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Sissejuhatus 
 

Inimeste tervisest sõltub, kuidas ta tuleb igapäevaselt oma eluga toime, samuti mõjutab see 

inimeste sotsiaalset ja majanduslikku panust ühiskonda  ja riigi üldist edu. Terved kodanikud 

on riigi arengu aluseks, sest mida tervem on inimene, seda enam suudab ta panustada 

ühiskonna ja majanduse arengusse. Rahvastiku tervise parendamisse saavad oma panuse anda 

nii Riigikogu, Vabariigi Valitsus, kohalikud omavalitsused, erasektor, ühiskondlikud 

organisatsioonid kui ka iga kodanik. Sellest lähtuvalt on ka see arengukava mõeldud kõigile 

ühiskonnaliikmetele. 

Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 on oluline alusdokument kogu Eesti tervise 

edendamise töös. Selles on välja toodud ja püstitatud strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku 

tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks. “Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020” 

(RTA) üldeesmärgiks on vähendada haigestumist ning enneaegset suremist tervislike 

eluviiside ning tervisliku keskkonna abil. 

Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse 

sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, 

tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning 

tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist. Ühiskonna sotsiaalse sidususe ja võrdsete 

võimaluste esiletõstmine teadvustab kõigile ühiskonnaliikmetele, et nad on oodatud ja 

soovitud ühiskonna tegemistes kaasa lööma ning otsuste vastuvõtmisel osalema. Tervisliku ja 

turvalise arengu tagamine lastele ning noortele annab neile võimaluse kasvada tervena ning 

saada ühiskonna tegusateks liikmeteks. Tervislik elu-, töö- ja õpikeskkond on ühtviisi oluline 

nii lastele kui ka kõigile teistele ühiskonnaliikmetele. Puhas ja turvaline keskkond on alus, 

mis võimaldab inimestel kasutada maksimaalselt oma võimalusi nii üksikisiku kui ka 

ühiskonnana. Keskkonnariskide vähendamine ja kõrvaldamine on seega esmatähtis. 

Kui kolme eespool mainitud valdkonna sisuks oli eelduste ning võimaluste loomine tervise 

arenguks, siis tervislike eluviiside puhul on peamiseks küsimuseks, kas ja kuidas me neid 

võimalusi kasutame. Seega on lisaks võimaluste loomisele vaja suurendada inimeste 

teadlikkust tervislikust käitumisest ja enda valikute tervislikkusest, et elada kauem, tervemana 

ning täisväärtuslikumalt. Kõiki tervist halvendavaid tegureid ei saa kahjuks  ära hoida  vaid 

isiklike valikute ja soodsate tingimuste loomisega. Lisaks on vaja tõhusat ja patsiendikeskset 

tervishoiusüsteemi  ja selle pidevat kohandumist muutustega, mis on seega rahvastiku tervise 

arengukava oluliseks osaks.  

Antud eesmärkide saavutamiseks on rahvastiku tervise arengukavas toodud ära soovituslikud 

eesmärgid ja tegevused kohalikele omavalitsustele. Need suunad on aluseks ka kõigile 

käesolevas terviseprofiilis välja toodud eesmärkidele ja tegevustele. Eesti viimaste aastate 

areng on igati positiivne – majandus on kasvanud, rahvaarvu vähenemine on aeglustunud, 

sündivus on tõusnud ning rahvastiku eluiga on pikenenud. Nii mõnigi Eesti rahvastiku  

tervisenäitaja keskmine  (näiteks keskmise eluea pikenemine) on tõusnud kiiremini kui  

Euroopa Liidus keskmiselt. Eesti tervishoiusüsteem on viimase kümne aasta arengu 

tulemusena kujunenud üheks Euroopa kulutõhusamaks. Jätkuvalt kiire arengu tagamisel 

muutuvad seniste prioriteetsete suundade kõrval üha olulisemaks inimeste tervisekäitumuslike 

valikute soodustamine, tervist toetava keskkonna arendamine ning sotsiaalse kaitse ja 

tervishoiusüsteemi osade integratsiooni parandamine. Valla tervisprofiili prioriteetideks on 

meie ühised väärtused, nagu inimestevaheline solidaarsus, võrdsed võimalused ja õiglus, 

juurdepääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele ja kodanikuühiskonna võimestumine, 

tervisekäitumuslike valikute teadvustamine ja soodustamine. Terviseprofiili üldeesmärgiks on 

valla elanike tervise hoidmine võimalikult kõrge elueani tervislike eluviiside propageerimise 

kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud temaatilised valdkonnad, mis kajastavad sidususe 

ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist 



Laheda valla terviseprofiil 2014-2020 
 

- 5 - 
 

toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste 

pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud 

valla terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks seatud prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud 

lahendused.  

Koostamise protsess ja koostamisel osalejad 

 

Laheda valla terviseprofiili väljatöötamiseks moodustas esmakordselt Laheda  Vallavalitsus 

alalise tervise edendamise komisjoni 27.10.2008. a  korraldusega nr 170 „Tervise edendamise 

komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“. Selle komisjoni eesmärgiks on elanike 

tervise väärtustamine,  tervisliku käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava 

elukeskkonna sihipärane arendamine, haiguste ennetamine inimese haiguseelsete seisundite 

varasele avastamisele suunatud tegevuse kaudu. Muudatused komisjoni koosseisus tehti 

Laheda Vallavalitsuse 30.03.2010. a korraldusega nr 28 „Tervise edendamise komisjoni 

koosseisu muutmine“. Eespool viidatud komisjoni koosseis kinnitati Laheda Vallavalitsuse 

30.05.2013 korraldusega nr 55 “Tervise edendamise komisjoni uue koosseisu ja esimehe 

kinnitamine”. Laheda valla terviskomisjoni uus koosseis kinnitati 23.09.2014 “Tervise 

edendamise komisjoni uue koosseisu kinnitamine” Laheda Vallavalitsuse korraldusega nr 

123. 

Komisjoni liikmed kaasasid andmete kogumiseks inimesi erinevatelt elualadelt. Enamik 

andmetest on saadud Statistikaameti veebilehelt. Kuna käesoleva terviseprofiili koostamisel 

nappis aega, et küsitleda vallarahvast  tervisekäitumise ja sellega seotud hinnangute kohta, on 

antud terviseprofiili eesmärgiks anda ülevaade tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et 

selle abil kavandada edaspidist tervise edendamist. Rahvastiku tervises toimuvad pidevalt 

erinevad muutused. 

Terviseprofiili eesmärk ja väärtused 

 

Terviseprofiil 
 

Terviseprofiil on vallaelanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne 

kirjeldus, mis määratleb probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. 

Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse 

konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratletakse nende 

saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad.  

 

Terviseprofiili eesmärk 

 

Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on juhtida omavalitsuses või maakonnas tehtavate 

otsuste tegemisel tähelepanu ka tervist puudutavatele teemadele, tagada tervise arendamise 

temaatika integreerimine valla arengukavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii 

elanike kui ka otsusetegijate hulgas, samuti tõsta vallaelanike aktiivsust tervist edendavates 

tegevustes. Üldistest eesmärkidest lähtudes on Laheda valla terviseprofiili eesmärgiks 

kaardistada vallarahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning 

majanduslike tegurite hetkeseis. Seejärel tegureid analüüsides tuua välja peamised tervist 

mõjutavad probleemid ja vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide 

lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. Terviseprofiili koostamise eesmärk on valla 

elanike heaolu ning elukvaliteedi tõstmine elanike parema tervise kaudu. 
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Terviseprofiili koostamisel lähtutud põhimõtetest 
 

Laheda valla terviseprofiili kui arengudokumendi koostamisel on lähtutud: 

 riiklikust strateegiast – arvestatud on Rahvastiku Tervise Arengukava (2009-2020) 

ning teiste valdkondade alusdokumentidega; 

 sotsiaalsest kaasatusest – isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne 

osalemine enda, oma kodukandi ja ühiskonna elu ja keskkonda mõjutavate otsuste 

tegemisel ja probleemide lahendamisel; 

 inimõigustest; 

 võrdsetest võimalustest ja õiglusest; 

 ühisest vastutusest tervise ees; 

 hetkeolukorrast. 

 

Tulemus 
 

Terviseprofiili koostamise tulemusena suureneb loodetavasti Laheda valla elanike rahulolu 

üldise elukorraldusega, mis omakorda soodustab elanikkonna püsimajäämist. Terviseprofiil 

aitab leida kitsaskohad paikse elanikkonna tervisekäitumises ning sellest tulenevalt on 

võimalik võtta kasutusele abinõud kitsaskohtade likvideerimiseks, kaasates kogukonda 

terviseplaneerimisse. Tulemuseks prognoosime elanikkonna teadlikkuse kasvu, mille abil on 

võimalik kõiki elanikerühmi innustada tegutsema parema tervise nimel. Tekib rohkem 

võimalusi  tervisespordi edendamiseks ning tervisliku elu-, töö- ja õpikeskkonna loomiseks.  

Hetkeolukord 
 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks 

peetud indikaatorite abil.  

1. Üldandmed 
 

Laheda vald asub Põlva maakonna lõunaosas ning piirneb Võru maakonnaga. Põhjast piirneb 

Laheda vald Põlva, lõunas Lasva, Võru ja väikses ulatuses Sõmerpalu vallaga. Idas asub 

Veriora ja läänes Kanepi vald. Valla pindala on 91,5 km2, mis moodustab 4,2% Põlvamaa 

pindalast. Valla territooriumile jääb 5 järve: Tilsi Pikkjärv (25,3 ha), Tilsi Kõrbjärv (12,5 ha), 

Vana-Koiola järv (7,2 ha), Vana-Koiola Soojärv (1,6 ha), Vardja järv (1,4 ha) ja Marimäe 

tehisjärv. Kokku on järvepinda peaaegu 50 hektarit. Valla territooriumi läbib Ahja jõkke 

suubuv Orajõgi ning lisaks on veel väikeseid ojasid: Karioja, Koiola oja, Tilsi oja. Ükski 

vooluveekogu pole sobilik vesiharrastusteks. 

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusega nr 116 on neist avalikult kasutatavateks  

veekogudeks Tilsi Pikkjärv, Tilsi Kõrbjärv, Vana-Koiola järv, Vana-Koiola Soojärv,  Orajõgi, 

Karioja.  

Laheda vald paikneb Euroopa Liidu ja Eesti äärealal. Kaugus pealinnast on 242 km ehk 

ligikaudu 3,5 tunni autosõidu kaugusel. Geograafilisest asendist tulenevad paljud piirkonna 

sotsiaalmajanduslikud probleemid – kaugus suurtest turgudest, sadamatest ja 

lennuühendusest; suuremad transpordi- ja logistikakulud ettevõtluskeskkonnale; suuremad 

kulud teenuste kättesaamisel. Samas  on valla asukoht soodne, sest Tilsist Põlvasse on 13,3 

km, Võrru 17,2 km ja ülikoolilinna Tartusse 60,6 km, mis võimaldab töölkäimise väljaspool 

valda, edasiõppimisvõimaluste läheduse jms.  
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1.1  Rahvastik  
 

Aastatel 2000–2013 on Eesti rahvaarv vähenenud 85 959 inimese võrra. Kasvanud on ainult 

Harjumaa (29 239 inimese võrra) ja Tartumaa (373 inimese võrra) elanike arv. Ülejäänud 

maakondade rahvaarv on samal ajal pidevalt langenud (Põlvamaa terviseprofiil). Laheda vallas 

elas 01.01.2013. aasta seisuga 1206  inimest (joon. 2). Võrreldes 2003. aastaga on elanike arv 

vähenenud 199  võrra, maakonna lõikes on meie vald elanike arvu poolest 8. kohal. 

Asustustihedus Laheda vallas on 13,18 inimest ruutkilomeetri kohta. Maakonnas keskmiselt 

elab ühel ruutkilomeetril  12,5  inimest. Võrreldes Eesti keskmisega (29,6 in/km²) on 

asustustihedus maakonnas enam kui 2,2 korda madalam, kuid sarnane asustustihedusega 

Kesk-Eesti maakondades (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

 
 

 
Joonis 1. Laheda valla rahvastik soo ja vanusegruppide lõikes (01.01.2010 ja 01.01.2013). 

Allikas: ESA 

 

Valla rahvastik moodustab 4,5% Põlva maakonna rahvast ja vald on oma rahvaarvu poolest 

8. kohal neljateistkümne Põlvamaa omavalitsuse hulgas. 

01.01.2013 seisuga on 0-14-aastaseid elanikke valla rahvastikus 15,3% (185 inimest), selles  

vanuserühmas on tüdrukute ülekaal (joon. 1).   

Põlvamaal  01.01.2013. aasta seisuga oli 0-14 aastaste laste osakaal 14,4% (Eesti keskmine 

15,6%) (Põlvamaa terviseprofiil).  
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15-64-aastaseid ehk tööealisi on valla rahvastikus 66,2% (798 inimest) (maakonna keskmine 

63,9%). Arvuliselt suurima vanusegrupi tööealiste vanusegrupis moodustavad 50-54-aastased 

(117 inimest), järgnevad 15-19-aastaste ja 60-64-aastaste vanusegrupid (mõlemas 

vanusegrupis 100 inimest) (joon. 1).  

15-64-aastaseid elanikke on maakonna rahvastikus 63,9% (Eesti keskmine 66,3%). Arvuliselt 

suurema vanusegrupi 15-39-aastaste elanike hulgas moodustavad 15-24 aastased noored 

(Põlvamaa terviseprofiil). Laheda valla tööealiste seas on ülekaalus mehed 35,7%, naisi 

30,4% (mehed 431, naised 367). Alates 65. eluaastast hakkab meeste arvuline ülekaal 

langema, vanusegrupis 65-85 ja vanemad on mehi 93 ning naisi 137.  

65-aastaseid ja vanemaid inimesi on Põlva maakonna rahvastikus 21,7% (Eesti keskmine 

18%) (Põlvamaa terviseprofiil). Laheda vallas on 65-aastaseid ja vanemaid 19,1% (joon. 1). 

 

Laheda valla elanike arv on üks stabiilsemaid maakonna omavalitsuste seas. Võrreldes 2003. 

aastaga on elanike arv vähenenud 199  võrra (joon. 2).   

 

 
Joonis 2. Laheda valla rahvaarv aastate lõikes. Allikas: ESA 

 

 

Maakonna lõikes on meie vald elanike arvu poolest 8. kohal. Kõige suurem elanike arvu 

vähenemine toimus aastatel 2007 ja 2008. Järgnevatel aastatel on elanike vähenemine 

muutunud stabiilsemaks, kusjuures 2011. aastal elanike arv ei vähenenud (joon. 3). 
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Joonis 3. Laheda valla rahvaarvu  muutus aastatel 2004–2012. Allikas: ESA 

 

 

Laheda vallas on kaheksa aasta jooksul elanike arvu keskmine muutus -90 inimest. Kõige 

rohkem on elanikke vähenenud Räpinas (-35 inimest).  Põlva vallas on elanike arv 

suurenenud 2846 elaniku võrra, mille tingis valla ja linna ühinemine (joon. 4). 

Valla rahvuslik koosseis on väga homogeenne – enamik vallas elavatest inimestest on 

eestlased. 

 

 
Joonis 4. KOV keskmine rahvaarvu muutus aastatel 2005-2013. Allikas: Perekonnaregister 

 

 

Sünnid  
 

Aastatel 2003-2013 sündis Laheda vallas 133 last, neist 66 olid poisid ning 67 tüdrukud. 

Sündimus oli väikseim 2011. aastal (7 sündi) ja kõrgeim 2012.  aastal (18 sündi) (joon. 5). 
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Põlva maakonnas sündis aastatel 2000-2012 aastas keskmiselt 289 last (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

 
Joonis 5. Elussündide arv Laheda vallas 2003-2013. Allikas ESA 

 

 

Sündimus Laheda vallas 1000 elaniku kohta oli kõrgeim 2007. aastal (joon. 6). 

Maakonnas oli 1000 elaniku kohta kõige vähem sünde 2001. aastal (8,1 sündi) ja kõige enam  

2009. aastal (10,4 sündi) (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

 
Joonis 6. Elussündide arv 1000 elaniku kohta aastatel 2003-2013 Laheda vallas. Allikas: ESA  

 

 

Sisseränne 
 

Põlva maakonna elanike arv on sisserände arvelt kahanenud alates 2001. aastast 1849 inimese 

võrra. Enamik inimesi on Põlva maakonnast lahkunud kolme maakonda – Tartumaale, 

Harjumaale ja vähesel määral Võrumaale. Põlva maakonda tuleb elanikke samadest 

piirkondadest, kuid väiksemates arvudes (Põlvamaa Terviseprofiil).  Laheda valla elanike arv 
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on sisserände arvelt kasvanud, samuti on vallast väljaränne minimaalne. Kõige rohkem saabus 

Laheda valda seoses elukohavahetusega elama  inimesi  (45 inimest) 2003. aastal. Kõige vähem 

on elanikke (18 inimest)  juurde tulnud 2013. aastal (joon. 7). 

 

 
Joonis 7. Sisseränne Laheda vallas aastatel 2003-2013. Allikas: ESA 

 

 

Väljaränne 

 

Laheda vallast ei ole väljarännet toimunud aastatel 2003, 2011 ja 2012. Kõige rohkem inimesi 

lahkus vallast seoses elukoha vahetusega  2010. aastal (6 inimest) (joon. 8). 

 

 
Joonis 8. Väljaränne Laheda vallas aastatel 2003-2013. Allikas ESA 
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Rändesaldo 
 

Laheda valla rändesaldo on viimase kümne aasta jooksul olnud positiivne, kõrgeim oli see 

2003. aastal ning madalaim 2010. aastal (joon. 9). 

Maakonnas on negatiivse välisrände saldo tõttu  maakonna elanike arv vähenenud 13 aastaga 

429 inimese võrra. Maakonna kohalikest omavalitsustest on negatiivse rändesaldo tõttu 

elanike arv enim vähenenud Põlva linnas ja Räpina vallas (Põlvamaa terviseprofiil).  

 

 
Joonis 9.Rändesaldo Laheda vallas aastatel 2003-2013. Allikas: ESA 

 

Surmad  
 

Laheda vallas suri 2003.–2013. aastal 231 inimest, neist mehi 106 ja naisi 107. Kõrgeim oli 

suremus 2005. aastal (25 inimest)  ning madalaim 2013. aastal (11 inimest) (joon. 10).  
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Joonis 10. Surmade arv Laheda vallas aastatel 2003-20013. Allikas: ESA 

Suremus 1000 elaniku kohta vallas oli kõrgeim aastatel 2011 (keskmiselt 18,6 inimest) ja 

2009 (keskmiselt 17,9 inimest) (joon. 11). 

Maakonnas suri perioodil 2000-2012 aastas keskmiselt 463 inimest. Surmajuhtumite arv 

aastate lõikes kõigub – suremus oli madalaim 2011. aastal (368 surma) ja kõrgeim 2005. 

aastal (514 surma) (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

 
Joonis 11. Surmad 1000 elaniku kohta Laheda vallas 2005–2013. Allikas: ESA  

 

Iive 
 

Kui sünde on rohkem kui surmajuhtumeid, on loomulik iive  positiivne (rahvaarv kasvab), kui 

sünde on vähem kui surmajuhtumeid, siis negatiivne (rahvaarv väheneb). Loomulik iive 

Laheda vallas on negatiivne. Iibe negatiivne number suurenes perioodil 2003-2011 (rahvaarv 

vähenes neil aastatel kõige enam).  Alates 2012. aastast negatiivne iive väheneb ning 2013. 

aastal on see viimase kümne aasta väikseim (-2,5).  Suurim negatiivne iive oli  vallas 2011. 

aastal (-12,7) (joon. 12). 

Põlva maakonnas on loomulik iive negatiivne alates 1990. aastast (Eestis alates 1991. a). 

Suurim negatiivne iive nii Põlvamaal kui Eestis oli 1998. aastal. Eesti keskmise iibe 

negatiivne number kahanes kuni 2010. aastani. 2010. aastal oli sündide ja surmade arv Eestis 

võrdne.  

2011.–2012. a oli loomuliku iibe kordaja Eestis jälle negatiivne (Põlvamaa terviseprofiil). 
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Joonis 12.  Iive Laheda vallas aastatel 2003–2013. Allikas: ESA   

Kokkuvõte  
 

Laheda vallas elab 2013. aasta seisuga 1202 inimest, võrreldes 2003. aastaga on elanike arv 

vähenenud 199 võrra. Vanusegruppide lõikes on kõige rohkem inimesi vanuses 50-54 aastat 

(117 inimest),  15-19 aastat (100 inimest), 60-64 aastat (100 inimest). Ülejäänud 

vanusegruppides jääb inimeste arv vahemikku 57-79 inimest. Oluliselt väheneb elanike arv 

alates 75-79 eluaastatest, samuti väheneb alates sellest vanusegrupist meeste osakaal 

tunduvalt. 

Laheda vallas elab ühel ruutkilomeetril 12,5  inimest. Võrreldes Eesti keskmisega (29,6 

in/km²) on asustustihedus maakonnas enam kui 2,4 korda madalam. Hõredast asustusest 

tulenevalt on tarvis läbi mõelda teenuste kättesaadavus. Laheda valla rändesaldo on viimased 

kümme aastat olnud positiivne, mistõttu ei ole väljaränne  elanike vähenemise põhjuseks. 

Iive Laheda vallas on kümne aasta lõikes olnud negatiivne, kuid madalaim aastal 2013. 

Negatiivse iibe tõttu on kümne aasta jooksul elanike arv vähenenud. 

 

1. klassi minevate õpilaste arv on  vastavalt  2003.–2013. a sündidele  prognoositav 

järgmiselt: 2015 (14 last), 2016 (8 last), 2017 (15 last), 2018 (7 last), 2019 (18 last), 2020 (8 

last). 

 

1.2  Haldusvõimekus 
 

Kohalike omavalitsuste üksused on korporatsioonid, mis ühendavad territoriaalsel printsiibil 

nii elanikke kui nende poolt loodud organisatsioone. Seega kohalike omavalitsuste võimekus 

tuleneb territooriumist, tema elanikest ja nende poolt moodustatud kõikvõimalikest 

organisatsioonidest, ühendustest ja võrgustikest. Teisalt on kohalikud omavalitsused 

valitsemis- ja haldamisstruktuurid, mille võimekus väljendub kohaliku elu korraldamise 

võimes ja avalike teenuste osutamises.  

Laheda valla eelarvetulud on võrreldes 2003. aastaga kasvanud 538,632 tuhat eurot. Kõige 

suurem oli eelarvetulu 2007.–2008. aastal, mis järgnevate aastate jooksul langes ja alates 

2013. aastast on tõusnud (joonis 13).  
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Joonis 13. Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud aastal 2003–2013 (mõõtühik tuhat eurot). 

Allikas: ESA 

 

 

Kõige rohkem on tehtud kaheksa aasta jooksul kulutusi haridussektorile. 2007.–2008. aastal 

olid tavalisest suuremad kulud seoses staadionikompleksi  ehitusega. Samuti on 

toetatud  kultuurivaldkonda ja sotsiaalse kaitse valdkonda. Kõige väiksemad on kulutused 

keskkonnakaitsele, kuid 2013. aastal  on selles valdkonnas tehtud kaheksa aasta jooksul 

suurim kulutus. Sotsiaalsele kaitsele on kulutused suurenenud 2013. aastal (joon. 14). 

 

 
Joonis 14. Laheda valla eelarvekulud aastatel 2005–2013. Allikas: ESA 

 

 

Eelarvetuludesse on kaheksa aasta jooksul stabiilselt raha laekunud toetustest, maksudest ja 

füüsilise isiku tulumaksudest (joon. 15). 
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Joonis 15. Laheda valla eelarvete tulud aastatel 2005–2013. Allikas: ESA 

 

 

 
Joonis 16. Laekunud tulumaks Laheda vallas aastatel 2003-2013 (mõõtühik tuhat eurot) . 

Allikas: ESA 

 

 

Kõige madalam oli tulumaksu laekumine aastal 2003 (175,795 tuhat eurot), seejärel tõusis 

laekumine 2008. aastaks kõrgemale tasemele.  2009-2011 tulumaksu laekumine langes, kuid 

aastatel 2012-2013 on tulumaksu laekumine järk-järgult  tõusnud (joon. 16). 

 

Kokkuvõte 
 

Laheda valla eelarvetulud on peale 2008.–2011. aastatel toimunud langust 2013. aastal 

hakanud suurenema. 

 

Tulumaksu laekumine on peale 2009.–2011. aastate langust hakanud suurenema. 

 

Suured kulutused haridusele loovad eeldused ja võimalused  laste turvaliseks ja tervislikuks 

arenguks, tervislikuks õpikeskkonnaks. 
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Kulutused kultuurile, vabale ajale ja sotsiaalsele kaitsele loovad eelduse teadmiseks, et valla 

elanik on oodatud ja soovitud kogukonna tegemistes osalema (sotsiaalne sidusus, võrdsed 

võimalused). 

2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 

2.1 Tööturu situatsioon    
 

Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse valla elanike situatsiooni tööturul, nende majanduslikku 

toimetulekut ja kaasatust kogukonna ellu. Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna 

võimet tagada iga oma liikme heaolu, ületades sotsiaalset lõhestumist ja vältides tõrjutust 

(Rahvastiku tervise arengukava). 

Laheda vallas on  Vana-Koiola kultuurimaja, mille eesotsas on aktiivne kultuurijuht, kes 

korraldab kogu vallale kultuuriüritusi, on abiks tervistedendavate ja kooliürituste läbiviimisel. 

Kultuuriüritused toimuvad regulaarselt, sihtgrupiks pigem tööealine elanikkond, samas 

toimuvad igakuised tantsuõhtud ja  eakate peod, millega on tegevus ja kooskäimine 

võimaldatud 65-aastastele ja vanematele elanikele. Eakatele on võimaldatud kooskäimine, 

samuti huvitegevus valla sotsiaalkeskuses Tilsis – käsitööring, naislauluansambel ning kord 

kuus jumalateenistus. Umbes neli korda aastas toimuvad infopäevad ja muud üritused.  

Kultuurimajas tegutseb kolm huviringi: segakoor, naisrahvatantsurühm ja näitering. Kord 

kuus toimub kultuurimajas mälumänguõhtu ning rokiklubi, kus tutvutakse erinevate artistide 

loominguga.  

Kooliealistele mõeldud üritused toimuvad koolis, noortekeskuses, tervisedendajate poolt.  

Valla keskuses Tilsis asub noortekeskus, mille tööd koordineerib noorsootöötaja. 

Valla sporditegevust koordineerib MTÜ Laheda Spordiklubi, mille täiskasvanud liikmete 

ametlik arv 2013. aasta andmetel on 50. Lisaks osalevad spordiklubi tegevuses aktiivselt 

noored ja klubi mitteliikmed. Vallas on sportimiseks täismõõtmetega staadion, pallimängude 

väljak, jõusaal ja koolivõimla. Tänu uuele staadionile on kasvanud harrastusspordiga 

tegelejate arv. Samuti korraldab liikumistegevust Laheda valla tervisedendajate komisjon 

(terviseesmaspäevad, zumba, lastekaitsepäev, sügis- ja kevadkõnd, vastlapäev, programm 

“Liigu terviseks”). 

Probleemiks on elanike vähene osavõtt üritustest. Vallas puuduvad külavanemad või aktiivsed 

eestvedajad külades, mistõttu on raskendatud elanike üritustesse kaasamine.  

 

 
Joonis 17. Demograafiline tööturusurveindeks aastast 2003–2013. Allikas ESA 
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Suurim oli tööturusurveindeks aastatel 2003-2007, seega sel perioodil sisenes tööturule 

rohkem inimesi kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langes. 2011. aastal oli indeks 

0,6 ja 2013. aastal 0,8. 

 

 
Joonis 18. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja üksused. Allikas: ESA 

 

 

Laheda vallas on ülekaalus mikroettevõtted, milles on tööl vähem kui 10 inimest. Kaheksa 

aasta jooksul on selliste ettevõtete arv kasvanud. 2010. aastal kasvas mikroettevõtete arv  eriti, 

mis tuleneb seaduse muudatusest – alates 01.01.2010 on kõik FIE-d kohustatud end 

registreerima äriregistris.  

Maakonnas oli 2012. aastal 1967 majanduslikult aktiivset üksust. Laheda vallas oli samal 

aastal 68 majanduslikult aktiivselt üksust, mis maakonna ettevõtete koguarvust moodustas 

2012. aastal 3,5%. Põlvamaal tegutsevatest ettevõtetest on 95% mikroettevõtted (Põlvamaa 

terviseprofiil). 

Kõige vähem oli ettevõtteid vallas 2005. aastal (28) ja kõige suurem oli ettevõtete arv 2012. 

aastal (68). Ettevõtteid, milles on töölisi 50-249 on vallas 1. Ettevõtete arvu kasv näitab, et 

omavalitsuses on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab 

vaadata, kuivõrd on piirkonnas ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad või 

eelistavad piirkonna inimesed olla palgatöötajad.  

 

 
Joonis 19. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu aastast 2003–2013. Allikas: ESA 
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Joonis 20. Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu saajad aastast 2003–2013. Allikas: ESA 

 

 

Keskmine brutotulu kuus inimese kohta kirjeldab piirkonna suhtelist jõukust. Põlvamaa  

palgatöötaja keskmine brutotulu oli 2012. aastal 721 eurot, mis on 166 euro võrra madalam  

Eesti keskmisest palgast (Põlvamaa terviseprofiil). Laheda valla elanike kõigis 

vanusegruppides on kümne aasta jooksul kuu keskmine brutotulu suurenenud, erandiks on 

2009. aasta, mil võrreldes 2008. aastaga keskmine brutotulu alanes (joon. 19). 2013. aasta 

keskmine brutopalk Eestis oli 949 eurot (http://www.stat.ee/pohinaitajad). Laheda vallas oli 

2013. aastal Eesti keskmisele kõige lähemal 25-49-aastaste elanike palgad (848,5 eurot). 

2013. aastal teenisid kõige vähem kuu keskmist brutotulu 63-aastased ja vanemad elanikud 

(526,1 eurot) (joon.19).  Brutotulu saajate arv oli madalaim 2003. aastal (365 inimest), kõige 

rohkem oli brutotulu saajaid aastatel 2007 ja 2008 (507 inimest mõlemal aastal). Peale 2008. 

aastat on brutotulu saajate arv languses. Võrreldes 2008. aastaga on brutotulu saajate arv 

vähenenud 78 inimese võrra (joon. 20). 

 

 
Joonis 21. Ülalpeetavate määr aastast 2006–2014. Allikas: ESA  

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alla 25 48 49 60 73 74 67 46 38 38 38 38

25-49 238 251 271 303 314 300 269 254 261 256 228

50-62 72 72 94 96 103 120 119 114 116 125 136

63 ja vanemad 7 10 13 11 16 20 15 17 22 27 27
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Ülalpeetavate määr vanuses 0-14 aastat oli 2006. aastal 234. See määr on järgmistel aastatel 

vahelduvalt tõusnud ja alanenud, viimasel kahel aastal kasvanud. Ülalpeetavate määr vanuses 

65 ja enam oli  2006. aastal 254 inimest, järgmistel aastatel vahelduvalt tõusnud ja langenud, 

aga kahel viimasel aastal tõusnud. Kui võrrelda 0-14-aastaseid  ning 65 ja enam vanuses 

elanikke, on ülekaal viimasel vanusegrupil. Tööealise elanikkonna (vanuses 15-64) osas on 

viimase kaheksa aasta jooksul toimunud vähenemine: 2006. aastal oli 845 tööealist inimest, 

aga  2014. aastal 763 tööealist inimest (joon. 21). 

 

2.2 Toimetulekutoetused 
 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses olevatele inimestele.  Toimetulekutoetust 

maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Puuduse leevendamiseks 

kasutavad kohalikud omavalitsused vastavalt olukorrale nii sotsiaalteenuseid kui ka muud 

sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse 

leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks. 

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud 

sotsiaalhoolekande seadusega.  

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete 

eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning 

kehtestatud toimetulekupiir.  

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale 

inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna teise ja iga 

järgneva liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. 

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele 

ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Vastavalt 

2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 2014. aastal üksi elavale inimesele 

või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme 

toimetulekupiiri suurus on 72 eurot kuus (http://www.sm.ee/et/muud-toetused-ja-teenused). 

Toimetulekutoetusest elatuv perede hulk on üks vaesem osa elanikkonnast. Vaesus tekitab 

sotsiaalse turvalisuse kadumist ja tõrjutust, mille tulemusena halvenevad tervisenäitajad 

(Rahva tervise arengukava 2009-2020). 

Laheda vallas on  01.01.2014 – 20.10.2014 seisuga 173  töövõimetuspensionäri.  Puudega 

laste arv Laheda vallas on 23, puudega täiskasvanute arv 278, rahvapensioni saavad 8 inimest 

ja toitekaotuspensioni saajaid on 15 inimest. Välja makstud toimetulekutoetuste summad on 

alatest 2007. aastast kasvanud. Võrreldes 2007. aastaga maksti 2013. aastal 

toimetulekutoetusi  11 936,2 euro võrra rohkem. 

Maakonna tööealiste (16-64-aastaste) inimeste seas kasvab kas osaliselt või täielikult  

töövõime kaotanud inimeste arv. Aastatel 2000–2012 määrati esmane püsiv töövõimetus  

aastas keskmiselt 520 inimesele (Põlvamaa terviseprofiil 2013–2016). 

Võrreldes 2013. aastaga on toimetulekutoetuste saajate arv 2014. aastal vähenenud (pered, 

töötud, lapsed) (joon. 23). 
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Joonis 22. Toimetulekutoetused aastast 2007–2013. Allikas: ESA 

 

 
Joonis 23. Toimetulekutoetuse saajad aastast 2011-2014. Allikas: S-veeb  

 

 

2.2.1 Sotsiaaltoetused 

 

Sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste määramiseks on vallas vastu võetud sotsiaaltoetuste 

maksmise kord. Laheda vald maksab valla elanikele 18 erinevat toetust. Keskmiselt laekub 

kuus valda 15 toetuse avaldust, mille vaatab läbi sotsiaalkomisjon ning tehakse ettepanek 

vallavalitsusele toetuste maksmiseks/mittemaksmiseks. 

 

Laheda valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi: 

 sünnitoetus; 

 matusetoetus; 

 üldhariduskoolis õppiva õpilase toitlustustoetus; 

 lasteaialaste toitlustustoetus; 

 esimesse klassi astuja toetus; 

 koolilõputoetus; 

 õppetoetus; 

 täiendav koolitoetus; 
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 toetus laste- ja noortelaagris osalemiseks; 

 sõidutoetus; 

 toetus ravikindlustusega hõivamata isikute ravikulude katteks; 

 toetus ravimite ja prillide ostmiseks; 

 toetus proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite ostmiseks või laenutamiseks; 

 hooldekoduteenuse maksmise toetus; 

 küttetoetus; 

 jõulutoetus lastele ja vanuritele; 

 vältimatu sotsiaalabi osutamine; 

 ühekordne toetus - ühekordne toetus on määratlemata juhtudel ning antav rahaline 

toetus, mida saab abivajaja taotleda üks kord aastas. 

 

 
Joonis 24. Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv aastast 2013. Allikas: S-veeb 

 

 

Sotsiaaltoetustest on kõige rohkem toetusi makstud eakatele, järgnevad koolilõpetamistoetus 

ja  koolitoetused, millega tunnustatakse tublimaid õppureid. Kõige vähem on makstud 

abivahendi toetust (joon. 24). 

 

2.2.2 Sotsiaalteenused  

 

Laheda vallas osutatakse järgmiseid sotsiaalteenuseid: 

 

Sotsiaalnõustamine. Isikutele vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike 

huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide 

lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 

Eluasemeteenused. Vallal on kaks sotsiaalkorterit, mida üüritakse ja antakse ajutiseks 

kasutamiseks isikutele või perekonnale, kes ise ei ole võimelised endale ja perekonnale 

eluaset tagama. Sotsiaalkorterit on õigus taotleda järgmistel abivajajatel: 

 

 orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad endisesse elukohta tagasi 

lasteasutustest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist 

õppeasutuses, kui endisesse eluruumi elama asumine on võimatu; 
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 eakad ja puuetega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, kes vajavad 

kõrvalabi ja kelle kasutuses olevas eluruumis on raske hooldamist korraldada; 

 teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel. 

 

Koduteenused. Teenused, mis aitavad abivajajatel igapäevaeluga toime tulla kodustes 

tingimustes.  

Koduteenuse saajate arv on alatest 2005. aastast vahelduvalt kasvanud ja langenud. Alates 

2010. aastast on 10 isikut stabiilselt koduhooldusteenusel. 

 

Transporditeenus. Puuetega inimestele pakub transporditeenust Antsu Takso, võimalik ka 

liikumispuudega kliendi teenindamine. 

 

Hooldamine hoolekandeasutustes. 

Laheda Sotsiaalkeskus pakub täisväärtuslikku ja kodust elukeskkonda eakale inimesele, kes 

igapäevatoimetustes vajab vähest või keskmist abi. Vana-Koiola majas on 25 kohta ja Tilsi 

majas 8 kohta. Mõlemad majad asuvad looduslikult kaunites kohtades, maja ümber on suur 

park ja aknast järvevaade, toad on ühe- ja kahekohalised. Maakonnas on eakatele 12 

hooldekodu (398 kohta) (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

Pesu pesemise teenus. Osutatakse abivajajatele, kellel puuduvad või on puudulikud 

võimalused pesu pesemiseks, teenust pakub Laheda Sotsiaalkeskus. 

 

Pesu triikimise teenus. Triikimise teenust pakub Laheda Sotsiaalkeskus. 

. 

Duši kasutamise teenus. Pesema saavad tulla inimesed, kellel kodus ei ole 

pesemisvõimalusi, teenust pakub Laheda Sotsiaalkeskus. Teenusele on vajalik 

etteregistreerimine. 

 

Mullivanni kasutamise teenus. Teenust saab kasutada etteregistreerimisel, pakub Laheda 

Sotsiaalkeskus. 

 

Vanemliku hoolitsuseta laste hooldusteenus. Asendushooldusele suunatakse vanemliku 

hoolitsuseta laps, kui vanemad on kas surnud, teadmata kadunuks tunnistatud, piiratud 

teovõimega, viibivad kinnipidamiskohas või kui vanematelt on ära võetud vanemlikud 

õigused. Asenduskodu teenust pakub Laheda vallas Tilsi Lastekodu. 

 

Vallas ei pakuta varjupaiga teenust, sest puudub otsene vajadus. Lähim antud teenust pakkuv 

asutus on Nöörimaa Tugikodu Võrus. Tugikodust on võimalik väljaspool Võru linna elavatel 

inimestel saada järgmisi teenuseid: sotsiaalnõustamine, võlanõustamine, ajutine eluase 

vältimatu sotsiaalabi korras, supiköögi teenus, erakorraline öömaja vanemliku hoolitsuseta 

lastele või perevägivalla all kannatavatele isikutele ning eluasemeteenus.  

 

2.2.3 Sisseostetavad teenused 

 

Laheda vallas osutatakse järgmisi sisseostetavaid teenuseid 
 

Tugiisikuteenus on suunatud Laheda valla erivajadusega inimestele ja peredele, kes vajavad 

täiendavaid teadmisi ning oskusi probleemide lahendamisel. Tugiisikuteenuse eesmärgiks on 

taastada läbi emotsionaalse toe ning vajaliku informatsiooni isiku või pere igapäevane 

toimetulek. 
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Tugiisiku teenuse sihtgrupid: 

 lapsevanemad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja 

toetava kasvukeskkonna loomisel; 

 lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning lastele turvalise ja 

toetava kasvukeskkonna loomisega; 

 isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab 

toimetulekut; 

 lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu. 

Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine jõustamise (motiveerimine, 

julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja juhendamise (kodused tööd, 

asjaajamised jm) kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske 

olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas, sh lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna 

tagamine. Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige. Tugiisikuteenust saab osutada 

inimene, kes on läbinud vastava koolituse. Tugiisikuteenuse osutamise isikule ja/või perele 

otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul ja vormistab oma otsuse korraldusena. 

Tugiisik lähtub oma töös iga konkreetse kliendi suhtes kui erijuhtumist, kus eelnevalt 

lepitakse valla sotsiaaltöötaja, tugiisiku ja kliendi vahel kokku koostööjuhised. Teenuse 

osutamiseks sõlmitakse 3-poolne haldusleping. 

 

Ööpäevaringne asutusehooldus 

Sotsiaalteenuse eesmärk on kindlustada eelkõige Laheda vallas elavate eakate ja puudega 

inimeste, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi 

osutamisega, ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses.  

 

Lapsehoiuteenus on Laheda vallas elava lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut 

või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel raske ja/või 

sügava puudega lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.  

 

Lapsehoiuteenuse sihtgrupiks on raske ja sügava puudega lapsed kuni selle kalendriaasta 

lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et 

 raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse 

rehabilitatsiooniplaanis; 

 lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse 

perekonnas hooldamine); 

 laps ei viibi samal ajal haridusasutuses. 

Võlanõustamine on nõustav teenus rahalistesse raskustesse sattunud Laheda valla 

isikutele nende toimetulekuvõime parandamiseks. 

Võlanõustamise eesmärgiks on 

 ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine; 

 toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine; 

 muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste 

organisatsioonidega. 

Sihtgrupiks on üksikisikud, perekonnad või leibkonnad, keda ähvardab ülemäärane võlgnevus 

või kellel on juba ülemäärane võlgnevus ja kes pole võimelised iseseisvalt alustama võlgadest 

vabanemise protsessi. Sotsiaaltöötaja-võlanõustaja on isik, kes on vahendajaks võlgniku ning 

võlausaldaja vahel ning kellel on õigus nõustada võlgnikku võlanõustaja ja kliendi 

omavahelistest kokkulepetest (nõustamisleping, volikiri) ning kehtivast seadusandlusest. 

Võlanõustajal ja võlgnikul on protsessis kanda oma roll. Võlgnik kannab vastutust oma 
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võlgade, nende tagasimaksmise ning oma materiaalsete vahenditega ümberkäimise eest. 

Võlanõustajal seevastu on juhtiv roll võlanõustamise protsessi õnnestumise suhtes, kes juhib 

tähelepanu ja suunab ning kellel on erialased teadmised. 

Koostöö tingimustes (võlanõustamise eeldused) lepitakse kokku võlgnikuga järgmistes 

punktides: 

 vabatahtlikkus; 

 aktiivne kaastöö võlgadest vabanemise protsessis; 

 avameelsus probleemide suhtes, mis võlgnevuse põhjustasid; 

  nõustajale võimaluse andmine koostöö kohta prognoosi tegemiseks. 

 

Kui nende osas on võlgnikul kahtlusi, siis tuleb võlanõustamisest loobuda. 

Invatransport on transporditeenus, mis pakub võimalust kasutada transporti liikumis-, 

nägemis- ja/või vaimupuudega isikul, kellel on puudest tingitud takistus tava- või ühissõiduki 

kasutamisega. 

 

Laste- ja noortelaagri toetus. Laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks 

hüvitamiseks üks kord aastas. 

 

Kokkuvõte 

 

Laheda vallas toimub palju üritusi ja tegevusi, mis on mõeldud erinevatele vanusegruppidele. 

Elanike osavõtt üritustest on kesine, sest külades puuduvad aktiivsed eestvedajad 

(külavanemad). Inimeste kaasamiseks kogukonna tegemistesse oleks vajalik igasse külla leida 

aktiivne eestvedaja. 

Elanike brutotulu jääb alla Eesti keskmise, viimase kümne aastaga on brutotulu kõigis 

vanuserühmadest suurenenud, kõrgeim on keskmine brutotulu kuus 25-49-aastaste hulgas. 

Valla elanike seas on arvuline ülekaal eakatel inimestel (0-14-aastaseid elanikke on vähem 

kui 65-aastaseid ja vanemaid). 

Toetused toimetulekupiiri tagamiseks on võrreldes 2007. aastaga suurenenud. 2014. aasta 

andmete alusel on olukord paranemas, toimetuleku toetusi makstakse vähem välja kui 2013. 

aastal. 

  

Toimetulekutoetusi on viimasel neljal aastal märgatavalt palju ka lastele, mis viitab laste 

vaesusele. 

 

Laheda vallas on 01.01.2014 – 20.10.2014 seisuga 173  töövõimetuspensionäri.  Puudega 

laste arv Laheda vallas on 23, puudega täiskasvanute arv 278, rahvapensioni saavad 8 inimest 

ja toitekaotuspensioni saajaid on 15 inimest. 

Töövõimetuspensionäride ja puudega täiskasvanute arv on Laheda vallas suur. Eestis on 6–

7% potentsiaalsest tööjõust mitteaktiivsed haiguse, puude või vigastuse tõttu – kehv tervis 

vähendab tööturul osalemise tõenäosust meestel 40% ja naistel 30% võrra. (Rahvastiku 

tervise arengukava 2009-2020). 
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3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
 

 
Joonis 25. Laste arv vanuses 0-19 aastat. Allikas: ESA 

 

2013. aasta seisuga elab Laheda vallas 0-4-aastaseid lapsi 57,  5-9-aastaseid lapsi 68, 10-14-

aastaseid lapsi 60, 15-19-aastaseid lapsi 100 (joon. 25). 

Põlva maakonnas on 18 lasteaeda ja 20 üldhariduskooli (2 algkooli; 12 põhikooli,  

toimetulekukoolina erivajadustega lastele Roosi Kool Põlvas; 5 gümnaasiumi/keskkooli) ning 

1 kutsehariduskool) (Põlvamaa terviseprofiil). Laheda vallas on üks põhikool (2010. aastal 

suleti Vana-Koiola kool) ning üks lasteaed, mõlemad asuvad Tilsis. Õpilaste arv on Tilsi 

Põhikoolis aastate jooksul märgatavalt vähenenud. 2004. aastal õppis koolis 138 õpilast, 2014. 

aastal on õpilaste arv 83.  

Suure osa õpilaste arvust on aastate jooksul moodustanud kõrvalmajas, Tilsi Lastekodus, 

elavad lapsed. Tilsi Lastekodu pakub asenduskodu teenust vanemliku hoolitsuseta lastele. 

Lastekodu hoone on täielikult renoveeritud. 20. septembri 2013. a seisuga on teenusel 40 last. 

Tilsi Lastekodu lapsed asuvad 2016. aastast alates elama peremajadesse ning praegune 

lastekodu hoone jääb Laheda vallale.  

Kümne aastaga on õpilaste arv Tilsi Põhikoolis vähenenud 60 võrra (joon. 26). Tilsi Põhikool 

kuulub aastast 2001 Tervist Edendavate Koolide võrgustikku. Tervist Edendavas Koolis 

(TEK) toimub koordineeritud, järjepidev tegevus eesmärgiga: 

- tõsta koolide teadlikkust tervist toetava keskkonna loomise võimalustest ja teedest;  

- muuta koolide suhtumist tervistedendava koolikeskkonna arengusse; 

- motiveerida koole tervisepoliitika rakendamisele ja tervist edendava tegevuse  

integreerimisele õppekavades ja igapäevaelus (Põlvamaa terviseprofiil). 

 

Lapse ja noore tervise ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna ja 

keskkonnaga, kus laps suurema osa ajast viibib. Laste tervise edendamiseks tuleb tegevused 

esmajoones suunata tundlikele eluperioodidele, milleks on ema rasedus ning lapse imiku- ja 

teismeliseiga (Rahva tervise arengukava). Kool panustab õpi-ja käitumisraskustega õpilaste 

toetamisele ja arendamisele, kuid probleemiks on arenguliste erivajaduste hiline märkamine 

või on märgatud, kuid vanem ei aktsepteeri õpetaja poolt antud soovitusi (pöörduda 

tugispetsialistide poole). Vanemate selline suhtumine võib olla põhjustatud ebapiisavast 

koolitamis- ja nõustamissüsteemist. Kool teeb koostööd Põlva Rajaleidja keskuse 

spetsialistidega. Regulaarselt külastab kooli psühholoog ning õpetajaid nõustab eripedagoog. 
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Koolis töötab logopeed, on olemas HEV-koordinaator. Koolis loodi 2013. aastal juurde kaks 

uut klassi, milles õpib kaks õpilast, kes on määratud üks ühele õppele. Pöörates õigel ajal 

tähelepanu arengu- ja tervisehäiretele ning riskiteguritele, on võimalik paljusid probleeme 

ennetada (Rahva tervise arengukava). 

Õpilaste arendamiseks ning vaba aja sisustamiseks on loodud mitmekülgne huviringide 

süsteem ning õpilased on aktiivselt kaasatud  meie valla kodutütarde ja noorkotkaste rühma. 

Tilsi Põhikoolis tegutsevad järgmised huviringid: kunstiring, näiteringid, laste- ja 

mudilaskoorid, poistelaul, kellade ansambel, rahvatants, loodusring ja erinevad spordiringid. 

Teise ja kolmanda klassi õpilastele toimuvad ujumisõpetuse tunnid Põlva ujulas, mille kulud 

katab haridus- ja teadusministeerium. Tilsi Põhikool teeb õpilaste haridustee jätkumise 

soodustamiseks koostööd gümnaasiumide ja kutsekoolidega ning toimub karjäärinõustamine. 

Õpilastel, kes lähevad koju koolibussiga, on võimalik jääda pikapäevarühma, kus vaba aega 

kasutatakse õppetükkide õppimiseks ja huviringides osalemiseks. 

 

Laheda vallas Tilsi külas asub lasteaed Muumioru. Lasteaias on sõime- ja aiarühm, kus 2014. 

aasta seisuga käib 36 last (joon. 27). Lasteaias on samuti käitumis- ja õpiraskustega lapsed. 

Lasteaia õpetajaid nõustab eripedagoog. Lasteaias töötab logopeed. Lasteaiale on loodud 

turvaline mänguväljak, mida ümbritseb aed ning milles on eraldatud aia- ja sõimerühma 

mänguplats. Seega on väljas vaba aja veetmine muudetud turvaliseks ning huvitavaks 

keskkonnaks.  

 

 
Joonis 26. Statistilised andmed Tilsi Põhikooli õpilaste kohta aastast 2004–2014. Allikas: 

Tilsi Põhikool 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tüdrukud 65 67 68 56 53 58 45 46 46 45 44

Poisid 76 60 76 69 66 54 50 35 45 37 37

Õpilaste arv 138 125 144 125 119 112 95 91 91 82 81
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Joonis 27.  Lasteaias käivad lapsed. Allikas: Tilsi lasteaed Muumioru 

 

 

Tilsis tegutseb avatud noortekeskus, kus töötab noorsootöötaja. Noorsootöö on noortele 

arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel 

tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja 

toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena. Noortekeskuses on võimalik lastel väljaspool 

kodu vaba aega veeta ning osaleda erinevates tegevustes ja väljasõitudel. Koostööd, 

töökasvatust ja distsipliini võimaldab iga-aastaselt toimuv õpilasmalev. Laheda vald toetab ka 

tasulisi huvikoole osalustasu maksmisega.  

Tilsi staadionil on võimalik lastel osaleda jalgpallitreeningutel ja täiskasvanutel kasutada 

jõusaali. Ka lapsed saavad kasutada jõusaali, kuid seda täiskasvanud saatja olemasolul. 

Laheda vald sai endale uue koolibussi, sest vana oli amortiseerunud. Kuna üks osa lapsi käib 

kooli ja lasteaeda koolibussiga, siis on peamiseks ohuks liikluseeskirjade järgimine bussi 

oodates ja bussist väljudes. Koolibuss toob ja viib koju ka kaugemates külades elavad 

lasteaialapsed. Eriti turvaline see pole, kuna puudub täiskasvanute järelevalve. Kuna lapsed 

käivad sügiseti ja kevaditi koolis ka jalgrattaga, on oluline teha neile sellealast koolitust, mida 

kool on ka organiseerinud. Igal kevadel on Tilsi Põhikooli õpilastel alates 10. eluaastast 

võimalik taotleda jalgrattalube. Õpilastele tuleb aeg-ajalt meelde tuletada kiivri kandmise 

vajalikkust. 

 

Õpilaste meditsiiniline tervisekontroll toimub regulaarselt igal aastal valla perearstikeskuses. 

Vajadusel saavad kõik lapsed oma muredega täiendavalt perearsti külastada. Perearst  on 

lasteaiaga ühes majas ja koolist umbes 500 meetri kaugusel. Õpilastel, kes lähevad koju 

koolibussiga, on võimalik jääda pikapäevarühma, kus vaba aega kasutatakse õppetükkide 

õppimiseks ja huviringides osalemiseks. 

Laheda valla perearstikeskusega samas hoones asub hambaravikabinet, mis on 

kaasajastamisel, et patsientidele pakkuda parimaid ravivõimalusi. Probleemiks on arsti sõnul 

kõrge hambakaariese esinemine koolilastel, mistõttu on vajalik sagedasem kontroll ning 

vanemate teavitustöö. Eestis on üldse probleemiks kõrge hambakaariese esinemissagedus 

eelkooliealistel lastel, selle sagenemine lapse vanuse suurenedes (Rahvastiku tervise 

arengukava). 

 

 



Laheda valla terviseprofiil 2014-2020 
 

- 29 - 
 

 

Haridustase 

 

Madal haridustase on oluline tervisemõjur, soodustades sageli tööpuudust ja vaesust. 

Läbilõige elanike haridustasemest annab võimaluse analüüsida paikkonna vajadust erinevate 

töökohtade järele ning aidata ennetada või vähendada tööpuudust.  

 

 
Joonis 28. Laheda valla haridustase (31. märts 2000. a). Allikas: ESA 

 

 

Haridustee katkemine ja rahvastiku tervis on omavahel seotud. Mida madalam on hariduslik 

tase, seda halvemad on tervisenäitajad ning lühem keskmine eluiga. Pöörates õigel ajal 

tähelepanu arengu- ja tervisehäiretele ning riskiteguritele, on võimalik paljusid probleeme 

ennetada. Varajase sekkumise nüüdisaegne käsitlus põhineb tervishoiu-, sotsiaal- ja 

haridusvaldkonna paindlikul koostööl, liikudes meditsiiniliselt mudelilt enam sotsiaalse 

mudeli poole. Tähelepanu vajavad sotsiaalsete probleemidega, tagasihoidliku haridusliku ning 

majandusliku taustaga peredes elavad lapsed ja noored. Nende tervise ja arengu toetamisele 

suunatud tegevused aitavad märkimisväärselt vähendada rahvastiku tervisenäitajates 

avalduvat ebavõrdsust (Rahvastiku tervise arengukava). 

2000. aasta seisuga oli Laheda vallas ülekaalus algharidusega elanikud (313 inimest), 

üldpõhiharidusega oli 267 inimest, keskeriharidusega 228 inimest, üldkeskharidus oli 

omandatud 174 inimesel, kutseharidus oli 47 inimesel. Alghariduseta oli 109 inimest. 

Kõrgharidusega inimesi on 53 (joon. 28). 

 

Kokkuvõte 

 

Õpilaste arv Tilsi põhikoolis väheneb.  2004. aastal õppis koolis 138 õpilast, 2014. aastal on 

õpilaste arv 78.  

2016. aastal asuvad Tilsi Lastekodus elavad lapsed elama peremajadesse, lastekodu praegune 

hoone jääb Laheda vallale. 

 

Probleemiks on  arenguliste erivajadustega laste hiline märkamine või on märgatud, kuid 

vanem ei aktsepteeri õpetaja poolt antud soovitusi (näiteks pöörduda tugispetsialistide poole). 
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Vanemate selline suhtumine võib olla põhjustatud ebapiisavast koolitamis- ja 

nõustamissüsteemist. 

Koolilastel on kõrge hambakaariese esinemine, mistõttu on vajalik sagedasem kontroll ning 

teavitustöö vanematele ja õpilastele. 

 

Tilsis tegutseb avatud noortekeskus, mille eesmärgiks on  noortele arendavaks tegevuseks 

tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool 

perekonda, tasemeõpet ja tööd. Noorsootöö eesmärk on luua eeldusi ja toetada noore 

toimetulekut ühiskonnaliikmena. 

 

Vallas on väga aktiivselt toimiv kodutütarde ja nookotkaste rühm. 

 

Maakonna 20 üldhariduslikust koolist on liitunud Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga  

15 kooli, nende seas on Tilsi Põhikool. Valla lasteaed ei ole liitunud Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikuga. 

 

Valla elanike seas on ülekaalus algharidus-, põhiharidus- ja keskeriharidustase. 

4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 
 
Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse.  
Valdkonna paremaks käsitlemiseks vaadeldakse selles peatükis elukeskkonnana keskkonda,  
mis ümbritseb meid väljaspool töö- ja õpikeskkonda (Rahva Tervise arengukava). 
 

4.1 Huvitegevus ja sport 
 

Märgistatud terviseradu ning eritingimustele vastavaid matkaradu Laheda valla territooriumil 

ei ole. Küll on aga võimalus iseseisvalt terviseliikumist harrastada metsateedel ja järvede 

ümbruses. Suvel on head ujumistingimused Kõrbjärvel ja Vana-Koiolas. 

 

Valla sporditegevust koordineerib Laheda Spordikulubi (SK), mis asutati eesmärgiga 

arendada ja luua paremaid tingimusi kohalikele elanikele. Täiskasvanud liikmete ametlik arv 

2013. aasta andmetel on 50 (2010. aastal oli liikmeid 29). Lisaks osalevad SK tegevuses 

aktiivselt noored ja klubi mitteliikmed. Vallas on sportimiseks täismõõtmetega staadion, 

pallimängude väljak ja koolivõimla. Tänu uuele staadionile on kasvanud harrastusspordi 

tegelejate arv vallas. Kaks ja enam korda treeningutel osalevaid inimesi on üle 60. Enim 

harrastatavateks aladeks on jalgpall (24 täiskasvanut), jõusaal (20), korvpall (10), võrkpall 

(10), kergejõustik (5).  

Joogatrennid naistele on ära jäänud, sest treeneril on  kulukas sõita ning ülemäära kallist 

treeningkorra hinda maksta ei soovita. Hetkel puudub aeroobset liikumist võimaldav tegevus 

keskealistele, sest treenerit on raske leida. 

Napimad on võimalused talviseks liikumiseks väljas, suusaraja valmistamine on kulukas, kuid 

siiani on hakkama saadud lihtsate ja käepäraste vahenditega ning talviste ilmade korral on 

suusarada tehtud staadioni kõrval olevale põllule. Lähim suusarada asub Mammastes. 

Staadioni korvpalliplatsile on tehtud uisuväljak, uisud on staadionil olemas. 

Valla tervisedendajate komisjoni algatusel toimuvad alates 2013. aastast  nädalas korra zumba 

treeningud, millest osavõtjate arv on 10-16. Samuti loodi 2014. aasta sügisel 

terviseesmaspäevade sari.  
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Vallas on kaks raamatukogu, mis asuvad Tilsi keskuses ja Lahe külas. Raamatukogudes on 

külastatavus ning laenutuste arv viimaste aastatega kasvanud. Peale raamatute ja ajakirjanduse 

laenutuse on mõlemas raamatukogus avalik internetipunkt ning korraldatakse mitmesuguseid 

näitusi, temaatilisi üritusi, laagreid.   

Lahe raamatukogu on valla vanim raamatukogu ja asub valla äärealal. Selle teeniduspiirkonda 

jääb 6 küla. Kuna juhataja täiendab ennast pidevalt noorsootöö alal, siis on ta teinud palju 

tööd noortega. Laheda vallas on üks maakonna suurimaid noorkotkaste ja kodutütarde rühmi. 

Kuid väga palju üritusi on raamatukogujuhataja teinud ka täiskasvanutele. Lahel ongi 

põhirõhk pandud  selle kandi inimeste seltsielu elavdamisele. 

Kuna Tilsi raamatukogu asub valla keskuses, siis on lugejate ja külastuste-laenutuste arv ka 

kõige suurem. Lugejate huvi äratamiseks on aastaid valla lehes avaldatud uute raamatute 

nimekirja. Oma asukohast tingituna on Tilsist saanud valla keskne raamatukogu, mis 

koordineerib teise valla raamatukogu uudiskirjanduse tellimist. Nii tagatakse lugejatele 

võimalikult lai valik kirjandust. Komplekteerimisel on  arvestatud samas majas asuva 

lasteaia  ja asulas asuva kooli vajadustega. Koostöös kasvatajate ja algklassideõpetajatega 

korraldatakse raamatukogutunde. Lugejad on raamatukogu hästi omaks võtnud - loetakse 

kohapeal ajalehti, ajakirju ja sirvitakse käsiraamatuid. 

Siit leiab ka suure lugemusega inimene endale vajalikku lugemist nii ilukirjandusest kui ka 

teaduskirjandusest. 

 

 
Joonis 29. Raamatukogude lugejate arv. Allikad: Tilsi, Lahe ja Vana-Koiola raamatukogud 
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Joonis 30. Raamatukogude külastuste arv. Allikad: Tilsi, Lahe ja Vana-Koiola raamatukogud 

 

 

Vana-Koiola raamatukogu on suletud ning seal paiknenud kirjandus on valla raamatukogude 

vahel ära jagatud. Lahe raamatukogu laenutuste arv on aasta-aastalt tõusnud, sest sealne 

töötaja töötab ka kooli raamatukogus ning laenutab Lahe raamatukogu kirjandust õpetajatele 

ja õpilastele Tilsis (joon. 31). Samuti viib ta kirjandust koju vanuritele. Tilsi raamatukogu 

külastajate arv on vähenenud. Ka lugejate arvus on sama tendents (joon. 30) 

 
Joonis 31. Raamatute kojulaenutus. Allikad: Tilsi, Lahe ja Vana-Koiola raamatukogud 

 

4.2 Transport ja teedevõrk 
 

Laheda valla ühistranspordi kättesaadavus on hea, sõidugraafik piisavalt tihe. Vallakeskuse 

Tilsi ja maakonnakeskuse Põlva vahel toimub üsna tihe ühendus.   

 

Valda läbib 68,1 km riigimaanteid. Vallateedest suurema osa moodustavad kohalikud teed – 

kokku 61 km, erateid on 15,9 km ja metsateid on 0,65 km. 
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4.3 Keskkonna mõjurid 
 

Indikaator näitab keskkonna puhtust ning võimaldab planeerida tegevusi keskkonna 

parandamiseks.  

 

Joogivee kvaliteet on üldjoontes hea, aga valla territooriumil piirkonniti erinev.  Kohati on 

normist kõrgem rauasisaldus, mis ei ole tervisele otseselt kahjulik, kuid mõjutab vee värvust 

ja veeseadmete seisukorda. Laheda vald osaleb hajaasustuse veeprogrammis, mille kaudu on 

elanikel võimalik taotleda toetust puurkaevude rajamiseks, mis oluliselt parandab joogivee 

kvaliteeti. Õhu saastavateks paikseteks allikateks on sõidukite heitgaasid, elamute, ettevõtete 

küttesüsteemid, kruusakattega sõiduteed.  Laheda vallas prügila puudub, on olemas 

jäätmejaam. Samuti on koostatud jäätmekava ning jäätmekäitluseeskiri on vastu võetud. 

Olmejäätmete kogumiseks on korraldatud olmejäätmevedu, pakendijäätmete kogumine 

toimub koostöös taaskasutus-organisatsioonidega, ohtlike jäätmete kogumine on vastavas 

kogumisjaamas. Plaanis on rajada olmejäätmete vahelaadimise jaam. 

 

Vallas puuduvad suured ja keskkonda saastavad tootmisettevõtted ning olulised 

reostusallikad. Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtusega piirkonnad ja 

rohevõrgustikud. Kõrbjärve äärde on rajatud rannaala ja korrastatud mänguväljak. 

4.4 Kuriteod ja õnnetused 

 
Laheda valla konstaabli piirkonnas registreeriti 2013. aastal 12 kuuga 164 kuritegu, mis on 

2005. aastal registreeritud kuritegude arvuga 142 võrra rohkem.  2014. aastal toimepandud 

kuritegudest avastati 41 (joon. 32). 

 

 
Joonis 32. Kuritegevuse avastamine. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

 

2013. aastal registreeritud kuritegude kõrge arv tulenes kelmustest (118) ja vargustest (17), 

kehaline väärkohtlemine (7), sõiduki joobes juhtimine (3), avaliku korra rikkumine (1). 2012. 

aastal oli enam kehalist väärkohtlemist (joon. 33). 

Varguste arv suurenes 2011. aastal (18), 2012 (16) (joon. 33). 
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Joonis 33. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

 

Joobes alaealisi tabati 2011. aastal kõige rohkem (20), järgmisel aastal arv langes, kuid 2013. 

aastal tabatute arv kasvas. Joobest juhte tabati kõige enam 2012. aastal. Kiiruseületajate arv 

on 2011.-2012. aastal kõige kõrgemad. 2013. aastal on neid tabatud oluliselt vähem. Avaliku 

korra rikkumiste arv on Laheda vallas võrreldes 2011. aastaga oluliselt langenud (joon. 34). 

 

 
Joonis 34. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

 
Kellaajaliselt toimub kõige enam väärtegusid ajavahemikkudel 00.00-01.00 ja 16.00-17.00 

(joon.35). 
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Joon 35. Laheda valla väärteod kellaajaliselt. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

Alaealiste poolt on kokku toimepandud seadusevastaseid tegusid kõige enam 2007. aastal 

(70), kõige vähem 2010. aastal (20).  Aastal 2013 on kuritegusid 25 ja väärtegusid 17 (joon. 

36). 
 

 
Joon 36. Alaealiste poolt toime pandud kuriteod ja väärteod Laheda vallas aastal 2004 - 

2013.  2013 on seisuga 19.11.2013 (10 kuud) Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

 

Ülevaade tulekahjudest 
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Joon 37. Päästeteenistuses registreeritud sündmused. Allikas: Lõuna-Eesti Päästekeskus 

 

 

Laheda vallas on kõige rohkem tulekahjusid juhtunud 2010. aastal (7 õnnetust). 2013. aastal 

oli 6 tulekahju. 8 aasta jooksul on tulekahjude arv olnud vahemikus1-7 (joon. 37). 

 

 
Joon 37. Päästeteenistuses registreeritud sündmused. Allikas: Lõuna-Eesti Päästekeskus 

 

 

Põlvamaal oli kõige rohkem tules hukkunuid 2013. aastal (joon. 37).  Siiski on tulekahjus 

hukkunute arv aasta-aastalt vähenenud, mida saab seostada ulatusliku ennetustööga ja 

suitsuandurite kasutuselevõtuga. 
 

Asutuste üle toimub riiklik järelevalve, seega on nendes tuleõnnetuste arv väike.  

 

 

Ülevaade uppumissurmadest 

 

Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldusega nr 116 on avalikult kasutatavateks  
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veekogudeks Laheda vallas Tilsi Pikkjärv, Tilsi Kõrbjärv, Vana-Koiola järv, Vana-Koiola 

Soojärv, Orajõgi, Karioja.  

 

 
Joonis 38. Uppunute arv  2013 ja 31.10.2014 seisuga. Allikas: Siseministeerium 

 

 

Põlva maakonnas oli aastal 2013 üks uppunu, 2014. a kolm uppunut. Kõige rohkem uppunuid 

oli 2013. ja 2014. aastal Harjumaal, kahel aastal kokku uppus 28 inimest (joon. 38). Suvel 

(juuni-august) uppus kokku 30 inimest (54% kogu aastast), neist 17 siseveekogudes (tiikides 

8) ning 13 meres ja piiriveekogudes. Kui kahel eelneval aastal leiti enim uppunuid 

suveperioodi alguses, siis 2013. aastal oli enim uppunuid augustis (15 ehk 27% kogu aastast) 

(joon. 39). Enamik uppunutest olid mehed, ohustatuim vanuserühm 50-59-aastased (Põlvamaa 

terviseprofiil). 

 

 
Joonis 39. Uppumiste arv 2013. a oli kokku 56 inimest. Allikas: Siseministeerium 
 

Kokkuvõte 
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Vallas puuduvad suured ja keskkonda saastavad tootmisettevõtted ning olulised 

reostusallikad. 

 

Märgistatud terviseradu ning eritingimustele vastavaid matkaradu Laheda valla territooriumil 

ei ole.  

 

Valla sporditegevust koordineerib Laheda Spordiklubi. 

 

Laheda valla tervisedendamiskomisjon tegeleb valla tervisedendamisega, tehes koostööd 

kooli, spordiklubi ja staadioniga. 

 

Vallas on kaks toimivat raamatukogu. 

 

Vallas on probleemiks kelmused, vargused, alaealiste alkoholi tarbimine ning kiiruse 

ületamine. 

 

Vallas on oluliselt vähenenud avaliku korra rikkumisi, mis on ilmselt tingitud 

kodanikujulgusest ning regulaarsetest korrapidamistest, järjepidevast reageerimisest. 

 

Vallas ei ole tulekahjus hukkunuid, 2013. aastal juhtus vallas 6 tulekahju. 

 

Vallas on kaheksa avalikult kasutatavat veekogu, uppunuid 2013. aasta seisuga ei ole. 

 

5. Tervislik eluviis 
 

5.1 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 
 

Laheda vald on väga hea keskkond tervislike eluviiside harrastamiseks. Soodne on 

looduskeskkond, kuid puudub spetsiaalselt liikumiseks hooldatud, märgistatud matkarada, 

mida saaks kasutada ka talispordialade harrastamiseks. Valla eelarves on lõik, mis toetab 

spordi- ja terviseüritusi. Osaliselt on ürituste korraldamiskulud kaetud maakondlikest ja 

vabariiklikest projektidest ning kampaaniatest, samuti toetavad sponsorid liikumisüritusi.  

Vallas on oma tervisedendajate komisjon, mille liikmed on valla elanikkonna terviseürituste 

eestvedajateks. Tilsi Põhikoolis moodustati tervisenõukogu 2010. aasta septembris. Suuremat 

rõhku tervislike eluviiside tõstmiseks laste ja noorte seas on pannud haridusasutused (kool ja 

lasteaed) ning SA Staadion. 

Valla tervisedendajate  eestvedamisel on toimunud lastekaitsepäevale pühendatud pere- ja 

õppepäevi. Korraldatakse vastlapäeva, mis propageerib läbi liikumise eesti rahvakalendri üht 

tähtpäeva ning annab võimaluse värskes õhus viibida. Sügisel toimub sügiskõnd, kevadel 

südamenädal  „Sinu sammud loevad“ jne. Ürituste korraldamisel on valla tervisedendajate 

prioriteediks saada kodust välja inimesed, kes muidu on passiivsed. 

MTÜ Laheda Spordiklubi eestvedamisel toimub erinevaid võistlussarju jalgpallis, korvpallis, 

koroonas, mälumängus.  

Tilsi Staadion teeb koostööd Laheda Spordiklubiga ning toetab tervisedendajate poolt 

läbiviidavaid üritusi. 

 

5.2 Subjektiivne tervise enesehinnang  
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Üldistuste tegemine piirkonna subjektiivse tervise enesehinnangu kohta on võimatu, kuna 

piirkonnas pole tehtud vastavasisulisi statistilisi uuringuid. Tervise Arengu Instituudist (TAI) 

on saadaval paikkonna järgi teatud uurimused, mis on allpool kajastatud. 

 

Toitumine 
Selles valdkonnas pole valla elanikele uuringuid tehtud ja selle kohta ei oska isegi 

subjektiivset hinnangut anda. TAI poolt pole läbi viidud piirkondlikke uurimusi. 

 

Füüsiline aktiivsus  

Piirkonnas pole tõenduspäraseid andmeid ega küsitlusi tehtud inimeste kehalise aktiivsuse 

kohta. Tervise Arengu Instituudis on 2006. aasta andmed Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, 

Viljandi ja Võru maakonna kohta kokku.  Kehaliselt aktiivsed 4 nädala jooksul on meestest 

kõige aktiivsemad  vanusegrupis 25-34-aastased mehed ja kõige vähem liiguvad vanusegrupis 

75 ja vanemad mehed. 16 ja vanematest meestest 55,5% vastavad, et pole olnud aktiivsed, 

ülejäänud vanusegruppides on mitteaktiivseid vastavalt vanusele: 35-44 (51,9%), 45-54 

(60,5%), 55-64 (66,4%). 

Naistest on kõige aktiivsemad liikujad 16-24-aastased ja 35-44-aastased.  Naiste 

liikumisaktiivsus väheneb peale 64. eluaastat. Naistest vastavad, et pole olnud aktiivsed 16 ja 

vanemad (68,3%),  vanuses 25-34 (67,9%),  vanuses 45-54 (66,1),  vanuses 55-64 (66,4%). 

Ülekaalulised, rasvunud  

Piirkonnas pole kaardistatud ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste osakaalu täiskasvanud 

(vanuses 16-64 aastat) elanikkonna osas. Tervise Arengu Instituudi 2006. aasta andmetel on 

kehamassiindeksi,  soo, vanusrühma ja elukoha ( Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja 

Võru maakond) järgi  kõige  rohkem  ülekaalulisi mehi vanuses 65-74 (45,2%) ja 45-54 

(44,7%). Kõige rohkem ülekaalulisi naisi on vanuses 55-64 (38,4%) ja 65-74 (35,6%).  

Kõige rohkem on rasvumist meestel vanuses 55-64 (26,8%), naistel  75 ja vanemad (45,4%). 

Alkoholi tarbimine  

Paikkonna olukorra kohta puudub selge statistiline ülevaade. Tervise Arengu Instituudis on 

uuring 2006. aasta kohta  Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna näitel.  

Kõige kõrgem alkoholi tarbimise protsent (tarbivad kolm korda nädalas ja rohkem)  on 

meestel vanuses 25-34 (17,4%), 16 ja vanemad mehed (13,5%). 

Naistel kõige kõrgem protsent vanuses 25-34 (4,0%), 16 ja vanemad naised (1,9%).   

Suitsetamine  

Tervise Arengu Instituudi uuringu kohaselt 2006. aastal Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi 

ja Võru maakonnas on tulemused järgmised: 

 Mehed, kes suitsetavad iga päev või peaaegu iga päev: kõige kõrgem protsent vanuses 35-44 

(49,2%) ja vanuses 45-54 (48,2%). 

Naised, kes suitsetavad iga päev või peaaegu iga päev: kõige kõrgem protsent vanuses 35-44 

(20,1%) ja  vanuses 25-34 (19,2%). 

Helkuri kasutamine  

Kuna harjumusi ja väärtushoiakuid  saab kujundada vaid järjepideva tegevuse ja 

teadvustamise kaudu, oleme helkuri teemaga tegelenud juba mitmeid aastaid. 
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Helkuri kandmine vanusrühma ja maakonna järgi Tervise Arengu Instituudi andmete põhjal 

Põlva maakonnas 2011. aastal on järgmine: 

Vastuseid, et kannavad helkurit alati, on kõige enam vanuses 55-70 (73,1%), kõige vähem vanuses 

15-24 (18,7%) 

Turvavöö kasutamine 

Autos turvavöö kasutamine vanusrühma ja maakonna järgi Tervise Arengu Instituudi andmete 

põhjal Põlvamaal 2011. aastal: 

Vastuseid, et kasutavad alati turvavööd, on kõige enam vanuses 55-70 (82,6%), kõige vähem 

vanuses 15-24 (57,9%). 

6. Terviseteenused 

 

Lähim haigla asub Põlvas, mis jääb valla elanikest 16 km kaugusele. Eriarstiabi teenuseid 

saavad elanikud kas Põlvast, Võrust või Tartust. Kaugemal (nt Tartus) käimisega tekivad 

transpordiprobleemid, sest bussiühendus linnaga on aasta-aastalt jäänud hõredamaks. 

Hambaraviteenust pakutakse vallas üks kord nädalas. Lähimad teenusepakkujad on Põlvas. 

 

Perearstikeskus 

Laheda valla keskuses Tilsis asub perearstikeskus, mille nimistus on 548 klienti (20.09.2013 

seisuga), neist 486 on kindlustatud haigekassa poolt. 

Ollakse liitunud peremeditsiini kvaliteediprogrammiga. Toimub regulaarne  tervisliku eluviisi 

personaalnõustamine, arvestades südameveresoonkonna haiguste suurt osakaalu ja 

diabeedihaigete aasta-aastalt suurenevat arvu. Füüsiliselt aktiivsetel inimestel on 

südameveresoonkonna haigustesse haigestumise ja suremuse risk väiksem. Palju tähelepanu 

pööratakse liikumisharjumuse propageerimisele, aidates valida personaalselt eesmärk ja 

meelepärane liikumisviis. Ooteruumis on terviseteemalised trükised. Ilmub ajakiri 

Kodutohter, mis on ooteruumis laual kõigile lugemiseks.  

Koolitervishoiu teenust  põhikoolile ja lasteaialastele pakub  perearst. 

Psühholoogilist nõustamist ja erivajadustega laste nõustamist pakutakse Põlvas Rajaleidja 

keskuses.  

7. Terviseprofiili eesmärkide saavutamise vahendid 
 

Käesolevas peatükis tuuakse ära valla tervisetegurite hindamise analüüsimisel tuvastatud 

peamised probleemid seoses rahva tervisega. Igale käsitletud valdkonnale on püstitatud 

strateegiline eesmärk ja pakutud välja võimalikud meetmed selle poole liikumiseks kuni 

aastani 2020. 

 

7.1 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 
Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna võimet tagada iga oma liikme heaolu,  

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

suurem on sidusus, seda paremad on ka tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka 

sotsiaalset turvalisust, mis on omakorda oluline tervisemõjur. Sotsiaalset turvalisust 

iseloomustavad tööhõive, vaesuse ja kihistumise näitajad. Tõrjutud sotsiaalsete gruppide 
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olemasolu on oluline risk rahva tervisele, seevastu võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs 

teenustele suurendavad sotsiaalset turvalisust ja sidusust ning parandavad tervisenäitajaid 

(Rahva Tervise Arengukava). 

 

Probleemid: 
- Suurenenud toimetulukutoetuste maksmine. Toimetulekusaaja on vaesem osa elanikkonnast. 

- Vaesus tekitab tõrjutust ja tervisenäitajate halvenemist. 

- Töövõimetuspensionäride ja puudega täiskasvanute arv on Laheda vallas suur. 

- Madal elukvaliteet, mis on tingitud madalatest sissetulekutest, perede suurest 

laenukoormusest ja motivatsiooni puudumisest. 

- Vaesusest tulenevad vaimse tervise probleemid, mis tekitavad  sotsiaalset tõrjutust ja 

põhjustavad toimetulekuraskusi. 

- Töökohtade vähesus piirkonnas ja madal palk. 

- Transpordi kasutamise võimalus. 

- Töötajate kvalifikatsioon ei vasta tööjõu nõudlusele ja tööturule naasmiseks on vaja ümber 

õppida. 

- Kõrge protsent  madala haridustasemega elanikke. 

- Suur eakate osakaal valla rahvastikust, mistõttu maksumaksjate osakaal elanikkonnast on 

suhteliselt väike. Antud olukord avaldab survet valla eelarvele ja sotsiaalsfääri võimekusele. 

- Külades puuduvad aktiivsed eestvedajad. 

 

 

 

Valdkonna eesmärk_ 
 psühholoogiline nõustamine; 

 võlanõustamine; 

 sotsiaal -ja tööturuteenuse omavaheline seostamine; 

 sotsiaalne rehabilitatsioon; 

 töö võimaldamine ja tööharjumuse  taastamine; 

 toetatud töötamine; 

 transpordi korraldamine; 

 elukestev õpe; 

 küladesse aktiivsete inimeste leidmine, suhtlemine ja koostöö külavanematega. 

 

Võimalikud meetmed: 
 edendada inimeste vaimse tervise alast teadlikkust, sh suunates tähelepanu 

depressiooninähtude varajasele äratundmisele ja kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse 

tagamisele; 

 panustada tervist enim mõjutavatesse sotsiaalsetesse valdkondadesse nagu töötuse, 

vaesuse, kodutuse ja tõrjutuse ennetamisse; 

 toetada koostöö- ja toetusvõrgustike ja huvialaühenduste tegevust ning luua inimeste 

omaalgatust ja sotsiaalset aktiivsust soosiv keskkond. 

 

7.2 Laste tervislik ja turvaline areng 
 

Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale  

käitumisele. Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja  

tehiskeskkond, lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh  

haridus- ja tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab  

lastele neid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja  
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käitumine. Lapse ja noore tervise ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna  

ja keskkonnaga, kus laps suurema osa ajast viibib. Laste tervise edendamiseks tuleb  

tegevused esmajoones suunata tundlikele eluperioodidele, milleks on ema rasedus ning  

lapse imiku- ja teismeiga. Investeering haridusse võrdub investeeringuga tervisesse (Rahva 

Tervise Arengukava). 

 

Probleemid 
- Õpilaste arv Tilsi põhikoolis väheneb.  2004. aastal õppis koolis 138 õpilast, 2014. aastal on 

õpilaste arv 78.  

- Probleemiks on  arenguliste erivajadustega laste hiline märkamine või on märgatud, kuid 

vanem ei aktsepteeri õpetaja poolt antud soovitusi (nt soovitus pöörduda tugispetsialistide 

poole). Vanemate selline suhtumine võib olla põhjustatud ebapiisavast koolitamis- ja 

nõustamissüsteemist. 

- Kõrge hambakaariese esinemine koolilastel, mistõttu on vajalik sagedasem kontroll ning 

teavitustöö vanematele ja õpilastele. 

- Valla elanike seas on ülekaalus algharidus-, põhiharidus- ja keskeriharidustase. 

 

Valdkonna eesmärk: 
 tugispetsialistide kättesaadavus; 

 varajane märkamine (imikud); 

 teavitustöö õpilastele, vanematele; 

 tähelepanu  sotsiaalsete probleemidega, madala haridusliku ning majandusliku seisuga 

peredes elavatele lastele ja noortele.  

Võimalikud meetmed: 
 edendada koostööd ja võrgustikutööd erinevate spetsialistide vahel (tervishoiutöötajad, 

sotsiaaltöötajad, pedagoogid jt) eesmärgiga tagada teenuste järjepidevus ning vastavus 

perede ja laste vajadustele; 

 tõhustada kuni 1-aastaste laste arengu- ja tervisehäirete varajast avastamist, vanemate 

nõustamist;  

 suurendada vanemate teadlikkust hambakaariese tekkimise põhjustest ning vajadusest 

ravida hambaid. Koostöö lasteaia, kooli, hambakabineti vahel. Üldine elanikkonna 

teavitustöö. 

 

7.3 Tervist toetav keskkond 

 
Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles 

aastate pärast (näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). Sageli mõjutab 

inimese tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on keskkonna mõju 

tervisele kompleksne ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, mille jooksul 

nad tervist mõjutavad (Rahva Tervise Arengukava). 

 

Probleemid: 
- Märgistatud terviseradu ning eritingimustele vastavaid matkaradu Laheda valla 

territooriumil ei ole.  

- Vallas on probleemiks kelmused, vargused, alaealiste alkoholi tarbimine ning kiiruse 

ületamine. 

- Vallal puudub saun. 

 

Valdkonna eesmärk: 
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 erinevate sihtrühmade teadlikkuse tõstmine elu-, töö- ja õpikeskkonnast lähtuvatest 

terviseriskidest ja nende maandamise meetmetest; 

 alkoholi kättesaadavuse ja tarvitamise üle järelevalve tõhustamine. 

 

Võimalikud meetmed: 
 tervist toetava elukeskkonna arendamine ja elukeskkonnast tulenevate terviseriskide 

vähendamine; 

 tõhustada elu-, töö- ja õpikeskkonna järelevalvesüsteemi (erinevatel tasanditel), 

arendada tugev ja koordineeritud koostöö. 

 

7.4 Tervislikud eluviisid 
 

Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud,  

teadlikkus, oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, 

sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist 

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

Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade esindajatega koostöös viia 

ellu abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava keskkonna kujundamiseks. Tuleb suurendada 

kehalist aktiivsust soodustavate võimaluste ja täisväärtusliku toidu kättesaadavust, vähendada 

füüsilist ja psüühilist sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ja nõudlust nende järele ning 

soodustada turvalist käitumist liikluses, olmes ja vaba aja veetmisel  (Rahva Tervise 

Arengukava). 

 

Regulaarsed liikumisharrastused Laheda vallas, nende mõju inimese tervisele. 

 

Suusatamine - Suusatamine on parim vastupidavusala talvisel ajal. Suusatamine tugevdab 

südant ja vereringet, hingamist, ainevahetust. Vähe on spordialasid, kus on üheaegselt 

koormatud ligi 90%  lihaseid. Kuigi liikumine on sarnane käimise ja jooksmisega, on 

koormus liigestele, kõõlustele ja sidemetele märksa väiksem. Seetõttu on suusatamine sobiv 

spordiala ka ülekaalulistele. Suusatamine parandab koordinatsiooni, tugevdab rinna- ja 

õlavöötme lihaseid, parandab jalgade jõuvastupidavust ja suurendab organismi 

põhivastupidavust. Suusatamine on hea lisaspordiala ka teiste alade harrastajatele. Laheda 

vallas puudub hooldatud suusarada. Rada on käepärast vahenditega rajatud staadioni kõrval 

olevale põllule, kuid probleemid on korrashoiuga. 

 

Uisutamine - Uisutamine on aktiivne meelelahutus, mis sobib nii vanale kui noorele, peredele 

kui paaridele. Samas on siiski eelduseks teatud füüsiline vorm, et saaks uisutamist täiel rinnal 

nautida. Laheda vallas on vastavalt talvisele ilmale tehtud uisuväljak staadioni 

korvpalliplatsile, kuid selle rajamine on kulukas. 

 

Matkad - füüsilise koormuse positiivne mõju ei ilmne alles vanas eas, vaid selle häid külgi 

märkad kohe. Liikuv eluviis on hea kogu organismile, sh ka ajule, kuid kõige paremini mõjub 

see südamele. Laheda vallas puudub märgistatud matkarada. Küll aga on võimalik liikuda 

ümber järvede ning külavaheteedel.  

 

Kepikõnd on kõigile jõukohane 

Kepikõnd on suurepärane vahend istuvast eluviisist tingitud hädadest vabanemiseks ning 

nende ennetamiseks. Ka Laheda vallas on juba mõned inimesed endale kepikõnniks vajalikud 

http://www.puhkaeestis.ee/et/things-to-see-and-do/estonia-for-people-like-you/families-and-kids
http://www.puhkaeestis.ee/et/things-to-see-and-do/estonia-for-people-like-you/families-and-kids
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vahendid muretsenud ning treenivad innukalt parkides ja metsateedel aastaringselt. Kepikõnd 

on spetsiaalselt välja töötatud tänapäeva, valdavalt istuvat tööd tegeva inimese jaoks, sest 

kepikõnd võimaldab meil looduses lõõgastuda, nautida ilusat ilma, sõpradega vestelda ning 

samal ajal saavutada kõik aeroobse treeningu positiivsed efektid. Laheda valla 

terviseesmaspäevade sari on suuresti kepikõnnil põhinev. Liikumiseks on kasutatud Pikkjärve 

ringi ja Männi metsa vahelist teed läbivat ringi. Regulaarseid harrastajaid on siiski vaid 3-4 

inimest. 

Kepikõnni eelised võrreldes tavalise kõnniga:  
 suurendab vastupidavust;  

 vähendab koormust põlve-, puusa- ja pöialiigestele ning selgroole;  

 aitab kiiremini laugeid tõuse läbida;  

 aitab paremini ebastabiilsel või libedal pinnasel tasakaalu hoida;  

 parandab rühti käimisel;  

 keppe saab kasutada võimlemisvahendina;  

 hoiab kurjad koerad eemal.  

 

Kepikõnni eelised võrreldes jooksuga:  
Vähendab oluliselt koormust põlve-, puusa- ja pöialiigestele ning selgroole. Ka vähe 

treeninud inimesed saavad omavahel kogu treeningu vestelda. Väiksema intensiivsuse tõttu on 

väiksem ületreeningu oht.  

Rõhku tuleb panna selliste vaba aja veetmise võimaluste arendamisele, mis kujundavad 

regulaarset liikumisharrastuse soovi. Rohkem tuleks tähelepanu pöörata ka juba loodud 

liikumisvõimaluste tutvustamisele – on ju Laheda vallas äsjavalminud staadion, arvukalt 

vähese liiklusega teid ja ilusaid metsaradu, kuid organiseeritud tegevus ja entusiastlik 

eestvedaja praegu puudub, samuti oleks vajalik õppepäevade tsükkel, kus treener õpetaks 

õigeid võtteid kõndimisel, venitusharjutusi ja tutvustaks nii sammumõõturit kui ka pulsikella. 

Teavitustööga küll tegeletakse järjepidevalt, kuid terviseteemaliste kampaaniate sõnum on 

tihti laialivalguv. Tahame saavutada, et kampaania rõhuasetus oleks tegelikule sihtrühmale, 

mitte massidele. Külade kaupa teemale lähenedes jõuab sõnum  nendeni, kes seda infot ise 

otsida ei oska, aga kellel tegelikult oleks muutust vaja. 

 

Ujumisoskus kui  võimalus säilitada pikk eluiga 
 

Viimastel aastatel on üle Eestimaa korraldatud ujumiskursusi täiskasvanutele ja ajakirjandus 

väidab, et enamik õppijaid omandab elementaarse ujumisoskuse. Subjektiivsed  küsitlused 

näitavad, et kui ujumisoskus puudub täiskasvanutel, siis ka nende lapsed ei oska ujuda. 

Ujumisoskus on reeglina halb inimestel, kes ei ole kasvanud keskkonnas, kus on siseujula või 

suvel avatud veekogu.  

Ujumine on spordiala, mis sobib kõigile, see avaldab inimorganismile head mõju, teeb keha 

painduvamaks, selgroo liikuvamaks, parandab rühti, verevarustust, kopsude ventilatsiooni, 

tõstab vastupidavust külmetushaigustele, aitab vabaneda liigsest kehakaalust.  

 

Ujumisel on palju positiivseid mõjusid tervisesportlasele: 
 tugevdab südame-vereringet, aitab ennetada ainevahetushaigusi, taastuda 

vigastustest;  

 aitab olla terve ja heas kehalises vormis kõrge eani; 

 arendab kõhulihaseid, seljalihaseid, käte ja jalgade ning rindkere lihaseid; 

 parandab liikuvust;  
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 aitab põletada  kaloreid, on positiivne nii kaelalihastele, õlavöötmele kui ka 

seljalihastele; 

 kasulik ülekaalulistele, südame- ja vereringe haiguste korral, sest vees on keha 

tunduvalt kergem ja liigutuste sooritamine on lihtsam. 

Laheda vallas käivad algklasside õpilased õppekava raames ujumisõpetust saamas. Suvel on 

ujumise harrastamiseks vallas väga soodsad tingimused (korrastatud rannaalad). Talvel on 

lähim ujula Väimelas või Põlvas. 

 

Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 
 

Tervislikku eluviisi paikkonnas peaks toetama kõik üritused, mis vallas toimuvad. 

Spordiklubi, kultuurijuht, tervisedendajad vallas, kool, lasteaed -  kõikides üritustes peetakse 

silmas ka tervislikke eluviise. 

Toimuvad mitmed üritused: südamenädal, “Sinu sammud loevad”, vastlapäev, 

lastekaitsepäev, isadepäev, perepäev, koroonaõhtu, võrkpall 2 korda nädalas, zumba 

treeningud, “Lahedalt lendama” jne. Probleemiks on elanike vähene üritustel osalemine. 

Vajalik oleks sellekohane uuring, millised on elanike ootused ürituste sisu, toimumiskoha ja 

kellaaja suhtes. 

 

Tervisealase teabe kättesaadavus  
 

Tervisealase teabe kättesaadavus on hea, kui on soovi ja huvi kuulata, kuulda võtta, järgida. 

Meedias kajastatakse tervisega seonduvaid teemasid väga sageli ja laialdaselt. Igas 

perioodikaväljaandes on nurk tervisetõdedele.  

Tervise Arengu Instituudi poolt on palju erinevaid kampaaniaid, mida kajastatakse 

televisioonis ja ajakirjanduses.  

Laheda vallas toimuvatest terviseüritustest saavad elanikud teavet läbi vallalehe, Facebooki, 

plakatitelt, mis pannakse iga küla teadetetahvlile. Oleme üritusi reklaaminud ka Lõunalehes. 

Maavalitsusega koostöös tehtud ürituste info on üleval Põlvamaa kodulehel. Valla kodulehel 

ja e-koolis on teave ürituste kohta. Perearstikeskuses on erinevad voldikud, millel on 

kajastatud erinevad teemad. 

8. Kokkuvõte 
 Tervise ebavõrdsuse vähendamiseks on vajalik tagada kõigile inimestele ja lastele 

võrdsed osasaamise võimalused tervislikest eluviisidest ning nõu ja abi raskustest 

ülesaamisel. Puudub elanike tervise objektiivne enesehinnang (suitsetamine, 

toitumine, füüsiline aktiivsus, ülekaal, rasvumine, alakaal, alkoholi tarbimine). Vajalik 

on läbi viia sellekohane uurimus vallaelanike seas. 

 Vaja on leida vahendeid tervise- ja suusaradade rajamiseks ja pidevaks korrashoiuks 

ning nii spordi kui kultuuriga vabal ajal tegelevate inimeste, aktiivsete eestvedajate 

toetamiseks ja ürituste finantseerimiseks. 

 Tõhustada kuni 1-aastaste laste arengu- ja tervisehäirete varajast avastamist, vanemate 

nõustamist.  

 Vaja on igasse külla leida aktiivne eestvedaja ning valla poolt leida vastutav inimene, 

kes sellega tegeleb, et külades elavad inimesed saaks kaasatud kogukonna 

tegemistesse. Toetada koostöö- ja toetusvõrgustike ja huvialaühenduste tegevust ning 

luua inimeste omaalgatust ja sotsiaalset aktiivsust soosiv keskkond. 

 Oluline on säilitada elanikele esmavajalike avalike teenuste kättesaamine ja kvaliteet, 

peatada teenuste kaugenemine ning ääremaastumine, seeläbi ennetada vallast 

väljarännet. 
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 Kohalik omavalitsus saab toetada uute töökohtade loomist ja ettevõtlikkust, aidata 

koostöös riiklike struktuuridega ning äriettevõtete ja kolmanda sektoriga tööturult 

väljalangenuid. Selleks on vajalik finantsvahendite, koostööpartnerite ja 

sotsiaalvõrgustike olemasolu, samuti entusiastlikke ja motiveeritud eestvedajaid. 

Tuleb panustada tervist enim mõjutavatesse sotsiaalsetesse valdkondadesse nagu 

töötuse, vaesuse, kodutuse ja tõrjutuse ennetamine. 

 Alkoholi kättesaadavuse ja tarvitamise üle tuleb tõhustada järelevalvet, kontrollida 

alkoholiseaduse täitmist. 

 Vallas on olemas võimalused muuta oma eluviis tervislikumaks. 

 Vallas on kogemus tervistedendavate ürituste korraldamiseks. 

Visioon: võimaldada vallas elavatele inimestele mitmemõõtmelist tervist -  nii füüsilist heaolu 

(positiivne kehatunnetus, haigussümptomite puudumine), psühholoogilist heaolu (rõõm, 

õnnetunne, rahulolu eluga) kui  ka tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elumõtte 

tunnetust. 

 

Strateegilised eesmärgid: 

 jätkata tervistedendavate ürituste traditsioone; 

 riskiteguritega peredes kasvavate  laste varajane märkamine, toetamine, abistamine; 

 külades on aktiivsed eestvedajad; 

 kaardistada elanike tervise objektiivne enesehinnang. 

Tegevused: 
 toetada ürituste korraldamiseks rahaliste vahendite leidmist; 

 toetada organisatsioone ja projekte, mille eesmärgiks on tervisliku eluviisi 

 soodustamine, kogukonna kaasamine; 

 toetada mittetulundusühingute tervistedendavaid tegevusi ja projekte; 

 toetada elanike terviseseisundit ja -käitumist kaardistavaid uurimusi. Määrata kindlad 

inimesed, kes seda teostavad. 

9. Tegevuskava aastateks 2014-2020 
 

Tegevus 
 

Eesmärk Aeg Läbiviija 

Terviseprofiili järjepidev 

täiendamine, vastavalt 

uuenevatele andmetele 

Täiustatud 

andmebaas 

2014-2020 Valla tervisedendajate 

komisjon 

Tegevuskava täiendamine 

ja ülevaatamine  

Täiustatud 

andmebaas 

2014-2020 Vallavalitsus, 

tervisedendajad 

Vallalehte järjepidev teave 

tervisest ja 

tervistedendatavatest 

üritustest 

Kättesaadav info, 

teadlikkus 

2014-2020 Vallavalitsus, 

tervisedendajad 

Koolitus külaseltside 

aktivistidele 

Kogukondade 

sidususe 

suurendamine 

2014-2020 Vallavalitsus, 

koolitusfirmad, kolmas 

sektor 

Lapsevanemate koolitus Laste turvalisuse 

suurendamine 

 Vallavalitsus, 

haridusasutused, koolitajad 

Arendada kohalike 

omavalitsuste suutlikkust  

rahvastiku tervise 

Paikkondlik, 

järjepidev  

tervisedenduslik 

2014-2020 Vallavalitsus, 

haridusasutused, perearst, 

TAI,  
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hindamisel ja  

analüüsimisel ning 

tervisedenduslike  

sekkumiste planeerimisel 

ja elluviimisel 

 

areng 

 

Sotsiaalse riskirühma laste 

märkamine, kaasamine, 

toetamine 

Laste võrdsete 

võimaluste 

suurendamine 

2014-2020  

Haridusasutused, 

tugispetsialistid 

Arendada koostöös 

partneritega innovaatilisi  

tervist toetavaid vaba aja 

veetmise võimalusi  

(liikumisharrastusüritused) 

 

Aktiivsed 

elanikud, aktiivne  

tervislik puhkus 

 

2014-2020 Maavalitsus, kool, 

vallavalitus, spordiklubi, 

staadion 

Toimetulekutoetust 

saavate perede lastele  

toetavate meetmete 

planeerimine ja  

rakendamine 

 

Laste võrdsed 

võimalused, 

terviseprobleemide 

ennetustöö 

2014-2020 Vallavalitsus 

Tervise- ja matkaraja 

loomine 

Elanikkonna 

liikumisaktiivsuse 

suurendamine 

2014-2020 Vallavalitsus, RMK, 

Laheda SK,  MTÜ Laheda 

Jahiselts, kolmas sektor 

Elanike objektiivse 

tervisehinnangu 

kaardistamine.  

Tervishoiuteenuste 

jätkusuutlikkuse 

tagamine 

2014-2020 Vallavalitsus 

Ohutusalased 

ennetustegevused  

Elanikkonnale (tule-, vee-, 

liiklus- ja  koduohutus, 

esmaabi) 

 

Teadlikkus ja 

turvalisus.  

Vähenenud 

riskikäitumine. 

 

 

2014-2020 

Vallavalitsus, Põlvamaa 

Punaseristi Selts, 

päästeteenistus, politsei   

Nõustamisteenuste 

arendamine (kriisi-,  

võlanõustamine, 

toitumine, alkoholism,  

suitsetamine, 

sõltuvusained) 

 

Kättesaadavad 

teenused, teadlik  

elanikkond 

 

2014-2020 Vallavalitsus 
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Lisad 
 

Lisa 1. Laheda valla asend Põlvamaal 
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Lisa 2. Laheda valla rahvastik külade kaupa seisuga 01.01.2013. a  
 

Küla Elanike arv 

Tilsi 368 

Vardja 120 

Vana-Koiola 86 

Roosi 67 

Pragi 72 

Mustajõe 52 

Suurküla 98 

Himma 121 

Lahe 90 

Joosu 99 

Naruski 47 

KOKKU 1220 
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Lisa 3. Laheda vallas registreeritud MTÜ-d 
 

Korteriühistu Himma  

Korteriühistu Joosu  

Korteriühistu SAARA  

Korteriühistu Tilsi I  

Korteriühistu TILSI II  

Korteriühistu Tilsi III  

Korteriühistu TILSI KODA  

Lahe Külaselts  

Laheda Jahiselts  

Laheda Spordiklubi  

Laheda Naised Lahedalt  

Laheda Valla Team  

Lahedalt Lendama  

Luhtsi  

Tilsi Küla Taluperede Veeühistu  

TILSI KÜLASELTS  
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Lisa 4. Kasutatud kirjandus 
 

Eesti Statistika. https://estat.stat.ee/sa-

auth/login?TARGET=https%3A%2F%2Festat.stat.ee%2Fvalisportaal%2Fj_s

pring_cas_security_check 

Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011. Põlvamaa raport . TAI 

Põlvamaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2013-2016.  

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020.  
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Lisa 5. Laheda valla terviseprofiili koostamisele aitasid kaasa 

 
 

Laheda valla terviseprofiili koostajad avaldavad tänu  

 

Siseministeeriumile 

 

Tilsi Põhikoolile 

 

Tilsi lasteaiale 

 

Vana-Koiola rahvamajale 

 

Põlva politseiprefektuurile 

 

Päästeametile 

 

Laheda valla sotsiaaltöötajale 

 

Sotsiaalkeskuse juhatajale 

 

Tilsi raamatukogule 

 

Lahe raamatukogule 

 
 


