Statistikaamet). 

RV0282: RAHVAARV, 1. JAANUAR --- Haldusüksus või asustusüksuse liik, Sugu, Aasta ning 

Vanuserühm 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 
85 ja 

vanemad 

2012 44 37 42 34 47 23 44 49 48 42 60 45 49 35 37 29 28 22 

2013 38 38 41 35 45 23 47 43 54 39 58 46 53 29 35 30 26 22 

2014 29 33 44 35 41 24 43 46 45 44 58 44 46 37 36 26 24 24 

2015 26 32 42 39 41 27 35 46 44 48 49 51 43 37 37 26 20 22 
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Joonisel 1 on näha rahvastiku  liikumine nelja aasta jooksul, kus on eraldi näha nii naiste kui meeste osakaal 

ja selle liikumine. Joonis 1. Rahvastiku liikumine aastatel 2012-2015 (Andmed: Statistikaamet).  

 

 

1. jaanuar 2015. aasta seisuga elab Kõpus 665 elanikku, neist 47,07%  moodustavad naised ja 52,93% mehed 

(vt joonis 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Kõpu rahvastiku vanuseline ja sooline jaotus (Andmed: Statistikaamet). 
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1.3. Asustustihedus  

Kõpu vallas on asustustihendus 2,6 inimest km² kohta. Asustustihendus on viimastel aastatel muutunud 

hõredamaks. Kõpu vald üks hõredamalt asustatud alasid Viljandimaal – 2,6 inimest km²  kohta. Asustus 

vallas on ebaühtlane. Kõpu vallas haldusterritooriumil on 9 küla ja 1 alevik. Enamus külasid paikneb valla 

idapoolses osas, kus kõrgem ja kuivem maapind on soodustanud tänapäevase asustuse teket. Sellest sõltuvalt 

on valla idapoolses osas teedevõtk paremini välja kujunenud, kui lääne pool. Madalamale, soisemale alale, 

Soomaa rahvuspargi poole jäävad Iia ja Tipu küla. Tipu on  valla kõige kaugem küla, kust Kõpu alevikku on 

umbes 20 km.  Viljandi maakonna sotsiaalse infrastruktuuri järgi on Kõpu vald jaotatud kahte  kanti - Kõpu 

kant  on maaliline keskuskant ning  asub väljaspool linnaregioonide piire, Tipu kant – ääremaakant, kus 

domineerib klassikaline haja-asustus; suuremad asulad puuduvad või on nende elanike arv ja selle osatähtsus 

kandis tagasihoidlik.  

 

Elussünnid  

 

Kõpu valla iive on negatiivne. Sündimuste arv on viimase 6 aasta jooksul langenud märgatavalt (vt 

joonis 3). 2009. ja 2010. aastal sündis Kõpu vallas 10 last, 2011. aastal 9 last. Sündide arv vähenes 

järsult 2012. aastast, mil sündis 3 last. Aastatel 2013 ja 2014 sündis Kõpu vallas 2 last. 

 

 

Joonis 3. Elussünnid Kõpu vallas aastatel 2005-2014 (Andmed: Statistikaamet). 
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Sündimuse üldkordaja on elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta. Eestis tervikuna on 

sünnikõver hakanud langema, Kõpu vallas oli aastatel 2009-2011 sündimuse üldkordaja Eesti 

keskmisest kõrgem, kuid viimasel kolmel aastal on see märgatavalt vähenenud ning on tunduvalt 

väiksem kui Eesti sündimuse üldkordaja. 

Tabel 3. Sündimuse üldkordaja võrdlus 

EESTI 11,81 11,89 11,06 10,63 10,27 10,31 

KÕPU 13,89 13,33 13,04 4,20 2,85 2,95 

AASTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Surmad  

Surmade arv on vallas suhteliselt stabiilne. 2009. aastal suri 12 inimest, 2014. aastal suri samuti 12 inimest. 

Naiste suremus on suurem kui meeste oma.  

 

RV49: SURNUD --- Haldusüksus või asustusüksuse liik, Sugu ning Aasta  

  Mehed ja naised 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

..Kõpu vald 12 16 14 12 10 12 

Joonis 4. Surmade arv Kõpu vallas ajavahemikul 2009-2014 (Andmed: Statistikaamet). 

 

RV49: SURNUD --- Haldusüksus või asustusüksuse liik, Aasta ning Sugu  

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised 

..Kõpu 

vald 
6 6 9 7 4 10 5 7 4 6 4 8 

Joonis 5. Surmade arv soo kaupa (Andmed: Statistikaamet). 
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Loomulik iive 

 

Kõpu valla loomuliku iibe kordaja on tunduvalt suuremas miinuses kui Eesti näitaja (vt Tabel 4). 

 

Tabel 4. Loomuliku iibe absoluutarv (Statistikaamet). 

EESTI -0,24 0,03 -0,43 -1,05 -1,30 -1,47 

KÕPU -2 -6 -5 -9 -8 -10 

AASTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Kõpu vallas on negatiivne iive, elaniku arvu vähenemine ja elanikkonna vananemine. Negatiivse iibe 

tõttu on elanike arv igal aastal vähenenud. 

 

1.4. Kohaliku omavalitsuse eelarve  

Kohaliku omavalitsuse eelarve koosneb kuludest, tuludest, investeeringutest ja finantseerimistehingutest. 

 

Kohaliku omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest tuludest. 

Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne 

eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt 

seaduste alusel otsustamiseks. Üle poole kohalike omavalitsuste kogusissetulekutest moodustab nende 

elanike makstud füüsilise isiku tulumaks (osa sellest laekub riigile). Maamaks laekub kogu ulatuses 

kohalikesse eelarvetesse. Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste 

ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate 

tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada 

kohalikke teid. Lisaks on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda projektipõhiselt toetust mitmest 

meetmest. 

 

Valdade ja linnade väljaminekutest peaaegu pool on seotud haridusteenuste (lasteaiad, koolid) pakkumisega 

ning kolmandik on hõlmatud kohalike teede korrashoidu ja inimeste vaba aja veetmisega seotud teenuste 

pakkumisega. Üldvalitsemisele (sh võlgade teenindamisega seotud kulud) ja näiteks ka sotsiaalvaldkonnale 

läheb alla 10% väljaminekutest. 

 

Tabelis 5 on toodud Kõpu valla eelarve tulud  ja kulud aastatel 2011-2015. 
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Tabel 5. Kõpu valla eelarve tulud ja kulud 2011-2015 (Allikas: Kõpu vald) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Kulud 763 029 778 173 812 723 901 697 905 550 

Tulud 822 703 868 638 903 349 976 201 

1 021 

020 

 

Tulumaksu laekumine  

 
Tulumaks moodustab Kõpu valla tuludest üle kolmandiku. 2011.a laekus tulumaksu 270 813 eurot, mis 

moodustab 33% eelarve tuludest, 2012.a 295 577 eurot, mis moodustab 34% eelarve tuludest, 2013.a 

318649, mis moodustab 35% eelarve tuludest, 2014.a 371792 eurot, mis moodustab 38% eelarve tuludest ja 

2015.a 1 021 020 eurot, mis moodustab samuti 38% eelarve tuludest. Eelolevast järeldub , et aastaastalt on 

tulumaksu osakaal valla eelarve tuludest olnud kasvavas trendis.  

 

Tabelis 6 on toodud Kõpu valla tulumaksu laekumine kuude lõikes. 

 

Tabel 6. Kõpu valla tulumaksu laekumine 2011-2015 (Allikas: Kõpu vald) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Jaanuar 23 126 26 430 26 441 32 874 34 070 

Veebruar 18 026 20 489 26 612 26 195 28 192 

Märts 21 827 23 952 22 538 26 999 32 185 

Aprill 19 775 23 796 26200 31610 32231 

Mai 24 232 23 839 25714 27967 31625 

Juuni 22 581 23 798 25790 30975 30075 

Juuli 27 726 27 067 28758 31968 32544 

August 24 564 25 921 26261 31974 34381 

September 20 839 26 320 28108 31782 31059 
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Oktoober 22 383 25 715 27673 33603 31703 

November 21 942 21 460 26183 31115 32000 

Detsember 23 792 26 790 28371 34730 35000 

Tulumaks kokku 270 813 295 577 318 649 371 792 385 065 

 

 

 

I  peatüki  kokkuvõte 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Rahvastik on pidevas ja järjekindlas vähenemises; 

 Sündimuste arv vallas on viimase kolme aastaga järsult kahanenud; 

 Vallaelanike iive on negatiivne. 

Strateegilised eesmärgid: 

 Toetada laste sündi - jätkata perede toetamist sünnitoetuse maksmisega; 

 Tagada vajalike teenuste – lasteaed, alus-, põhi- ja keskhariduse kättesaadavus; 

 Sõbraliku ning tervisliku töö- ja elukeskkonna loomine; 

 Rakendada abinõusid, mis toetaksid eakate toimetulekut. 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

Antud alapeatükis kirjeldatakse valla elanike situatsiooni tööturul, nende majanduslikku toimetulekut ja 

kaasatust kogukonna ellu. Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna võimet tagada iga oma liikme 

heaolu, ületades sotsiaalset lõhestumist ja vältides tõrjutust. Sidususel on otsene seos tervisega – mida 

kõrgem on sidusus, seda paremad on ka tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset turvalisust, 

mis on omakorda oluline tervisemõjur. Sotsiaalset turvalisust iseloomustavad tööhõive, vaesuse ja 

kihistumise näitajad. Tõrjutud sotsiaalsete gruppide olemasolu on oluline risk rahva tervisele, seevastu 

võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs teenustele suurendavad sotsiaalset turvalisust ja sidusust ning 

parandavad tervisenäitajaid. 

 

2.1 Tööturu situatsioon  

 Maksumaksjad  

Maksumaksjad - kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arv, kes tasuvad üksikisiku maksu. Kohaliku 

omavalitsuse eelarve kujundamisel on väga suur osa tööealisel elanikkonnal ehk maksumaksjatel. 

 

Tabel 7. Maksumaksjad aastate lõikes ja % elanikkonnast, 01.jaanuar seisuga (Allikas: 

Rahandusministeerium). 

Aasta Maksumaksjad Osakaal elanikkonnast (%) 

2009 282 39,17 

2010 272 36,27 

2011 252 36,52 

2012 267 37,34 

2013 286 40,74 

2014 275 40,50 

2015 283 42,56 
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Keskmine maksumaksjate arv Kõpu vallas oli 2009. aastal 282  inimest (39,17% elanikkonnast). 2010. aastal 

oli maksumaksjaid 272  inimest, mis moodustas 36,27% elanikkonnast. 2011. aastal oli neid 252, mis 

moodustas 36,52% elanikkonnast. 2012. aastal oli vallas 267 maksumaksjat, ehk 37,34%, 2013. aastal oli 

maksumaksjaid 286 ehk 40,74% elanikkonnast, 2014. aastal oli maksumaksjaid 275, so 40,50% 

elanikkonnast. Sel aastal on maksumaksjaid 283 inimest ehk 42,56% elanikkonnast. Aastate võrdluses on 

näha, et kuuel viimasel aastal (so alates 2010. aastast) on maksumaksjate arv tõusnud.  Viimaste aastate 

andmete põhjal on näha, et elanike arv vallas väheneb, kuid maksumaksjate arv suureneb.  

 

Keskmine brutotulu  

Tabelis 8 on toodud Kõpu valla elanike keskmine brutotulu kuus viimase kuue aasta lõikes. 

 

Tabel 8. Keskmine brutotulu kuus (Allikas: Statistikaamet). 

ST005: BRUTOTULU --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta, Sugu, 

Vanuserühm ning Näitaja 

Aasta  

Palgatöötaja 

kuukeskmine 

brutotulu, eurot 

Brutotulu saajad 

2009 641.55 251 

2010 648.06 240 

2011 719.47 245 

2012 766.58 254 

2013 802.34 263 

2014 905.28 271 

 

Valla elanike keskmine sissetulek on viimase kuue aasta jooksul tõusuteel. Kui 2009. aastal oli 

Kõpu valla elaniku keskmine sissetulek 641,55 eurot, siis 2014. aastal oli see 905,28 eurot.  
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Miinimumpalga saajad  

Antud indikaatori puhul analüüsitakse miinimumpalka saavate töötajate osakaalu tööl käivatest 

inimestest. Näitaja on oluline, kuna tegemist on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste 

grupiga. Näitaja võimaldab kavandada vajalike teenuste ja toetuste võrku ning hulka.  

 

Kahjuks pole miinimumpalga saajate statistika kättesaadav avalikest andmebaasidest. Samamoodi 

ei ole selliseid andmeid kohalikul omavalitsusel. 

 

 

Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted  

Registreeritud OÜ - sid on Kõpu vallas kokku 30, FIE - sid on 36, lisaks nendele on MTÜ – d ning korteri- ja 

usaldusühingud. Lähiminevikus ei ole Kõpu vallas suurettevõtteid olnud. 

Tabel 9. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted Kõpu vallas (Statistikaamet). 

ER071: MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ETTEVÕTTED --- Haldusüksus ning Aasta  

  2009 2010 2011 2012 2013 

..Kõpu vald 11 11 9 13 21 

 

Tööhõivelise elanikkonna ja seega kogu ettevõtluse jaoks on olulised ka elukeskkonnaga seotud teenused – 

lasteaiakohtade ja kooli olemasolu, esmatervishoiu kättesaadavus, transpordivõimalused, vabaaja veetmise 

võimalused. 
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Töötus 

 
Antud indikaatori all käsitletakse Eesti maakondlikus Töötukassas registreeritud töötute arv ja töötuse määra. 

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osatähtsust tööjõus. Töötus on üks terviseriskidest, millest 

lähtuvalt on omavalitsusel võimalus planeerida ja käivitada eriprogramme töötusega kaasnevate sotsiaal– ja 

terviseriskide maandamiseks (näiteks erinevad kursused, nõustamisteenused, koolitused, töökohtade 

loomine, terviseteenuste tagamine tervisekindlustuseta isikutele). 

 

 

Joonis 6. Töötuid aastas keskmiselt (2015.a 9 kuud) (Allikas:Statistikaamet). 

 

Töötute arv Kõpu vallas on võrreldes 2010. aastaga langenud, jäädes alla 20 piiri (vt joonis 6). 
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2. 2 Toimetulek 

Ravikindlustusega kaetud 

Ravikindlustusega hõlmatud inimeste arvu kohta valdade lõikes statistilised andmed puuduvad. 

Puuetega isikud 

Valla 660-st elanikust on 01.10.2015.a seisuga pensionäre kokku 247, sh vanaduspensionäre 153, 

töövõimetuspensionäre 83, rahvapensionäre 3. Täisealisest elanikkonnast on puudega inimesi kokku 88, sh 

sügava puudega 6, raske puudega 55 ja keskmise puudega 27. Puudega lapsi on 14.  

 

Joonis 7. Pensionäride ja puudega elanike osakaal Kõpu valla elanikkonnas (Allikas: Statistikaamet). 

Jooniselt 7 näeme, et pensionärid moodustavad kogu elanikkonnast 37 % ning puudega inimesed 13%.  

Hooldajad on määratud 2-le sügava puudega inimesele ja 4-le raske puudega inimesele. Hooldajatoetust 

makstakse sügava puudega inimese hooldajale 25 eurot kuus ja raske puudega inimese hooldajale 15 eurot 

kuus.Pensionäride ja puuetega inimeste arvu pidev tõus vallas võib lähitulevikus kaasa tuua vajaduse 

suurendada hoolekandeteenuste mahtu ja avahooldussüsteemi rakendamise vajalikkust. 

Toimetulekutoetused 

Toimetulekutoetusttaotlevate perede arvvallas on viimasel viiel aastal  näidanud languse tendentsi.  2010. 

aastal oli  taotlusi 35 (8 perelt) ja väljamakstud summa 4586.62 eurot, keskmine toetuse suurus 131.05 eurot, 

aga 2014. aastal oli taotlusi vaid 9 (3 perelt) ja  väljamakstud summa 900.75 eurot, keskmine toetuse summa 

100.08 eurot.  

37% 

13% 

50% 
pensionärid 

puudega inimesed 

ülejäänud elanikud 
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Toimetulekutoetuse saamise näitajad viimase viie aasta lõikes on välja toodud järgmises tabelis: 

Tabel 10. Toimetulekutoetuse taotlused ja arvestatud summad (Allikas: Kõpu vald). 

Aasta Taotluste arv Toetust saanud 

perede arv 

Väljamakstud 

summa 

Toetuse suurus taotluse 

kohta  

2010 35 8 4586.62 131.05 

2011 33 6 3379.69    102.41 

2012 19 4 1810.54     95.29 

2013 19 5 1749.52     92.08  

2014  9 3 900.75    100.08  

 

Sotsiaaltoetused 

Sotsiaalhoolekande valdkonnas rakendatakse vallas lisaks ka mitmeid kohaliku toetuse liike. Kõpu valla 

eelarvest makstavad kohalikud sotsiaaltoetused on volikogu poolt kindlaksmääratud ja ühekordsed toetused. 

Kohalike sotsiaaltoetuste määrad kinnitab vallavolikogu järgnevaks aastaks koos valla eelarve 

vastuvõtmisega. 

Kindlaksmääratud sotsiaaltoetusi makstakse kõigile toetuse õigust omavatele isikutele ühesugustel alustel. 

Nendeks on: Lapse sünnitoetus; Koolitoidutoetus; Abiellumistoetus; Juubelitoetus 80., 85., 90. ja  edasi igaks 

järgnevaks sünnipäevaks; Koolilõputoetus; Elluastumistoetus vallast pärit lastekodu lapsele. 

Kindlaks määramata toetused sõltuvad pere sissetulekust. Nendeks on:  

Ühekordsed toetused toimetulekuraskustes peredele, Täiendav toitlustustoetus, Tervisetoetus (meditsiiniliste 

abivahendite ja ravimite hüvitamiseks), Ülalpidamiskulude toetus statsionaarses hooldeasutuses viibivale 

isikule, Kohalike toetuste maksmist viimasel viiel aastal iseloomustab alljärgnev tabel. 

 

 

 

 



20 

 

Tabel 11. Kohalikud toetused (Allikas: Kõpu vald). 

Aasta 

Ühek. 

toetus 

Tervise- 

toetus 

Sünni- 

toetus 

Juubeli- 

Toetus 

Kooli- 

lõpu-

toetus 

Abi- 

ellumis- 

toetus 

Toetus 

hoolde-

kodus 

elavatele 

isikutele Kokku 

2010 330 46 1917 166 128   2587 

2011 145 25 1152 156 180   1658 

2012 217  384 144    745 

2013 243  200 384 180  900 1907 

2014 480  400 240 210  600 1930 

 

 

Sotsiaalteenused 

Sotsiaalteenuste osutajatest on vallal hooldekodu, kus käesoleval ajal viibib hooldusel 2 valla ja 16 teistest 

valdadest pärit inimest. 3 valla inimest viibib hooldusel teistes hoolekandeasutustes. Hooldekodu baasil 

pakutakse ka pesupesemisetenust ja toitlustamise vahendamist. 

Vallas on olemas perearstikeskus, kus töötab perearst, samas asub ka apteek. 
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Eesmärgid: 

 Kindlustada kättesaadav ja hästitoimiv esmatasandi sotsiaalabi igale abivajajale; 

 Rahaliste toetuste osakaalu vähendamine teenuste kättesaadavuse tagamise kasuks; 

 Ennetada probleemseid olukordi. Nende tekkimisel lähtuda põhimõttest, et abi peab olema kiiresti 

kättesaadav ja tõhus; 

 Abivajajatele valikuvõimaluste pakkumine erinevate abivormide näol, lähtumine abivajajate 

huvidest, vajadustest ja soovidest; 

 Aidata kaasa laste- ja noorsooprobleemide lahendamisele, tagades nende psüühilise ja sotsiaalse 

turvalisuse ning teha kõik, et vallas oleks ning tuleks juurde oma eluga toimetulevaid inimesi; 

 Vallal  suunata rohkem raha vaesemal elujärjel olevates peredes elavate laste õppimise ja 

kasvatamise toetamiseks; 

 Aidata kaasa vanurite hoolekande probleemide lahendamisele; 

 Sotsiaalteenuste vajaduse täpsem väljaselgitamine ja nende pakkumise võimaluste väljatöötamine. 

Probleemid: 

 Liigne alkoholi tarbimine nii noorte kui vanemaealise elanikkonna hulgas; 

 Pikaajaliste töötute suur arv vallas; 

 Sotsiaalkorterite ja üürikorterite vähesus vallas; 

 Elanikkonna vananemine; 

 Hooldust vajavate eakate ja puuetega inimeste suur arv vallas; 

 Noortele sobivate töökohtade puudus, mistõttu tööjõu väljavool; 

 Vähene huvitegevuse korraldus noortele; 

 Sotsiaalpedagoogi puudumine koolis. 

Arengusuunad: 

 Jätkata tööd probleemsete lastega ja nende peredega, leida neile rohkem tegevusi ja leida 

juhendajaid; 

 Tervislike eluviiside propageerimine; 

 Vallasiseste sotsiaalsete võrgustike edasiarendamine; 

 Kaasajastada ja remontida hooldekodu juures olev saun ja pesumaja, et rahuldada     elanikkonna 

nõudlus nende teenuste järele; 

 Selgitada välja nõudlus avahoolduse vajaduse järele ning arendada välja avahooldussüsteem; 

 Aidata kaasa mittetulundusühingu moodustamisele ning selle kaasamisele sotsiaal- ja noorsootöös; 

 Sotsiaalteenuste paremaks osutamiseks koostöövõrgustiku arendamine naabervaldade     vahel. 
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2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 

 

Viimase kümnekonna aasta jooksul on tekkinud mitmeid seltse ja mittetulundusühinguid, kuhu 

kuuluvad kohalikud inimesed, kes soovivad aidata kaasa küla seltsielu elavdamisele. Kõpu vald on 

korraldanud erinevaid ümarlaudu ja koolitusi, et motiveerida kohalike MTÜ-de ja seltsingute 

tegevust. Samas tegeletakse hetkel turismiga tegelevate asutuste koostöövalmiduse edendamisega. 

EELK Kõpu Peetri kogudus on kaasatud valla sotsiaaltegevusse väga konkreetselt - kord kuus toimuvad 

armulauaga kirikutunnid Kõpu hooldekodus, koos peetakse jõulupidu ja koguduse poolt jagatakse vanuritele 

jõulupakke. Koguduse kaudu on jõudnud ja jõuab hooldekodusse märkimisväärne materiaalne abi - 

rulaatorid, ratastoolid, voodid, lambid jm. sisustus; mähkmed, riided ja jalanõud. Koostöös hooldekodu 

juhataja ja sotsiaaltöötajaga toetab kogudus vastavalt vajadusele ja võimalusele kõiki valla abivajajaid. 

Hooldekodu kõrval paikneb kogudusele kuuluv nn. sotsiaalmaja, mille 2 korteris on leidnud ja leiavad 

eluaseme need, kes saavad hakkama iseseisva elu korraldamisega, kuid vajavad lisateenust. Viimast pakub 

näit. duši, pesupesemise ja toitlustamise näol hooldekodu. 

Koguduse õpetaja on vastavalt vajadusele vahendanud ja propageerib koduõe teenust. Kõpu kirikus jagatakse 

jooksvalt infot sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kohta selleks, et inimene leiaks endale sobiva abi ja jõuaks 

selleni. 

 

Kogukonna motivaatorid 

Kogukonna motivaatorid kogukonna aktiivsed liikmed, kes soodustavad ühistegevusi, kaasates erinevate 

ürituste läbiviimisse teisi. Elanikkonna aktiivne osavõtt korraldatud tegevustest motiveerib ka uusi üritusi 

organiseerima. 

 

Elanike kaasamine   

Kohaliku omavalitsuse võimuses on luua erinevaid võimalusi kaasamaks elanikke otsustusprotsessi. 

Inimesed võivad olla kaasatud kogukonna tegevustesse läbi erinevate ühingute, seltside, kolmanda sektori 

ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. Indikaator võimaldab hinnata sotsiaalse 

sidususe osakaalu kogukonnas. 

Elanikke kaasatakse suurematesse projektidesse, mis puudutavad keskkonda või üldist arengut (valla 

üldplaneering, arengukavade koostamised, teabepäevad, valla arenguks vajalike projektide koostamine, 
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mõttetalgud jne). Siinkohal võib aga välja tuua negatiivse külje, inimesed on liiga passiivsed osavõtmaks 

ühistes tegemistest.  

Sotsiaalne kaasatus on meie vallas küllalt madal. On loodud küll  Laane, Iia, Supsi ja Seruküla külaselts, 

kuid seltside tegevus on passiivne. Ülejäänud külad ongi hästi passiivsed, puuduvad külavanemad ning  

ühiselt korraldatavad ja läbiviidavad  üritused.  

 

 Naabrivalve piirkondade arv 

Kõpu vallas puuduvad naabrivalve piirkonnad. Naabrivalvesektoreid vallas veel moodustatud ei ole, kuigi 

sellekohast infot on jagatud. 

 

Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus  

Kõpu vallal ei ole üht eraldi asutusena  kultuurikeskust või kultuurimaja kus rahvas koos käiks. Kultuuri 

edendamiseks on võimalik   kasutada ruume erinevates asutustes. Nendeks asutusteks on:  

 Kõpu Põhikool/Suure-Kõpu mõis,  

 Kõpu lasteaia hoone, kus asub raamatukogu koos lugemissaaliga, 

 Raamatukogu, 

 Tipu külamaja, 

 Tipu Looduskool, 

 Kõpu Külastuskeskus, 

 Noortetuba, 

 Kõpu Peetri kirik. 

 

Lasteaed/raamatukogu hoones kasutavad lasteaialapsed muusikatundide ja liikumistegevuse läbiviimiseks 

saali. Lisaks saab lasteaed seal korraldada aktusi ja suuremaid üritusi (jõulupeod, emadepäevad, isadepäevad  

jne). 

Samas hoones tegutseb eakate klubi „Härmalõng“. Hoone saalis on läbi viidud erinevaid õppepäevi ja saal 

on sobiv ka joogaga tegelejatele, sest antud ruumis on viidud läbi jooga trenne, samuti toimub saalis kord 

kuus tervendava hingamise treening. 

Majas asub raamatukogu ja lugemissaal. Vallas on üks  raamatukogu, milles on piisav lugemisvaru, mida 

vastavalt võimalustele täiendatakse. Raamatukogus on võimalik läbi viia erinevaid teemaõhtuid, mis on 

pühendatud näiteks mõnele kirjanikule jne. Raamatukogu on universaalse koostisega ja teenindab kõiki 

elanike gruppe lastest täiskasvanuteni. Valla elanike vähenemisega on vähenenud ka lugejate arv. Peamised 

kasutajad on  pensionärid ja põhikooli õpilased. Kui 2005 aastast külastatavus vähenes, siis 2009 aastal 

suurenes.  
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Noortetuba – noortel on kasutada oma ruum, kus nad saavad oma aega sisustada. 

Suure-Kõpu mõisas toimuvad aegajalt etendused ja kontserdid, kord kuus toimub mälumäng, samuti 

korraldatakse mõisas Eesti Vabariigi Aastapäeva pidulik aktus vallarahvale, valla jõulupidu. 

Kõpu Külastuskeskuse seminariruumi on võimalik kasutada koolitusteks, filmi- ja teemaõhtuteks. 

Tipu külamajas ja Looduskoolis kus saab tegeleda erinevate kultuuriüritustega. 

EELK Kõpu Peetri kirik - toimub osa kohalikest kultuuriüritustest. Lisaks kirikusaalile on 2015.a. 

valminud pööningusaal näituste ja ürituste tarbeks ning abiruumid (köök ja tualett). 

Koostöös naisseltsiga toimuvad traditsioonilised laadad kevadel, sügisel ja jõulu ajal. 

Üheks probleemiks on uute kogukonnaliikmete kaasamine valla üritustele – vallas toimuvatest 

kultuurisündmustest võtavad tavaliselt osa ühed ja samad aktiivsemad kogukonnaliikmed, kuid keeruline on 

osalejate arvu suurendada. 
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II peatüki kokkuvõte 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Mitmekülgsed võimalused erinevate asutuste läbi erinevate tegevuste läbiviimiseks on 

loodud; 

 Toimib kohalike käsitöömeistrite toodete müük valla erinevatel üritustel; 

 Koostöö erinevate KOV territooriumil olevate organisatsioonide vahel; 

 Ettevõtjate ebakindel majanduskeskkond; 

 Tööturu situatsioonist lähtuv stress ja vaimse tervise langus; 

 Puudujäägid laste hooldamises, mis toovad kaasa laste sotsiaalse mahajäämuse ja 

käitumishäired (üksikud näited); 

 Väikestel küladel on vähene võimekus kohaliku kogukonda toetava tegevuse elluviimisel; 

 Külades harrastatakse väga vähe huvitegevust; 

 Küladest liikumine asulasse on raskendatud; 

 Esineb turvalisuse ja heakorra probleeme. 

 

Visioon: Valla elanikud tunnevad ennast kaasatuna, kõigil on tagatud võrdsed võimalused toimetulekuks. 

 

Strateegilised eesmärgid: 

 Toetada ettevõtluskeskkonna arendamist: info vahetamine, infrastruktuurid, 

ettevõtjaabistamine tootmise mitmekesistamisel; 

 Aktiviseerida töötuid tööturumeetmete paremaks kasutamiseks; 

 Kasutuse on leidnud tühjad hooned; 

 Uute planeeringute koostamisel arvestatakse ettevõtluse jaoks olulise infrastruktuuri 

tagamisega (liikluskorraldus, juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsiooni korraldamine jms); 

 Luua tunnustamise süsteem kogukonna toimimist toetavatele ettevõtjatele; 

 Inimeste võimalikult iseseisva toimetuleku toetamine nõustamise, sotsiaalteenuste ja 

erinevate vaba aja võimaluste pakkumise abil; 

 Pakkuda puudega inimestele isiklikku abistajat; 

 Tugiisiku teenuse pakkumine; 

 Perekondade ja laste toetamine, nõustamine ja abistamine lähtudes konkreetsetest 

vajadustest; 

 Toimib koostöövõrgustik erinevate asutuste, võtmeisikute ning organisatsioonidega 

sotsiaalprobleemide leevendamiseks ja lahendamiseks; 

 Sotsiaalkorterite renoveerimine ja kaasajastamine (ümberkohandamine); 
 Küladel on oma arengukavad ning kirjutatakse projekte; 

 Külad on tähistatud külasiltidega, talude teed on tähistatudtalude nimedega; 

 Korraldatakse külade üritusi; 

 Infovahetus külade ja valla vahel on pidev  ja õigeaegne; 
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG  

Lapse-ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. Tervist 

mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus-ja tehiskeskkond, lasteaia-ja 

koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja tervishoiusüsteemi korraldus ning 

töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab lastele neid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, 

vanavanemate ja sõprade eluviis ja käitumine. 

3.1. Õpilaste arv haridusasutuses  

Alates 2005. a  on Kõpu lasteaed ja Kõpu Põhikool tegutsenud ühe asutusena - Kõpu Põhikoolina. 

Lasteaialaste arv on püsinud stabiilne, suhteliselt kõrge on teistest omavalitsustest pärit laste osakaal. 

Põhjuseks võib olla naabervaldades lasteaiakohtade puudus.   

Tabelis 12 on toodud laste arv Kõpu lasteaias ja Kõpu Põhikoolis. Samuti on tabelis toodud välja teistest 

omavalitsustest pärit laste arv ja protsent. 

 Tabel. 12. Õpilaste arv haridusasutuses (Allikas: Kõpu Põhikool). 

 LA laste 

arv 

Teistest OV 

laste arv 

Teistest OV 

pärit laste 

osakaal 

Põhikooli 

õpilaste arv 

Teistest OV 

laste arv 

Teistest OV 

pärit laste 

osakaal (%) 

2010/11 25 4 16 % 58 9 15,52% 

2011/12 26 7 26,92 % 53 7 13,21 % 

2012/13 32 9 28,13 % 54 7 12,96 % 

2013/14 32 4 12,5 % 54 9 16,67 % 

2014/15 32 6 18,75 % 52 9 17,31 % 

2015/16 28 5 17,86 % 63 19 30,16 % 

Kooli õpilaste arv on  vaadeldaval perioodil aastatel 2010/2011 – 2014/2015 kahanenud, 2015/2016 

õppeaastal õpilaste arv tõusis märgatavalt. Sama hüppeliselt suurenes ka teistest omavalitsusest pärit laste 

osakaal koolis. Antud muutused on tingitud muutustest koolimaastikul – kevadel 2015 suleti Puiatu Algkool 

ning mitmed õpilased asusid sügisel õppima Kõpu koolis. Samuti on õpilasi Viljandi linnast. 
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3.2. Koolikohustuse täitmine  

Uuemad statistilised andmed koolikohustuse täitmise kohta antud hetkel puuduvad. Kooli juhtkonna sõnul on 

viimase kuue aasta jooksul olnud Kõpu Põhikoolis üks koolikohustuse mittetäitmise juhtum III kooliastmes. 

Tabel 13. Koolikohustuse täitmine (Allikas: EHIS). 

 I kooliaste II kooliaste III kooliaste Koolikohustuse mittetäitjate osakaal (%) 

2005/06 - - - - 

2006/07 - - 1 1,5 

2007/08 - - - - 

2008/09 - - -  

2009/10 - - - - 

Koolikohustuse täitmisega suuri probleeme ei ole. Kuna klassikomplektid on väikesed, siis jõutakse kõigi 

õpilaste koolikohustuse täitmisega kursis olla ja vajadusel koheselt reageerida. 

 

3.3. Noorte süüteod  

Alaealiste väärtegusid on esinenud üksikuid juhtumeid. Täpsemad andmed puuduvad. 

Kõpu vallas on moodustatud alaealiste komisjon. Alaealiste komisjon moodustati 2004. aastal. Koos käiakse 

vastavalt vajadusele. 

 

3.4. Laste ja noortega tegelevad asutused  

Kõpu vallas tegelevad laste ja noorte vabaaja sisustamisega Kõpu Põhikooli ja Kõpu spordihoone töötajad, 

samuti EELK Kõpu Peetri kogudus. 

Kõpu Põhikool (liigilt lasteaed-põhikool) pakub põhikooli õpilaste võimalust osaleda erinevates 

huviringides: kunstiring, puutööring, muusikaring, alates 2010 septembrist „Nuputa“- ring.  Ringi tegevus 

toimub paar korda nädalas ja ringide töös võivad osaleda kõik soovijad. 
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Eespool nimetatud tegevusega on hõlmatud enamjaolt I ja II kooliastme õpilased. 

Vajadus ja huvi on motoringi järele, kuid hetkel puudub eestvedaja. 

Kõpu spordihoones on võimalik osaleda erinevates trennides. 2010 sügisel on õpilased aktiivselt osalemas 

võrk- ja korvpalli trennides.  

EELK Kõpu Peetri koguduse eestvedamisel ja juhendamisel toimuvad aastaid omakultuuriringi tunnid, 

teemakohased ja pühade lastetunnid kirikus kooli- ja lasteaia lastele, samuti Kõpu kooli jõulukirik detsembri 

keskpaigas ning suvised lastelaagrid ja väljasõidud. 

 

3.5. Laste ohutu elu- ja õpikeskkond  

 Veekogud –  Kõpu valla veekogud on: 

 Kõpu jõgi, 

 Halliste jõgi, 

 Kõpu tehisjärv, 

 veevõtu tiik, 

 kooli juures olev tiik. 

Eelnimetatud veekogusid kasutatakse suvel suplemiseks  ja talvel sportimiseks. 

 Tee kooli ja lasteaeda -  valdav enamus lastest tuuakse lasteaeda lapsevanema poolt autodega. 

Üksikud (alevis elavad) tulevad lasteaeda jala. Alevikus (Pärnu mnt ääres) on osaliselt (Pärnu poolt 

alevikuni) jalakäijatele olemas eraldi tee. Põhikooli õpilased tuuakse samuti suures osas kooli 

autodega. Alevist jala tulijatel ja jalgratturitel on kasutada eelpool nimetatud jalakäijate tee. Osa 

õpilasi (vallakeskusest eemal elavad ning Viljandi vallast ja linnast käivad lapsed) kasutavad kooli ja 

koolist koju  jõudmiseks ühistransporti. 

 Ülekäigurajad -  Kõpu alevikus on 1 märgistatud ülekäigurada. 

 Mänguväljakud – mänguväljakud asuvad lasteaia territooriumil, Tamme ja Oja tänava nurgal oleval 

haljasalal ja aleviku keskel asuva Kõpu Kõrtitalu juures. Kõpu põhikooli juures mänguväljakut ei 

ole, kuid õpilased saavad kasutada spordihoone juures asuvat ala. 

 Mööbel, mänguasjad, sisetemperatuur haridusasutustes – lasteaias ja koolis on elementaarne 

sisustus olemas, kuid mõlemas asutuses vajaks mööbel uuendamist. Mänguasju lasteaias samuti on, 

kuid enam võiks olla arendavaid ja erinevaid tegevusi võimaldavaid mänguasju. Haridusasutuste 

sisetemperatuur on nõuetele vastav. Lasteaed kasutab maakütet, lisaks elektriküte, põhikool kasutab 

keskkütet.  
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Probleemid: 

 Aleviku piirilt algav kergliiklustee on lõpuni ehitamata, mistõttu peavad aleviku poolt jala 

tulevad koolilapsed käima kitsas sõidutee ääres, mis on ohtlik .-seda eriti talvekuudel, kui 

tee äärtes on ka lumi; 

 Hulkuvad lemmikloomad (koerad), kes on aeg-ajalt probleeme tekitanud. 

 

3.6. Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu  

Kõpu lasteaed ja põhikool kasutavad OÜ Terviseagentuuri poolt pakutavat tervishoiutöötaja teenust, kes teeb 

vajalikud vaktsineerimised ja osutab muu vajaliku  meditsiinilise teenuse.  

Lasteaial ja koolil ei ole hetkel viimasel kümnel aastal olnud psühholoogi ega logopeedi, kuid oleme 

kasutanud ja teeme jätkuvalt koostööd Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskusega, kes nõustavad nii 

abivajavat last/õpilast, tema vanemaid kui ka õpetajaid. 

Ei ole ka eraldi sotsiaalpedagoogi, kuid selle järele on koolis ja lasteaias tegelik vajadus olemas. Hetkel 

kasutame valla sotsiaaltöötaja abi  ning suure osa tööst sel alal teevad ära klassijuhatajad. 

Lasteaial eraldi liikumisõpetajat ei ole, liikumistunde viivad läbi lasteaiaõpetajad.  

Probleemid: 

 Logopeed ja sotsiaalpedagoog kooli ja lasteaeda vajalik, 

 Lasteaed vajaks spordihoone kasutamise võimalust või, 

 Kaetud aknaid lasteaias. 

 

3.6. Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 

kättesaadavust  

 

 Koolitoit -  kõigile põhikooli õpilastele on tagatud tasuta koolilõuna. Soovijad saavad süüa ka tasuta 

hommikusööki, mille maksab vald ja pikapäevas olles ka oodet, millest 50% tasub lapsevanem ja 

50% omavalitsus (kokku a´ 0,26 kord). 

 Lasteaia kohad -  lasteaias on kohti 32 lapsele (2 rühma). Kohti on piisavalt, järjekorda ei ole. 

Nooremasse rühma võetakse lapsed alates 1,5 eluaastast.  
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 Lasteaiaga seotud kulud lapsevanemale – lasteaia õppe- ja kohamaks on 20.- kuus, lisaks tasub 

lapsevanem söögikulud (1,41 eurot päevas). 

 Pikapäevarühm – põhikooli juures töötab pikapäevarühm, mis alustab tööd peale tundide lõppu ja 

on avatud E ja R kella 17.00ni, T-N kella 16-ni, edasi saavad koolilapsed olla Noortetoas. 

Pikapäevarühm on võimaldatud alati kõigile soovijatele. 

 Alushariduses õppekavavälised tegevused – Kõpu lasteaed ei paku lisaks õppekavale tegevusi 

koolieast noorematele lastele. 

 Erinevad laste ja noortega seotud nõustamised, mis on kohaliku omavalitsuse elanikele 

kättesaadavad – soovijatele on kättesaadavad Viljandimaa nõustamis-ja õpiabikeskuse teenused. 

Põhikooli viimase klassi õpilased saavad nõustamist karjäärispetsialisti poolt. 

 Ujumisõpetus – kohustusliku ujumise algõpetuse programmi läbivad kõik kooli II klassi õpilased. 

Koolitus on rahastatud riigi poolt, transpordi ujulasse ja tagasi tasub omavalitsus. 

 Huviringide/trennide rahastamine/toetamine – Kõpu vald maksab kinni laste huvi- ja 

spordiringides käimise kohamaksud, lisaks kompenseeritakse transpordikulud kui laps käib ringis 

liinibussiga. 

 Kõpu Põhikooli lõpetajatele antav toetus vallalt. 

 

3.7. Laste subjektiivne tervisehinnang  

Laste terviseuuringu andmetest on teada, et 54,3 % 11-15-aastastest kooliõpilastest hindab oma tervist heaks 

(51,9 % poistest ja 56,7 % tüdrukutest), 33,2 % väga heaks (38 % poistest, 28,3 % tüdrukutest). Kõpu 

Põhikoolis ja lasteaias käivad lapsed on suhteliselt terved, puudumisi on õppeaasta jooksul vähe.  

(Allikas: Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, tai.ee) 

 

3.8. Kehaline aktiivsus ja kehakaal  

Alakaalulisi lapsi on statistika andmetel Eestis keskmiselt 3,2 %. 83,2 % lastest on normaalkaalus ja 

ülejäänutel on probleeme ülekaalulisusega. Poistel esineb vähem alakaalulisust (3,1 %) kui tüdrukutel (5 %). 

Ülekaalulisi on poiste seas rohkem (16,6 %) kui tüdrukute seas (10,7 %).  

(Allikas: Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, tai.ee) 

 

 

 

 



31 

 

 

 3.9. Koolitoit 

Koolitoit vastab sotsiaalministri määrusega „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuse ja 

koolis“ kehtestatud nõuetele.  

Koolitoitu söövad kõik lasteaia lapsed ja põhikooli õpilased. Piimanina programmis osaleb kool/lasteaed 

juba 2004. aastast, samuti osaleb kool koolipuuvilja programmis. Koolitoit vastab sotsiaalministri määrusega 

„Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuse ja koolis“ kehtestatud nõuetele.  

Laste koolitoidu tarbimine on mõningal määral paranenud, rohkem süüakse salateid. Samuti söövad paljud 

õpilased koolis hommikusööki. 

 

 3.10. Õpilastransport  

Õpilastransport Kõpu vallas puudub hetkel. Maakondlik bussiliin on kohandatud koostöös kohaliku 

omavalitsusega vastavalt kooliõpilaste vajadustele. 

 

III peatüki kokkuvõte 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Vallas on olemas kõik vajalikud asutused; 

 Algtasemel huviharidus on kohapeal kättesaadav; 

 Huviharidust toetatakse; 

 Vaja oleks juurde poisse ja noormehi kaasahaaravaid tegevusi; 

 Napib vahendeid huvihariduse arendamiseks; 

Visioon: Valla lapsed kasvavad tervislikus, turvalises ja kvaliteetses hariduskeskkonnas, omandavad eluks 

vajalikud toimetulekuoskused. 

Strateegilised eesmärgid: 

 Parandada tööd sotsiaalprobleemsete perede ja nende lastega; 

 Tasuta huvitegevuse säilitamine ja huvitegevuse mitmekesistamine. 
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Valdkonna paremaks 

käsitlemiseks vaadeldakse antud peatükis elukeskkonnana keskkonda, mis ümbritseb meid väljaspool töö-ja 

õpikeskkonda. Elu-, töö- ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, 

bioloogilised) peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. Eelnimetatud 

ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja toidu kaudu. Samuti võib kontakt 

ohuteguritega toimuda teiste inimeste või ka loomade kaudu. Elu-, töö-ja õpikeskkonnast tulenevate 

ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles aastate möödumisel (näiteks areneb välja allergia, 

närvikahjustus või kasvaja). Sageli mõjutab inimese tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. 

Seega on keskkonna mõju tervisele kompleksne ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, 

mille jooksul nad tervist mõjutavad. 

4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad  

Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohti on  Kõpu vallas mitu:  

 Spordihoone, 

 Kõpu Noortetuba, 

 Suure-Kõpu mõis/Kõpu Põhikool, 

 EELK Kõpu Peetri kogudus, 

 Lasteaia/raamatukogu ruumid, 

 Teesoo Laskurklubi, 

 Junsi puhkekeskus, 

 Reimani puhkekeskus, 

 Mardu Stuudio, 

 Tipu Looduskool, 

 Tipu külamaja, 

 Soomaa keskus. 

On tuntud huvi motoringi vastu, kuid pole leitud eestvedajat/juhendajat. 

Paljud Kõpu lapsed käivad Viljandi linna huviringides: 

 Viljandi Huvikool – 1 õpilane 

 Viljandi Kunstikool – 1 õpilane 

 Muusikakool – 2 õpilast 

 Viljandi Spordikool – 6 õpilast 

 

Lisaks käivad osad õpilased eratrennides (tantsutrennid), millest koolil/omavalitsusel ülevaade puudub. 

 

  Spordihoone – tegutsevad spordiringid (vaata punkt 4.2. alt) ja seal asuvad Kõpu Noortetoa ruumid. 

Olemas on saun ja kohvikuruum osalise sisustusega. Kõpu valla territooriumil asub täismõõtmetes 

spordihoone, kus toimuvad treeningud nii täiskasvanutele kui ka lastele.  Spordi seisukohalt on võimalik 
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harrastada korvpalli, võrkpalli, sulgpalli, kasutada jõusaali, läbi viia üldarendavaid treeninguid. 

Spordihoone tegevuse eesmärgiks on tagada Kõpu valla elanikkonnale võimalused kehalise ja vaimse 

vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise 

spordielamuse saamiseks. Spordisaali kasutamine kohalikele elanikele grupitreeningute läbiviimiseks on 

tasuta. Spordihoones asub  saun ning  samuti ka kööginurk osalise sisustusega. Spordihoones asub ka 

jõusaal. Spordihoonet kasutatakse peamiselt koolitundide  ja Kõpu Noortetoa tegevuste läbiviimiseks. 

 

Probleemid: 

- inimeste vähene huvi spordi vastu 

- huvigruppide vähene huvi 

- treeningvarustuse nõrk olukord 

- jõusaal pole komplektne 

- väliplatsi mõõtmed väiksed 

- valla poolne rahastus nõrk 

 

Arengusuunad: 

- spordihoone kujundamine vabaaja keskuseks nii kohalikele kui ka lähiümbruse inimestele; 

- mitmekesisemate treeningute pakkumine; 

- jõusaali kui ka muu treeningvarustuse täiendamine; 

- inimeste teadvustamine tervislikest eluviisidest läbi erinevate spordiürituste. 

 

  Kõpu Noortetuba - MTÜ “Kõpu Noortetuba” on Kõpu vallas ja Viljandimaal tegutsev vabatahtlik 

ühendus, mis ühendab oma ridades aktiivseid noori. Noortetuba hõlmab noori vanuses 7-26 eluaastat. 

Klubi eesmärk on luua Kõpu valla noortele noorsooalgatuseks motiveeritud keskkond, võimaldada 

programmiline huvi- ja harrastustegevus ringides, koordineerida ja korrigeerida piirkondlikku 

noorsootööd, propageerida tervislikke eluviise ja edendada tervet ja positiivset mõtlemist. Noortetuba 

asub Kõpu spordihoone teisel korrusel eesmärgiga luua keskkond, kus noor saaks olla tema ise ning 

leiaks oma võimetele, oskustele ja materiaalsetele võimalustele meelepärase tegevuse. Teeme kõik, et 

leida  enesele uusi sõpru, partnereid, vestluskaaslasi jne väljaspoolt Kõpu valla piirkonda nii Eestist kui 

ma mujalt. 
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Noortetoa tänased tegevused: 

•  Loovtants  

•  Showdance  

•  Üldfüüsiline treening  

•  Korvpalli treening  

•  1x kord kuus Mini mälumäng 

 

     Probleemid: 

- noorte vähene huvi ühistegevuse vastu, 

- raske leida juhendajaid, 

- kehv vabaaja veetmise vahendite baas.  

 

 Noortetoa arengusuunad: 

- kujundada Kõpu spordihoonest vabaaja keskus; 

- täiendada kasutusvõimalusi nt. võimalus erinevate spordialade harrastamiseks; 

- luua võimalus spordisaali poolitamiseks ja muretseda sisseseade poole spordiplatsi kasutamiseks ürituste 

korraldamise kohana;  

- panna tegutsema teise korruse kohvikuruum; 

- muretseda juurde vabaaja veetmise vahendeid nagu piljard, koroona, lauamängud jne.; 

- kaasata tegevusse võimalikult palju noori erinevas vanuseastmes. 

 EELK Kõpu Peetri kogudus - laste omakultuuriring, laste ja noorte kirikutunnid, laagrid ja retked, 

kohtumsiõhtud ja teemaüritused läbi aasta. 

 Lasteaed/raamatukogu hoones olevaid ruume kasutavad huvitegevuseks või koosviibimisteks 

erinevad klubid, seltsid: 

 Vabastav hingamine – treeningud toimuvad kord kuus. Treener väljaspoolt maakonda. 

 Eakate klubi „Härmalõng“ - omab renoveeritud lasteaiahoones ruume, kus  käiakse 

koos käsitööd tegemas ja korraldatakse erinevaid koosviibimisi. Tegevliikmeid on 25. 
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Raamatukogu - raamatukogu on universaalse koostisega ja teenindab kõiki elanike gruppe lastest 

täiskasvanuteni. Valla elanike vähenemisega on vähenenud ka lugejate arv. Peamised kasutajad on  

pensionärid ja põhikooli õpilased. Raamatukogu külastatavust ilmestab järgmine joonis. 

 

KU016: ÜLDKASUTATAVAD RAHVARAAMATUKOGUD --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta ning 

Näitaja 

  Lugejad Laenutused, arvestusüksust 

..Kõpu vald     

2006 123 3 501 

2007 124 3 547 

2008 116 3 296 

2009 123 3 638 

2010 131 3 736 

2011 129 3 649 

2012 133 3 791 

2013 137 3 966 

2014 134 4 236 

Märkus:  

* Muudatusi haldusjaotuses vaata mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''. 

Joonis 8. Raamatukogu lugejad ja laenutused arvudes (Allikas: Statistikaamet 2015) 

 

 

 

 Koolimaja, Suure-Kõpu mõis – Kõpu Põhikoolis on õpilastel võimalik osaleda juba 

traditsioonilistes kunsti-, puutöö- ja muusikaringis. Käesoleval õppeaastal on Kõpu Põhikoolis 

järgmised huviringid: mudilaskoor, solistide ring, käsitöö/meisterdamine, kunstiring, puutööring, 

kokandusklubi. Mõisas/koolis korraldatakse avalikkusele mõeldud kontserte ja teatrietendusi. 

Kord kuus septembrist maini toimub kolmandal neljapäeval Kõpu valla mälumäng. 

Mõisas tegutseb: 

 Kõpu Naisselts – naisselts omab keldrikorrusel ruume, kus viib läbi oma tegevusi. Naisseltsi ruume 

ja vahendeid kasutavad ka kooliõpilased nii õppetöös kui huviringides. 
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 Teesoo Laskurklubi (lasketiir) – on korraldanud jahikoerte näitusi, läbi on viidud nii maakondlikke 

kui ka vabariiklikke suurüritusi. Lasketiirus on võimalik korraldada suvepäevi, pereüritusi ja 

saunaõhtuid. Lasketiirust loe lähemalt punktis 4.2 (Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad).   

 

 Tipu külamaja – arutelud, koosolekud, külaüritused, seminarid, koolitused. Külamaja leiab aeg-ajalt 

kasutust, kuid külastatavus on väike. 

 

Probleemid: 

 Tegevus projektipõhiline, 

 Sihtfinantseeringu puudumine 

 

Arengusuunad: 

 Külamaja valmimine (teine korrus); 

 Õppeprogrammide, loodusõhtute ja teiste ürituste läbiviimine; 

 loodusõhtute ja teiste ürituste läbiviimine 

 Külaürituste korraldamine; 

 Külarahva aktiviseerimine. 

 

 Tipu Looduskool -  on kohtumiste- ja loodushariduse omandamise koht. Tegevus on suunatud laiale 

sihtgrupile: lasteaialapsed, kooliõpilased, kohalikud elanikud, nii Eesti kui ka välistudengid, õpetajad, 

täiskasvanud ja loodushuvilised turistid. 

     Looduskoolis toimuvad seminarid ja koolitused loodusharidusest, jätkusuutlikkusest, kohalikest maaelu 

traditsioonidest, käsitööst ja loodussõbralikust ehitusest. Koolitused, õppeprogrammid koolilastele, 

seminarid, laagrid, külapeod. Külastavus sõltub MTÜ läbiviivateste üritustest ja projekti finantseeringust, 

2014.a. külastas 1034 õpilast õppeprogrammide käigus Tipu Looduskooli, eelkõige täiskasvanutele 

suunatud üritustel osales 357 inimest. Külastatavus on tõusu trendis. 

 

 

Probleemid: 
 tegevus projektipõhiline, siht- ja valla poolne finantseering puudub 

Arengusuunad: 

 Looduskooli kompleksi väljaehitamine, 

 Vaba- ja huvihariduse pakkumine, 

 Majutusvõimaluste arendamine jne. 

 

 Junsi puhkekeskus -pakutakse kanuumatkasid, vibulaskmist, maastikumänge, rabamatkasid, ruumid 

erinevate ürituste korraldamiseks. 
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Probleemid: 

 Inimressursi puudus (kvalifitseeritud tööjõu puudus) 

 osade aktiivsete tegevuste (kanuumatkad, rabamatkad) läbiviimiseks sobilike asukohtade kaugus 

puhkekeskusest. 

Arengusuunad:  

 Majutuse juurdeehitamine; 

 Erinevate teenuspakettide väljatöötamine 

 Avalike mänguväljakute ehitamine ja parendamine; 

 aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamine. 

 

 Reimani Puhkekeskus – sünnipäevade, kokkutulekute, seminaride, sutustepidude, suve- ja 

talvepäevade läbiviimiseks. 

Arengusuunad 

 matkaraja rajamine puulatvadesse 

 seiklusraja rajamine 

 

 Mardu Stuudio - Soomaa ühte vanimasse põlistallu rajatav kunsti- ja loomekeskus. Ühelt poolt on 

eesmärk pakkuda töö-ja eluruume nii Eesti kui rahvusvahelisele loovintelligentsile, teisalt aga tuua siia 

kultuurihuvilisi külastajaid ning elavdada kohalikku kultuurielu korraldades kontserte, näituseid, 

töötubasid. Kolm aastat oleme olnud eestvedajad Sääsepirina Alguse Kontserdi korraldamisel, Tipu küla 

elanikud on saanud kontserdile vabapääsme. Edaspidi on kavas korraldada igakuiselt kodukontserte. 

2014. aastal võtsime Mardu aida ja õueala ajutise ruumina kasutusele - võimalik oli osa saada Eesti 

ehtekunsti tippu kuuluvate Gram stuudio kunstnike näitusest ning nende korraldatud ehtevalu töötoast. 

Edaspidi on võimalik osa saada Mardul kuu-kaks-kolm resideeruvate kunstnike baasil korraldatavatest 

avalikest üritustest. Näitused on külastajatele tasuta, kuid kuna ideaalis on erinevad üritused 

isemajandavad, siis pikemate töötubade osas on oluline vallapoolne rahaline toetus Kõpu valla elanikele 

osaluse tagamiseks. 

Probleemid: 

- Käivitusperiood võtab aega, kuna alustamisel pole olnud (rahalist) käivituspuhvrit ja 

investeeringuvajadus on piisavalt suur. 

 

Arengusuunad: 

- Mardu talu aida väljaarendamine 

- Aastaringse programmi käivitamine 

 

 Eakate klubi „Härmalõng“ - omab renoveeritud lasteaiahoones ruume, kus  käiakse koos 

käsitööd tegemas ja korraldatakse erinevaid koosviibimisi. Tegevliikmeid on 20. 
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 Laululava palliplats - seda kasutavad kohalikud noored suvel. Võimalus harrastada muruplatsil võrkpalli 

ja betoonpõrandaga platsil korvpalli. Seda platsi kasutavad noored kalihtsalt kokkusaamise eesmärgil. 

 

Probleemid: 

- Platsil puudub järelevalve, sõidetakse üle muru autodega platsile ja selle äärde. 

- Koosviibimiste käigus on lõhutud laululava seinu ja treppe, samuti on murtud lahti lukustatava 

ruumi uks. 

 

 EELK Kõpu Peetri kogudus – koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa.  Koguduses on ca 170 

liiget. Koguduse õpetaja korraldab laste „Omakultuuriringi“, laste ja noorte kirikutunde, 

laagreid, kohtumisõhtuid ja teemaüritusi läbi aasta. 

 

 Talvised suusarajad - ca 3 kilomeetrine buraaniga tehtud suusarada Kõpu pargis, mida enamasti kasutab  

Kõpu Põhikool.  

Probleem: 

  Rada pole õhtusel ajal valgustatud. 

 

Rahvaspordi veelgi suuremaks propageerimiseks tuleb väärtustada koolisporti, organiseerida 

aktiivseid üritusi. 

 

Huvitegevuseks ja vaba aja sisustamiseks on loodud väga head võimalused, kuid üsna sageli on 

kontsertidel ja muudel üritustel külastatavus väike, kuna Viljandi ja Pärnu on lähedal ja sellega on 

seotud võimalused linnas aega veeta. 
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4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad   

 

Spordihoone - Toimuvad treeningud nii lastele kui täiskasvanutele. Spordi seisukohalt on võimalik 

harrastada korvpalli, võrkpalli, sulgpalli, kasutada jõusaali, läbi viia üldarendavaid treeninguid. 

Spordihoone tegevuse eesmärgiks on tagada Kõpu valla elanikkonnale võimalused kehalise ja 

vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning 

vaatemängulise spordielamuse saamiseks. Spordisaali kasutamine kohalikele elanikele 

grupitreeningute läbiviimiseks on tasuta. 

Spordihoone ringid: 

 Võrkpall naised, mehed; 

 Korvpall lapsed ja mehed; 

 Noortekeskuse huviringid (korvpall, üldfüüsiline trenn, erinevad tantsuringid). 

 

Spordikeskuse rajatiseks on murukattega jalgpalliväljak, spordihoones asuvad alumisel korrusel 

spordisaal ja jõusaal ning ülemisel korrusel noortetuba, saun ja ruum kus on võimalik erinevaid 

üritusi korraldada. Spordihoone üheks strateegiliseks eesmärgiks on tervise-, rahva- ja noortespordi 

tähtsuse ja osakaalu suurendamine ning huvi ja motivatsiooni tekitamine sportlike eluviiside vastu 

väikelastest eakateni.   

 

Probleemid: 

 Huvigruppide väiksus, 

 Treenerite vähesus- motiveerimata, 

 Treeningvarustuse nõrk olukord, 

 Jõusaal pole komplektne, 

 Väliplatside halb olukord, 

 Väline haljastus/heakord poolik (olemas projekt), 

 Valla poolne rahastus on nõrk. 

 

 

Arengusuunad: 

 Spordihoone kujundamine vabaaja keskuseks nii kohalikele kui ka lähiümbruse inimestele, 

 Mitmekesisemate treeningute pakkumine, 

 Välise heakorra tööde lõpetamine, 

 Pidevalt nii jõusaali kui muu treeningvarustuse täiendamine. 

 

 



40 

 

Lasketiir (Teesoo laskurklubi) – on asutatud 2002 aastal. Lasketiir pakub võimalust 

laskehuvilistele tegeleda oma harrastusega. Samas saavad nii jahimehed kui ka tõsised laskurid 

tõsta oma taset. Lasketiir omab euroopa tasemel jooksva põdra ja jooksva metssea siluettidega rada 

ja kaheksa rajaga seisvate siluettide laskmise rada. Haavlilaskuritele on avatud sportingu rada. Välja 

on koolitatud instruktorid, kes on alati valmis harrastajaid aitama. Huvilistel on võimalus jalga 

puhata ning keha kinnitada püstkojas, kuhu mahub kuni kolmkümmend inimest. Teesoo laskurklubi 

omab kodulehekülge, mis tagab huvilistele info teenustest, hinnakirjast, liikmetest, laskmise 

reeglitest, õppematerjalidest ja lasketiiru tegemistest jpm ( http://teesoolk.ee/ ). 

 

Lasketiiru külastatavus on suurenenud, kuna info on avalikult internetis üleval ja kõigile kergesti 

leitav. 

Aastatega on laienenud koostööpartnerite ja toetajate võrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd. 

 

Arengusuunad – väljaarendamisel on puhke- ja tervisespordikeskus, kuhu on kavandatud: 

 palliväljakud, 

 matkarajad, 

 viburada, 

 kalakasvatus, 

 

Arengusuunad – lasketiiru osas: 

 laskeradade kaasajastamine, 

 haavli laskuritele kaarrada jne. 

 automaattrapp rada 

 

Probleemid: 

 teeolud ei ole alati rahuldavad ja seetõttu valivad potentsiaalsed kliendid tihti teise 

lasketiiru, et säästa oma autot; 

 projektipõhine arendamine on keeruline, sest raske on leida tähtaegadest kinni pidavaid 

firmasid nii ehitustöödel kui ka materjalide tarnimisel ja omafinantseeringu leidmine; 

 liigne bürokraatia asjaajamisel; 

 sihtfinantseeringu puudumine. 

 

Pauna kultuurilooline matkarada – külastatavus ca. 500 inimest aastas (hõlmab ka õppeprogrammid rajal) 

Probleemid: korrashoid tööintensiivne ja vahendite osas projektipõhine 

 

 

 

http://teesoolk.ee/
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4.3. Transport ja teedevõrk  

 

Ühistransport –  Kõpu aleviku seisukohalt on maakonnasisene ühistransport 

(bussiliinid) varasemaga võrreldes paranenud: bussisõidu graafikute sagedus on paranenud. Kõpu 

aleviku läbib Tartu-Pärnu maantee, mis võimaldab hõlpsalt pääseda nii Viljandisse, Tartusse ja 

Pärnusse. Hetkeline bussiliiklus seda ka võimaldab. 

Plussiks on uuenenud transpordivahendid ja otseühendus Tartu ning Pärnuga. 

Miinuseks on õhtune sõidugraafik (peale kella 20 ei ole võimalik maakonnakeskusest Kõppu sõita ega ka 

Pärnu), puudub püsiühendus Tipu külaga (Soomaa). 

Transport –transiidi intensiivsus on kasvanud. Probleemiks on see, et transiit ei pea kinni 

liikluspiirangutest ja puuduvad ohutussaared. 

Tänavavalgustus – kogupikkus ~ 3200 m, hetkel kõik töökorras. Enamus lambid on väljavahetatud uute 

vastu. Järjest rohkem kaotatakse õhuliine. Sügisest (septembrist) kuni kevadeni (mai lõpuni) põlevad lambid 

kogu öö(õhtul ja varahommikul). 

Rohealad – kogu valla tervikust moodustab roheala 99 % (1% - tööstushoonete / tootmishoonete 

platsid). 

Kergliiklusteed – kogupikkus 370 m. Positiivseks võib pidada valgustuse olemasolu. Hooldustöödest 

tehakse heinaniitmist, aukude parandust (kruuskattega tee), lume ja libeduse tõrjet. Puuduseks võib pidada 

drenaazi puudumist. 

Arengusuunad: 

- Tänavavalgustus - olemasoleva valgustuse renoveerimine, uute valgusliinide ehitus ~ 4 km, 

kergliiklustee valgustamine. Õhuliinide (tänavavalgustus ja elektriliinide) asendamine maakaabliga. 

Asendada olemasolevad valgustid energiasäästlike valgustite vastu, et saaks valgustatud kogu pime 

aeg ööpäevas. 

- Kergliiklusteed –Kuna teedevalitsuse projekt on edasi lükatud on  jätkuvalt plaanis rajada 

kergliiklustee Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee äärde koostöös Teedevalitsusega ~ 2 km. 

- Probleem – Puudub kergliiklustee Kõpu – Tipu maantee ääres ja naabervaldadega võiks olla 

ühendus kergliiklusteed mööda( Pärsti vald). 
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4.4. Keskkonna mõjurid 

Vesi – keskasula elanikud kasutavad puurkaevu vett mida kontrollitakse iga aasta , aastane vee 

vajadus ~ 12 000 m3 (Vee tarbimine  Kõpu aleviku puurkaevust 2014. aastal -  9000 m
3)

. Külades 

kasutatakse peamiselt salvkaevu vett, mille sobivus joogiveele on  iga kasutaja vastutusele. 

Pumbatav puurkaevuvesi ei vaja töötlust ja on hea kvaliteediga. Salvkaevudel on probleemiks 

ebatihedad rakete ühendused ja sellega kaasneb pinnavee sissevool kaevu, mis võib rikkuda 

joogivee. 

2011. a rekonstrueeriti Kõpu aleviku veetorustik 5920 m ulatuses ja rajati tuletõrjehüdrandid, 

renoveeriti pumplahoone. Süsteemi toidetakse ühest veeallikast – Kõpu puurkaevust ning selle 

avarii korral on kõik tarbijad ilma veeta, samuti ei jätku olemasolevast puurkaevust vett 

tuletõrjehüdrantide toiteks. Probleemi lahendamiseks vaja rajada lisaks teine puurkaev. 

Kõpu vald osaleb ka hajaasustuse programmis, mille kaudu on valla elanikel on olnud võimalik 

taotleda toetust puurkaevude ja salvkaevude rajamiseks, mis parandab vee kvaliteeti 

jakättesaadavust. 

Arengusuunad 

 uute veetarbijate liitumine ning reovee kogumisala laiendamine. Uue puurkaevu  ja 

reoveepuhasti ehitus ja biotiikide puhastamine. Avalike supluskohtade loomine, korrashoid 

ja järelvalve. 

 

Supluskohad   - valla käsutuses ei ole ühtegi avalikku supluskohta. 

Reostuskoormus  - pinnaveekogusse ei juhita reostust, biotiikidesse juhitav reostuskoormus 314 ie 

/ ööpäevas, viibeaeg keskmiselt 5 ööpäeva (olenevalt voolu hulgast). 

Reovee puhastamine  - Reovett   puhastatakse kahes järjestikku asuvas biotiigis, tiigi pindalaga 

1560 m2 x 2 = 3120 m2. Edasi juhitakse heitvesi äravoolukraavi pikkusega 1200m, ning suubub 

Kõpu jõkke. Reoveepuhasti OXYD 90 on amortiseerunud ja vajaks   renoveerimist. Puhasti ei ole 

aastaid töötanud ja on väga energiamahukas, reovett ei jätkuks  puhasti tööshoidmiseks.       

2011. aastal rekonstrueeriti Kõpu aleviku kanalisatsioonitorustik 1925 m ulatuses ja rajati uus 

kanalisatsioonitorustik  Põllu tänavale ja Pärnu mnt korrusmajadele 377 m ulatuses.     
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Õhk -  avalikes asutustes kasutatakse peamiselt sundventilatsiooni ( kool, lasteaed ). Ei ole 

esinenud probleeme siseõhu kvaliteedis. Tubakaseaduse rikkumisi ei esine. 

Välisõhk – probleeme ei ole, paiksed õhusaasteallikad ei avalda mõju keskkonnale ega tervisele. 

Siiani puudub vajadus välisõhu seireks ja saasteloa taotlemiseks. 

Jäätmekäitlus – valla territooriumil ei asu prügilaid, jäätmed transporditakse Viljandi 

sorteerimisjaama. Jäätmehoolduseeskiri on vastuvõetud ja kinnitatud. Jäätmeid sorteeritakse 

kohapeal tekkepõhiselt, peamised jäätme liigid on olme-, plast-, paber- ja klaasjäätmed. 

Haljastusjäätmed kompostitakse kohapeal tekkepõhiselt. Probleemiks on jäätmete kallinev 

transport. 

Müra, vibratsioon, kiirgus – ei avalda mõju elanikkonna tervisele, tasemed väga väikesed või ei 

esine üldse. 

Jäätmed – jäätmete tekke (tootmise) vähendamise propageerimine, taaskasutuse loomine, 

kohapealne sorteerimine ja biojäätmete kompostimine. Elanikkonna informeerimine jäätmete 

kõrvaldamisel tekkivatest ohtudest ( jäätmete põletamine kodus, maasse matmine, metsa alla 

viimine). 

Probleem: 

 korrusmaja juures olevad väikese mahutavusega prügikastid 

Arengusuunad: 

 viia vajadusega vastavusse prügi äravedu 
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4.5. Kuriteod 

 

Joonis 9. Kõpu valla registreeritud kuriteod 2005-2015 (11 kuud) (Allikas: kohalik konstaabel). 

 

Tabel 14. Kõpu valla kuriteod 2005 – 2015 (11 kuud) (Allikas: kohalik konstaabel). 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Registreeritud 

kuriteod kokku 18 24 20 15 8 7 4 5 5 30 15 

1. Isikuvastased 

kuriteod 3 1 3 2 0 0 1 0 2 2 2 

2. Varavastased 

kuriteod 9 10 10 7 5 5 2 2 1 20 5 

3. Avaliku rahu 

vastased kuriteod 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 0 

4. Liikluskuriteod 6 4 3 4 1 1 1 2 2 4 4 

5. Muud kuriteod 0 9 2 2 0 0 0 0 0 2 4 

Isikuvastaste KT 

osakaal kõikidest  0,17 0,15 0,16 0,13 0 0 0,25 0 0,4 0,07 0,13 

18 

24 
20 

15 

8 7 
4 5 5 

30 

15 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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KT-st 

Varavastaste KT 

osakaal kõikidest  

KT-st 0,5 0,37 0,58 0,47 0,63 0,71 0,5 0,4 0,2 0,67 0,33 

Üldiselt enamus kuritegusid (üle poolte registreeritud kuritegudest) on varavastased kuriteod. Vähem 

liikluskuritegusid ja isikuvastaseid kuritegusid. 

2009-2013 oli registreeritud kuritegude arv väga madal. 2014. aasta hüppelise kuritegevuse tõusu tõi  politsei 

kahtlustused vallavanema  ebaseadusliku tegevuse suhtes. Samas kuritegude arv näitab viimasel ajal Kõpu 

vallas kasvutrendi. 

4.6. Tulekahjud  

Kõpu Tuletõrjeselts– selts asutati 12. detsembril 2008. aastal. Asutajaliikmeid on 20.Ühingu asutamise 

ajendiks sai  Kõpu komando sulgemine alates 1. veebruarist 2009. Selts on varustatud likvideeritud komando 

varustusega. Lisaks on saadud veel teinegi tuletõrjeauto. 

Tuletõrjeseltsi põhitegevuseks on turvalise elukeskkonna-alane ennetustöö, elanikkonna koolitus ja 

propagandatöö, tuletõrje ja päästetööde organiseerimine ja sellel osalemine, hoonetele ja rajatistele 

juurdepääsude tagamine, ohvriabi, elanikele ja ettevõtetele koolituste korraldamine, kohaliku elu 

edendamine, kultuuri-, spordi- ja massiürituste korraldamine ning nende ohutu läbiviimine, piirkonna 

heakorra- ja koristustööde korraldamine. 

 

4.7. Alkoholi müüvad kauplused  

Alkoholi müüvaid kauplusi kohapeal on üks, see asub valla keskasulas. Kauplus on avatud igal nädalapäeval.  

 

4.8. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika  

Ei ole reguleeritud kohalike aktidega, vaid riikliku regulatsiooniga. 2003.a kehtestatud ja täiendavaid 

regulatsioone ei ole. Kauplustes kehtib alkoholi müügi piiraeg kella 10.00 kuni 22.00-ni, aga kuna vallas 

olev kauplus on avatud kell 19.00-ni, siis müük 10.00-19.00). 
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4.9. Tervist edendavad lasteaiad 

Lasteasutustel on võimalik liituda Tervist Edendavate Lasteaedade- või Tervist Edendavate 

Koolidega vabatahtlikkuse alusel. Samuti on võimalus mitteliikmena osaleda tervist Edendavate  

ühisüritustel. Tähtsaks peetakse tervislike eluviiside ja harjumuste kujunemise toetamist nii laste, 

perede kui ka töötajate hulgas. 

 

Eesmärgid: 

 Tervislike eluviiside väärtustamine ja juurutamine igapäeva ellu, 

 Lapse igakülgset arengut ja loovust toetava turvalise kasvukeskkonna loomine, 

 Lapse sotsiaalse toimetuleku arendamine läbi igapäevase õppe-kasvatustöö, 

 Lapse vajadustest lähtuva tervisliku toidu pakkumine, 

 Ürituste ja teemanädalate korraldamine, 

 Keskkonda hoidva mõtteviisi kujundamine, 

 Avatud ja meeldiva töökeskkonna kujundamine. 

 

4.10. Tervist edendavad koolid  

Eesmärgiks on edendada elanike ja paikkonna tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist 

sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. lsaks terviseteadlikkuse tõus ja tervisliku eluviisikujunemine. 

Tervist edendavate asutuste tegevus toetub koostöö ja -tegemise printsiibil. 

Tervist edendavate koolide 10 printsiipi: 

 Demokraatia, 

 Õiglus, 

 Enesekindluse tugevdamine, 

 Keskkond, 

 Õppekava sidusus, 

 Õpetajakoolitus, 

 Edukuse mõõtmine, 

 Koostöö, 

 Kodukoht, 

 Jätkusuutlikus. 

 

Nendel printsiipidel põhinev investeering annab olulise panuse pikemaajaliseks jätkusuutlikuks 

arenguks ühiskonnas. Partnerlus kooli, vanemate, organisatsioonide ja kohaliku kogukonna vahel 

on oluline jõud positiivseteks muutusteks. 
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4.11. Hulkuvad loomad  

Kõpu vallas on kinnitatud  vallavolikogu määrusega avaliku korra, heakorra ning väikeloomade 

pidamise eeskiri. Selle eeskirjaga on püütud korraldada koduloomade ja kasside- koerte pidamist 

vallas. Eeskiri on aastast 2000. Politsei on pidanud Kõpu vallas hulkuvate loomadega harva 

tegelema. Näiteks, aastal 2015 on olnud 2 väljakutset politseile seoses hulkuvate loomadega 

(lehmad), kes on sattunud sõiduteedele. 

 

IV peatüki kokkuvõte 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Kõpu valla elukeskkond on väga hea, puuduvad olulised reostusallikad; 

 Vallas on rohkesti metsi ja õppe-matkaradasid(Soomaal) liikumisharrastuste toetamiseks ja 

loodusõppe teostamiseks; 

 Probleeme on hajaasutuses  korraliku veevarustusega; 

 Puudub kergliiklustee, mis tagaks inimeste liikumisharrastuste suurendamise ja võimaldaks 

külastada Soomaal asuvaid metsi ja õpperadasid; 

 Vallas on probleeme alkoholi liigtarbimisega; 

 Varavastaste kuritegude arv on tõusuteel; 

 Kergliiklusteede puudus on otseselt suureks ohuks nii lastele, matkajatele ja tervisesportlastele, sest 

liiklustihedus on tõusnud. 

 

Visioon: Kõpu vald on roheline, turvalise elukeskkonnaga vald. 

 

Strateegilised eesmärgid: 

 Parandada valla infrastruktuuri: tänavavalgustust, teede seisukorda; 

 Tööd sotsiaalprobleemsete perede ja nende lastega; 

 Kõigile vallaelanikele, sh lastele tasuta huvitegevuse säilitamine ja huvitegevuse 

mitmekesistamine; 

 Arendada erinevaid spordialasi ja trenne; 

 Luua võrdsed võimalused erinevate spordialadega tegelemiseks; 

 Propageerida kergliiklustee vajalikkust nii Soomaale kui ka naabervaldadesse, sest siis liiguks 

ka inimesed rohkem jala ja rattaga, sõidaks ruladega jne; 

 Leida juhendaja motoringi/tehnikaringile, et tagada huvitegevus antud valdkonnast huvitatud 

lastele/noorukitele. 
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5. TERVISLIK ELUVIIS 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade sellest, kuidas oleks võimalik tervislikke valikuid suurendada 

ning inimeste riskikäitumist vähendada. Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, 

uskumused, väärtushinnangud, teadlikkus, oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond 

oma keskkondlike, sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, 

milliseid tervist puudutavaid otsuseid inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise 

suhtes käitub. Tervislike valikute puhul on peamiseks sihtrühmaks lapsed ja noored, kuna 

investeerimine laste ja noorte tervisesse on üks tulemuslikumaid meetodeid tulevaste täiskasvanute 

hea tervise tagamiseks. 

 

5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus  

Vallas osutatavate tervise ja sotsiaalteenuste ülevaade on kättesaadav valla kodulehel. 

Tervisealast teavet jagatakse erinevatel vallaüritustel (pensionäride pidudel, puhkeõhtutel jne), kooli 

ja lasteaia lastevanemate koosolekutel. Koolis/lasteaias toimuvad erinevad tervisealased 

teabepäevad. Nii koolis kui lasteaias viiakse õpilaste seas läbi ennetustööd. Koolis on loenguid 

pidanud politseiamet liiklusalal, kajastanud kuritegevuse pahupooli ja narkootiliste ainete 

kahjulikkust, rääkimas on käinud noorsoopolitsei. 

On läbi viidud kampaaniaid helkuri vajalikkusest. Päästeamet on teavitus- ja ennetustööd teinud 

tuleohutusalal nii koolis kui lasteaias. Lasteaed ja algklassid külastavad igal kevadel kohalikku 

päästekomandot, liiklusteemadel käib rääkimas politseiamet.  

2015. aastal valmis lasteaia õuealal liiklusväljak, mis toetab lasteaia- ja koolilaste liikluskasvatust ja 

liiklusohutuse õpet. 

Meditsiinialane ennetustöö on harvem, igapäevase hügieeni teemadel räägivad lastega 

klassijuhatajad. Lasteaias ja koolis on toimunud perearstide loengud laste külmetushaiguste 

ennetamise teemadel. 

Valla elanikele jagatakse perearsti juures tervisealaseid infovoldikuid ja teabelehti. Tervisealase 

teabe kättesaadavus on rahuldav, kuid mitte piisav. Valla elanikele tuleks rohkem infot jagada 

tervislike eluviiside kohta. Kindlasti võiks olla rohkem infopäevi/tervisepäevi oma valla üritustel, 
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kus inimesed saaksid mõõta oma vererõhku, määrata kehamassi indeksit, mõõta luutihedust, st 

kontrollida oma tervist. Infopäevadel võiks olla ka arstide/tervishoiutöötajate loengud, praktilised 

soovitused sellest, kuidas hoida ja kaitsta oma tervist. 

Maakondlik terviseinfo on kättesaadav Viljandimaa portaalis www.viljandimaa.ee, kus spordi 

valdkonna all on loodud Terviseedenduse kodulehele suunav link. 

Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, teadlikkus, 

oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, sotsiaal-majanduslike 

ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist puudutavaid otsuseid 

inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub. 

 

5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Peamisteks käitumuslikeks tervisemõjuriteks tuleb pidada vähest kehalist aktiivsust, 

tasakaalustamata toitumist ja riskikäitumist, näiteks alkoholi, tubaka ja illegaalsete narkootikumide 

tarbimist, hasartmängurlust, riskivat seksuaalkäitumist ning ebaturvalist käitumist liikluses (kiiruse 

ületamine, turvavööde ja helkurite kasutamata jätmine jne). 

Vallas puudub kergliiklusteede võrgustik, ainus lõik asub Pärnu maanteel, kirikust kuni 

koolipargini. Kergliiklusteede vajadus täna on suur, kuna märgatavalt on tõusnudliiklustihedus ja 

elanikud liiguvad palju jala, samuti on palju neid, kes liiguvad alevikus ja selle lähiümbruse 

jalgrattaga. Lisaks saab kergliiklusteid kasutada ka kepikõnniks,rulasõiduks , jalgrattasõiduks jne. 

Kõpu vallas toimuvad erinevad tervislikke eluviise toetavad üritused, tegevust pakutakse igas 

vanuses elanikele, kuid suurem osa üritustest on suunatud noortele ja keskealistele. Rahval on 

võimalus osaleda vallas toimuvates trennides: võrkpall, jooga, tervendav hingamine, tantsutrenn. 

Traditsioonilised sportlikud üritused Kõpu vallas on sportlik jaanipäev (lume olemasolul), 3x3 

korvpalliturniir, Jüriöö maastikumäng, Jaanipäeva duatlon, jalgrattamatk „Ratas veerema“, 

Pimevõrkpall. 

Infot rahvaürituste, terviseprojektide ja –ürituste ning muude tervisega seonduvate tegevuste kohta 

on võimalik saada Kõpu valla kodulehelt ja valla Facebooki lehelt, samuti avalikelt infostendidelt, 

suuremate ürituste info saadetakse ka maakonnalehele „Sakala“. 
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5.3 Ülekaalulised, rasvunud 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) seire ja hindamise osakonna hinnangul on Eesti inimeste 

ülekaalulisuse põhjuseks mugav elustiil ning paljuski ka peidetud suhkur ja rasv toidus. 

Rahvusvaheline uuringufirma on avaldanud küsitluse tulemused, mille kohaselt peab 57 protsenti 

eestimaalastest end ülekaaluliseks. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring kinnitab aga, et 52 

protsenti meie täisealistest inimestest on mitte vaid enda hinnangul, vaid tõesti ülekaalulised. 

TAI seire ja hindamise osakonna hinnangul on meie elu tehtud väga mugavaks: lapsevanemad 

toovad ja viivad lapsi autoga kooli ja koju või huviringi ehk panevad kogu logistika paika selliselt, 

mis võtab lastelt iseseisva liikumise võimaluse. 

Vähesele liikumisele lisab oma panuse TAI hinnangul ka toit – toiduvalik poodides tervikuna on 

kasvanud, kuid see on suurenenud ka energiarikaste ja kehakaalu tõstvate toiduainete osas. 

Näiteks magustatud jogurtid ja kohupiimad ning kõrge rasvasisaldusega grill-lihad ja vorstikesed: 

näiteks 400-grammises maitsestatud jogurtis on keskmiselt 12 lusikatäit suhkrut. 

Viimaste aastate võrdlused on täiskasvanute endi hinnang nende tervisele pisut kasvanud, kui 

2010.aastal hindas 48.2 % täiskasvanutest oma tervist väga heaks, siis 2014. aasta uuringu andmetel 

on see 51,5 %. Tegemist on Eesti üldiste näitajatega. 

llikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 

 

5.4 Turvavöö kasutamine 

Eestis on turvavöö ja lapse turvavarustuse nõuetekohase kasutamise temaatika liiklusohutuse üheks 

prioriteetseks valdkonnaks olnud kümmekond aastat ning selle kasutamise trendi koos 

liiklusõnnetuste statistikaga on jälgitud alates 1999. aastast. 

 

Sõidukijuhtide ja autos kaassõitjate käitumisuuringud on näidanud turvavöö ja lapse turvavarustuse 

kasutamise järjepidevat suurenemist, suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul. Kui 1999. aastal läbi 

viidud liikluskäitumise vaatlusuuringu järgi fikseeriti turvavöö kasutustasemeks sõidukijuhtidel 

65%, täiskasvanud sõitjatel sõiduauto kõrvalistmel 55%, täiskasvanud sõitjatel tagaistmel 14% ning 

lapsed olid turvavarustuse abil kinnitatud 19% osas, siis 2012. aastal oli turvavöö kasutustase 

juhtidel 95%, kõrvalistmel sõitjatel 97%, tagaistmel sõitjatel 83% ning lastel 94%. 
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Kõige kiirema kasvu on läbi teinud laste turvavarustuse kasutamine ning teiseks kiire areng on 

toimunud ka tagaistmel turvavöö kasutamise osas. Samas, kui sõiduauto esiistmel ja laste 

sõidutamisel on turvavöö ja lapse turvavarustuse 95% kasutustase saavutatud paar aastat tagasi ning 

on selle tulemusega võrreldav kõrge liiklusohutuse tasemega riikidega, siis tagaistmel turvavööga 

kinnitatud täiskasvanud sõitjate osakaal on alles hiljuti ületanud 80% piiri. Et turvavöö kasutustase 

tagaistmel jääb mõnevõrra alla esiistmel turvavöö kinnitamisele, seda näitavad ka teiste riikide 

uuringud. 

Allikas: Maanteeamet 

 

2015.a sügisel toimunud kooli lastevanemate koosolekul käis liiklusohutusest, sh ka turvavöö 

kasutamisest rääkimas liiklusohutuse spetsialist Sirli Tallo. 

 

V peatüki kokkuvõte: 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Vallas on olemas võimalused tervislikeks eluviisideks, 

 Vallas on kogemus tervisennetuslike ürituste korraldamiseks. 

 

Visioon: Valla elanikud, nii noored kui vanad, elavad täisväärtuslikku tervislikku elu. 

Strateegilised eesmärgid: 

 Jätkata tervistedendavate ürituste elluviimist, 

 Korraldada igale eale sobivaid tervistedendavaid üritusi. 
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6. TERVISETEENUSED 

Et tagada ravi järjepidevus, peab tervishoiusüsteem olema patsiendikeskne. Selle oluliseks eelduseks on 

esmatasandi, eriarstiabi ja hooldusravi/hoolekande vaheline koostöö ning koordineeritus. Oluline aspekt on 

ka patsiendi informeeritus, mis ühelt poolt tähendab oskust orienteeruda tervishoiusüsteemis ning teisalt 

teadlikkust oma terviseprobleemidest ning ravivõimalustest. 

Iga inimese jaoks on oluline terviseteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Efektiivne meditsiini ja 

rahvaterviseteenuste korraldus ja osutamine aitab palju kaasa tervisenäitajate paranemisele. Oluline on 

jõuda paikkondlike osapoolte vaheliste tervisevõrgustike tekkimiseni, mille eesmärk on koordineerida 

tegevusi nende teostamiseks tervislikul viisil. Selle valdkonna indikaatorid annavad informatsiooni 

osutatavate teenuste kvaliteedist ja kättesaadavusest kogukonnale. 

 

6.1. Tervishoiuteenused 

 Perearst, 

  Apteek,  

  Vältimatut abi osutab kiirabi ja päästeamet. 

 

Lähim haigla ja kiirabibrigaad asuvad Viljandis, mis jääb valla elanikest 18-35 km kaugusele. Eriarstiabi 

teenuseid saavad elanikud kas Viljandis, Tallinnas või Tartus. Kaugemal käimisega tekivad 

transpordiprobleemid, sest bussiühendus linnadega on aasta-aastalt jäänud hõredamaks. Kaugemate külade 

(Tipu küla) elanikud saavad bussiga alevisse tööpäevadel vaid kord nädalas. Hambaravi teenus vallas 

puudub. Lähimad teenusepakkujad on Viljandis. 

Valla territooriumil töötab 1 perearst Olga Reiter (Terviseagentuur OÜ). Perearst asub Kõpu alevikus. 

Perearsti nimistu suurus on umbkaudu 1200 inimest. Perearsti nimistusse kuulub ka naabervaldade inimesi. 

Nimistu suurus on viimastel aastatel stabiilne. Probleemiks on puuduv med.õde ja kiirabil on probleeme 

olnud inimeste leidmisega, sest külades puuduvad viidad ja kinnistud on märgistamata.  (Andmed: Olga 

Reiter). 
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Kodanike vastuvõtt Kõpu Perearstikeskuses Kõpu alevis Viljandi mnt 4:  

E – 14.00 – 18.00 

T - R 8.30 – 12.30  

Eelregistreerimine tel 4396642 

Perearstiga samas hoones asub ka apteek.  

Apteek on avatud E 14.00 – 18.00, T - R  8.30 – 12.30. 

 

6.2. Nõustamisteenused   

Kõpu Põhikoolis ja lasteaias käivatel lastel ja nende vanematel on võimalus kasutada Innove 

juhitava Rajaleidja keskuse Viljandi osakonna teenuseid. Viljandimaa Rajaleidja Keskuses 

pakutavad teenused: logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, samuti töötavad samas 

asutuses karjäärinõustajad.  

Nii lasteaias kui ka põhikoolis on suur vajadus logopeedilise abi järele. Abivajavad lapsed ei saa iseseisvalt 

linnas logopeedi juures käia ja tihti ei suuda pered mõista probleemi tähtsust või ei ole neil võimalik ise 

lapsega linnas logopeedi juures käia. Üha rohkem on koolitasandil vaja sotsiaalpedagoogi abi. 

Sotsiaalteenuseid pakub valla sotsiaaltöötaja. 

Suurem osa nõustamisteenustest on Kõpu valla elanikele kättesaadavad maakonnakeskuses 

Viljandis, mis mõjutab teenuste kättesaadavust. 

Tabel 15. Nõustamisteenused ja teenuseid pakkuvad asutused Viljandimaa elanikele (Allikas: 

Viljandi Maavalitsus). 

Teenuse nimi Asutus 

Tööhõive Viljandimaa Rajamaa keskus 

 Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond 

Peretugi Viljandimaa Nõustamis- ja Õpikeskus „ Vasak 

Parem“ 

 MTÜ Nõutuba - võlanõustamine 

 Joonase Nõuandla OÜ 

 Viljandi Maavalitsus - lastekaitse 
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 Raseduskriisinõustamine 

 Päikesekillu Perekeskus 

 Ohvriabi 

 Viljandi Naiste Varjupaik 

 Viljandimaa puuetega inimeste Nõukoda 

Tervis SA Viljandi Haigla nõustamisteenused 

 Terviseameti Lõuna talituse Viljandimaa esindus 

 Viljandi Maavalitsuse tervisetuba 

 Polikliiniku Kopsukabinet 

 Anonüümsed alkohoolikud (AA) Viljandimaa rühm 

 Alkohoolikute lähedaste Viljandi tugirühm 

Lisaks maakondlikele nõustamisteenustele on võimalik abi leida riiklikest interneti-, telefoni- jm 

nõustamisteenustelt. 

 

Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega  

Perearsti tubli töö tulemusena on vaktsineeritud 100%  lastest. 

 

6.3. Olulisemad terviseteenuseprojektid 

Kõpu vallas on viimaste aastate jooksul algatatud mitmeid traditsioonilisi üritusi, mis propageerivad 

inimeste liikuvust ja kutsuvad neid olema aktiivsed. Toimuvad üritused on  Kõpu korvpalliturniir, 

Jüriööjooks, jaanipäeva duatlon, jalgrattamatk - „Ratas veerema“, pimevõrkpall. 

Kõpu Põhikool osaleb igal sügisel projektis „Reipalt koolipinki“, mis kujutab endast turvalisuse – ja 

tervise elemente, et suunata lapsi liiklusega septembrikuus. 2014. ja 2015.a sügisel on koolinoortele 

korraldatud rattamatk üle-euroopalise liikumisnädala MoveWeek raames. 

Politsei on viinud läbi koolis suitsetamise ja alkoholivastaseid ennetustegevusi, nii lastele kui ka 

õpetajatele. 

Koostööpartneriteks antud projektide juures on olnud kohalik omavalitsus, Viljandi Maavalitsus, 

Eesti Koolispordi Liit, Viljandimaa Terviseedenduse Tervisetuba, kohalik kogukond.  
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VI peatüki  kokkuvõte: 

Tugevused ja probleemid indikaatorite põhjal: 

 Vallas on olemas perearstiteenus, kuid puudub med.õde; 

 Eriarstiteenused on enamasti olemas maakonnakeskuses; 

 Eriarsti vastuvõtule  saamiseks tuleb minna kas Viljandisse või veel kaugematesse linnadesse, 

millega kaasneb transpordiprobleeme; 

 Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenuse vajadus koha peal ehk vallas on suur; 

 Hambaravi on oma kalliduse tõttu enamasti kättesaamatu. 

Visioon: Kõpu valla elanikud saavad hädavajaliku perearsti, eriarstiabi. 

Eesmärgid: 

 Toetada perearstiteenuse säilimist ja leida med.õde; 

 Toetada apteegiteenuse säilimist; 

 Pakkuda rahvale rohkem terviseteenuseprojekte, mis aktiviseeriks rahvast oma tervisele suuremat 

rõhku panema; 

 Rohkem tähelepanu pöörata tervisliku elukeskkonna ja seda väärtustava hoiaku kujundamisele ning 

riskiteguritest hoidumisele; 

 Teadvustada profülaktilist tööd haiguste ennetamisel, propageerida tervisliku toitumist ja terveid 

eluviise. 
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KOKKUVÕTE  

Kõpu valla terviseprofiil annab ülevaate vallarahva tervist ja heaolu mõjutavatest teguritest. Eraldi vaadeldakse sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite 

hetkeseisu. Analüüsides on välja toodud peamised tervist mõjutavad probleemid ja –vajadused. Samuti pakutakse välja võimalikud tegevused probleemide 

lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks.  

Kõpu Vallavolikogu 8. veebruari 2010. a istungil otsustati algatada Kõpu vallas tervisprofiili koostamist, millega hakkab tegelema volikogu sotsiaal-, haridus- ja 

tervishoiu komisjon. 2015.a sügisel uuendati eelmist versiooni. 

Antud terviseprofiili uuendamisega tegelesid Kõpu valla volikogu liikmed Kaja Lind, Kadri Linder, Viive Lehtla, Raido Kolk, Kõpu valla töötajad Tõnu Kiviloo, Sirje 

Ojalo, Kadi Soolo, Marje Green, Martin Klamp, hooldekodu juhataja Malle Vaher, kohalik konstaabel Taivo Västrik, Kõpu Spordihoone juhataja Piret Junalainen, 

Kõpu Põhikooli direktor Linda Soots, EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa ning kõikide antud terviseprofiilis nimetatud organisatsioonide 

juhid/eestvedajad. 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise 

juhendmaterjalis vajalikuks peetud indikaatorite abil. Kõpu valla terviseprofiili koostajad peavad tõdema, et tervisekäitumise ja subjektiivsete hinnangute kogumiseks 

nappis ajaressurssi. Koostajad peavad oluliseks jätkata tegevust vallarahva täpsemaks küsitlemiseks või uuringute läbiviimiseks, et kavandada terviseedenduse 

arendamiseks järgmisi samme.  

Kogutud andmete põhjal võime vallarahva tervise olukorda momendil hinnata rahuldavaks. Samas tõdeti vajakajäämist ennetustöö ja kogukonna kaasamise valdkonnas. 

Keskkonnast tulenevad tegurid on Kõpu valla osas pigem positiivsed. Rohked metsaalad ja rekreatsiooni piirkonnad tagavad head võimalused tervist taastavaks 

tegevuseks ja seda mitte ainult Kõpu valla elanikele vaid ka valla lähinaabritele. Kergliiklusteede puudus pärsib aktiivset autovaba liiklust.   
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Joogivee kvaliteedi parandamiseks on vald osalenud mitu aastat hajaasustuse veeprojektis, mille kaudu saavad vallaelanikud taotleda toetust salvkaevude asemel 

puurkaevude rajamiseks.  

Ühistranspordi võimalused vastavad elanikkonna vajadustele. 

Terviseprofiilis toodud probleemide lahendamisel on suur tähtsus erinevate kodanikeühenduste kaasamisel. Läbi elanike omapoolse panustamise on võimalik saavutada 

piiratud ressursside juures paremat tulemust.  

 

Komisjon tänab kõiki, kes terviseprofiili valmimisele kaasa aitasid! 
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LISA1. KÕPU VALLA elanike tervise peamised probleemvaldkonnad ja sekkumisvajadused. 

TEGEVUSKAVA 2016-2018 

 

 Rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka negatiivse iibe tõttu. Tööealised inimesed suunduvad elama, õppima ja tööle suurlinnadesse ning 

välismaale ning üha keerulisem on Viljandimaa piirialadel pakkuda kvaliteetseid ja mitmekesiseid (tervise) teenuseid. Noortele sobivate töökohtade 

puudus. 

 Elanikkond vananeb. Sündimuste  arv on viimase kolme aastaga tunduvalt vähenenud. 

 25–34-aastaseid naisi on vallas üha vähem, sellesse vahemikku jääb aga Eesti esmas- ja korduvsünnitajate keskmine vanus. 

 Hooldust vajavate eakate ja puuetega inimeste arv on vallas suur. 

 Varavastaste kuritegude arv on tõusnud 

 Liiklustihedus on tõusnud, vallas puudub aga kergliiklustee – suur oht lastele, matkajatele, tervisesportlastele. 

 

1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

1.1.Viljandimaal, sh ka Kõpu vallas siseneb tööturule üha vähem inimesi, see mõjutab oluliselt erinevate erialade spetsialistide olemasolu, see omakorda 

mõjutab (kvaliteetse) teenuse pakkumist.  

1.2.Eesti keskmisega võrreldes on inimestel väiksem sissetulek, teenused on sageli kaugel (Viljandi linnas). Sellest tulenevalt on inimestel vähem 

vahendeid tervislike valikute – toitumine, liikumisaktiivsus, sõltuvusainete tarbimise harjumused, turvavahendite soetamine/kasutamine – tegemiseks.  

1.3.Väiksemate sissetulekutega inimestel – üksikemad, madalapalgalised spetsialistid (lasteaiaõpetajad, sotsiaaltöötajad jne), tugipered, omastehooldajad, 

eakad jt. – pole piisavalt toetavaid võrgustikke. Tugivõrgustike algatamise ja rakendumise toetamine peab olema prioriteet. 

1.4.Koostööpartnerid, ettevõtjad vajavad selget sõnumit nende olulisusest, sh avalik tunnustamine.  
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2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

2.1.Lapsi on koolis üha vähem ja koolil on järjest keerulisem pakkuda mitmekülgseid kvaliteetseid teenuseid (spetsiaalse aine õpetajad, nõustamised, 

huvitegevus jne), lisaks peavad koolid üha rohkem tegelema sotsiaalsete probleemidega. Olukorda leevendaks ja toetaks koolipere kaasavate, samas 

vähe ressursse nõudvate ning lihtsalt kooliellu integreeritavate tegevuste pakkumine ja tasuta huvitegevuse säilitamine ning mitmekesistamine. 

2.2.Laste ja noorte tervisekäitumist mõjutab oluliselt ümbritsev keskkond, mis ei ole alati tervist toetav.  

2.3.Vanemate vähene teadlikkus laste tervist ohustavast riskikäitumisest – sageli on lapsevanem ise halvaks eeskujuks, kohtab ka täiskasvanute 

ükskõiksust. Ennetavaks meetmeks oleks süsteemsem lapsevanemate kaasamine, koolitamine, nõustamine ja infolevi ning järjepidev töö 

sotsiaalprobleemsete perede ja nende lastega. 

 

3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

3.1.Kõpu vallas on  on toimivaid institutsioone (perearstikeskus, spordihoone, külakeskused, noortekeskused, jne), kes tegelevad nn psühhosotsiaalse või 

füüsilise tervisekeskkonna (turvalisuse) loomisega. Toimib koostöövõrgustik erinevate asutuste, võtmeisikute ning organisatsioonidega 

sotsiaalprobleemide lahendamiseks ja leevendamiseks. 

3.2.Inimesed on vähe teadlikud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevatest terviseriskidest ning nende maandamise meetmetest. Enama info hankimiseks 

pole harjutud tegema algatusi (nõustamise ja koostööalgatuse pöördumisi maavalitsuse tervisetuppa, terviseametisse, tööinspektsiooni jne), valdavalt 

oodatakse pakkumisi ja ettekirjutusi. 

3.3.Kõpu vallas on võimalused tervisespordi harrastamiseks (õppe- ja matkarajad, spordihoone), kuid puudub ülevaade nende kvaliteedi ja 

kasutatavuse/koormuse kohta. Suurimaks probleemiks kergliiklustee puudumine. 

3.4.Kõpu vald on roheline ja üldjuhul turvalise elukeskkonnaga vald. 
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4. Tervislik eluviis 

4.1.Elanikkonna tervisekäitumine on valdkonniti erinev. Probleemiks liigne alkoholi tarbimine nii noorte kui vanemaealise elanikkonna hulgas. Rohkem 

on vaja tähelepanu pöörata tervisliku elukeskkonna ja seda väärtustava hoiaku kujundamisele ning riskiteguritest hoidumisele. Teadvustada 

elanikkonnale rohkem profülaktilist tööd haiguste ennetamisel. 

4.2.Tervisevalikud peaksid olema kõigile võrdsed ja lihtsad. Inimesed ei teadvusta, mis on terviseteenus ja et seda on võimalik väheste vahenditega 

pakkuda ka iseendale (jalutamine, jooksmine terviserajal). Samas on teenuse tarbimine sageli logistiliselt keeruline ja inimene ei ole piisavalt 

motiveeritud, et seda tarbida. 

4.3.Täiskasvanud elanikkonnale suunatud terviseinfo peab olema sihtgrupispetsiifiline ja lihtsalt kättesaadav. Tervisealast uudset teavet on palju, aga see 

peab olema tõenduspõhine ning sihtgrupi jaoks õigel ajal ja õiges kohas. Vallas peaks pakkuma rahvale rohkem erinevaid terviseprojekte, mis 

aktiveeriks inimesi oma tervisele rohkem mõtlema. 

 

5. Terviseteenused 

5.1. Tervishoiu- ja nõustamisteenuse vajadus vallas on suur. Puudub medõde, logopeed, sotsiaalpedagoog. Viljandi linnas on teenused valdavalt 

olemas, aga on liiga vähe infot selle kohta, kus ja kuidas teenust saada (sageli on teenus tarbija jaoks kallis ja/või kaugel).  
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Kõpu valla tegevuskava 2016-2018 
Missioon: Kõpu vallavalitsus, koostöös ettevõtjatega aitab luua tervist toetavat elukeskkonda valla elanikele, paikkonna inimeste teadlikkuse tõstmise ja 

kohalike terviseprobleemide lahendamisse kaasamise kaudu. 

Visioon: Tagada Kõpu valla  tervisedenduse valdkonna jätkusuutliku arengu korraldamine ja planeerimine aastani 2020, et luua eeldused ja tingimused 

valla  inimeste terviseindikaatorite paranemiseks. 

 

Tegevus Eesmärk Aeg Läbiviija Hinnanguline 

maksumus 

Rahastamise 

allikas 

Terve eluviisi kujundamine igale eale läbi 

tervistedendavate sündmuste. Teadvustada 

profülaktilist tööd haiguste ennetamisel. 

Tervist väärtustavate ja 

toetavate eluhoiakute 

kujundamine. Tervislik elu-, 

õpi- ja töökeskkond 

2016-

2018 

KOV, noortetuba, MTÜ-d 300 - 1000 projektid 

 

Vallasiseste sotsiaalsete võrgustike 

edasiarendamine. Selgitada välja nõudlus 

avahoolduse vajaduse järele ning arendada 

välja avahooldussüsteem. 

Tervist väärtustavate ja 

toetavate eluhoiakute 

kättesaadavamaks tegemine.  

Tervislik elu-, õpi- ja 

töökeskkond 

2017-

2018 

KOV, MTÜ-d 3000 valla eelarve, 

teenuse vajaja 

omaosalus 

Kaasajastada ja remontida hooldekodu juures 

olev  saun ja pesumaja  

Tervist väärtustavate ja 

toetavate eluhoiakute 

kättesaadavamaks tegemine.   

2016-

2018 

KOV 50000 valla eelarve 

projektid 

Sotsiaalteenuste paremaks osutamiseks Tervist väärtustavate ja 2016- KOV 500 KOV eelarve 
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koostöövõrgustiku arendamine naabervaldade 

vahel. 

toetavate eluhoiakute 

kättesaadavamaks tegemine.  

Tervislik elu-, õpi- ja 

töökeskkond 

2018 

Aidata kaasa laste-ja noorsooprobleemide 

lahendamisele, tagades nende psüühilise ja 

sotsiaalse turvalisuse ning teha kõik, et vallas 

oleks ning tuleks juurde oma eluga 

toimetulevaid inimesi 

Laste- ja noorte tervislik 

areng.   

2016-

2018 

KOV,  

noortetuba, Kõpu 

Põhikool 

2500 - 4000 Projektid, KOV 

eelarve 

Toetada ettevõtluskeskkonna arendamist: info 

vahetamine, infrastruktuurid, 

ettevõtjaabistamine tootmise 

mitmekesistamisel 

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele 

2016-

2018 

KOV 

MV, EAS 

 

100000 KOV, ettevõtjad, 

projektid 

Luua tunnustamisesüsteem kogukonna 

toimimist toetavatele ettevõtjatele 

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele 

2016-

2018 

KOV 1000 - 1500 KOV 

Aktiviseerida töötuid tööturumeetmete 

paremaks kasutamiseks 

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele 

2016-

2018 

KOV, töötukassa 300 KOV, projektid 
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Uute planeeringute koostamisel arvestatakse 

ettevõtluse jaoks olulise infrastruktuuri 

tagamisega (liikluskorraldus, juurdepääsuteed, 

vee- ja kanalisatsiooni korraldamine jms. 

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele, ohutuse tagamine 

2016-

2018 

KOV, MV 800 KOV, projektid 

Kõigile vallaelanikele tasuta huvitegevuse 

säilitamine ja huvitegevuse mitmekesistamine. 

Arendada erinevaid spordialasid ja 

treenimisvõimalusi. Projektid noortele 

tegevuse  

korraldamiseks ja võimaldamiseks 

Laste ja noorte tervislik areng.  

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele 

2016-

2018 

KOV 2000-4000 valla eelarve 

projektid, KIK,  

huvilise 

omaosalus 

Propageerida kergliiklustee vajalikkust nii 

Soomaale kui naabervaldadesse 

Sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste loomine valla 

elanikele, ohutuse tagamine 

2016-

2018 

KOV, MV X Riik 

Paremate tingimuste loomine tervishoiu 

teenuste arendamiseks, kättesaadavuseks 

(perearst, eriarsti). 

Terviseteenuste kättesaadavus 2016-

2018 

KOV, 

haigekassa 

 

60000 - 90000 Haigekassa 

KOV 

projektid 


