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SISSEJUHATUS 
 
Inimese 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. Samuti kuulub õigus tervise 
kaitsele inimese põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema tagatud vajalikud 
eeldused parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks – igal Eesti inimesel peab olema 
võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid (Eesti 
rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, 3). 
 
Puhja valla terviseprofiili eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste 
elukvaliteeti parema tervise kaudu.  
 
Terviseprofiil on koostatud Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud juhendi alusel ja on 
esimene dokument, kus kaardistatakse erinevate tervisemõjurite, elanikkonna tervise ja 
tervisekäitumise näitajad Puhja vallas. Puhja valla terviseprofiili koostamine algatati Puhja 
Vallavolikogu 24.11.2010 otsusega nr 20. Kinnitati terviseprofiili koostamise töögrupp 
koosseisus: töögrupi juht Milvi Sepp, liikmed Asse Reial, Ülle Närska, Lea End-Kärmas, Kristi 
Rillo, Raido Kutsar. Terviseprofiili väljatöötamine toimus detsember 2010 – aprill 2011, millal 
toimus viis töögrupi koosolekut ja kaks laiendatud koosseisuga kokkusaamist. Tegevuskava 
koostamisse kaasati alljärgnevad inimesed: Vahur Jaakma, Reet Malahhov, Õie Männik, Liilia 
Nõmmik, Tiina Lauri, Katrin Kiisk, Triin Pall, Kaja Udso, Reet Viks, Tõnu Hallik, Kaido 
Õunapuu, Heiki Rokka.  
 
Terviseprofiili juurde kuuluv tegevuskava on koostatud aastateks 2011-2016. 
 
Eesti rahvastiku tervise arengukavas 2009-2020 on viis prioriteetset valdkonda: sotsiaalne 
sidusus ja võrdsete võimaluste suurendamine, lastele tervisliku ja turvalise arengu  tagamine, 
tervist toetava keskkonna kujundamine, tervislike eluviiside soodustamine ning 
tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlik kindlustamine (Eesti rahvastiku tervise arengukava 
2009-2020).  Puhja valla terviseprofiilis on välja toodud samad viis temaatilist valdkonda, mille 
kaupa on kogutud vajalikke andmeid. Kasutatud on erinevaid vabariiklikke andmebaase, Tartu 
maakonna ja Puhja valla andmeallikaid. Puhja valla elanike tervisekäitumise kohta viidi läbi 
ankeetküsitlus detsember 2010-jaanuar 2011.  
 
Kuna inimeste tervises toimuvad pidevad muutused, siis on terviseprofiil dokument, mida 
täiendatakse vastavalt olukorra muutumisele ja vajadustele.  
Puhja valla terviseprofiil on kinnitatud Puhja Vallavolikogu 29.06.2011 määrusega nr 10 
Terviseprofiil asub aadressil http://www.puhja.ee/ 
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1. ÜLDANDMED 
 
Puhja vald asub Tartu maakonna lääneosas, lõunapool Emajõge. Vald piirneb põhjas Laeva, 
loodes Kolga-Jaani, idas Rannu, läänes Tähtvere, kagus Nõo ja lõunas Konguta valdadega. 
Kõige olulisemaks mõjuriks valla arengule on asendist tulenevalt lähedus maakonnakeskusele 
Tartule. Puhja alevikust on Tartusse 22 km, valla piirist aga ainult 18 km.  

1.1 Valla pindala ja rahvastiku asustustihedus 

 
Valla pindala on 170 km², mis on Eesti mastaabis üsna keskmine. Pikema perioodi jooksul on 
valla rahvastik analoogselt kogu Eesti maapiirkondadega vähenenud. Seega on vähenenud ka, 
mida näitab tabel 1.1.  
 
Tabel 1.1. Asustustihedus in/km2 kohta. Allikas: Statistikaamet 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Puhja 
vald 

14,4 14,4 14,3
  

14,2 14,1 13,9 13,9 13,7 13,6 13,4 13,4 

 
Puhja valla rahvastiku asustustihedus on tunduvalt väiksem Eesti keskmisest, mis 2009.a oli 30 
inimest ruutkilomeetri kohta (Allikas: Statistikaamet). Meie valla madala asustustiheduse üheks 
põhjuseks on see, et suur osa  valla territooriumist on kaetud soodega. Valla lääneosas on Sangla 
soo, idaosas Laugesoo. Põhjaosas, Emajõe ülemjooksul on luhad, sood ja metsad. 
 
Praegu kehtivate piiride järgi on vallas 19 asulat, sealhulgas 2 alevikku ja 17 küla. Valla külade 
keskmine kaugus keskasulast on 4,5 kilomeetrit, mis on ilmselt üks väiksemaid keskmisi kaugusi 
nii Tartu maakonnas kui ka Eestimaal üldse. Puhja vallas on üks tugev keskasula s.o Puhja 
alevik. Puhja alevikule lisandub veel kaks tiheasustusega asulat – Ulila ja Rämsi. 

1.2. Rahvastik 

1.2.1 Elanike arv 

 
Puhja valla elanike arv 01.01.2011 seisuga oli 2401, neist 1201 meest ja 1200 naist. Elanike arv 
on aastatel 2000-2011 vähenenud 146 elaniku võrra. Positiivne on, et viimasel kolmel aastal on 
elanike arv stabiliseerinud, siis vähenes elanike arv ainult ühe inimese võrra aastas (Allikas: 
Puhja vallavalitsus). 
 
Statistikaameti andmed erinevad oluliselt rahvastikuregistri andmetest. Toodud erinevus 
suureneb aasta-aastalt, olles 2010. aastal 149 inimest. Terviseprofiilis rahvastiku analüüsimisel 
oleme siiski võtnud aluseks Eesti Statistikaameti andmebaasi andmed.  

1.2.2 Aastakeskmine rahvaarv 

 
Puhja valla aastakeskmine rahvaarv on aastatel 2001-2010 vähenenud, seda illustreerib joonis 
1.1.  
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Joonis 1.1. Aastakeskmine elanike arv. Allikas: Statistikaamet 

 
Rahvaarvu vähenemist vallas põhjustab eelkõige negatiivne iive (loomuliku iibe kordaja on 
esitatud joonisel 1.6) ja osadel aastatel ka väljaränne (joonis 1.8.).   

1.2.3  Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 
 

Rahvastiku taastoote potentsiaali ja majandusliku kandevõime seisukohalt omab olulist tähtsust 
elanike vanuseline koosseis (joonis 1.2, joonis 1.3. ). 
 

 
Joonis 1.2. Puhja valla rahvastikupüramiid 2010 aastal. Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.3. Eesti rahvastikupüramiid 2010 aastal. Allikas: Statistikaamet 
 
Eesti rahvastiku vanuspüramiid on ühtlasema kujuga, Puhja valla elanike vanuspüramiidis on 
suuremaid sakke ja erinevusi, näiteks vanuses 25-29 on mehi tunduvalt rohkem kui naisi; 
suhteliselt palju naisi on Puhja vallas vanuses 70-74, ületades meeste arvu selles vanuskohordis 
rohkem kui kaks korda ja ka naiste arvu järgnevas vanuskohordis peaaegu poolteist korda. Kõige 
rohkem elanikke on Eestis ja ka Puhja vallas vanuses 20-24. Nooremas vanuskohordis on 
kahjuks nii Eestis kui Puhjas toimunud elanikke vähenemine. Eestis on see vähenemine 
katkenud, vanuskohordis 0-4 on rohkem lapsi kui vanuses 5-9. Puhjas on aga laste arvu 
vähenemine säilinud, vanuskohordis 0-4 on vähem lapsi kui vanuses 5-9. 
Eakate (üle 65) hulgas on Puhja vallas kaks kolmandikku naisi ja üks kolmandik mehi, sama 
olukord on kogu Eestis. Naiste ülekaal suureneb vanuse kasvades, nii on Puhja vallas üle 80-
aastaste hulgas neli viiendikku naisi ja ainult üks viiendik mehi. Kõige vanem naine Puhja vallas 
on 96-aastane ja mees 90-aastane (Allikas: Statistikaamet, Puhja vallavalitsus). 

1.2.4 Elussündide arv 

 
Puhja vallas sündis 2010. aastal 40 last, nendest 24 poissi ja 16 tüdrukut. Võrreldes 2009. aastaga 
suurenes sündide arv 11 võrra (Allikas: Puhja vallavalitsus). Elussündide arvu muutust Puhja 
vallas aastatel 2000-2009 näitab alljärgnev joonis 1.4.  
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Joonis 1.4. Elussündide arv. Allikas: Statistikaamet 
 
Nagu joonisel 1.4. näha, on kõige vähem sündinud lapsi 2004. aastal. 2007. aastast alates on laste 
sündide arv suurenenud. Kuna viimastel aastatel on laste arv suurem kui ühte lasteaiarühma lapsi 
mahub, siis on vaja avada lähiaastatel uus lasteaiarühm (Puhja valla arengukava…2008, 40).  

1.2.5 Surmajuhtude arv 

 
Puhja vallas suri 2010. aastal 22 inimest, 2009. aastal 24 inimest. Surmajuhtude arvu muutust 
Puhja vallas aastatel 2000-2009 näitab alljärgnev joonis 1.5.  
 

 
Joonis 1.5. Surmajuhtude arv. Allikas: Statistikaamet 
 
Viimaste aastate suurim surevus Puhja vallas oli 2003. aastal (47 inimest). Alates 2006. aastast 
on surmajuhtude arv vallas langenud.  

1.2.6 Loomuliku iibe kordaja 

 
Loomulik iive näitab piirkonnas rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 
moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse 
loomuliku iibe kordajat, mis on sünni- ja surmajuhtude arvu vahe ning aastakeskmise elanike 
arvu suhe 1000 elaniku kohta. Selle näitaja muutumine Puhja valla ja Eesti kohta on esitatud 
joonisel 1.6.  
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Joonis 1.6.Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet 
 
Joonisel on näha, et loomuliku iibe näitaja Eestis on aastatel 2000-2009 negatiivne. Samasugune 
olukord on Puhja vallas 2008. aastani. 2009. aasta on see näitaja Puhja vallas positiivne, st 
sündide arv ületas surmajuhtumite arvu.  

1.2.7 Demograafiline tööturusurveindeks 

 
Demograafiline töösurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-
aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. 
Demograafilise töösurveindeksi muutumine Puhja vallas on esitatud joonisel 1.7.  
 

 
Joonis 1.7. Demograafiline tööturusurveindeks. Allikas: Statistikaamet 
 
Nagu joonisel on näha, on aastatel 2000-2006 töösurveindeks ühest suurem, st et nendel aastatel 
sisenes tööturule rohkem inimesi kui sealt lahkus vanuse tõttu. 2007. aastast aga langeb 
töösurveindeks alla ühe, st et Puhja vallas lahkus töölt enam inimesi kui sisenes tööturule.  

1.2.8 Rändesaldo kordaja 

 
Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel aasta jooksul. 
Rändesaldo kordaja on sisse- ja väljarände vahe 1000 elaniku kohta, antud indikaatori muutumist 
näitab alljärgnev joonis 1.8. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eesti -1,3 -1,4 -1,1 -1,6 -1,4 -2,4 -2,5 -0,5 -0,6 -0,6

Puhja vald 8,7 -6,2 -5,5 9,4 -3,8 0,9 -1,7 -3,9 -5,7 -3,1
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Joonis 1.8. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet 
 
Joonisel on näha, et Puhjas on elanike sisseränne ületanud väljarände kolmel aastal, teistel 
aastatel on siiski vallast lahkunud inimeste arv ületanud valda elama tulnute arvu. Rahvaarvu 
kahanemist on mõjutanud vallakodanike ametlik tööle- ja elamaasumine välisriikidesse, kõige 
enam Soome Vabariiki. Inimeste lahkumise põhjusena võib välja tuua seoseid tööga ja 
õppimaasumisega teistesse piirkondadesse. 2010. aastal valisid Puhja valla oma uueks 
elupaigaks 65 inimest, sh näiteks Tartu linnast 12, Tallinnast 5 ja välismaalt 5 inimest. Eelmisel 
aastal lahkus vallast kokku 81 inimest, sh Tartu linna 23, Tallinna 12, välismaale 9 inimest 
(Allikas: Puhja vallavalitsus). 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
Sotsiaalne sidusus on osalemine kogukonna tegemistes ja toimetulek kogukonnas. Seda 
iseloomustavad elanike poolelt kodanikuaktiivsus ja kodanikeühendustes osalemine, tööhõive, 
hõivatute ja maksumaksjate osakaal jne ning omavalitsuse poolelt tulumaksu laekumine, 
omavalitsuse eelarve ja eri valdkondadesse ressursside suunamine. Mida suurem on sotsiaalne 
sidusus, seda enam on tagatud sotsiaalne turvalisus, mis on üks olulistest tervisemõjuritest. 

2.1 Tööturu situatsioon 

 
Seisuga 01.01.2011 on vallas rahvastikuregistri andmetel tööealisi inimesi 1498 (62,4% valla 
rahvastikust), kellest osad on lapsepuhkusel, õpivad ameti- või kõrgkoolis või on töövõimetud. 
Töötavast elanikkonnast suuremal osal asub töökoht vallas, kuid arvestatav osa inimesi käib 
tööle väljapoole valda. Suur hulk inimesi on hõivatud avaliku sektori asutustes – gümnaasium, 
lasteaed ja vallavalitsus. Samas toimub ka vastupidine protsess. Tartust ja mujalt lähivaldadest 
tulevad Puhja tööle inimesed eelkõige suuremat oskust ja haridust nõudvatele töökohtadele.  

2.1.1 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

 
Vallas oli seisuga 01.01.2011 registreeritud 175 ettevõtet: 4 aktsiaseltsi, 85 osaühingut, 45 
füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 sihtasutus, 37 mittetulundusühistut, 3 tulundusühistut (Allikas: 
Äriregister).  
 
Puhja valla suurimaks tööandjaks on Puhja Vallavalitsus, kus töötas 01.01.2011 seisuga 112 
inimest (Allikas: Puhja Vallavalitsus). Valla ettevõtetest suurimaks ja tuntumaks on 
turbatootmisega tegelev Sangla Turvas AS, kus töötas selle aasta alguses 55 inimest (Allikas: 
Sangla Turvas AS). Turbatööstusega tegeleb Ulila alevikus ka Ulila Turbatootmise OÜ. 
Valdavalt tegutsevad Puhja vallas alla 10 töötajaga mikroettevõtted ja 10-49 töötajaga 
väikeettevõtted. Majanduse osalisele mono-funktsionaalsusele vaatamata on esindatud ka teised 
majandusharud nagu maaviljelus, aiandus, seakasvatus, puidutööstus, transport, kaubandus ja 
teenindusettevõtted (elektritööd, ehitus-remonditööd, juuksur). 01.01.2011.a seisuga oli OÜ-s 
Lutsuland 35 (Allikas: OÜ Lutsuland) ja OÜ-s Heko Põld 23 töötajat (Allikas: OÜ Heko Põld). 
Teistes ettevõtetes oli juba alla 10 töötaja. Turism on Puhja vallas arenenud vähe, kuigi meil on 
ümbruskonna ja kogu Tartu maakonna üks ilusamaid looduslikke objekte on Kavilda ürgorg.  
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Joonis 2.1. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Puhja vallas. Allikas: Statistikaamet  
 
Joonisel 2.1. on näha, et võrreldes 2004. aastaga on vallas tõusnud mikroettevõtete arv,  kuid 
kahjuks langenud väikeettevõtete arv. Mikro- ja väikeettevõtete eelisteks on nende paindlikkus, 
kuid teisalt on need tundlikud muutustele majanduskliimas.  
 
Suur hulk inimesi käib tööl Tartus või Elvas, mis näitab sobivate töökohtade puudumist 
kohapeal. Väljaspool Puhja valda on suurimad tööandjad valla elanikele Enics Eesti AS, TÜ 
Kliinikum SA, Tartu Linnavalitsus, Elva Tarbijate Ühistu, Tartu Ülikool jne (Allikas. Puhja 
Vallavalitsus).  

2.1.2 Tööhõive 

 

Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealises rahvastikus.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eesti 54,7 55,2 55,9 56,7 56,8 57,9 61,6 62,6 63 57,4

Puhja vald 54,4 52,3 54,7 59,2 60 57,5 62,5 63,7 64,9 57,9
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Joonis 2.2. Tööhõive määr. Allikas: Statistikaamet 
 
Joonisel 2.2. on näha, et hõivatute osatähtsus Puhja vallas on võrdlemisi sarnane Eesti näitajale, 
olles alates 2003. aastast on see pisut kõrgem kogu Eesti näitajast. 2009.a aga hõivatute 
osatähtsus kahjuks langeb, mis on seletatav majanduse langusega.  
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2.1.3 Keskmine brutotulu 

 
Piisav sissetulek annab inimesele võimaluse inimväärsele elule. Keskmine brutotulu näitab 
kohalikus omavalitsuses elavate inimeste jõukust. Seoses majandusliku heaoluga tõusuga 
aastatel 2003-2008 on tõusnud Puhja valla keskmine brutotulu ühe saaja kohta üle kahe korra. 
2009.a kahjuks see tõus katkes.  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puhja vald 5249 5822 6393 7991 10128 11440 10829

Eesti 6373 6933 7851 9108 11027 12605 12057
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Joonis 2.3. Puhja vallas elavate inimeste keskmine brutotulu kuus saajate kohta. Allikas: 
Statistikaamet 
 
Joonisel 2.3. on näha, et Puhja vallas elavate inimeste keskmine brutotulu kuus aastatel 2003-
2009 on jäänud märkimisväärselt väiksemale tasemele Eesti keskmisest.  

2.1.4 Ülalpeetavad 

 

Ülalpeetavate määr iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu. Antud määr on mittetööealiste ehk 
kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 tööealise elaniku kohta.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puhja vald 59,2 60,4 61,3 58,8 58,6 56,6 55,2 54,6 53,9 52,02

Eesti 49,7 49,1 48,6 48,1 47,6 47,2 46,9 47,4 47,5 47,7
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Joonis 2.4. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet 
 

Ülalpeetavate määr Puhja vallas on aastatel 2000-2009 Eesti ülalpeetavate määrast suurem, 
suurenedes 2002. aastal 61,3%-ni, alates 2003. aastast aga on antud näitaja väikses languses.  
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2.1.5 Töötus 

 
Töötute arv Eestis aastatel 2000-2007 langes. Joonisel 2.5. on näha, et ka Puhja vallas langes 
töötuse määr aastatel 2003-2007. Kõige väikseim töötute arv Puhja vallas oli 2007. aasta 
septembris – 13 inimest.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Puhja vald 3,74 2,6 2,28 1,4 1,08 2,01 6,9

Eesti 14,2 13,1 10,8 10,7 10,2 8,3 6,2 4,9 5,7 14,4
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Joonis 2.5. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Eesti Töötukassa, Puhja Vallavalitsus, 
Statistikaamet 
 

Alates 2008. aastast algas töötuse tõus, kõige enam töötuid oli Puhja vallas 2010. aasta 
veebruaris – 161 inimest. 2011.aasta veebruarikuu lõpus oli 120 töötut (Allikas: Eesti 
Töötukassa). Töötuse põhiliseks põhjuseks on majanduse langus. Töötus on üheks suurimaks 
probleemiks Puhja vallas, kuigi töötuse määr Puhja vallas on aastatel 2003-2009 jäänud 
tunduvalt väiksemaks Eesti keskmisest.  Palju on pikaajalisi töötuid, kes on mitmeid aastaid 
järjest taotlenud toimetulekutoetust. Pikaajalise töötuse üheks põhjuseks võib pidada inimeste 
liigset alkoholi tarbimist. 
 
Töötutele pakub tuge Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse PEHIT projekt, mille raames saavad 
pikaajalised töötud individuaalset nõustamist ja teisi vajalikke teenuseid tööturule sisenemiseks.  
Jätkata tuleb koostöös Töötukassaga töötutele info- ja koolituspäevade korraldamist vallas. 

2.2 Toimetulek 

2.2.1 Ravikindlustusega kaetud inimesed 

 

Ravikindlustusega on kaetud valdav osa valla elanikkonnast, mis on iseloomulik kogu Eestile. 
Seisuga 31.12.2009 oli ravikindlustus 2215 Puhja valla elanikul, so 92,2%-l kogu valla 
elanikkonnast; seisuga 31.12.2010  oli ravikindlustus 2215 inimesel, so 92,25% (Allikas: Eesti 
Haigekassa, Puhja Vallavalitsus).  
 
Ravikindlustus puudus seisuga 31.12.2010.a 186 inimesel. See on nendele probleemiks, sest osa 
neist lükkavad raha puudusel arstile pöördumise edasi. Ravikindlustusega katmata isikute 
tervishoiukulusid on vald osaliselt katnud oma eelarvest, seda on vaja teha ka edaspidi.  

2.2.2 Töövõimetuspensionärid 

 

Puhja vallas oli seisuga 01.01.2011.a 237 töövõimetuspensionäri, mis moodustab valla 
tööealisest elanikkonnast 16,3% (Allikas: X-tee, Puhja Vallavalitsus).  
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2.2.3 Puudega lapsed 

 

Puudega lapsi vanusega kuni 16-aastased on seisuga 01.01.2011.a Puhja vallas 33, neist 1 on 
paigutatud Haapsalu Väikelastekodusse; 9 puudega last õpib  Puhja Gümnaasiumis,  1 Hiie 
Koolis, 1 Haapsalu Eriinternaatkoolis, 1 Kammeri Koolis, 2 Kroonuaia Koolis, 2 Maarja Koolis; 
11 puudega last käib Puhja lasteaias Pääsusilm, 1 erilasteaias Nukitsamees; 4 last on kodused. 
Puudega lapsi toetatakse valla poolt abivahendite soetamisel, transpordi ja õpilaskodu eest 
tasumisel jne. 
 
Nendest 14 lapse vanemad saavad lapse hooldamise eest hooldustoetust. 
 
Alljärgnev joonis näitab puudega laste arvu tõusu Puhja vallas aastatel 2004-2010. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sügav 1 3 2 2 2 2 2

raske 10 12 14 12 15 18 19

kerge 1 1 2 3 3 10 10

KOKKU: 12 16 18 17 20 30 31
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Joonis 2.6. Puudega laste arv puude raskusastme järgi. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet  
 

Puudega laste arv Puhja vallas kasvab aasta-aastalt, eriti hingamis- ja allergiaprobleemidega laste 
arv. Puudega laste perede abistamisega tuleb järjest enam tegelda.  Vaja oleks uurida laste 
allergia põhjusi (näiteks kas  puudega laste perede korterites on hallitusseent või majavammi). 
Üheks abistamise võimaluseks on aidata puudega laste peredel kohandada kortereid, arvestades 
lapse puuet.  

2.2.4 Puudega täiskasvanud 

 

Puhja vallas oli 2010. a puue fikseeritud 583 (23%-l) inimesel, kellest 160 inimest oli vanuses 
16-64 ja 392 inimest vanuses 65+. Naisi oli nendest 58% ja mehi 42%. Tööealiste hulgas on 
puudega naiste arv väiksem puudega meeste hulgast (vastavalt 47% ja 53%). Vanuse 
suurenemisega suureneb naiste osatähtsus valla elanike arvus ja ka puudega naiste osatähtsus 
puudega inimeste hulgas.  
Alljärgnev joonis näitab puudega inimeste arvu tõusu Puhja vallas aastatel 2004-2010.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sügav 71 89 96 106 108 112 123

raske 201 233 236 238 237 255 261

kerge 115 145 149 148 149 154 168

KOKKU: 387 467 481 492 494 521 552
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Joonis 2.7. Puuetega täiskasvanute arv puude raskusastme järgi. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
 
Joonisel on näha, et aastatel 2004-2010 on tõusnud puudega inimeste arv kõigis puude 
raskusastmes. Puudega inimeste arvu tõus näitab inimeste abivajaduse tõusu nende tervise 
halvenemise tõttu. 

2.2.5 Toimetulekutoetus 

 

Vaesus on oluline terviserisk. Tänases Eestis on otsese puuduse ja vaesuse leevendamiseks 
käivitunud üks toetuse liik – toimetulekutoetus. Toimetulekutoetuse vahendeid eraldab valdadele 
riik ja Puhja vald maksab antud toetust vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud 
korrale. Seoses üldise majanduse arenguga ja töötuse vähenemisega aastatel 2001-2007 vähenes 
Puhja vallas toimetulekutoetuse saajate arv. Aastatel 2008-2010 aga toimetulekusaajate arv 
suurenes.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Välja makstud 

toimetulekutoetused 
194 209 229 230 268 277 205 172 159 117

Välja makstud 

toimetulekutoetused 

toimetulekupiiri tagamiseks

194 209 179 216 200 170 93 57 64 93
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Joonis 2.8. Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta ja välja makstud 
toimetulekutoetus toimetulekupiiri tagamiseks ühe elaniku kohta Puhja valla aastatel 2000-2009. 
Allikas: Statistikaamet. 
 

Nagu joonisel 2.8. näha, on riik eraldanud Puhja vallale kõige enam vahendeid 
toimetulekutoetuse maksmiseks 2005. aastal. Järgnevatel aastatel on toimetulekutoetuse 
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vahendid vähenenud, kuigi alates 2008. aastast on välja makstud toimetulekutoetused 
toimetulekupiiri tagamiseks tõusnud. Seega on nendel aastatel vähenenud võimalus lisaks 
toimetulekutoetusele toetada riigi poolt eraldatud vahendite arvelt Puhja valla inimesi. See on 
üheks põhjuseks vallapoolsete sotsiaaltoetuse vahendite vajaduse tõusuks valla eelarves. 
Järelejäänud toimetulekutoetuse vahendite arvelt on viimastel aastatel olnud võimalik määrata 
täiendavaid toetusi ja osutada teenuseid. Puhja vallas on esimeses järjekorras antud vahenditest 
finantseeritud toimetulekutoetust saavate ja paljulapseliste perede laste toiduraha maksmist 
lasteaias. 

2.2.6 Sotsiaaltoetused  

 

Vallas kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korra järgi makstakse alljärgnevaid toetusi: 
1) sünnitoetus 320 eurot (kahes osas, sünni registreerimisel 160 eurot ja lapse aastaseks 

saamisel 160 eurot); 
2) matusetoetus 100 eurot; 
3) aabitsatoetus esimesse klassi minejatele 35 eurot; 
4) kooli lõpetamise toetus, põhikooli lõpetajale 20 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale 35 eurot;  
5) laste suvelaagri toetus (suvel saavad tasuta minna lastelaagrisse 15-20 toimetulekuraskustes 

või paljulapselise pere last); 
6) täiendavad sotsiaaltoetused (õnnetusjuhtumid, raske majanduslik olukord, lastele  riiete 

ostmiseks, ravimite ja abivahendite ostmiseks jne).  
Jõuludeks saavad valla poolt maiustuspakid kõik kuni 14-aastased lapsed. 
Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksab Puhja Vallavalitsus hinnates inimese abivajadust ja tema  
majanduslikku olukorda. Viimastel aastatel ei ole valla eelarves sotsiaaltoetuste eelarvet 
vähendatud.  

2.2.7 Sotsiaalteenused  

 

Puhja valla poolt osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid: sotsiaalnõustamist, kodu- ja 
eluasemeteenust, abivahendite andmist, tugisikuteenust, päevakeskuseteenust,  transporditeenust 
ja muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid (pesupesemine, sauna- ja dušiteenus jt). 
Asenduskoduteenust ja hooldamist hoolekandeasutustes võimaldatakse väljaspool Puhja valda. 
 
Sotsiaalnõustamisega vallas tegelevad sotsiaalnõunik ja lastekaitsetöötaja. Vajadusel pakutakse 
ametnike poolt sotsiaalnõustamiseteenust inimestele ka kodus.  
 
Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise teenust korraldavad maavalitsused 
koostöös eraettevõtjatega. Praeguse süsteemi peamiseks probleemiks on rahaliste vahendite 
nappus kalendriaasta lõpus ja mittepiisav info abivajajatele. Puhja vald laenutab vajajatele tasuta 
tehnilisi abivahendeid (ratastoolid, rulaatorid jt). Vallale ostetakse keppe ja tugikeppe suuremas 
koguses ning antakse neid vajavatele eakatele ja puudega inimestele tasuta kasutada eesmärgil, et 
eakatel oleks korralikud abivahendid, väheneksid igasugused traumad, seda eriti talveperioodil. 
Suureks probleemiks puuetega inimestele on soodustatud korras mähkmete saamine ainult 
Tartust ja nende arvu vajadusele mittevastamine. Puuet (eriti liikumispuuet) saab kompenseerida 
abivahenditega ning nende kasutamist tuleb laiendada. Üheks võimaluseks on puudega inimeste 
toetamine rahaliselt abivahendi soetamisel, mida vald ka teeb.  
 
Koduteenused on toiminud Puhja vallas 1998. aastast. 2010. aastal oli Puhja vallas 4 sügava ja 
13 raske puudega eakat koduteenuste tarbijat. See arv muutub pidevalt, kuid on aastatel 2000-
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2010 jäänud alla 20. Tööle on võetud kaks sotsiaalhooldustöötajat, kes kasutavad transpordiks 
isiklikku sõiduautot, mida vald kompenseerib. Koduteenuseid osutatakse kõige rohkem 
järgmistes tegevustena: toidukauba ja ravimite toomine, kütte muretsemine, ladustamine ja tuppa 
toomine, vee tuppa toomine, autoga arsti juurde viimine jt tegevused.  
 
Eluasemeteenuse korraldamiseks on vallas kolm sotsiaalkorterit, kus elavad praegu 2 puudega ja 
üks eakas inimene ning 1 noor ema lapsega. Esmase vajaduse on korterite arv seni rahuldanud, 
kuid sotsiaaleluruumid ei ole kohandatud siiski puuetega inimestele. Eluasemeteenuse edasi-
arendamiseks oleks vaja luua võimalused pansionaaditüüpi sotsiaalpinna ehitamiseks eakatele ja 
kohandatud pinnad puudega inimestele.  
 
Asenduskoduteenusel on praegu 1 vanemliku hoolitsuseta laps, kes kasvab Haapsalu 
Väikelastekodus. Asenduskodus elavate last arv on aastatel 2003-2010 vähenenud 3 lapse võrra, 
kes on sellel perioodil saanud täisealiseks.  
 
Hooldamine hoolekandeasutuses toimub väljaspool valda asuvate hooldekodude kaudu. 2011. 
aastal elab Puhja valla üks eakas puudega inimene Aarikese ja üks Nõo hooldekodus. 
Erihooldekodudes elab momendil 3 inimest, neist üks kasutab toetatud elamise teenust. 
Üldhooldekodudesse on paigutatud valla poolt reeglina eakaid inimesi, kellel ei ole lapsi või 
lapselapsi või teisi seadusjärgseid ülalpidajaid. Paljud inimesed ei soovi minna hooldekodusse, 
sest seal puudub tihti privaatsus, mitu inimest elab ühes toas, uus elukorraldus nõuab harjumist 
jne. Vallal võiks olla oma sotsiaalmaja (pansionaat), sest inimesed eelistavad elada võimalikult 
lähedal oma kunagisele kodule ning  säiliksid sidemed sugulaste ja tuttavatega. Probleemne on 
dementsete eakate hoolduse korraldamine. 
 
Alates 2005. aasta aprillist on eakatele ja puuetega inimestele organiseeritud valla poolt 
finantseeritav transporditeenus küladest valla keskusesse ja tagasi üks kord nädalas. Valla poolt 
võimaldatakse eakatele ja puudega inimestele ühekordset transporti haiglasse ja arsti juurde 
minekuks. Transporditeenuse osutamine on seotud paljude teiste teenustega, olenevalt kus 
inimesed elavad, kas nad saavad kauguse tõttu teenust kasutada või mitte.  
 
Puhja alevikus avati 1. märtsil 2011. a päevakeskus, kus on eakatel ja puudega inimestel 
võimalik koos käia ja omavahel suhelda. Päevakeskus pakub pesupesemis-, dušiteenust, seal 
saab määrata vererõhku ja veresuhkrut. Uula Huvikeskuses ja Ulila Keskuses saavad eakad ja 
puudega inimesed samuti kasutada sauna-/duši- ja pesupesemisteenust.  
 
Uula Huvikeskuses toimub koostöös MTÜ-ga Iseseisev Elu toetatud igapäevaeluteenus 
psüühikahäiretega inimestele, mida 2010. aastal kasutas 6 inimest. Puhja vald osaleb partnerina 
PEHIT-projektis, selle projekti käigus käivad psüühilise erivajadusega ja hoolduskoormusega 
inimesed koos eneseabigruppides Puhja Seltsimajas  ja neile pakutakse erinevaid tööle saamist 
abistavaid teenuseid. Projekti mentor saab tegelda ühe inimese probleemiga pikka aega, toetada 
teda ja leida koos kliendiga erinevaid lahendusi.  
 
Hooldajate määramist ja hooldajatoetuse maksmist võib vaadelda eraldi teenusena. 
Hooldajatoetuse maksmise ümberkorraldamine 2005. aastal on valla seisukohalt õige otsus, sest 
kohalikud teenused on siiski adekvaatsemad kui riiklikud, nende määramisel arvestatakse 
kohalikke tingimusi ja iga inimese individuaalseid vajadusi. 2011. aasta jaanuaris on määratud 
hooldaja 39 sügava ja 42 raske puudega inimesele.  
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Rehabilitatsiooniteenuse osutamine on riigi korraldada, samas puudega inimene vajab nimetatud 
teenuse osas omavalitsuse sotsiaaltöötaja nõustamist ja abi taotlemisavalduste vormistamisel. 
Informatsioon rehabilitatsiooniteenuse kohta on eakatel ja puudega inimestel veel vähene, 
asjaajamine on keerukas ja järjekorrad pikad.  
 
Edaspidi on vaja: 

1) edasi arendad koduhooldusteenust, sest eakas puudega inimene tahab elada oma kodus ja 
koduhooldusteenuse võimaldamine vähendab vajadust üldhooldekoduteenusele; 

2) ehitada sotsiaalmaja e pansionaat (eluasemeteenuse edasiarendamiseks oleks vaja luua 
võimalused pansionaaditüüpi sotsiaalpinna ehitamiseks eakatele ja kohandatud pinnad 
puudega inimestele);  

3) pikendada Puhja päevakeskuse tööaega. 
 
Osade sotsiaalteenuste korraldamine maapiirkondade omavalitsustes on probleemne, kuna 
erinevaid  teenuseid vajavate isikute  sihtgrupid ühes vallas on sageli väga väikesed. 
Valdadevaheline koostöö teenuste korraldamise osas on  jäänud nõrgaks.  

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

 

Elanike aktiviseerimiseks ja kaasamiseks on Puhja vald püüdnud tasakaalustatult arendada kõiki 
oma piirkondi.  

2.3.1 Kogukonna motivaatorid 

 

Kogukonna üheks oluliseks motivaatoriks on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning 
erinevad väljaantavad auhinnad. 
 
Puhja vallas valitakse alates 2001. aastast Aasta inimene. Aastatel 2001 – 2010 on see tiitel 
omistatud 25 inimesele. Tunnustus antakse üle Vabariigi aastapäeval. Lisaks väärtustakse sellel 
päeva valla mainet tõstvaid tegusid ja tegijaid tänukirjadega. Hetkel puudub aasta inimese 
valimiseks reglement.  
 
Valla kodude paremaks heakorraks on Kauni Kodu konkurss, mis toimub eri tasanditel. Puhja 
vallas on üks asutus, Puhja lasteaed ja üks kodu, kes on saanud võitnud Presidendi Kauni Kodu 
auhinna. Igal aastal tunnustatakse Kauni Kodu võitjaid Tartu maakonna ja Puhja valla poolt. 
Autasud antakse üle jaanipäeval.  
 
Valla tänukirjaga tunnustatakse erinevatel põhjustel äramärkimist väärivaid kodanikke kogu 
aasta jooksul.  
 
Puhja vallas toimuvad vallavanema vastuvõtud:  

1) eakate vastuvõtt rahvusvahelisel eakate päeval; 
2) edukate õpilaste vastuvõtt Vabariigi aastapäeval; 
3) aasta jooksul sündinud laste ja nende vanemate vastuvõtt lastekaitsepäeval.  

 
Eakaid inimesi õnnitletakse valla ajalehe vahendusel. Valla leht on peredele tasuta kojukandes. 
Alates 70. eluaastast juubilare õnnitletakse  valla ametnike poolt isiklikult. Traditsiooniliseks 
ürituseks on kujunenud eakatele valla poolt toetatud ekskursiooni korraldamine septembri 
alguses.  
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2.3.2 Elanike kaasamine 

 

Kohalik omavalitsus saab mitmel viisil kaasata paikkonna elanikke otsustusprotsessidesse. 
Inimesed võivad kogukonna tegevustesse olla kaasatud erinevate ühingute, seltside, kolmanda 
sektori ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu.  Puhja vallas tegutseb üks 
sihtasutus – Puhja Kiriku SA ja 37 mittetulundusühingut (sh 8 korteriühistut, 2 kogudust, 3 
aiandusühistut jne). Puhja vallas tegutsevad aktiivsemalt järgmised mittetulundusühingud: Puhja 
Strohh, Tantsuselts Opsal,  Puhja Maanaiste Selts, Küla Arendamise Selts “Sääniku”, Perekas,  
Ulila Arengukoda, Rämsi külaselts, Sooserva, Puhja Sulgpall, Teeme Kino jt. Eelnevalt 
nimetatud mittetulundusühingud on saanud projektide kaudu arvestavaid summasid, mis on 
kasutatud vallaelanike vaba aja parandamiseks. Kohalike elanike aktiviseerimiseks korraldavad 
seltsid igal aastal erinevaid üritusi, alustades heakorrapäevadest ning lõpetades erinevate 
tähtpäevade tähistamisega. Mõned näited kolmanda sektori tegemistest: Puhja Strohh  rajas ja 
hoiab korras võrkpalli liivaväljakuid Puhja staadionil; tantsuselts Opsal rajas Puhja alevikku ja 
Rämsi külaselts Rämsi külasse laste mänguväljakud;  Küla Arendamise Selts “Sääniku korraldab 
kivi-, raua ja muid teemapäevi; Puhja Maanaiste Selts korraldab erinevaid õppepäevi; 2010. 
aastast edastab MTÜ Perekas Toidupanga abi Puhja valla peredele jne.  Puhja vald toetab ja 
väärtustab igati omaalgatuslikku tegevust ning on heades suhetes valla territooriumil tegutsevate 
mittetulundusühingutega. Valla eesmärgiks on jätkuvalt toetada MTÜ-sid ning sihtasutusi läbi 
tegevustoetuste. Vald näeb just MTÜ-des kohaliku küla- ja seltsielu edendajaid (Puhja valla 
arengukava….2008). 
 
Väga oluline osa inimeste informeerimisel on valla ajalehel ja kodulehel www.puhja.ee. Pidevalt 
on vaja valla kodulehte uuendada. Valla ajaleht ilmub üks kord kuus. Valla lehes on vähe 
tervisega seotud artikleid, mida elanikud soovivad. 
 
Kohalikkesse otsustusprotsessidesse on elanikel võimalik sekkuda erinevates komisjonides ja 
töögruppides osaledes. Kõik huvitatud on oodatud valla arengupäevadele, kus saab teha 
ettepanekuid arengukava täiendamiseks. Ettepanekuid on võimalik teha eri piirkondade ja 
valdkondade arengukavade ning detailplaneeringute koostamisel ja muutmisel. Koostöös Puhja 
Vallavalitsusega on koostatud Puhja aleviku, Ulila aleviku, Rämsi küla ja Mäeselja küla 
arengukava.  
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

3.1 Laste arv Puhja vallas 

 
Laste arvu Puhja vallas näitab alljärgnev joonis 3.1. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15-19a 212 198 186 185 181 170 157

10-14a 172 151 128 127 117 111 103

5-9a 107 104 109 107 112 115 115

1-4a 93 92 83 87 99 80 91

KOKKU: 584 545 506 506 509 476 466
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Joonis 3.1 Laste arv Puhja vallas. Allikas: Puhja Vallavalitsus 
 
Laste arv Puhja vallas on aastatel 2004-2010 vähenenud. Positiivne on, et vanuses 5-9 on laste 
arv tõusnud.  

3.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

 
2005.aastal rekonstrueeriti lasteaia hoone siseviimistlus, tehnovõrgud (elekter, valgustus, 
ventilatsioon, küttesüsteem, ATS jms). Sellega muutus laste ja töötajate elu- ja õpikeskkond 
tunduvalt paremaks. Rühmadesse on muretsetud uued toolid, lauad, riidekapid, voodid koos 
voodiriietega ja kapid õppematerjalide tarvis. Kõigis rühmades on akende ees päikesekatted. 
Majas on kaasaegne ventilatsioonisüsteem, rühmade rõdud on renoveeritud. Köök on varustatud 
kaasaegse köögitehnikaga. Lasteaia õuealal asfaltkattega teed ja väljakud vajavad remonti ning 
pole jalgrattasõiduks turvalised. 2007.aastal rajatud liiklusväljak on erinevatel põhjustel 
muutunud kasutamiskõlbmatuks. 2010. aastal võeti maha ohtlikuks muutunud mängumaja, vaja 
on uut mänguväljakut. Haridusasutuste sisetemperatuur vastab nõuetele. Jalutuskäikude 
läbiviimiseks väljaspool lasteaia õueala on olemas helkurvestid kolmele lasteaia rühmale. 
 
Puhja Gümnaasium on renoveeritud 2009. aastal. Ruumides on hea valgustus, uus kaasaegne 
mööbel ja ventilatsioonisüsteem. Ohutuse tagamiseks on paigaldatud tuletõrje turvasüsteem. 
Õpilaste füüsilist tervist mõjutav keskkond on väga hea. Remondiootel on vana koolimaja.  
 
Puhja alevit läbib kõnnitee, mille kaudu on lastel turvaline kooli jõudmine tagatud. Puhja 
alevikus on väikelastele mõeldud mänguväljak, mis vastab väikelaste vajadustele. 
(Allikas: Puhja lasteaed ja Puhja gümnaasium) 
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3.3 Laste arv haridusasutustes 

 
Puhja vallas on üks üldhariduskool  - Puhja gümnaasium ja üks lasteaed, mõlemad asuvad Puhja 
alevikus. 
 
Tabel 3.1. Õpilaste arv Puhja Gümnaasiumis ja lasteaias. Allikas: Puhja Gümnaasium ja Puhja 
lasteaed 
 

Haridusasutus 2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Puhja 
Gümnaasium 

468 461 464 447 405 366 325 306 289 274 

Puhja LA 
Pääsusilm 

71* 6* 90 97 95 106 102 106 94 95 

* Uula lasteaed töötas nendel aastatel ja seal oli ca 15 last.  
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste arv on püsivas langustrendis. Langus on otseselt seotud 
sünnistatistikaga. Laste arvu kasv saab toimuda lähiaastatel kvantitatiivsete muutuste mõjul 
(sisseränne, sündivuse suurenemine, teistest omavalitsustest saabunud õpilaste arvu 
suurenemine), mida omakorda mõjutab piirkonna sotsiaal-majanduslike olude kvaliteedi muutus. 
Lasteaiakohtade juurdeloomiseks avatakse 2012. aastal lisaks olemasolevale viiele rühmale veel 
üks. 

3.4 Tervist edendavad lasteaiad 

 
Puhja lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku 2009 aastast alates. Lasteaias 
viiakse edukalt ellu alates 2005 aastast keskkonnaharidust toetavaid projekte koostöös kooliga. 
Olemas on õuesõppe klass, toimuvad laste matkamängud, keskkonnamängude päev ja 
looduslaager. Lasteaia töötajad, õpetajad ja lapsed korraldavad ja osalevad regulaarselt 
tervisekampaaniaüritustel (piimanädal, leivanädal, südamenädal, liiklusnädal). Toimuvad 
spordinädalad, liikluspäevad ja traditsiooniline liikumispidu. Lasteaed on liitumas tervist 
edendavate töökohtade võrgustikuga. 

3.5 Tervist edendavad koolid  

 
Puhja Gümnaasium on üks esimesi  WHO tervist edendavaid pilootkoole Eestis alates 1993 
aastast. 
 
Tervisealane teavitustöö sai alguse projektidest, mille raames pandi alus matkamängude 
traditsioonile, ujumise algõppele. liiklusõppele, uimastialasele ennetustööle ja tervislikule 
toitumisele. Kooli tervisenõukogu käib regulaarselt koos 2007 aastast. Alates 2005 aastast on 
osalenud paljud klassid Suitsupriide klasside kampaanias. Regulaarselt toimuvad uimastilase 
ennetustöö raames õppekäigud TÜ Kliinikumi intensiivraviosakondadesse, et näha reaalseid 
uimastitarvitamise tagajärgi. 6-8 klassid õpilased osalevad kolmandat aastat maakondlikus 
ohutusalases "Kaitse end ja aita teist "(KEAT) projektis, gümnaasium aga ohutusalases projektist 
"Iga 1 turvaliselt 12.klassi". Kõik õpetajad ja õpilased on saanud regulaarselt esmaabialast 
täiendkoolitust. Aprillis tähistatakse tervisekuud, mille raames on võimalik kuulata 
terviseteemalisi erialaspetsialistide loenguid ning  kontrollida oma tervisenäitajaid. Tänu 
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tervisenõukogu ja õpilaste  heale koostööle on kooli toidumenüü tervislik, arvestatud on õpilaste 
soovide ja vajadustega. Algklassidele on toimunud kooli psühholoogi eestvõtmisel 
tundekasvatustunnid vägivalla- ja suhtlemisprobleemide ennetamiseks ning empaatiavõime 
arendamiseks. Suvisel perioodil on õpilastel võimalus osaleda korvpallilaagris, tervise- ja 
keskkonnalaagris. Võimalik on saada liiklusõpet ja sooritada kevadel jalgrattaeksam. Koolil 
puudub korralik liiklusväljak. 

3.6 Kooli ja lasteaia terviseteenuse olemasolu 

 
Tervishoiutöötaja teenust osutatakse Puhja lasteaias. Puhja Gümnaasiumit teenindab kooliarst- ja 
õde Puhja Tervisekeskuses haigekassa lepingu alusel. 
 
Tugiteenust pakuvad valla lastekaitsetöötaja ja kooli psühholoog. Puhja Gümnaasiumis 
sotsiaalpedagoog puudub. Logopeedi teenust osutatakse koolis ja lasteaias. Lasteaias  töötab 
logopeed 0,5 töökohaga (sügisest 2011 0,7 töökohaga), mis ei rahulda vajadust. Tööd jätkuks 
täiskoormuse eest. 
 
Puhja Gümnaasiumi 2. ja 3. klassi õpilastel on võimalus saada ujumisalast algõpetust Tartus 
Aura Veekeskuses. 

3.7 Toitlustus haridusasutustes 

 
Puhja Gümnaasiumis ja Puhja lasteaias on olemas oma köögid. Puhja lasteaia köögis 
valmistatakse kolm korda päevas toit võimalikult värsketest ja tervislikest toiduainetest, juurde 
antakse värskeid puu- ja aedvilju. Puhja Gümnaasiumis toitlustatakse õpilasi üks kord päevas 
kahes vahetuses. Puhja lasteaed osaleb koolipiima programmis alates 2004, Puhja Gümnaasium 
taastas programmis osalemise 2011. aastal.  
 
2007. aastal viidi läbi Puhja Gümnaasiumi 5.-7. klasside õpilaste toitumisalane küsimustik. 
Vastajaid oli 73. Küsitlusest selgus, et 85% õpilastest sööb koolitoitu. Koolipäeva lõpus on 
kõhud väga tühjad (59 õpilast väidavad seda) ja õpilased käiksid peale lõunat meelsasti kooli 
kohvikus. Ainult 12 õpilast ei käi tundide vaheajal poest toitu ostmas. 52 õpilast joovad vähemalt 
klaasi piima päevas, 54 õpilast on arvamusel, et koolis peab olema joogivee aparaat. 
Lemmiktoitudena toodi välja kartulipuder kodupihviga ja makaronid hakklihaga, suppidest oli 
eelistatum seljanka. Õpilased ei söö meelsasti maksastrogonovi ja talumehesuppi. 
Puhja Gümnaasiumis viidi 2010. aasta sügisel läbi toitlusalase rahulolu küsitlus, lapsevanemad 
jäid toidu kvaliteediga ja menüüde mitmekesisusega rahule.  
 

3.8 Koolikohustuse täitmine  

 
Probleeme koolikohustuse täitmisega on olnud kõikidel aastatel. Puhja valla koolikohustuslikud 
lapsed on kõik erinevate koolide nimekirjas – iga aasta septembris kontrollib seda valla 
lastekaitsetöötaja. Koolikohustusega probleeme tekkinud laste suhtes on kasutatud erinevaid 
mõjutusvahendeid. Puhja vallavalitsuse juures töötab kasvatustöö komisjon, kuhu kutsutakse 
õpilane koos oma vanematega.  Koolikohustuse mittetäitmisega on valla kasvatustöö komisjonis 
arutlusel olnud õpilasi järgnevalt: 2001.a - 7 õpilast; 2002.a - 22, 2003.a - 11,  2004.a – 6, 2005.a 
–12, 2006.a –18,  2007.a –12, 2008.a – 4, 2009.a –11, 2010.a – 4. 
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Koolikohustuse mittetäitmisega probleemid on vähenenud tänu toimivale tugiteenuste 
süsteemile. Suureks probleemiks on põhikoolist õpilaste väljalangemine seoses 17-aastaseks 
saamisega. 2007/08 õppeaastal lahkus Puhja Gümnaasiumist sellel põhjusel 5 õpilast.  
(Allikas: Puhja Vallavalitsus, Puhja Gümnaasium).  

3.9 Alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhtude arv vanuse 

lõikes 

 
Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab 
erinevaid mõjutusvahendeid (hoiatus, koolikorralduslikud mõjutusvahendid, vestlusele 
suunamine psühholoogi, narkoloogi või mõne muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, 
käendus jt) või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.  
Tartu maakonna alaealiste komisjon on arutanud Puhja valla laste rikkumisi järgnevalt: 2008.a – 
12 juhtumit, 2009.a  - 17 juhtumit, 2010.a  - 4 juhtumit.  2010.a saadeti üks õpilane Tapa 
Erikooli. Üldkasulikku tööd on määratud komisjoni poolt 2008.a – ühele õpilasele, 2009.a  - 5 
õpilasele, 2010.a  - 3 õpilasele. Kasvatuslaagrites on kohustatud osaleda 2008. aastal  4 õpilasel 
ja  2009.a  samuti 4 õpilasel. Aastatel 2008-2010 on korduvalt suunatud Tartu maakonna 
alaealiste komisjoni 5 noort, kes on vanuses 14-17 aastat (Allikas: Tartu maakonna alaealiste 
komisjon).  

3.10 Laste ja noortega tegelevad asutused 

 
Puhja vallas loodud tingimused lastele ja noortele huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks. Puhja 
valla haldusalas pakub lastehoidu Puhja Lasteaed Pääsusilm, kus töötab 5 rühma. Kokku käib 
lasteaias 95 last. 2012. aasta sügisest planeeritakse avada uus rühm.  
 
Puhja Gümnaasiumis tegutsevad järgmised huviringid: jalgpall, võrkpall,  korvpall, sulgpall, 
rahvastepall lastekoor, mudilaskoor, solistid, matemaatikaring, kodutütred ja noorkotkad, 
T.O.R.E, rahvatants, näitering, päästealaring ja muusikaklassid (klaver, kitarr).  
 
Vallas on üks seltsimaja ja kaks huvikeskust. Üks asub Rämsi külas, teine Ulila alevikus. 
Seltsimajas tegutseb tantsutrupp Sinilind, neidude rahvatantsurühm Puhjapiigad ja laste 
folklooriring. Huvikeskusi külastavad lapsed ja noored väga aktiivselt.  
EELK Puhja koguduses toimub pühapäevakool ja kogudus korraldab huviringi Puhja 
Gümnaasiumis.  
Puhja vallas tegutseb noortekogu http://noortevolikogu.puhja.ee  
Noorte- laste ja perede vaba aja sisustamisega tegelevad MTÜ Puhja Strohh ja MTÜ Perekas. 

3.11 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks 

teenuste kättesaadavust  

 
Puhja valla eelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused lastele ja noortele on: sünnitoetus,  
aabitsatoetus; kooli lõpetamise toetus, suvelaagri toetus, maiuspakid jõuludeks, täiendavad 
sotsiaaltoetused paljulapseliste ja toimetulekuraskustes perede lastele töövihikute ning 
koolitarvete ja riiete soetamiseks, lasteaia toiduraha eest tasumiseks, ravimite ja abivahendite 
ostmiseks ning muudel erivajadustel (transpordikulud arstile sõiduks, õnnetusjuhtumid) jne. 
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Puhja Gümnaasiumi õpilased saavad kõik tasuta lõunasöögi. Puhja Lasteaias käiva lapse 
toiduraha maksumus on 1.50 eurot, 15-20 lapse toiduraha maksmist toetab vald. Lapsevanem 
tasub õppevahendite tasu ja kohamaksu, mille suurus kuus on 9.58. Lasteaias praegu järjekorda 
ei ole.  
 
Puhja vald on sõlminud lepingu OÜ-ga Tarbus laste transpordiks kooli ja tagasi, seda teenust 
kasutab 2010/2011 õppeaastal 102 last. Tartu linnas õppivatele noortele hüvitatakse osaliselt 
sõidukulud. Valla bussiga tuuakse lasteaeda ja viiakse koju Teilma, Ulila, Võsivere, Kaimi, 
Rämsi, Nasja külade lapsed. 
 
Käesoleval aastal õpib Puhja valla lastest Tartu linna üldhariduskoolides 33 õpilast, kelle eest 
vald tasub kohamaksu ja nendest kahele erivajadusega lapsele tasub vald ka osalise toiduraha 
maksumuse. Kaks valla erivajadustega last õpivad Maarja Koolis ja kolm Kroonuaia Koolis ning 
üks valla eelkooliealine erivajadusega laps käib lasteaias “Nukitsamees”. Üks sügava puudega 
nooruk õpib Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis, kelle ülalpidamiskulud katab riik. 
 
Sotsiaalnõustamisega vallas tegelevad sotsiaalnõunik ja lastekaitsetöötaja. Vajadusel on 
suunatud lapsevanemad nõustamisteenust saama Tartu linna asutustesse ja kulud kaetakse valla 
eelarvest. Lastega perede psühholoogilist, sotsiaalset, meditsiinilist nõustamist, psühhoteraapiat 
ja kriisiabi nõustamist on vald ostnud peamiselt järgmistest Tartu linna nõustamisteenust 
pakkuvatest asutustest: Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, Tartu Laste Tugikeskus, Tartumaa 
Avalike Hariduse Teenuste Arendamise Keskus (TAHTA). Vajadusel on vald võimaldanud 
abivajajatele ka tasuta transpordi nõustamisteenusele sõiduks. 
 
Suvevaheajal on vald saanud saata soodustuusikutega puhkelaagrisse 15-30 last. Riik eraldab 
need paljulapseliste-ja toimetulekuraskustes perede lastele ning tasub teatud osa tuusiku hinnast. 
Puudujääva summa tasub aga vallavalitsus. Valla poolt on korraldatud mitmeid tasuta koolitusi 
lastevanematele: Gordoni Perekooli koolitused, Hea Alguse Koolituskeskuse vestlusringid, Tartu 
Hariduse Tugiteenuste Keskuse konsultatsioonipäev. Ulila Keskuses toimub teist aastat järjest 
koolitus vanematele, kes on lastega kodus. Valla toetusel saavad igal aastal ühe Puhja 
Gümnaasiumi klassi õpilased käia Tartu Veekeskuses Aura ujumisõpetuse tundides. Puhja 
Gümnaasiumi pikapäevarühma kulud katab vald. Abivajavate perede lastele on sotsiaaltöötajad 
pakkunud ka materiaalset abi kasutatud riiete, jalatsite ja muu vajaliku näol. Vajaliku info 
jõudmiseks abivajajateni oleme kasutanud valla ajalehte ja tublisid võrgustiku liikmeid. 
Probleemsed pered on sotsiaaltöötajate pideva järelvalve all. Puhja vallas kasvab neli last 
eestkosteperedes ja üks laps asenduskodus.  
 
Lastekaitsepäeval 1. juunil toimub vallavanema vastuvõtt uutele Puhja valla kodanikele, kes on 
aasta jooksul sündinud. Vald kingib igale beebile hõbelusika. Igal aastal veebruarikuus võtab 
vallavanem vastu Puhja Gümnaasiumi  õpilasi. Toimub väike kontsert ja pakutakse suupisteid. 

3.12 Laste subjektiivne tervisehinnang 

 

Laste tervise hinnang oma tervisele on kooliarsti poolt läbi viidud 2008., 2009. ja 2010. aastal. 
2011. aasta jaanuaris on läbi viidud uuring 15-19 aastaste Puhja Gümnaasiumi õpilaste seas. 
Vastanuid 65, neist 49,3% poisid ja 50,7% tüdrukud. 63,1% õpilastest hindavad oma tervist 
heaks, 23,1% väga heaks ja 12,3% rahuldavaks. 61,5% peavad õppetööd pingeliseks, 7,7% väga 
pingeliseks. 75,4% õpilastest peavad koolikeskkonda tervist soodustavaks, sest pakutav toit on 
tervislik (pakutakse värsket salatit), toimub terviseüritusi, kool on remonditud ja heade 
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õpitingimustega, olemas sportimisvõimalused. 21,5% peavad koolikeskkonda liiga lärmakaks, 
vähe sportlikke üritusi, arsti- või tervisekabineti puudumine ja mitmekülgse toidu saamise 
võimaluse puudumine. 41,5% vastajatest peab kooli tervisetoa olemasolu vajalikuks, sest 
soovitakse regulaarsemalt tervist kontrollida, õnnetusjuhtumite puhul abi saada ja tervisealast 
grupitööd teha. 
(Allikas: Puhja gümnaasium).  
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

4.1 Keskkonna mõjurid 

4.1.1. Vesi 

 
Puhja vallas on tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivarustusega hõlmatud valdavas osas Puhja 
alevik, Ulila alevik ja Rämsi küla. Ulila alevikus ja Rämsi külas opereerib veevärki Emajõe 
Veevärk AS. Puhja alevikus on kaks vee-ettevõtjat: Emajõe Veevärk AS ning Sangla Turvas AS. 
2010 aasta tööde käigus renoveeriti vanad trassid ja puurkaevud, millega parandati vee kvaliteedi 
näitajaid oluliselt. Lisaks rekonstrueeriti Puhjas, Ulilas ja Rämsis amortiseerunud 
reoveepuhastid, millega tagati keskkonnaohutum reovee puhastamine.  
Alljärgnevas tabelis on toodud pinnaveekogudesse juhitav puhastamist vajava reovee kogus 
Tartu maakonnas ja Puhja vallas 2009. a.  
 
Tabel 4.1. Pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus 2009. aastal Tartu 
maakonnas ja Puhja vallas. Allikas: Keskkonnaministeerium 
 
  Orgaanilised 

reoained BHT7* 
Heljum Üldlämmastik Üldfosfor 

Tartu maakond 88,79 135,58 148,44 13,17 
Puhja vald 1,60 1,46 0,78 0,09 
Mõõtühik:  tonni  
* BHT7 - hapniku kogus, mis on vajalik orgaaniliste ainete lagundamiseks bioloogilistes 
lagunemisprotsessides. 

 
Kogu Tartu maakonna toodetava ja pinnaveekogudesse suunatavast reoveest on Puhja valla 
osakaal äärmiselt väike. 
 
Lähitulevikus tuleb ühisvee ja –kanalisatsiooni arendada ja laiendada olemasoleval kompaktse 
asustusega aladel. Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamine toimub valla volikogu poolt 
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 
 
Hajaasustuses kasutatakse joogivee tarbimiseks salv- ja puurkaeve, reovesi juhitakse 
kogumiskaevudesse või kasutatakse omapuhastit või imbväljakut. Joogivee kvaliteedi 
parandamiseks tuleb kaevud puhastada ning vee rauasisalduse vähendamiseks paigaldada 
rauaeraldusfiltrid. Parema ülevaate saamiseks vee kvaliteedi osas hajaasutuses, tuleks läbi viia 
uuring. 
 
Avalikke randasi ja supluskohti vallas ei ole. Avalike supluskohtade vajadus on aga olemas.  

4.1.2 Õhk 

 
Siseõhk 
 
Avalikes asutustes järgitakse tubakaseaduse nõudeid. 
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Välisõhk 
 
Keskkonnaregistri andmete alusel (http://register.keskkonnainfo.ee, 15.03.2010) on õhu 
saastavateks paikseteks allikateks Puhja vallas Sangla Turvas AS ning Tiku Talu FIE Tiina 
Parkja. Sangla Turvas AS tegeleb turbabriketi tootmisega ning Tiku Talu FIE Tiina Parkja 
tegeleb põllumajandusega.  

4.1.3. Jäätmed ja jäätmekäitlus 

  
Puhja valla haldusterritooriumil prügila puudub (Savikoja prügila suleti 2002. aastal) ning lähim 
keskkonnanõuetele vastav prügila asub Jõgevamaal Torma vallas. Puhja vallal on kehtiv 
jäätmehoolduseeskiri ning jäätmekava. Puhja vallas on alates 2010. aasta septembrist korraldatud 
jäätmevedu, pakendijäätmete kogumine toimub koostöös taaskasutus-organisatsioonidega. 
Lisaks asub Puhja alevikus Puhja jäätmepunkt, kus valla kodanikud saavad tasuta ära anda 
elektroonikajäätmeid, vanarehve, ohtlikke jäätmeid ning suurjäätmeid.  

4.1.4 Hulkuvad loomad 

 
Puhja vallal on sõlmitud koostööleping MTÜga Assisi Franciscuse Selts, kes teenusena püüab 
valla territooriumil hulkuvad ja hüljatud loomad. Püütud loomad paigutatakse Tartu Koduta 
Loomade Varjupaika. 2009 aastal toimetati varjupaika 4 koera ja 1 kass, 2010 aastal 5 koera ja 
13 kassi. Puhja vallal on kehtiv koerte ja kasside pidamise eeskiri.  

4.2. Transport ja teedevõrk 

 
Puhjas vallasisene ühistransport puudub. Hea bussiühendus on maakonnakeskuse Tartu linnaga, 
kuid halb on Elva linnaga, kuhu paljud Puhja vallast tööl käivad. Eelkõige on probleemiks 
bussiliinide sõidugraafikud, mis ei sobi paljudele mujal tööl käivatele inimestele.  
 
Puhja valda teenindavad maakonna liinibussid läbivad ka suuremaid asulaid (Ulila alevik) ja 
külasid (Rämsi küla), rohkem probleeme on bussiliiklusega väiksemates külades.  
 
Vallavalitsus korraldab kooli- ja lasteaialaste transporti. Samuti on kord nädalas organiseeritud 
transport eakatele ja puudega inimestele, et neil oleks võimalik vallakeskuses külastada poodi, 
saada arsti juurde ja kasutada muid vajalikke teenuseid. 
 
Puhja vallas on kokku 124 km teid, millest vallateid on 64 km. Valdavas enamuses on valla teed 
kruusakattega. Eesmärgiks on kruusakattega teed tolmuvabaks muutmine (eelkõige Puhja-Elva 
mnt), sest see vähendab tolmu teket ja parandab elukeskkonda. 
 
Puhja valda läbib suur liiklusmagistraal- Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee, mille 
taastusremont viidi läbi 2009 aastal. Selle käigus ehitati Puhja aleviku osas ka kõnnitee ning 
paigaldati tänavavalgustus. Kaubavedude transiit läbi asula on suhteliselt suur, millega kaasneb 
müra ja kannatab liiklusohutus. Maanteeameti andmetel 
(http://www.mnt.ee/failid/2009/ar_www.pdf ) oli 2009. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 
2086 autot.  
 
Maantee lähedus on ühest küljest positiivne: soodustab ettevõtlust, kiirendab ühendust linnadega. 
Miinuspooleks võib aga lugeda õhusaastatuse, müra, liiklusõnnetuste suurema hulga, mis 
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omakorda ohustab kogukonna turvalisust. Negatiivsete mõjude teadasaamiseks piirkonnas, tuleb 
läbi viia vastav uuring. 
 
Tänavavalgustus on Puhja alevikus, Ulila alevikus ja Rämsi külas. Valgustite põlemisaegu 
reguleeritakse vastavalt aastaaegadele. Valdavalt põleb tänavavalgustus vastavalt majanduslikele 
võimalustele kogu pimeda aja. Samas on paiguti kasutusel võimalus vähendada vähese 
liikumisega aegadel põlevate laternate arvu. 
 
Kergliiklusteid vallas ei ole, kuid vajadus nende järgi on olemas. Perspektiivsed kergliiklusteede 
trajektoorid on märgitud Puhja valla üldplaneeringus. 

4.3. Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

 
Alljärgneval joonisel on toodud välja inimkannatanutega toimunud liiklusõnnetused Puhja vallas 
ajavahemikul 2002-2010. 
 

 
Joonis 4.1. Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Allikas: Tartu Politseijaoskonna Elva 
konstaablijaoskond 
 
Sageli toimuvad liiklusõnnetused jalakäijatega ning jalgratturitega asulavälisel teel. Kindlasti 
aitaks probleemi lahendada, kui maanteede äärde ehitatakse kergliiklusteed. 

4.4 Liiklusõnnetustes ja tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

 
Alljärgneval joonisel on välja toodud liiklusõnnetustes ja tulekahjudes hukkunute ja vigastatute 
arv ajavahemikul 2004 kuni 2010. 
 

 
Joonis 4.2. Välispõhjustest tingitud vigastused ja surmad. Allikad: Tartu Politseijaoskonna Elva 
konstaablijaoskond ning Tartumaa Päästeteenistus 
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Õnneks on liiklusõnnetustes hukkunute arv väike. Perioodil 2004 kuni 2010 on Puhja valla 
territooriumil hukkunud kokku 5 inimest. Liiklusõnnetuste põhjusteks on muuhulgas lubatud 
sõidukiiruse ületamine ning alkoholijoobes sõiduki juhtimine. Samuti on liikluses tõusnud 
tabatud juhtimisõiguseta juhtide ja kahjuks ka alaealiste autojuhtide osa. 

4.5. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

 

 
Joonis 4.3. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv. Allikas: Tartu Politseijaoskonna Elva 
konstaablijaoskond 

4.6. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad 

kauplused 

 
Puhja vallas oli 2005 aastal 7 alkoholi müüvat asutust, tänasel hetkel on neid 6. Kauplustes 
kehtib alkoholi müügi piirang kella 10.00 kuni 22.00-ni. Puhja vald alkoholi müüki reguleerinud 
ei ole, kehtivad üleriiklikud regulatsioonid. Alkoholi pakkuvaid toitlustuskohti on vallas neli 
ning nendes on alkohol saadaval vastavalt nende asutuste lahtioleku aegadele. 

4.7. Kuritegude arv  

 
Üheks probleemiks on kindlasti varavastased kuriteod (joonis 4.4). Varastatakse kütust ning 
kõikvõimalikke metallist esmeid. 

 

 
Joonis 4.4. Kuritegude arv Puhja vallas. Allikas: Tartu Politseijaoskonna Elva 
konstaablijaoskond 
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Kuritegevuse osas on suure tõusu andnud alkoholijoobes mootorsõidukite juhid, keda politsei on 
tabanud kordades rohkem. Põhjuseks on selles kindlasti liiklusjärelevalve suurendamine 
politseipatrulllide näol. 

4.8. Tulekahjude arv 

 
Alljärgneval joonisel on välja toodud tulekahjude arv ajavahemikul 2000 kuni 2010. 
 

 
Joonis 4.5. Tulekahjude arv. Allikas: Tartumaa Päästeteenistus 
 
Suurem osa tulekahjudest on olnud kevadised maastikupõlengud ja kuivaperioodidel 
metsapõlengud. Elamute süttimises on põhjuseks olnud alkoholijoobes inimeste hooletu 
suitsetamine, külmade ilmadega ülekütmine, vananenud elektrisüsteemid ja amortiseerunud 
küttekolded. 2004 aastast tänaseni on tulekahjudes hukkunud 2 inimest ja viga saanud 1 (joonis 
4.2). Lisaks on ohtu suurendavad tegurid puuduvad suitsuandurid, mis võimaldavad koheselt 
avastada tulekahju ja päästa seeläbi elusid. Koostöös Tartumaa Päästeteenistuse Puhja 
Tugikomandoga on valla sotsiaalnõunik paigaldanud riskirühma kuuluvatele inimestele ja 
eakatele kodudesse suitsuandureid. Positiivne on see, et valla territooriumil asub Päästeteenistuse 
Puhja Tugikomando, mis võimaldab hädaolukordadel kiiret reageerimist. Tähtis on, et vallas 
säiliks Puhja Tugikomando punkt. 

4.9. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

 
Puhja Seltsimaja asub Puhja alevikus ja on valla ainuke seltsimaja, mis on renoveeritud ning 
muutumas valla kultuuritöö keskuseks. Seltsimajas tegutseb 14 kollektiivi ning neis osaleb 
umbes ca 260 inimest nädalas igast vanusegrupist. Seltsimajas korraldatakse mitmeid 
maakondliku tähtsusega üritusi (laste folklooripäev ja liikumisrühmade ülevaatus – õppepäev) 
ning peetakse teisi sündmusi. Seltsimaja ruume on võimalik ka üürida asutuste, kollektiivide ja 
perekondlike sündmuste läbiviimiseks. 
 
Rämsi külas ja Ulila alevikus hoolitseb huvitegevuse eest vastavalt Uula Huvikeskus ja  Ulila 
Keskus. Keskustes toimuvad mitmed huviringid (käsitööring, kohviklubi jne) ning tegevust 
leiavad mitmed huvigrupid. Noored kasutavad sagedasti jõusaali ning harrastavad erinevaid 
lauamänge (piljard, lauatennis jne). Uula Huvikeskuse ruume on võimalik üürida ka erinevate 
sündmuste ja ürituste läbiviimiseks. Ulila Keskus tegutseb endises Ulila koolimajas. Keskus 
kasutab oma tegevuseks kohandatud 2-3 klassiruumi. Ulila Keskuse laienemist ja arenemist 
takistab hoone halb seisukord.  
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Raamatukogud asuvad Puhja ja Ulila alevikes ning Rämsi külas (Uula raamatukogu). Puhja 
raamatukogul on ligi 400 lugejat Puhja alevikust ja ümberkaudsetest küladest (Järvakülast, 
Mõisanurmest, Mäeseljast, Palupõhjast, Saare külast, Tännassilmast ja Vihavust). Ulila 
raamatukogus on suur rõhk pandud ka venekeelsele kirjandusele, kuna vene keelse kirjanduse 
lugejaid on ligi kolmandik. Uula raamatukogus on lugejate arv umbes 170. Raamatukogude 
põhiteenusteks on teavikute kohapealne kasutamine, kojulaenutus, arvuti kasutamise võimalus 
koos internetiteenusega (avalikud internetipunktid). Paljud elanikud käivad raamatukogus lihtsalt 
ajalehti ja ajakirju lugemas. Lisaks toimuvad raamatukogudes veel näitused ja väljapanekud, 
kohtumised kirjanikega, raamatuarutelud jms. 
 
2011. aastal avati Puhja Päevakeskus, kus eakad ja puudega inimesed saavad oma vaba aega 
sisustada. Tänaseks probleemiks on Puhja alevikus noortekeskuse puudumine. Noortekeskus on 
planeeritud avada 2011.a septembris.  
 
Puhja alevis saab sportimiseks ning võistluste läbiviimiseks kasutada Puhja Gümnaasiumi 
võimlat ja staadioni. Võimla on hiljuti renoveeritud, mõõtmed 30x18m (543 ruutmeetrit). 
Võimlas on võimalik mängida korvpalli, jalgpalli (2 jalgpalliväravat), võrkpalli kahel väljakul, 
sulgpalli neljal väljakul, tennist (postid on, jooni pole), jõusaal 34,8 ruutmeetrit, aeroobikasaal 
65,8 ruutmeetrit, 2 sõudeergomeetrit. 
 
Staadion on muruväljakuga, kus saab jalgpalli mängida (2 teisaldatavat jalgpalliväravat), väljaku 
mõõtmed 40x60 meetrit. Staadionil on punase killustikuga kaetud ringrada, 2 liivakasti, 2 heas 
korras rannavõrkpalli liivaväljakut, halvas olukorras asfaltkattega korvpalliväljak ja laste 
ronimisredelid. Staadion vajab renoveerimist.  
 
Rämsi külas on rannavõrkpalli liivaväljak, korvpallikonstruktsioon (üks rõngas), huvikeskuse 
ruumides jõusaal mõne vahendiga. Lauatennise mängimiseks olemas lauad. 
Ulila alevikus on plats väravapostidega jalgpalli mängimiseks (mõõtmetega 35x60 m), muruplats 
võrguga võrkpalli mängimiseks ja saal, kus on võimalik võimelda, lauatennist mängida, 
mõningad jõusaali masinad.  
 
Väga heas korras on 2010. aastal renoveeritud gümnaasiumi võimla, teised spordirajatised 
vajavad korrastamist ja renoveerimist.  
 
Puhja alevikus asub 2008. aastal tantsuseltsi Opsal poolt rajatud laste mänguväljak. 2009.a rajati 
laste mänguväljak Rämsi külasse Rämsi külaseltsi poolt. Ulila aleviku plaanitakse mänguväljaku 
rajamist 2011.aastal. Seni rajatud mänguväljakud on mõeldud eelkooliealistele lastele, neile 
lisaks on vaja ehitada mänguväljakud atraktsioonidega noortele. Samuti tuleb leida koht, kuhu 
rajada skate park. 
 
Talviti on soodsate ilmastikuolude korral koostöös Puhja Tugikomandoga rajatud ajutisi 
uisuväljakud asulatesse. Vajalik universaalväljaku rajamine esimese järjekorras Puhja alevikku, 
mida talvel saaks kasutada uisuväljakuna.  
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5. TERVISLIK ELUVIIS 
 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uuringute alusel väidetakse, et 50 % inimese tervislikust 
seisundist oleneb tervislikust eluviisist. Tervisekäitumine avaldub igapäevaelus valikuid tehes, 
tehtud otsused võivad olla tervisele soodsad või siis tervist kahjustavad. Optimaalsel kehalisel 
aktiivsusel, tasakaalustatud toitumisel ja sõltuvust tekitavate harjumuste puudumisel on 
positiivne mõju haiguste ennetamisele. Tervisekäitumist muutes saab muuta elukvaliteeti. 
Käitumist muudetakse tihtipeale aga alles siis, kui seda toetab sotsiaalne keskkond. 
 
Teada saamaks Puhja valla elanike tervisekäitumist ning rahulolu valla poolt pakutavate 
terviseteenustega viidi jaanuaris 2011 läbi terviseuuring. Kokku täitis ankeedi 182 Puhja valla 
elanikku, nendest 119 naist (65%) ja 63 meest (35%). Uuringus osalemise aktiivsus oli seega 7,5 
% kogu valla elanikest. Ankeete levitati käest-kätte meetodil, info ja ankeedid uuringu 
läbiviimisest oli valla elanikele kättesaadav vallavalitsuses, koolis, lasteaias, huvikeskustes, 
raamatukogudes, apteegis ning teavitus toimus ka valla lehe kaudu.  
 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

Mees 6 12 7 11 17 4 4

Naine 12 15 13 35 18 13 9

Kokku 18 27 20 46 35 17 13
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Joonis 5.1. Uuringus osalenud inimeste vanuseline jaotus. Allikas: Tervisekäitumise küsitlus 
Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011.  
 
Kõige aktiivsemad uuringus osalejad olid naised vanuses 45-54 ning 65-74 (76%). Aktiivseimad 
vastajad meeste hulgas olid vanuses 55-64 aastat (49% kogu vanusegrupist). 

5.1 Subjektiivne tervise enesehinnang 

 
Inimesed peavad üheks tähtsamaks väärtuseks tervist. 2011.a toimunud Puhja valla elanike 
tervisekäitumise uurimise küsitluse tulemused tervise hindamise kohta on esitatud alljärgnevas 
tabelis.  
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Tabel 5.1. Puhja valla elanike subjektiivne hinnang oma tervisele. Allikas: Tervisekäitumise 
küsitlus Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011. 
 

Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal? 

 hea üsna hea keskmine üsna halb halb 

Mees 9 13 28 8 5 

Naine 24 28 44 17 6 

Kokku 33 41 72 25 11 

 
Enamik vastanutest (64%) hindab enda tervist käesoleval ajal keskmiselt. Heaks on enda tervist 
hinnanud 33 ning halvaks 11 vastajat, vastavalt 18 % ja 6%. Positiivne on, et inimesed on siiski 
tervisele hinnanguid andes positiivselt meelestatud. Analüüsides seost perekonnaseisu ja 
subjektiivse tervisehinnangu vahel, siis suur enamus (27%) abielus olevatest või kindlat partnerit 
omavatest inimestest hindab oma tervist keskmiseks. Ei saa välja tuua seda seost, et kindlat 
partnerit omavad inimesed hindaksid enda tervist heaks või üsna heaks. Võimalik, et vastajad on 
eelkõige silmas pidanud füüsilist tervist ning tähelepanuta jätnud vaimse tervise. Tuginedes 
erinevatel uuringutele, siis kindlat partnerit ning ka toimivat sotsiaalset keskkonda omavatel 
inimeste hinnang vaimsele tervisele positiivsem, kui partnerit mitteomavatele inimestel. 
 
2008. a uuris Puhja valla sotsiaalnõunik Puhja valla keskealiste inimeste hoiakuid. Selle 
uurimuse alusel hindas suurim osa (44,8%) keskealistest oma tervist rahuldavaks: 51,5% 
meestest ja 38,3% naistest. Pisut vähem kui pooled (48,8%) naistest hindasid oma tervist heaks 
või väga heaks, samamoodi hindas oma tervist kolmandik (33%) meestest. Halvaks hindas 
tervist 14 naist ja 14 meest ning väga halvaks 2 meest (uurimuses osales 202 inimest). Seega 
keskealised naised hindasid oma tervist paremaks kui keskealised mehed. Hinnangu oma 
võimaliku tervise muutumise kohta vananedes andis 126 inimest (60% vastanutest), teised 
vastasid sellele küsimusele vastusega “ei tea”. Suurim osa (90%) seisukoha võtnutest arvas, et 
vananedes tervis kindlasti halveneb (Sepp 2008, 47).  
 
Tervist hoidvates ettevalmistustest olid nii naised kui mehed kõige enam (44,9% naistest ja 33% 
meestest) käinud viimase aasta jooksul tervisekontrollis. (Sepp 2008, 45).  

5.2 Füüsiline aktiivsus 

 
Regulaarne kehaline aktiivsus tõstab füüsilist toonust ja kehalist suutlikkust. Vähene kehaline 
aktiivsus suurendab eriti kesk ja vanemas eas krooniliste haiguste riski. Haigusi ennetavaks ning 
hea enesetunde saavutamiseks loetakse tervisespordi harrastamist vähemalt 3 korda nädalas ning 
minimaalselt 30 minutit järjest.  
Uuringus esitatud küsimusele Kui sageli tegeletakse füüsilist pingutust nõudva tegevusega vastas 
161 inimest (88 % kogu uuringus osalejatest). Igapäevaselt tegeleb füüsilise tegevusega 39% 
sellele küsimusele vastanutest. Ära oli märgitud selle juures ka asjaolu, et lisaks tervisespordile, 
arvestati siin ka igapäeva maatöid. 
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Tabel 5.2. Füüsilist pingutust nõudva tegevuse jaotumine. Allikas: Tervisekäitumise küsitlus 
Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011.  
 

Kui sageli Te tegelete füüsilist pingutust nõudva tegevusega? 

 iga päev 2 korda nädalas 3 korda nädalas muu ei tegele 

Mees 27 9 7 12 0 

Naine 35 24 15 27 5 

Kokku 62 33 22 39 5 

 
2008. aastal Puhja valla 21,7% keskealistest naistest ja 11,5% keskealistest meestest tegeles 
tervisespordiga. Vajadust rohkem õues viibida rõhutas 30% vastanud keskealistest (Sepp 2008, 
45).  

5.3 Toitumine 

 
Täisväärtusliku toitumise all tuleb mõelda nii tasakaalustatud toitumist, mis tähendab nii 
toitainete vahekorda menüüs kui ka söömisprotsessi (ajaline kestus ja vahed söögiaegades). 
Värske puu- ja juurvilja tarbimine vähendab krooniliste haiguste riski, samuti peetakse 
krooniliste haiguste üheks riskiteguriks loomsete päritoluga rasvade tarvitamist. Soola 
ülemäärane kasutamine toidus on otseses seoses ajuvereringe häiretega ja kõrgenenud 
vererõhuga ning maovähiga. Tasakaalustamata toitumine võib tingida ülekaalulisust, mis 
omakorda võib olla diabeedi, kõrge vererõhu, ajuinsuldi ning mõningate vähiliikide põhjuslikuks 
teguriks (Kasmel A, Lipand A. 2007, 99) 
 
Väga oluliseks söögikorraks on hommikusöök. Küsimusele ”Kas Te sööte hommikul?” vastas 98 
% kogu uuringus osalejatest. Nendest hommikuti sööb enamasti 76% , harva 16% ning 8% ei söö 
üldse hommikuti. Suurimateks põhjusteks, miks hommikuti ei sööda on ajapuudus ning ka 
isupuudus. Isu puudumist hommikuti annab kindlasti korrigeerida üldise elustiili ning 
toitumisharjumuste muutmisega.  
 

Tabel 5.3. Kas Te sööte hommikul? Allikas: Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla täiskasvanud 
elanikkonnale, 2011.  
 

Kas Te sööte hommikul? 

 jah, enamasti jah, harva ei 

Mees 42 13 8 

Naine 94 16 6 
Kokku 136 29 14 

 
Soola tarvitamist on vähendanud 39 % ning suhkru tarvitamist 42% vastanutest. Köögiviljade 
osakaalu enda menüüd on viimase 12 kuu jooksul suurendanud 12% ning varem 41% 
vastanutest. 
 
Üheks suureks toitumisega seotud probleemiks on ülekaal. Ligi 6% vastanutest on pidanud 
viimase 12 kuu jooksul dieeti kehakaalu vähendamiseks, 14% on seda varem proovinud (Allikas: 
Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011).  
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2008. aasta keskealiste hoiakute uurimisel selgus, et Puhja valla keskealistest naistest oli 22,6% 
ja keskealistest meestest 6, 25% pidanud dieeti kehakaalu normaliseerimiseks (Sepp 2008, 45).  

5.4 Alkoholi tarbimine 

 
Tervistkahjustav alkoholi tarvitamine on selline, millega kaasnevad psühholoogilised või 
füüsilised probleemid. Alkoholi liigtarvitamise ja paljude haiguste esinemissageduse vahel 
eksisteerib kindel seos. 
28% vastanutest ei ole viimase 12 kuu jooksul üldse tarvitanud kanget (viin, konjak, viski) 
alkoholi, 34% ei ole tarvitanud veini ning 43% õlut. Vastanutest eristub selgesti ka asjaolu, et 
naised eelistavad  on alkoholi tarvitamisel kergemaid alkohoolseid jooke (siider ja ka vein) ning 
meeste eelistuses esikohal on õlu tarvitamine (Allikas: Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla 
täiskasvanud elanikkonnale, 2011).  
 
Alkoholi tarbimine on koolinoorte seas jätkuvalt populaarne tegevus. Seda kinnitab Tartu linna 
ja maakonna 9-ndate klasside õpilaste seas läbi uuring (Hiie Silmere 2007). Uuringus osales 486 
õpilast, keskmise vanusega 15,1 aastat.94 % õpilastest on tarbinud rohkem kui paarlonksu 
mistahes alkohoolset jooki vähemalt korra elus ja 88% on teinud seda viimase 12 kuu 
jooksul.64% õpilastest on olnud purjus vähemalt korra elus. 
 
Keskealiste hoiakute uurimisel ilmnes, et Puhja vallas oli proovinud alkoholist loobuda 3,8% 
keskealistest naistest ja viiendik keskealistest meestest (Sepp 2008, 45).  

5.5 Suitsetamine 

 
Tabel 5.4. Kas Teie ise või mõni Teie pereliige suitsetab kodus eluruumides? Allikas: 
Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011.  
 

Kas Teie ise või mõni Teie pereliige suitsetab kodus eluruumides? 

 ei jah 

Mees 51 12 
Naine 89 28 
Kokku 140 40 

 
Tabel 5.5. Kas Te olete kunagi elus suitsetanud? Allikas: Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla 
täiskasvanud elanikkonnale, 2011.  
 

Kas Te olete kunagi elus suitsetanud? 

 ei 
jah, käesoleval ajal iga 

päev 
jah, käeoleval ajal 

juhuslikult 
jah, varem 
suitsetasin 

Mees 17 17 5 24 

Naine 76 12 4 18 

Kokku 93 29 9 42 
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Tabel 5.6. Kas Te soovite loobuda suitsetamisest? Allikas: Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla 
täiskasvanud elanikkonnale, 2011. 
 

Kas Te soovite loobuda suitsetamisest? 
 jah ei ei oska öelda olen juba loobunud 

Vastanute arv 15 8 17 43 
 
Pisut alla nelja viiendiku (78 %) õpilastest on proovinud suitsetamist vähemalt korra elus. 
Regulaarseid suitsetajaid kõigi vastanute hulgas oli 13 % ning 33%  väidab end suitsetavat 
mõnikord, aga mitte regulaarselt. Poiste hulgas ja linna koolides on regulaarseid suitsetajaid 
pisut rohkem võrreldes tüdrukute ja maakoolidega (Silmere 2007). 
 
Keskealiste hoiakute uurimisel ilmnes, et Puhja vallas oli proovinud suitsetamisest loobuda 7,5% 
keskealistest naistest ja 36,4% keskealistest meestest (Sepp 2008, 45).  

5.6 Narkootiliste ainete tarbimine 

 
Illegaalsetest uimastitest on kõige levinum kanepi tarvitamine sõltumatult soost või elukohast. 
Vähemalt korra elus on kanepit proovinud 22 % kõigist uuringus osalenud õpilastest (Silmere 
2007). Kasvavas tendentsis on vesipiibu tarvitamine. 
 
Uuringus esitatud küsimusele narkootiliste ainete tarvitamise või proovimise kohta vastas 96% 
vastajat, nendest 11% on kunagi proovinud narkootilisi aineid (Allikas: Tervisekäitumise 
küsitlus Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011).  

5.7 Tervisealase teabe kättesaadavus 

 
Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, 
teadlikkus, oskused ja motivatsioon. Tervisealast teavet jagatakse allasutustes tööalase tegevuse 
kaudu. Terviseinfot edastatakse valla elanikele valla infolehe, kodulehekülje ja Tervisekeskuste 
kaudu. Perearstikeskustes on võimalik tutvuda erineva tervisealase teabega, lasteasutustes 
töötavad tervisenõukogud, kes viivad ellu suunatud tervisepoliitikat.  

5.8 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

 
Vallas tegutsevatest spordiseltsidest võib nimetada MTÜ Puhja Strohhi ja Puhja Sulgpalliklubi. 
Traditsioonilised spordiüritused vallas on rattapäev, ülevabariiklik paarisvõrkpalli ja aastalõpu 
korvpalli turniirid (korraldab Puhja Strohh), Kavilda vabariiklik matkamäng ning jüripäeva 
matk. 2010.  aastal toimus valla ohutuspäev, kus osales üle 500 inimese. 2011. aasta 17. aprillil 
plaanitakse korraldada valla südametervisepäev ja sügisel ohutuspäev. 
 
Koolinoored harrastavad jalg-, võrk- ja korvpalli ning suviti korraldatakse neile spordilaagreid. 
Puhja valla sporditegevuse edukus on sõltunud eestvedajatest. Vaja on koostada sporditegevuste 
arengukava, milles sätestatakse tegevusvaldkonnad, mida omavalitsus toetab ning mille arengule 
igati kaasa aitab.  
 
Puhja võimla kasutus: 

1) korvpallõpilastele ja täiskasvanutele,  
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2) võrkpall õpilastele ja täiskasvanutele, 
3) sulgpall õpilastele ja täiskasvanutele, 
4) rahvastepall, 
5) jalgpall, 
6) jõutreeningud (jõusaal ja ergomeetrid), 
7) zumbatantsu treening, 
8) lõõgastusvõimlemise  treening naistele. 
 

Tervislikku eluviisi toetavatest üritustest soovitakse interaktiivseid  tervisepäevi (nagu näiteks 
Puhja valla ohutuspäev), kus on võimalik praktilisi tegevusi sooritada, enda tervist, oskusi ja 
teadmisi testida, kepikõnni õpetust saada jne. Kuigi on neid, kes arvavad, et tervisennetuslik töö  
on koolide ja lasteaedade rida, soovitakse infopäevi erinevatel teemadel. Ürituste korraldajatel 
soovitatakse koostada ankeet, mis selgitaks välja koolitusteemade eelistused. Rohkem oleks vaja 
infot kooli võimla lahtioleku aegade ja treenimisvõimaluste kohta 
Ollakse arvamusel, et inimesi peab enam kaasama ja motiveerima  liikuma. Oluline, et vallas on 
inimene, kes veab ja koordineerib tervisespordi üritusi, teavitab ja tegeleb projektidega. 
Tervisesporti propageeritakse veel vähe. Lastel on võimalus kooli treeningutel käia, aga peale 
kooli on võimalusi vähe. 
Allikas: Tervisekäitumise küsitlus Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale, 2011. 
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6. TERVISETEENUSED 

6.1 Terviseteenused 

 
Ambulatoorset arstiabi osutavad vallas kaks terviseasutust: Puhja alevikus OÜ Puhja Perearst ja 
Ulila alevikus Tartu Ülikooli Perearstikeskus. Esmatasandi tervishoiuteenus on valla inimestele 
kättesaadav. 
 
OÜ-s  Puhja Perearst  töötab 1 perearst ja 1 pereõde, vastuvõtt toimub viiel tööpäeval nädalas, 
beebidele eraldi vastuvõtt. Puhja perearsti nimistus on kindlustatuid 1635:  
sh  vanuses 0-2a       53 

vanuses 2-70a   1326 
vanuses 70a ja vanemad    256 

Kindlustamata nimistus umbes    200. 
Teeninda olev nimistu on rahuldava suurusega. Puhja perearst teenindab lisaks Puhja valla 
inimestele ka Rannu ja Konguta valla inimesi. Kooli tervishoiuteenust osutab Puhja perearst ja 
pereõde Haigekassa lepingu alusel perearstikeskuse ruumides, sest koolis ruumid puuduvad. 
Probleemiks vanuritele on perearsti vastuvõtt II korrusel, aga I korruse remondiks pole vallal 
eelarves raha. Immuniseerimine toimub perearstikeskuses vastavalt EV SM määruse nr. 34 alusel 
tööpäeviti, immuniseerimise hõlmatus 2010. aastal 98% (Allikas: OÜ Puhja Perearst). 
 
OÜ Ülikooli Perearstikeskuse vastuvõtt Ulilas on kahel päeval nädalas, teenindada umbes 700 
Puhja valla inimest, ülejäänud tööpäevadel vastuvõtt Tartus Puusepa 1a. Positiivne on asjaolu, et 
on suudetud säilitada perearsti vastuvõtt ja apteegi olemasolu Ulila alevikus, kus elab suhteliselt 
palju eakaid inimesi.  
 
Hambaraviteenust osutab OÜ Rannu Hambaravi kahel päeval nädalas. Patsientide vähesuse tõttu 
katkestas teine hambaarst oma vastuvõtu.  
 
Puhja alevikus töötab OÜ Kogu Pere Apteek, mille haruapteek on Ulilas. Apteek tegeleb ka 
veterinaarravimite müügiga. Apteek on avatud viiel tööpäeval, haruapteek Ulilas kahel päeval  
nädalas. Perearstid ja apteek on liitunud digiretsepti süsteemiga, mis toimib hästi. 
 
Koduõendusteenus vallas puudub. Puhja piirkonnas teenindab vajadusel OÜ Puhja Perearst 
pereõde. Kaaluda võiks kogu valda hõlmava koduõendusteenuse käivitamist, kas FIE-na või 
perearsti juures. Teenuse käivitamise korral on võimalik juurde saada vahendeid Haigekassast.  
 
Puhja valla inimesed saavad vajadusel haiglaravi, erakorralist ja eriarstiabi ning taastusravi 
Tartus. Eriarstiabi, haiglaravi, taastus- ja hooldusravi saab ka Elvas, kuhu on 15 km. Elva puhul 
on probleemiks halb bussiühendus, st teenuse saamiseks vajatakse oma transporti. Hooldusravi 
saab Rõngu haiglast.  

6.2 Nõustamisteenused 

 

Nõustamisteenust suitsetamisest loobumiseks teostab perearst.  Toitumisnõustamist osutab OÜ 
Figuurisõbrad.  
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Sotsiaalnõustamist osutab Puhja vallas sotsiaalnõunik ja lastekaitsetöötaja. Psühholoogilist 
nõustamist Puhja Gümnaasiumi psühholoog. Puhja Gümnaasiumis ja Puhja lasteaias töötavad 
logopeedid.  
 
Probleeme lahendatakse koostöös lasteaia, kooli, perearsti, pereõe, politsei ja valla 
sotsiaaltöötajate abil. Väljaspool valda suunatakse erinevatele nõustamistele, osa on võimalik 
saada läbi projektide tasuta.  
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KOKKUVÕTE 
 
Puhja valla terviseprofiil on esimene dokument, kus on kirjeldatud ja kaardistatud valla elanike 
terviseseisundit ja tervisemõjureid vastavalt Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Kohaliku 
omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis antud kohustuslike 
indikaatorite järgi. Koostatud terviseprofiilis tehakse hetkeolukorrast järeldusi ja tuuakse välja 
soovitusi paikkonnas elanike tervise ja elukvaliteedi osas saavutatu säilitamiseks ja parandamiseks 
ning arendamiseks, kavandatakse tegevusi terviseedenduseks. Terviseprofiili koostamise ajal viidi 
läbi elanikkonna küsitlus, mille tulemused ja analüüs on üks osa käesolevas tervisprofiilis. Kuna 
terviseprofiili koostamine ei ole ühekordne tegevus, toimub selle ülevaatamine ja täiendamine 
teatud aja pärast. Oluline on, et nii vallavalitsus kui volikogu ja samuti iga vallaelanik teadvustaks, 
kuhu vald on oma tervisenäitajate poolest liikumas ning aitaks kaasa terve ja stabiilse keskkonna 
loomisele Puhja vallas. 
 
Puhja vald on keskmise suuruse ja rahvaarvuga vald. Sarnaselt kogu Eestiga on probleemiks 
elanikkonna vananemine ja see, et inimeste väljaränne ületab sisserännet. Positiivne on, et 
viimasel neljal aastal on laste sündivus suurenenud ja elanike arvu vähenemine on pidurdunud. 
Valla eksisteerimise määrab ära tema elujõuline elanikkond: oluline on kaasa aidata sellistele 
nähtustele ja suundumustele, mis tagaks rahvaarvu püsima jäämise (ja võimaliku suuremise). Vaja 
on veelgi enam panustada valla füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonna parandamisele ja turvalisuse 
tõstmisele, et inimesed (eriti noored pered) jääksid valda elama.  
 
1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Elanikerühmade sidususe suurendamise ja tõrjutuse vähendamise osas probleemideks:  
1) töökohtade vähesus vallas; 
2) töötuse kasv viimastel aastatel; 
3) ravikindlustuseta inimeste olemasolu; 
4) puudega inimeste, sh puudega laste arvu tõus. 

Töötus suurendab tõrjutuse kõrval ka perede majanduslikku toimetulematust. Eakate ja puudega 
inimeste osatähtsuse tõus põhjustab sotsiaalteenuste ja -toetuste vajaduse tõusu tulevikus. Edaspidi 
on vaja edasi arendada koduhooldusteenust, sest eakas puudega inimene tahab elada oma kodus ja 
koduhooldusteenuse võimaldamine vähendab vajadust üldhooldekoduteenusele; ehitada 
sotsiaalmaja ehk pansionaat ja pikendada Puhja päevakeskuse tööaega.  
 
Puhja vald toetab ja väärtustab igati omaalgatuslikku tegevust. Positiivne on aktiivsete MTÜ-de 
tegevus vallas ning aktiivsete inimeste osalemine mittetulundusühendustes ja valla 
otsustusprotsessides. Oluline on valla traditsiooniliste tunnustuste ja ürituste jätkumine ning ka 
uute juurutamine. Tähtis on info liikumine ja kättesaadavuse parandamine, valla ajalehe ja 
kodulehe areng ja täiustamine.  
 
2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Puhja Gümnaasiumi põhihoone ja Puhja lasteaia hoone on rekonstrueeritud, lastel ja noortel on 
head õpitingimused. Puhja Gümnaasium on tervist edendav kool ja Puhja lasteaed on tervist 
edendav lasteaed – mõlemas haridusasutustes toimuvad regulaarselt tervistedendavad üritused. 
Neid üritusi on vaja jätkata haridusasutustes kui ka kogu vallas.  
 
Probleemid: 

1) noorte riskikäitumine; 
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2) koolikohustuse mittetäitmine; 
3) põhikoolist väljalangemine;  
4) noorte vaba aja veetmise võimaluste vähesus;  
5) Puhja lasteaia mänguatraktsioonide kehv seisund. 

Osade lastevanemate vähene vastutustunne laste kasvatamisel on suurendanud probleeme laste 
koolikohustuse täitmise ja tervist kahjustava käitumisega (vanemate ükskõiksus). Probleemsete 
laste lastevanemate vähene koostöö lasteaia või kooliga suurendab käitumisprobleemide tekkimise 
riski. 
Vaja on tööle rakendada noortekeskus Puhjas, toetada noorte omaalgatust ja tegevusi, aidata 
sisustada koolivaheaegu.  
 
3. Tervislik elu-, õpi- ja töökekkond 

Puhja vallas on vee- ja kanalisatsiooniga hõlmatud valdavas osas Puhja alevik, Ulila alevik ja 
Rämsi küla. Hea bussiühendus on maakonnakeskuse Tartu linnaga, kuid halb on Elva linnaga.  
 
Probleemid: 

1) osades tiheasustusega piirkondades puudub kanalisatsioon; 
2) kooli staadioni halb seisukord; 
3) avaliku supluskoha puudumine; 
4) puuduvad suusa- ja terviserajad, kergliiklusteed; 
5) vähene teave erinevatest riskiteguritest: joogivee kvaliteedist,  Puhja alevikku läbiva 

maantee piirkonnas heitgaaside mõjust jne, 
6) kruusateede tolmamine; 
7) Nooruse tänava halb olukord (ohtlik); 
8) varavastaste kuritegude suur arv.  

Vaba aja veetmise kohad on Puhja seltsimaja, Uula huvikeskus, Ulila keskus, kolm 
külaraamatukogu, Puhja päevakeskus. Puhja vallas toimub palju erinevad rahvaüritusi. Suuremat 
tähelepanu tuleb pöörata passiivsete elanike kaasamisele ühistegevustesse. 
Puhja gümnaasiumi võimla on renoveeritud, teised spordirajatised (sh staadion) vajavad 
korrastamist. Laste mänguväljakud on Puhjas ja Rämsis, rajamisel Ulilas, edaspidi on vaja rajada 
mänguväljakud noortele.   
Arvestades Puhja valla suurust ning eelarvevõimalusi, on vald loonud ja toetanud üsnagi palju 
erinevaid kultuuri-, spordi-, huvitegevuse võimalusi, mis aitavad elanikel tervislikult ning 
atraktiivselt oma vaba aega veeta. 
 
4. Tervislik eluviis 

Inimesed peavad oma tähtsamaks väärtuseks tervist. Positiivne on, et inimesed on tervisele 
hinnanguid andes positiivselt meelestatud. Maal elades peavad inimesed praktilise elu vajadustest 
lähtuvalt rohkem liikuma ja tegema füüsilist tööd. 
 
Probleemid: 

1) suitsetamine, sh noorte suitsetamine; 
2) alkoholi tarbimine on koolinoorte seas jätkuvalt populaarne tegevus; 
3) toimub vähe sportlikke pereüritusi; 
4) teavitustöös on liiga vähe tähelepanu pööratud tervislike eluviiside propageerimisele 
ja igapäevase kehalise aktiivsuse tähtsusele; 
5) eneseabi puudutava teabe vähesus. 

 
Vaja on korraldada interaktiivseid tervisepäevi (nagu näiteks Puhja valla ohutuspäev) ja infopäevi 
erinevatel teemadel. Ürituste korraldajatel soovitatakse koostada ankeet, mis selgitaks välja 
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koolitusteemade eelistused. Ollakse arvamus , et inimesi peab enam kaasama ja motiveerima  
liikuma. Oluline, et vallas on inimene, kes veab ja koordineerib tervisespordi üritusi, teavitab ja 
tegeleb projektidega. Tervisesporti propageeritakse veel vähe. Lastel on võimalus kooli 
treeningutel käia, aga peale kooli on võimalusi siiski veel vähe. 
 
5. Terviseteenused 

Vallaelanikud on rahul, et Puhjas ja Ulilas on perearstikeskus ja apteek, figuurisõprade tugirühm 
ja hooliv tervisekeskuste personal. Nurisetakse, et ei pääse arsti juurde kohe, kui haigestutakse 
ning puudub mõni vajalik nõustamisteenus. 
Probleemiks on Puhja perearsti vastuvõtt teisel korrusel, mis leiab juba sellel aastal lahenduse. 
Vaja oleks tööle rakendada koduõendusteenus. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata eelpool nimetatud probleemidele, on vald teinud palju oma 
elanikkonna tervisliku heaolu nimel ning valla keskkonna parendamiseks, et Puhja valla elanikel 
oleks võimalus kaasaegses ja tervislikus keskkonnas elada. 
 
Terviseprofiili tegevuskava koostamisel on aluseks võetud Puhja valla arengukavas aastateks 2008 
– 2021 toodud tegevusi, Puhja valla täiskasvanud elanikkonnale tervisekäitumise küsitluses 
toodud ja terviseprofiili koostamiseks läbi viidud rühmatööde ettepanekuid. 
 
Tervisprofiili töögrupp tänab kõiki, kes terviseprofiili valmimisele kaasa aitasid. 
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PUHJA VALLA TERVISEPROFIILI TEGEVUSKAVA 2011-2016 
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Tegevus 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Maksumus 
kokku          

2011-2016 

Teostaja 

SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

Sotsiaalne sidusus on suurenenud ja ebavõrdsus tervises vähenenud 

  Tervisevaldkonna koordineerimine 

    Tervisenõukogu (TN) moodustamine x             
KOV, Maavalitsus 

    
Tervist edendava kooli ja lasteaia tervisenõukogude töö 
toetamine   x x x x x   

KOV 

    Tervise ja sporditöö juhi ametikoha moodustamine   x           KOV 

  Tervisega seotud teabe  kättesaadavuse parandamine 

    Valla kodulehe täiendamine x x x x x x   KOV 

    Terviserubriik valla lehes ja kodulehel x x x x x x   KOV, Kool, Lasteaed, TN 

    
112 numbri kasutamise oskuse parendamine  (juhiste 
kättesaadavus)   x x         

KOV, Fondid 

  Kogukonnatöö arendamine ja inimeste kaasamine 

    MTÜ-de tegevuste toetamine x x x x x x 26 843 KOV 

    Töötutele info- ja koolituspäevade korraldamine x x x x x x   Töötukassa, KOV, PEHIT 

  Sotsiaalteenuste tõhustamine 

    Puudega laste kodude kohandamise toetamine   x x x x x   KOV, Fondid 

    Koduteenuse laiendamine x x x x x x   KOV 

    Päevakeskuse tööaja suurendamine   x           KOV 
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Puhja valla sotsiaalmaja (pansionaadi) ehitamine - esimese 
etapina teostatavus-tasuvus analüüs (TTA)   x         1 917 

KOV 

    Ravikindlustuseta inimeste esmase arstiabi toetamine x x x x x x 1 000 KOV 

LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

Laste ja noorte kehaliseks ja vaimseks arenguks vajalikud tingimused on loodud 

  Ohutuse õpetamine ja riskikäitumise ennetamine 

    Tervisenädalate läbiviimine koolis ja  lasteaias x x x x x x   TN, Kool, Lasteaed 

    Ohutusalaste laagrite korraldamine x x x x x x   TN, KOV, Fondid 

    
Liiklusväljakute rajamine Puhja Gümnaasiumis ja Puhja 
lasteaias   x x         

TN, KOV, Fondid 

  Riskikäitumisega noorte koolist väljalangemise ennetamine 

    Tugiteenuste võimaldamine x x x x x x   Kool, Lasteaed, KOV 

  Lapsevanemate ja teiste täiskasvanute teadmiste täiendamine 

    
Lastele ja nende peredele koolituste (Gordon jt) 
läbiviimine x x x x x x   

KOV, MTÜ-d, Kool, Lasteaed 

    Beebikooli töö jätkamine x x x x x x 5 369 KOV, MTÜ 

  Tervisliku eluviisi kujundamine 

    Kooli tervisetoa rajamine gümnaasiumis     x x       Kool 

    Tervisliku toitumise ringi töölerakendamine gümnaasiumis x             Kool 

  Laste ja noorte huvitegevuse laiendamine 

    Noortekeskuse tööle rakendamine  x x         23 008 KOV, Fondid 

    
Jõusaali kasutamise võimaluste laiendamine ja seadmete 
ostmine   x           

Kool, Fondid 

    Lasteaia mänguväljaku rajamine ja mitmekesistamine     x       10 226 Lasteaed, Fondid 

TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

Elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud. 

  Elukeskkonna riskitegurite uurimine 
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Kõrge raua, lubja, floori sisalduse uurimine joogivees 
(hajaasustus)     x         

KOV, Fondid 

    
Heitgaaside ja mullastiku uurimine Puhja alevikku läbiva 
maantee piirkonnas     x         

KOV, Maanteeamet 

  Teedevõrgu arendamine 

    Nooruse tn rekonstrueerimine     x       191 735 KOV, Fondid 

    Kruusateede katte tolmuvabaks muutmine (soolatamine) x x x x x x   KOV, Maanteeamet 

    Kergliiklusteede rajamine      x         KOV, Maanteeamet, Fondid 

  Turvalisuse tagamine ja ohutusalane ennetustöö koostöös politsei, päästeameti, kohaliku võimu ja elanikega 

    Koolituspäevade ("Ole nähtav", "KEAT" jt) korraldamine x x x x x x   
KOV, Kool, Lasteaed, MTÜ, TN 

    Ülekäiguradade rajamine Puhja alevikus                 KOV, Maanteeamet 

    
Ohutusalaste ennetustegevuste ja kampaaniate jätkamine 
(suitsuandurid, 112 jne) x x x x x x   

KOV, Päästeamet, Politsei 

    
Kriisikomisjoni praktiliste oskuste arendamine (õppused, 
käitumisjuhendid jne)   x   x   x   

KOV, Päästeamet, Politsei 

  Vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ja terviserajatiste korrastamine 

    Supluskoha rajamine   x           KOV, Fondid 

    
Kooli staadioni rekonstrueerimine (s.h korvapalliväljak, 
tenniseväljak jne)   x x       219 856 

KOV, Fondid 

  Noortele mõeldud mänguväljakute rajamine  x x     
KOV, Fondid 

    
Terviseradade (jooksu-, matka-, kepikõnni- ja 
suusaradade) väljaarendamine x       x   1 470 

KOV, Fondid 

    Kavilda kiigemäe arendamine puhkekohaks x x x       2 876 KOV 

    Skatepark'i rajamine         x   63 912 KOV, Fondid 
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TERVISLIK ELUVIIS 

Elanike kehaline aktiivusus on suurenenud ja toitumine muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud 

  Elanike kehaline aktiivsuse suurendamine 

    
Spordiürituste  (jalgratas, suusatamine, kepikõnd, matkad  
jne) korraldamine x x x x x x   

KOV, MTÜ-d, Fondid 

    Jalgpalliturniiride korraldamine x x x x x x   Kool 

    Võimlemine eri eagruppidele sh eakatele   x x x x x   KOV, Fondid 

  Elanike toitumisharjumuste parandamine 

    Toitumisalane nõustamine x x x x x x   MTÜ-d 

    Kokanduskursuste korraldamine   x x x x x   MTÜ-d 

  Elanike riskikäitumise vähendamine 

    Eriala spetsialistide loengud  ja interaktiivsed päevad x x x x x x   MTÜ-d, KOV, Fondid 

    Südamenädala üritused x x x x x x   
KOV, Maavalitsus, Fondid, TN 

    Ülevallalise ohutuspäeva korraldamine  x x x x x x   KOV, Maavalitsus, Fondid, TN 

    Esmaabikoolituse läbiviimine   x     x     KOV, Fondid 

TERVISETEENUSED 

Kõigile elanikele on tagatud tervisehoiuteenuse kättesaadavus 

  Kahe perearstikeskuse ja apteegi säilitamine ja arendamine 

    Puhja tervisekeskuse renoveerimine      x         KOV, Fondid 

    Perearsti vastuvõtu viimine I korrusele x x           KOV, Perearst 

  Elanikele vajalike teenuste laiendamine  

    Koduõendusteenuse töölerakendamine   x           Ettevõtja 

    Mazaasiteenuse käivitamine   x           Ettevõtja 
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LISA 1. KÜSITLUS PUHJA VALLA TÄISKASVANUD ELANIKKONNALE 
 

24. novembril 2010. a algatas Puhja Vallavolikogu Puhja valla terviseprofiili koostamise. Puhja valla 
inimeste tervisekäitumise uurimiseks otsustas terviseprofiili koostamise töögrupp läbi viia küsitluse valla 
täiskasvanud elanikkonna seas. Ankeedile vastates aitate kaasa valla terviseprofiili koostamisele ja 
vajalike terviseedenduslike tegevuste planeerimisele. Valikvastuste puhul tehke palun ring ümber 
sobivale vastusevariandile. Üldjuhul tuleb valida üks vastusevariant. Palume lisada omapoolseid arvamusi 
ja ettepanekuid ankeedi lõpuosas. 
Küsimustik on anonüümne ja saadud informatsiooni kasutakse ainult üldistatult.  
Täidetud ankeedid palume tuua vallamajja või valla raamatukogudesse (eraldi kastid) 28. jaanuariks 
2011.  
Puhja valla terviseprofiili koostamise töögrupp koosseisus Milvi Sepp, Raido Kutsar, Ülle Närska, Asse 
Reial ja Lea End-Kärmas.  
 

1. Teie sugu 

1) mees 
2) naine 

2. Teie sünniaasta  .................... 

3. Teie tegelik perekonnaseis  

1) vallaline 
2) abielus/vabaabielus/elan koos kindla partneriga 
3) lahutatud/lahus elav 
4) lesk 
3) määratlemata 

4. Teie haridus (kõrgeim lõpetatud haridustase)  
1) alg- (1– 6 klassi) 
2) põhi- (7– 9 klassi) 
3) kesk 
4) keskeri 
5) kõrg 

5. Millist tööd Te käesoleval ajal teete (Palun märkige ainult üks põhiline.)  

1) põllu-, karjakasvatus-, metsatöö, kalandus 
2) tööstus-, kaevandus-, ehitus-, transporditöö 
3) teenindus-, ametnikutöö 
4) meditsiini-, kultuuri-, haridus-, teadustöö 
5) õpilane või üliõpilane (õppimine on põhitegevus) 

6) ajateenija 
7) kodune 
8) mittetöötav pensionär 
9) töötu 

6. Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal?  

1) hea 
2) üsna hea 
3) keskmine 
4) üsna halb 
5) halb 

7. Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem? 

1) jah 
2) ei 

8. Mil määral on mõni terviseprobleem viimase 6 kuu jooksul Teie tavalisi 
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igapäevategevusi piiranud? 

1) oluliselt piiranud 
2) piiranud, aga mitte oluliselt 
3) ei ole üldse piiranud 

9. Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?  

1) jah 
2) ei 

10. Kas Te olete viimase 30 päeva vältel olnud stressis, pinge all? 

1) jah, minu elu on peaaegu talumatu 
2) jah, rohkem kui inimesed tavaliselt on 
3) jah, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt on 
4) ei, üldse mitte 

11. Kas Teie ise või mõni Teie pereliikmetest suitsetab kodus eluruumides? 

1) jah 
2) ei 

12. Kas Te olete kunagi elus suitsetanud? 

1) ei (Kui ei, siis palun minge  15.küsimuse juurde) 
2) jah, käesoleval ajal iga päev 
3) jah, käesoleval ajal juhuslikult 
4) jah, varem suitsetasin 

13. Millal Te proovisite tõsiselt suitsetamisest loobuda ja olite vähemalt 24 tundi 

suitsetamata? (Kui olete juba loobunud, siis palun märkige viimane proovimise aeg.) 
1) viimasel kuul 
2) üks kuni kuus kuud tagasi 
3) kuus kuni 12 kuud tagasi 
4) rohkem kui aasta tagasi 
5) mitte kunagi pole proovinud loobuda 

14. Kas Te tahate loobuda suitsetamisest? 

1) jah 
2) ei 
3) ei oska öelda 
4) olen juba loobunud 

15. Kas Te sööte hommikul?  

1) jah, enamasti 
2) jah, harva 
3) ei 

16. Kas Te olete muutnud oma toitumis- või teisi harjumusi tervislikel põhjustel? 

jah, viimase12 kuu 
vältel  

jah, juba varem  ei 

kasutan/söön vähem rasva(st)  1 2 3 

kasutan vähem loomset rasva ja 
rohkem taimset 

1 2 3 

söön rohkem köögivilju 1 2 3 

kasutan vähem suhkrut 1 2 3 

kasutan vähem soola  1 2 3 

tarvitan vähem alkoholi 1 2 3 

olen pidanud dieeti kaalu 
langetamiseks  

1 2 3 
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olen järginud dieeti kaalu 
tõstmiseks 

1 2 3 

olen suurendanud kehalist 
aktiivsust  

1 2 3 

mitte ühtegi neist - - 4 

 

17.Kui sageli Te tarvitasite järgmisi alkohoolseid jooke viimase 12 kuu jooksul? 

(Palun märkige iga alkoholiliigi tarvitamise sagedus.) 

 

 Üldse mitte 
mõned korrad 

aastas 
mõned korrad 

kuus 
mõned korrad 

nädalas 
iga päev 

kange alkohol (viin, 
konjak, viski, liköör jm) 

1 2 3 4 5 

vein 1 2 3 4 5 

õlu 1 2 3 4 5 

kerge alkoholi segu 
toonikuga, siider 

1 2 3 4 5 

18. Kas Te olete saanud ravi seoses alkoholi liigtarvitamisega? 

1) ei 
2) jah, viimase 12 kuu jooksul 
3) jah, varem 

19. Kas Te tunnete kedagi, kes on proovinud viimase 12 kuu jooksul narkootikume? 

1) ei tunne kedagi 
2) tunnen ühte isikut 
3) tunnen 2–5 isikut 
4) tunnen rohkem kui 5 isikut 

20. Kas Te olete kunagi proovinud või tarvitanud narkootilisi aineid? 

1) ei ole proovinud 
2) olen proovinud 
3) olen tarvitanud  

21. Kui pikk Te olete (ilma jalatsiteta)?  ............. cm 
22. Kui palju Te kaalute (ilma riieteta)?  .............. kg (Kui olete lapseootel, palun märkige 
raseduseelne kaal.) 
23. Kas te tegelete füüsilist pingutust nõudva tegevusega 

1) iga päev    3) kolm korda nädalas 
2)kaks korda nädalas   4) midagi  muud......................................................... 
 24. Milliste tervisespordialadega Te olete viimase 12 kuu jooksul tegelenud? 
(Palun märkige kaks põhilist nii suvel kui talvel.) 
 Suvel         Talvel 

1) ujumine        1) suusatamine 
2) jalgrattasõit        2) (tervise)käimine 
3) (tervise)käimine       3) ujumine 
4) (tervise)jooks       4) aeroobika, võimlemine 
5) aeroobika, võimlemine      5) atleetvõimlemine, jõutreening 
6) jalgpall        6) (tervise)jooks 
7) võrkpall        7) korvpall 
8) atleetvõimlemine/jõutreening     8) võrkpall 
9) korvpall        9) kergejõustik 
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10) kergejõustik       10) jalgpall 
11) rulluisutamine       11) jalgrattasõit 
12) tennis        12) uisutamine 
13) tantsimine        13) tantsimine 
14) muu ……………………..……..     14) muu …………………..…….. 
15) ei tegele tervisespordiga      15) ei tegele tervisespordiga 
25. Kuidas Te hindate oma praegust füüsilist vormi/kehalist võimekust? 

1) väga hea 
2) üsna hea 
3) rahuldav 
4) üsna halb 
5) väga halb 

26. Kas Te kasutate pimedal ajal valgustamata tänavatel/teedel liikudes helkurit? 

1) üldiselt alati 
2) vahete-vahel 
3) mitte kunagi 
4) ei liigu kunagi pimedal ajal teedel ja tänavatel 

27. Kas Te kasutate turvavööd, kui juhite autot või istute kaassõitjana esiistmel? 

 juhina kaassõitjana  esiistmel 

üldiselt alati 1 1 

vahete-vahel 2 2 

mitte kunagi 3 3 

ei juhi autot 4 - 

28. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul teinud HIV-testi? 

1) jah  
2) ei 

29. Kui ei, siis millistel põhjustel Te ei ole viimase 12 kuu jooksul HIV-testi teinud? 

(Vajadusel märkige mitu vastusevarianti) 
1) ma ei julge HIV-testi teha 
2) testimise koht ja/või selle lahtiolekuaeg on ebasobivad 
3) ma ei tea, kus saab HIV-testi teha 
4) ma ei ole testimist vajalikuks pidanud 

30. Kui sageli olete viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras 

olles kasutanud kondoomi? 

1) alati 
2) enamikel juhtudel 
3) vahetevahel 
4) mitte kunagi 
5) ei ole olnud juhupartnereid 

31.Ettepanekud: 

• Kas vallas peaks enam korraldama tervisespordile suunatud üritusi? Milliseid ? 
……………………………………………………………………………………………………… 

• Kas vallas peaks korraldama tervisega seotud koolitus- ja infopäevi? Millistel 
teemadel? 

……………………………………………………………………………………………………… 

•  Ettepanekud tervishoiuteenuse parandamiseks 
…………………………………………………………………………………………………… 

Täname Teid küsimustele vastamast! 



Puhja valla terviseprofiil 2011 

 

 
 53 

LISA 2. PUHJA VALLA ELANIKE ETTEPANEKUD TERVISEEDENDAMISEKS 
 

Puhja valla elanike küsitlus 2011 

Kokku saadi tagasi 182 täidetud ankeeti.  

 

Küsimus: Kas vallas peaks enam korraldama tervisespordile suunatud üritusi ? Milliseid? 

(Jah 149, ei oska öelda 6, ei tunne vajadust 8,  ei vastanud 18) 

Ettepanekud: 

1) suusarajad kõigile soovijatele (hea kui on valgustatud)15 

2) kepikõnniüritused  13 

3) matkamisvõimalus tähistatud paiksel matkarajal 12 

4) suusamatk  7 

5) spordiürituste sari (jalgrattasõit, käimine, võimlemine, aeroobika...) , parimatele autasud 7 

6) silekattega rada rattasõiduks, uisutamiseks ja suusatamiseks 4 

(pikem sisseaetud  tõusude ja langustega suusarada Mäeotsa poole) 

7) tervisevõimlemine 4 

8) jalgrattapäev  4 

9) pallimängud 3 

10) tali- ja suveolümpiamängud 3 

11) ujumisvõimaluse loomine või ujula 3 

12) tervisematkad loodusesse (näit. ühisretked Vellavere – Vitipalu - Vapramäe radadele) 2 

13) erinevatele vanusegruppidele suunatud ühiseid rahvaspordiüritusi rohkem 3 

14) korralik liuväli muusika, tulede ja uiskude laenutusega 3 

15) kogupere spordipäevad igal aastaajal 2 

16) korvpallivõistlused 2 

17) võrkpallivõistlused 2 

18) kergliiklustee Ulilani, et saaks jalgratta ja rulluiskudega sõita 2 

19) orienteerumine ja matkamängud  2 

20) vastlapäev   2 

21) ülevallalised tervisepäevad 

22) jätkata jüripäevamatkaga 

23) võistluskunstide treening 

24) tõstetreening 

25) sportimisvõimalused teismelistele (skatepark) 

26) kinnine spordisaal Ulilas 

 

Küsimus: Kas vallas peaks korraldama tervisega seotud koolitus- ja infopäevi? Milliseid? ( 

ei huvita-12; ei ole vaja-13; väga vajalik-23; vajalik- 77, ei vastanud-56) 

Ettepanekud: 

tervisega seotud infopäevad võiksid hõlmata järgmisi teemasid: 

1) tervislik toitumine , söömishäired, ülekaalulisus 17 

2) liikumise vajalikkus ja keha treenimine(Pilates, jooga, meditatsioon, ravivõimlemine)  12 

3) alternatiivmeditsiini valdkonnad (Kalju Paldis, M.Väljataga, P.Liiv, K.Hunt jne.) 7 

4) uimastiprobleemid ja toimetulek 5 

5) toimetulek stressiga 5 

6) südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine 4 

7) haiguste põhjused ja terve olemise kunst 3 

8) esmaabi praktiline õpetus 3 
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9) õpetada oskust tegema valikuid suure hulga info seast  3 

10) allergia, levinud nakkushaigused, nakkushaiguste ohud meie tervisele 2 

11) öko-tootmine enda tarbeks ja veidi müügiks 

12) kuidas tulla toime peres oleva psüühiliselt haige inimesega, haigete põetamine 2 

13) erialaarstide loengud 2 

14) kuidas käituda ja hooldada vanadusnõdrameelsuse all kannatavate inimestega 

15) puukidest 

16) naise keha - müüdid ja tegelikkus 

17) noortele peredele väikelaste tervisest, tervislikust toitumisest, ohtudest meie ümber 

18)HIV/AIDS teemad 

19) ravimtaimed, ravimite õige tarbimine, toidulisandid 

20) sõltuvused 

21) tuntud sportlaste esinemine 

 

Küsimus: Ettepanekud tervishoiuteenuse parandamiseks 

Tervishoiuteenused on:  1) hästi kättesaadavad  14  2) ei oska öelda 3  3)ei ole rahul 49 

 

1) perearst peaks olema I korrusel     14 

teha korda tervisekeskus Puhjas (koridor lagunenud, järsk trepp, katkine käsipuu jne.) 

Tuleb arvestada ikka imikute ja vanuritega-vanur ei pääse arsti juurde II korrusele    

2) uuringute vähesus - sooviks, et perearst saadab rohkem edasistele uuringutele , erialaarstide 

vastuvõtule ja röntgenisse                                                 7 

3) valla koduleheküljele õiged perearsti ja hambaarsti  vastuvõtuajad         5 

4) valla leheküljel enam terviseteemalisi  artikleid ja meeldetuletusi /teavet vaktsineerimiste 

kohta 

5) haigetele vallapoolne transporditeenus  2 

6) sooviks rohkem tähelepanu vanematele inimestele (regulaarne vererõhu, kolesterooli, 

südamekontroll, luutiheduse kontroll) 

7) organiseeritud vesivõimlemise võimalus (buss) 

8) massaažiteenus Puhjas 

9) võiks olla koht, kus saaks ilma perearsti tülitamata mõõta vererõhku, ennast kaaluda, esitada 

lihtsamaid esmaabi küsimusi 

10) sauna oleks vaja  3 

11) Uula perearstikeskuse lahtriolekuajad liiga lühikesed, ebapiisav arstiabi  6 

12) Uulas ja Ulilas võiks olla üks kindel arst, bussiühendus med.punktiga marsruudil Uula-Ulila 

4 

13) turnimispuud seljavaevuste leevendamiseks  

14) füsioteraapiateenus 

15) jõusaal kõigi jaoks, kes soovivad 

16) koolis peaks olema tervisetuba ja/või meditsiinikabinet 

17) säilitada olemasoleva apteegi ja ambulantsi teenused 2 

 

 

  


