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SISSEJUHATUS 
 
Helme valla terviseprofiil on arengudokument, mille eesmärgiks on kaardistada vallaelanike 
tervislikku seisundit, seda mõjutavaid tegureid ning pakkuda välja lahendusi probleemide ja 
kitsaskohtade lahendamiseks. Terviseprofiili alusel on kokkuvõttes võimalik suurendada kohalike 
elanike heaolu, tõsta nende elukvaliteeti ning juhtida tähelepanu inimeste tervisliku seisundi ja 
omavalitsuse tegevuste vahel. Ühtlasi on tegemist Helme vallas esmakordselt niivõrd suures mahus 
läbiviidava uuringuga omavalitsuse territooriumil elavate inimeste tervisliku seisundi kohta. 
 
Terviseprofiili esimeses osas analüüsitakse erinevatele andmekogudele tuginedes Helme valla 
elanike hetkeolukorda järgmistes valdkondades: sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused, laste ja 
noorte turvaline ja tervislik areng, tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond, tervislikud eluviisid ning 
terviseteenused. Arengudokumendi teises osas on valdkondade kaupa välja toodud peamised 
kitsaskohad, eesmärgid ja elluviidavad tegevused aastatel 2015-2016 – tegevuskava kattub suures 
osas kehtiva Helme valla arengukavas väljatooduga. 
 
Helme valla ja selle elanike tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi 
poolt koostatud “Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine“ juhendmaterjalis 
toodud indikaatorite abil. Indikaatorite ehk terviseprofiili sisendite aluseks on elanikkonna 
statistilised näitajad; info ja arvamused, mis on kogutud kogukonnaliikmetelt, otsuse tegijatelt ning 
tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt. Andmed on kirjeldatud aastate kaupa, toomaks välja 
võimalikke muutusi ja trende. Terviseprofiilis väljatoodud arvuliste andmete kirjapanekul on 
lähtutud Statistikaameti, Tervise Arengu Instituudi, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Eesti 
Töötukassa, Maksu- ja Tolliameti, Rahandusministeeriumi, Helme Vallavalistuse ja Tõrva 
Linnavalitsuse andmetest. Paljud terviseprofiilis väljatoodud andmed on seisuga 2013 või 2014 – 
põhjuseks asjaolu, et Statistikaametil ega teistel andmekogumisega tegelevatel organisatsioonidel ei 
ole uuemat informatsiooni. 
 
Käesoleva terviseprofiili koostamise käigus ei viidud läbi küsitlusi Helme valla elanike 
tervisekäitumise ja subjektiivsete tervisehinnangute kogumiseks. Nimetatud tegevus on aga 
käesolevas terviseprofiilis välja toodud ühe prioriteetse tegevusena. Helme valla terviseprofiili 
koostamiseks moodustati meeskond kuhu kuulusid volikogu esimees Ave Visor, vallavanem Tarmo 
Tamm, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Liivi Arro, sotsiaalkomisjoni esimees Maija Pallon ja  
komisjoni liikmed, revisjonikomisjoni esimees Tõnis Järv ja komisjoni liikmed, maaelukomisjoni 
liikmetest Harry Mägi, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Andrus Lepikov, Ritsu spordisaali 
treener Erki Säks, valla sotsiaalnõunik Anne Kalme, vallasekretärTiina Õunpuu. 
 
Helme valla terviseprofiil on kinnitatud Helme Vallavolikogu poolt 2014. aasta detsembris. 
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1. HELME VALLA TERVISEPROFIILI INDIKAATORID 
 
1.1 ÜLDANDMED 
 
1.1.1 TERRITOORIUM 
 
Helme vald asub Valgamaa lääneosas, olles täiel määral ümbritsemas Tõrva linna. Tõrva-Helme 
piirkond (koosneb Tõrva linnast, Helme ja Põdrala ning Hummuli valdadest) piirneb lõunast Läti 
Vabariigiga, idast ja põhjast Hummuli ja Puka valdadega ning läänest Viljandimaal asuvate Karksi 
ja Tarvastu valdadega. 
 
Valla keskus asub Tõrva linnas. Tõrva linn on kogu piirkonna tõmbekeskuseks ning omab 
keskusena mõju Helme, Põdrala, Puka ja Hummuli (Koorküla piirkond) valdade elanikele 
Valgamaalt ja Tarvastu valla (Suislepa piirkond) elanikele Viljandimaalt. Tõrva linn on kogu 
piirkonna ajalooliseks majandus-, haridus- ja administratiivkeskuseks, mida omakorda rõhutab 
omavalitsuste ühine tugev ajalooline taust (Helme piirkond on osa ajaloolisest Mulgimaast). 
 
Maastikuliselt kuulub Helme piirkond Sakala kõrgustiku kaguossa, kus võib kohata kõiki Lõuna 
Eesti maastikutüüpe. Piirkonnas on valdavalt künklik maastik mõhnade ja otsmoreenidega. 
Piirkonna aluspõhja moodustavad ligikaudu 400 m paksusega Kambriumi, Ordoviitsiumi ja Siluri 
ladestu kihid, mis maapinnal ei paljandu. Aluspõhjast paljanduvad Keskdevoni Burtinieki lademe 
liivakivi kihid, mida on võimalik jälgida Õhne jõe paljanditel. Aluspõhja katab kvaternaarsete setete 
kompleks (glatsiaalsed, limnoglatsiaalsed ja fluvioglatsiaalsed setted). Pinnakatetest domineerib 
moreen. Hajutatult esinevad kruusad-liivad, liivsavid ja soosetted. Ehitusgeoloogiliselt on pinnased 
valdavalt hea kandevõimega, kuid ehitustegevust võib piirata reljeef. 
 
Riikliku tähtsusega väärtuslikuks maastikuks on Helme ümbrus, hõlmates ligi 1391 ha. Ala sisse 
jäävad Helme alevik, Kirikuküla ja Möldre küla. Ala väärtus seisneb vaheldusrikkas maastikus ning 
ajaloolistes objektides. Alal on Sakala kõrgustikule omased kõrgendikud ja nende vahele jäävad 
sügavad orud. Lossimägedes kasvavad puud moodustavad koos endise Helme mõisa pargiga 
vabakujulise pargi. Pargis on rohkesti vene ja euroopa lehiseid, halle ebatsuugasid, täpilisi viirpuid, 
siberi nulge, mitu suurt elupuud, kokku 28 liiki. Tõrva linna ääres asub Pokardi oja org (Tikste org), 
mis on järsuveeruline ürgorg, mille 150-250 meetri laiune lamm algab Helme kirikumõisa alt ja 
suubub Õhne jõe orgu. Alal asuvad ka ordulinnuse varemed, Helme koobastik ja Ohvriallikas, 
Helme kolmelöövilise maakivist kiriku varemed. Endises Helme pastoraadihoones on kohalike 
kodu-uurijate sisustatud Helme koduloomuuseum. Helme kalmistu, kus on tuntud rahvusliku 
liikumise tegelaste, kirjameeste, pedagoogide ja teadlaste hauad. Kalmistust põhja pool Kõrgemäe 
paljandil asub ohvrikivi, nn "Orjakivi". Alal on head võimalused loodus-ja kultuuriturismi 
arendamiseks. 
 
Helme valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 
 
Kaitsealused pargid 
Barclay de Tolly mausoleumi park 
Helme kiriku park 
Helme lossipark 
Holdre männikud 
 
Hoiualad 
Helme jõe hoiuala (pindala 4,582 ha) 
Õhne jõe hoiuala (46,5 ha, lisaks Helme vallale hõlmab ka Hummuli valda ja Tõrva linna) 
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Kaitstavad üksikobjektid 
Helme koopad 
Helme ohvrikivi ümbrus, Kõrgekalda (Kõrgemäe) paljand 
 
Helme valla eripäraks on paiknemine kahe maakonna ja kahe riigi piiril, suur kaugus (mööda 
maanteed 220 km) Tallinnast ning Tõrva linna paiknemine valla sees. Suurematest teedest läbib 
valda Valga-Uulu maantee. Rahvastiku tihedus on umbes 8 inimest ruutkilomeetril. 
 
Helme valla pindala on 312,73 km2, ulatus põhjast lõunasse on 19 km, idast läände 25,5 km. Valla 
territoorium jaotub 14 külaks ja üheks alevikuks. Asustus paikneb peamiselt valla põhjaosas, 
lõunaosas Läti piiri ääres on valdavad metsased liivikud ja samas asuvad ka mitmed järved (Lasa, 
Märdi, Mäsajärv, Tündre). Valla piiresse jäävad Holdre männikute kaitseala ja Tikste kaitseala. 
Metsamaa hõlmab valla territooriumist 52 %. 
 
Helme valla kaugus maakonnakeskusest Valgast on ligikaudu  30 km, Lõuna- Eesti tõmbekeskusest 
Tartust ligikaudu 65 km ja Eesti Vabariigi pealinnast Tallinnast 220 km. 
 
Joonis 1. Helme valla territoorium (allikas: https://www.google.ee/maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Helme vallas asub kokku kaheksa järve – Egeri  järv (3,2 ha), Lagesoo järv (18,3 ha), Tündre järv 
(72,9 ha), Lasa järv (8,5 ha), Mäsa järv 5,5, Pupsi järv ( 8,3 ha), Petajärv (3,6 ha) ja Eenuse järv (6,5 
ha). Helme valla territooriumil asub ka neli paisjärve: Kalme paisjärv Jõku jõel Kalme külas, Roobe 
paisjärv Jõku jõel Roobe külas, Taagepera paisjärv Õhne jõel Taagepera külas ja Vanaveski paisjärv 
Õhne jõel Holdre külas. Helme valla territooriumil asub 5 jõge, 5 oja, 2 kraavi. Veekogude andmed 
on välja toodud allpool. 
 
Tabel 1. Helme valla territooriumil asuvate vooluveekogude andmed (allikas: Helme 
Vallavalitsus) 
 

Vooluveekogu nimetus Valgala pindala km2 

Väike-Emajõgi 1 380 

Õhne jõgi 573 

Helme jõgi 95 

Jõku jõgi 82,8 

Atse jõgi 28 



 

Pokardi oja 

Koriste oja 

Eenuse oja 

Saksiniidu oja 

Ikepera oja 

Lagesoojärve kraav 

Jaoma piirikraav 

  
 
Joonis 2. Maaomand Helme vallas seisuga 01.04.2014 (allikas: Helme Vallavalitsus
 

 
Seisuga 01.04.2014 on riigi maakatastris registreeritud 2143 katastriüksust pindalaga 30640,9 ha,
mis moodustab 98% Helme  valla territooriumist. Valla pindala lahtikirjutatuna jaguneb järgmiselt: 
riigimaad 11738,9 ha, munitsipaalomandis olevat maad 45,8 ha, eramaad 18
registreerimata jätkuvalt nn. riigi maid on 632,4 ha.
 
Maakasutuse eripära arvestav maakasutuslikul alusel käsitletav liigestus on Helme vallas välja 
kujunenud juba mõne sajandi eest. 20. sajandi põllumajandusmaa omaduste parandamine 
(maaparandus, kultuurtehnilised tööd, põldude massiivistamine) on ainult süve
põllumajandusmaastiku domineerimist valla põhjapoolmikul. Looduslikud metsaalad toimivad kui 
puhversüsteemid põllumajandusmaastikele ning need on vajalikud kompensatsioonialad 
(puhversüsteemid) Sakala kõrgustikule iseloomulikus kultuur
 
Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks on järgmised alad: 
Taagepera külas kavandatavad kompaktse asustusega maa
Ala külas kavandatavad kompaktse asustusega maa
Helme alevik ja Peebu tootmisala
Linna küla kavandatavad kompaktse asustuse
Patküla küla kavandatavad kompaktse asustusega maa
Roobe küla tootmisalad  
Pettajärve aiandusühistu elamumaa 
miljööväärtuslikud alad;  
Väike- Emajõe lautrikohad 
puhkeala, kui seal on planeeritud puhkemajanduslike teenuste osutamine või v

11,4 

19,6 

10,8 

31,4 

17,6 

17,6 

21,1 
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puhversüsteemid põllumajandusmaastikele ning need on vajalikud kompensatsioonialad 
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Seisuga 01.04.2014 on riigi maakatastris registreeritud 2143 katastriüksust pindalaga 30640,9 ha, 
mis moodustab 98% Helme  valla territooriumist. Valla pindala lahtikirjutatuna jaguneb järgmiselt: 
riigimaad 11738,9 ha, munitsipaalomandis olevat maad 45,8 ha, eramaad 18 856,2 ha, katastris 

Maakasutuse eripära arvestav maakasutuslikul alusel käsitletav liigestus on Helme vallas välja 
kujunenud juba mõne sajandi eest. 20. sajandi põllumajandusmaa omaduste parandamine 
(maaparandus, kultuurtehnilised tööd, põldude massiivistamine) on ainult süvendanud 
põllumajandusmaastiku domineerimist valla põhjapoolmikul. Looduslikud metsaalad toimivad kui 
puhversüsteemid põllumajandusmaastikele ning need on vajalikud kompensatsioonialad 

puhkeala, kui seal on planeeritud puhkemajanduslike teenuste osutamine või vajalik on liigendada 
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ja korrastada puhkeala seesmist struktuuri. 
 
Elamumaa 
Traditsiooniliselt väljakujunenud asustusmustrit Helme vallas ei ole kavas muuta. Üldplaneeringuga 
on reserveeritud täiendavad elamumaad tihehoonestusalade piirkonnas, mis tähistavad soovitavaid 
suundi elamuehituse arendamisel. Aktiivsemat elamuehitust nähakse eelkõige Tõrva linna ümbruses, 
kuid piirkonna atraktiivsuse tõttu ka Taagepera lossi ümbruses ning Ala ja Taagepera vahemikus. 
Ilusate vaadete ja looduslähedase maastiku tõttu on perspektiivne hajaasustusega elamumaa Väikese 
Emajõe oru pervealal ja Õhne jõe ääres. Üldplaneeringus esitatud elamualad on ehituseks üldiselt 
soodsate tingimustega: maapind on väikese kallakuga, puudub pealevalguv liigvesi, 
ehitusgeoloogiliselt soodne pinnakate ning valitsevate tuulte suunas puuduvad õhusaaste- ja 
müraallikad. 
 
Tabel 2. Korterelamute arv Helme valla suuremates asulates 
 
Asula Korterelamute arv Korterite arv 

Helme alevik 6 134 
Linna küla (Ritsu) 10 166 
Ala küla 7 68 
Karjatnurme küla 3 34 
Patküla küla 2 24 
Kalme küla 3 28 
Taagepera küla 6 36 
KOKKU 38 490 

 
Tootmise ja äritegevusega seotud maa-alad 
Uued tootmisalad on planeeritud olemasolevate lähedusse eesmärgiga, et tekiks sünergia, 
olemasolevatel oleks võimalus laieneda ja arvesse on võetud, et infrastruktuur on juba osaliselt 
olemas.  
 
Üldplaneeringuga on reserveeritud ettevõtluse tarbeks järgmised tootmismaad: 
Ala küla tootmismaa 
Peebu tootmisala maa  
Linna külas olemasolev tootmismaa 
Patküla külas olemasoleva tootmismaa laiendus 
Roobe külas olemasoleva tootmismaa laiendus 
Taagepera külas tootmismaa 
Tõrva linna ääres tootmismaa. 
 
Miljööväärtuslikud hoonestusalad 
Helme valla miljööväärtuslike hoonestusaladena on määratletud alljärgnevaid ajaloolisi ehitisi 
ümbritsev ala: 
Barclay de Tolly mausoleum Jõgeveste külas 
Helme ordulinnuse varemed Helme alevikus 
Helme kiriku ja kabeli varemed 
Helme mõisahoone pargiga Helme alevikus 
Helme vesiveski varemed 
Helme sepikoda 
Taagepera mõisahoone, pargiga 
Taagepera vesiveski 
Holdre mõisa peahoone ja puukuur. 
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Miljööväärtuslike kohtadena tuleb arvestada ka talukohtadega, kus koos põlispuudega on säilinud 
endisaegsed hooned, sh Tündre järve lõunakalda ala, kus miljööväärtuslikuks tuumikuks on 
ajalooline talukoht. Samuti on miljööväärtuslikeks kohtadeks Koorküla ja Holdre veskikohad. 
 
 
1.1.2 SÜNNID,  SURMAD JA LOOMULIK  IIVE 
 
Elanikud on iga omavalitsuse jaoks määrava tähtsusega. Omavalitsuse territooriumil elevate 
inimeste arvust sõltub linna või valla tulubaas ja samas ka kulubaas ehk igapäevases tegevuses tuleb 
mõelda kõigi elanike heaolu suurendamise peale. 
 
Viimase 14. aasta jooksul on kõige rohkem inimesi Helme vallas elanud 2001. aastal (2494 
elanikku), misjärel on inimeste arv hakanud iga-aastaselt vähenema ja on 2014. aastaks jõudnud 
2092 elanikuni. Helme vald on kaotanud ligi  veerand elanike arvust.  Helme valla  rahvastiku 
tihedus on 7,3  inimest ruutkilomeetri kohta. Alljärgnevalt on välja toodud peamised näitajad Helme 
valla elanikkonna kohta. 
 
 
Joonis 3. Helme valla rahvastikupüramiid 2014. aastal (allikas: Statistikaamet) 
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Statistikaameti andmetele tuginedes koostatud rahvastikupüramiid näitab, et kõige arvukamaks 
elanikkonnagrupiks on  mehed vanuses 45-49 aasta, see on 4,78% Helme valla elanikest. Väga suur 
protsendi ehk 4,09%  moodustab Helme valla naiste  osakaal vanuses 75-80 aastat Püramiidist 
joonistub selgelt välja ka Eesti üldine probleem, kus alates 60 eluaastast on meeste arv oluliselt 
väiksem kui naiste arv ning see tendents süveneb veelgi vanuses 80+. 
 
Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestvusest. Nimetatud indikaator on 
sõltuv rahvastiku soo- ja vanuselisest jaotusest, eriti sünnitusealiste naiste arvust.  
 
Tabel 3. Helme valla elanike arv ja liikumine lähiaastatel oli järgmine 
 
01.jaan. 
seisuga 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv 2317 2393 2269 2269 2215 2174 
Sünnid 29 29 25 24 25 25 
Surmad 29 30 28 29 22 27 
 
Rahvastiku jaotumist küladesse iseloomustab järgmine tabel. 
 
Tabel 4. Helme valla rahvastiku jaotumine külades seisuga 01.01.2014 (Allikas: Helme 
Vallavalitsus) 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Ala küla 254 261 265 260 253 
Helme alevik 182 167 167 161 164 
Holdre küla 60 61 55 55 55 
Jõgeveste küla 185 183 176 170 163 
Kalme küla 141 140 128 112 106 
Karjatnurme 
küla 

126 118 112 113 106 

Kirikuküla 152 150 148 150 146 
Koorküla 57 55 55 55 45 
Kähu küla 41 43 44 44 43 
Linna küla 444 454 454 461 435 
Möldre küla 126 124 110 115 107 
Patküla   228 232 228 215 200 
Pilpa Küla 60 66 71 63 64 
Roobe küla 69 68 67 60 64 
Taagepera küla 122 109 103 102 102 
Valla täpsusega 22 23 32 38 40 
KOKKU 
VALLAS 

2269 2254 2215 2174 2093 

s.h. mehi 1099 1097 1075 1061            
1037 

s.h. naisi 1170 1157 1170 1113            
1056 

 

Vanuseline koosseis Helme vallas   oli 2013. aasta alguses järgmine: kuni 18 aasta vanused 455 
inimest, 19-63 aasta vanused 1289 inimest, 64 aastased ja vanemad 430 inimest. 
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1.1.3 RÄNNE 
 
Rändeks nimetatakse tavaliselt inimese alalise elukoha muutust üle haldusüksuse piiri. Inimene võib 
elukohta muuta, asudes riigi ühe kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumilt teisele või väljapoole 
riigipiiri. Rännet ühest omavalitsusest teise nimetatakse riigi siserändeks. Kui kolitakse teise riiki, 
on tegu välisrändega. Ränne on sündide ja surmade kõrval oluline rahvastiku muutumist põhjustav 
tegur - sisseränne suurendab territooriumi (riigi või piirkonna) elanikkonda ning väljaränne 
vähendab seda. Veelgi enam, ränne võib muuta rahvastiku vanuselist koosseisu, seda siis, kui 
rändajaid on korraga palju ja enamik neist on üheealised (tavaliselt noored). 
 
Tabel 5. Ränne Helme vallas 2010-2013 (allikas: Statistikaamet) 
 
Indikaator 2010 2011 2012 2013 
Sisseränne 81 42 65 32 
Väljaränne 68 81 101 134 
Rändesaldo +13 -39 -36 -102 
 
Aastatel 2011-2013 on Helme valla rändesaldo olnud negatiivne ehk aasta jooksul on lahkunud 
omavalitsusest rohkem inimesi kui on juurde elama tulnud. Statistikaameti andmetel on peamiselt 
tegemist siseriikliku rändega ehk inimesed asuvad elama mujale ja registreerivad ennast ühtlasi ka 
teise omavalitsuse elanikuks. Lahkujate puhul on tegemist peamiselt nooremate inimestega, kes 
asuvad õppima või töötama mõne muu omavalitsuse territooriumile, registreerides ühtlasi ennast 
uues elukohas. 2010. aastal on rändesaldo olnud positiivne  13 ühiku suuruses. 
 
Tabel 6. Ränne Helme vallast  2011 – 01.05.2014 
 

  Tõrva Tallinn Tartu 
Mujale 
Eestis Soome Rootsi Iirimaa 

Inglisma
a Kokku 

2011 29 9 1 35 7       81 
2012 5 9 3 69 13 1 1   101 
2013 23 27 9 33 30 7 2 3 134 
1.05.2014 3 5 2 4 10 1   2 27 
Kokku 60 50 15 141 60 9 3 5 343 
 
 
1.1.4 HELME VALLA EELARVE JA TULUMAKSU LAEKUMINE 
 
Helme valla eelarve suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaksu laekumine 790 400 eurot ning 
sellele järgneb maamaks.  
 
Helme valla eelarve on tasakaalus – tulud võrduvad kuludega. 2008. aasta majanduslangus  mõjutas 
tugevalt ka valla eelarve mahtu. Suurim oli eelarvemaht 2008. aastal, kui alanud majanduslangus ei 
olnud jõudnud veel mõju avaldada – 34499833 krooni. Aasta jooksul vastu võetud lisaeelarve oli 
summalt positiivne ehk sissetulekud olid planeeritust suuremad. 2009. aastal seevastu aga oli 
lisaeelarve juba negatiivne, ehk planeeritud tuluprognoosid ei täitunud täies mahus. 2010 aasta 
eelarve on aga juba ligi veerandi võrra väiksem kui 2008. aastal – 25 975 182 krooni. 2014 aastaks 
on eelarvemaht taastunud  1 894 943 euroni. 
 
Riigi eelarvestrateegias 2012-2015 on arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes eelmise 
aastaga 2013. aastal 6,6% ja 2015. aastal 6,4%.  Arvestades elanikkonna, sealhulgas maksumaksjate 
arvu vähenemist 1,5% võrra aastas on käesolevas strateegias arvestatud üksikisiku tulumaksu 
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Helme vallas 2014.aastal 3%, 2015. aastal 4%.  
 
Üksikisiku tulumaksu on eelnevatel aastatel laekunud järgmiselt:  
2007. aastal 707 904 € 
2008. aastal 846 350 € 
2009. aastal 688 244 € 
2010. aastal 656 008 € 
2011. aastal 679 063 € 
2012. aastal 725 206 € 
2013. aastal 790 400 € 
 
Tulud 
Kõige suurem tuluartikkel on tulumaks.  2013.aastal 790 400 eurot. Sellele järgneb maamaks. 
2011.a. planeeritud 127 823 € maamaksust laekus 126 927 € ehk 99,3%. Maamaksu arvutamise 
aluseks on maa maksustamishind, mis määratakse riigi poolt perioodiliselt läbiviidava maa korralise 
hindamise tulemuste alusel. 2014.aastal kehtib Helme vallas volikogu poolt määratud 
maamaksumäär: üldine 2,5% (võimalik 0,1-2,5%) maa maksustamise hinnast ja haritava ning 
loodusliku rohumaa puhul 1,3% (võimalik 0,1-2,0%) maa maksustamishinnast. 
Maamaksusoodustust saavad taotleda  represseeritud ja  pensionärid.    
 
Kõige suurema tuluartikli on läbi aastate moodustanud eelarvest tasandusfond ja  toetusfond. Riigi 
tasandusfond püsib riigi eelarvestrateegia kohaselt arvestusperioodil stabiilsena, Helme valla osa 
selles on samuti stabiilne. Riigi toetusfond (pedagoogide töötasu ning muud  haridus- ja 
sotsiaaleraldised) on arvestatud järgnevateks aastateks mõningase vähenemisega seoses laste arvu 
langusega vallas.  
 

 Tabel 7. Tulude mahtu ja muutumist aastate lõikes kirjeldab allolev tabel   (Allikas Helme 
Vallavalitsus). 

2007.aastal 364 616 € 

2008.aastal 442 844 € 
2009. aastal  388 263 € 

2010. aastal 401 110 € 
2011.aastal  399 535 € 
2012.aastal  388 539 € 
2013.aastal  376 986 € 
 
Tabel 8. Riigi toetusfond eelnevatel aastatel   
2007.aastal 211 102 € 
2008.aastal 226 401 € 
2009. aastal  223 793 € 

2010. aastal 264 349 € 
2011.aastal  296 298 € 
2012.aastal  268 948 € 
2013.aastal  256 272 € 
 
Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud   perioodil 2014-2017 kasvuga  kokku 18%.  
Muude tegevustulude all on kavandatud iga aastaselt:  
Kaevandamisõiguse tasu 8000 € 
Laekumine vee erikasutusest 2000 € 
Saastetasu 2000 € 
Muud tegevustulud 3000 €.  
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Kulud 
Pretsedenditult suurimaks kuluartikliks on eelarves kulutused haridusele, mis koosnevad laias 
laastus kulutustest valla kahele koolile, õpilasveo eriliinidele ja muudele hariduskuludele. Seoses 
majanduslangusega vähenesid ka hariduskulud 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes üle 8% ning 
2010. aasta eelarvesse planeeritud haridusvaldkonna kulutused on omakorda ligi 7% väiksemad kui 
2009. aastal. 2013 aasta eelarve kogumahust kulus haridusele 38% eelarvest. Mahult järgmisel 
kohal on sotsiaalsele kaitsele tehtud kulutused ning üldised valitsussektori teenused, kusjuures nn 
„heade aegadega“ võrreldes on sotsiaalsele kaitsele kuluvad summad kasvanud. Aasta lõikes 
suuremad  majanduskulud jaotuvad veel: kulutused maakorraldusele, maanteetranspordile, 
liikluskorraldusele, kaubandusele ja laondusele, turismile ning üldmajanduslikele 
arendusprojektidele. Kulutused vabale ajale, kultuurile ja religioonile, ülejäänud kulutused jäävad 7% 
piiri kogukuludest.  
 
Joonis 4. Kulude mahtu ja muutumist aasta lõikes kirjeldab allolev joonis   (allikas: 
Statistikaamet). 
 

 
 
Põhitegevuse kulud on prognoositud lähtudes eelnevate aastate kuludest, arvestatud on hindade 
(elekter, kütus) tõusu ning aluseks on ka põhitegevuse tulude osa. Valla poolt antavate toetuste osas 
on arvestatud 23%- lise kasvuga perioodil 2013-2017. Personalikulude osas on arvestatud kulude 
kasvuga 5,6% võrra valla eelarvest finantseeritava tööjõu osas. Majandamiskulude osas on aastatel 
2014-2017 planeeritud kasv 3,6%. Muude kulude osas on arvestatud reservfondiga.  
 
1.1.5 RAHVASTIKU TERVISESEISUND 
 
Rahvastiku terviseseisundi alampeatükis on välja toodud suremuskordajad vereringeelundite 
haiguste ja pahaloomuliste kasvajate puhul. Tegemist on Eestis kõige levinumate surma põhjustena 
täiskasvanud inimeste seas. 
 
Vereringeelunditeks on süda ja veresooned ning nende haiguste puhul on häiritud kas südamelihase 
või aju varustamine verega. Tabelist lähtuvalt võib välja tuua, et kui terve Eesti puhul on aastatel 
2008-2010 vereringeelundite haigustesse suremus vähenenud, siis Helme vallas ja Tõrva linnas on 
see olulisel määral tõusnud.  
 
Kasvajad võivad olla nii hea- kui pahaloomulised. Pahaloomulised kasvajad on võimelised levima 
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mööda organismi kas otsese levikuga või vereringe ja lümfisüsteemi kaudu põhjustades siirdeid ehk 
metastaase lümfisõlmedes ja kaugemates organites. Enamik pahaloomulistest kasvajatest on 
nimetuse saanud organi järgi, kus need tekivad, nt. rinnavähk ja kopsuvähk. 
 
Tabel 9. Valgamaa terviseseisundi näitajate seletused 2008-2010 (allikas: Tervise Arengu 
Instituut)  
Näitaja Maakond  

ARV 
Maakond 
Kordaja % 

Eesti 
keskm. 

Eesti 
halvim 

Eesti parim 

Pahaloomuliste 
kasvajate 
esmajuhud 

165 480,2 506,2 617,6 397,7 

Tuberkuloosi 
esmahaigestumus 

8 25,8 23,5 36,8 3,5 

Viirushepatiidid 
(A-, B-, C- 
hepatiit) 

1 3,1 23,6 65,7 2,0 

Seksuaalsel teel 
levivad haigused 

7 22,7 213,7 287,5 21,1 

Puukborrelioos 11 34,0 124,1 1461,0 27,2 
Puukensafaliit 5 15,5 11,8 51,1 3,7 
Positiivne tervise 
hinnang % 

 50,5 55,0 30,5 62,7 

Tervisest tingitud 
piirangud % 

 35,4 30,2 57,0 24,0 

Tervisekaotus 13578 40543,6 35597,1 42204,2 31714,0 
Suremuskaotus 7478 22610,5 18739,6 24659,4 15654 
Haiguskaotus 6100 18695,8 17032,8 21772,3 13344,4 
0-9a laste surmad 2 51,3 66,7 98,6 0,0 
Surmad enne 65. 
eluaastat 

100 387,1 385,0 601,1 288,4 

Surmad 
vereringeelundite 
haigustesse 

278 461,0 427,9 541,5 378,4 

Surmad 
pahaloomulistesse 
kasvajatesse 

95 177,8 187,6 222,7 165,5 

Õnnetussurmad 27 71,7 85,8 117,7 62,6 
Tulekahjudes 
hukkunud 

3 8,3 5,6 11,1 2,8 

Alkoholismisurmad 
mehed 

9 57,4 69,3 107,1 47,9 

Alkoholismisurmad 
naised 

3 19,4 20,4 34,7 5,7 

Alkoholist tingitud 
vigastatud liikluses 

16 49,5 29,4 86,4 11,5 

Rasked ja surmaga 
lõppenud 
tööõnnetused 

13 97,9 126,5 258,1 46,0 
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1.2 SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
Laiemas mõistes on sotsiaalne sidusus ühiskonna võime tagada selle kõikide liikmete heaolu läbi 
sotsiaalse lõhestumise ületamise ja tõrjutuse vähendamise. Võib öelda, et mida suurem on sotsiaalne 
sidusus, seda paremad on ka inimeste tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset 
turvalisust, mis omakorda on oluline tervisemõjur. Sotsiaalset sidusust, turvalisust ja toimetulekut 
iseloomustavad ka tööhõive, vaesuse ja kihistumise näitajad, rahaliste sissetulekute suurus, 
omavalitsuse tulumaksu laekumine, sest need näitajad määravad paljuski kohaliku omavalitsuse 
võimalused elanike heaolu tagamisel. Tõrjutud sotsiaalsete gruppide olemasolu on oluline risk 
rahva tervisele, seevastu võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs teenustele suurendavad sotsiaalset 
turvalisust ja sidusust ning parandavad tervisenäitajaid. 
 
 
1.2.1 TÖÖTURU SITUATSIOON 
 
Tõrva - Helme - Hummuli- Põdrala  piirkonna ettevõtlusalasteks võtmevaldkondadeks on puidu- ja 
õmblustööstus, põllumajandus ja turism, millele lisanduvad jaekaubandusega tegelevad ettevõtted 
(kütused, toidu- ja tööstuskaubad). Ettevõtluse ja majanduse arengut piirkonnas on oluliselt 
mõjutanud nõukogude perioodil teostatud investeeringud ja piirkonnas tegutsenud riiklikud 
ettevõtted.  
 
Tabel 10. Helme vallas tegutsevate ettevõtete nimi ning kontaktid (Allikas Helme Vallavalitsus) 

AS Ritsu            Linna küla 
766 
1707            

 ritsu@ritsu.ee 

AS Skan Holz Helme Linna küla 767 9260 info@skanholz.ee 
AS Valmap Grupp Linna küla 766 6370 info@valmapgrupp.ee 
OÜ Ala Talutehnika Ala küla 504 30918 august.paju@mail.ee 
OÜ Anja Linna küla 53315015   
OÜ Combiwood Möldre küla 51 14990 virko@combiwood.ee 
OÜ Helme Graanul Patküla küla 766 8343  ulo.tomson@graanulinmest.com
OÜ Helme Teenus Linna küla 763 5486 helmeteenus@hot.ee 
OÜ Hillar's Furniture  Patküla küla 511 7101   
OÜ Ilmar ja N Linna küla 767 0969  ilmarjan@hot.ee 
OÜ Kalevikivi Möldre küla 524 1000  kalevikivi@hot.ee 
OÜ Kallaste Sarveke Kirikuküla küla 521 4956   
OÜ Kalme-Veski Kalme küla 516 4450  kalme.veski@gmail.com 
OÜ Kivimäe Hostel Taagepera küla 5330 4252 peeter@siseturism.ee 
OÜ Marja Talu Kirikuküla küla 5663 5565 luther@uninet.ee 
OÜ Mentor Agro Patküla küla 763 2127  mentoragro@hot.ee 
OÜ Nortente Patküla küla 501 3193 nortente@hot.ee 
OÜ Offmar Jõgeveste küla 521 0355   
OÜ Puidu Taavet Patküla küla 767 1137 Puidu.Taavet@mail.ee 

OÜ Taagepera Loss 
Taagepera 
küla             

766 6390 hotel@taageperaloss.ee 

OÜ Taagepera Resort Taagepera küla 507 7762  priit.maanurm@mail.ee 
OÜ Tsentrum Agro Patküla küla 767 0875  vahar@hot.ee 
OÜ Tulevik Kalme küla 763 3350 osayhing.tulevik@mail.ee  
OÜ Udumäe 
Puhketalu       

Kirikuküla küla 5567 4520  udumae@gmail.com 

OÜ U.A.T                 Möldre küla   andrus.uat@mail.ee 
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FIE Eve Eirand Linna küla 763 5371   
FIE Lembit Eirand Linna Küla 763 5471   
FIE Marika Mägiveer Linna küla 763 5398   
Upruse talu Möldre küla 767 1086   
Vao Suurtalu Karjatnurme küla 763 5503 arehass@hot.ee 
 
Tööealine elanikkond ja töötud Helme vallas  
Pärast kiiret majandus- ja tööhõivekasvu aastatel 2006-2007 ning rekordiliselt madalat töötuse taset 
2008. aasta suvel (Eestis 4%), hakkas 2009-ndal aastal tööturu olukord järsult halvenema. Töötus 
tõusis Eestis tervikuna ligi 17%-ni. Helme vallas jäi see number veidi alla, 12,4% tööealisest 
elanikkonnast vallas oli antud perioodil Töötukassas arvel töötuna. 
 
Helme valla tööealiste elanike arv seisuga 01.01.2014 on 1 267, töötuna on end registreerinud 77 
elanikku. Neist pikaajaliselt töötuna arvel olnud inimesi on 43, erineva puudega 5, noori 16-24 
aastast 10 ja ülejäänud töötud jäid vanusesse 55 ja rohkem. 
 
Tabel 11. Töötute arv Helme vallas (Allikas Töötukassa) 
 

Aastatel 2010 2011 2012 2013 2014 

Helme vallas 
registreeritud 
töötute arv 

165 153 129 93 77 

         
Valgamaal oli 01.01.2014 registreeritud kokku 1233 töötut inimest. Nagu ka mujal Eestis tõusis 
töötute arv drastiliselt 2008. aastal alanud majanduslanguse tõttu. Tänasel päeval on töötute arv 
vähenenud. Nii kõrge töötuse taseme juures on riigi peamine eesmärk töötuse kestuse lühendamine 
ja töötute võimalikult kiire tööturule tagasitoomine. Seega on rakendatavate tööturumeetmete puhul 
rõhuasetus eelkõige töökohtade loomist toetavatel meetmetel, näiteks palgatoetus tööandjale töötu 
töölevõtmise korral.  
 
Veel pakutakse ettevõtluse alustamist toetavat tervikpaketti, mis hõlmab lisaks toetusele ka 
ettevõtlusega alustada soovijate nõustamist ning juba toetust saanud tegutsevate ettevõtjate 
järelnõustamist ja täiendkoolitust, et tagada toetuse abil loodavate ettevõtete jätkusuutlikkus. 
Nendel töötutel, kellel puudub kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus, tuleb 
enne toetuse taotlemist läbida ettevõtluskoolitus. Oluline on taotlejal arvestada sellega, et ettevõte 
peab vähemalt ühe aasta toimima. 2012. aastal alustas antud toetuse toel ettevõtlusega Valgamaal 34 
inimest. 2013. aastal taotleti toetust 17.-l korral.  
 
Kõiki eelpoolnimetatud tööturuteenuseid rahastati Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatavast 
programmist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”, mille tegevusi viis ellu 
Töötukassa. 
 
1.2.2 TOIMETULEK 
 
Helme valla poolt pakutavate tasuta teenuste loetellu kuuluvad järgnevad teenused: 

� koduteenus; 
� isikliku abistaja teenus; 
� ITAK-i teenuste vahendamine; 
� pesemise- ja pesupesemise teenuse osutamine; 
� pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamine ja nende edasitoimetamine 

Lõuna Pensioniameti Valga klienditeenindusse; 
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� puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotluste vormistamine ja edasitoimetamine Lõuna 
Pensioniameti Valga osakonda; 

� puuetega inimestele hoolduse vormistamine; 
� hooldekodusse paigutamine; 
� eestkoste vormistamine; 
� erihooldusele paigutamine; 
� lastekaitse ja laste hoolekanne; 
� puudega inimeste sõiduki parkimiskaartide väljastamine; 
� isikliku abivahendi kaartide vahendamine; 
� korraldatud toiduabi jagamine; 
� vajadusel tasuta kasutatud riiete andmine  
� transporditeenus vanuritele ja vähekindlustatud peredele erinevatesse raviasutustesse.  
� koduhooldusteenuseid osutatakse lepingute alusel ja teenused on vanuritele tasuta. 

 
Makstavad sotsiaaltoetused 
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. Toetus 
hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust. 
 
Lisaks toimetulekutoetusele makstakse valla eelarvest mitmeid ühekordseid toetusi: ravimite ja 
ravikulude kompenseerimine, eakate sünnipäevatoetus,  laste ja noorte laagritoetus, matusetoetus, 
sünnitoetus, koolitoidu maksumuse kompenseerimine, õpilaste sõidusoodustus, esimesse klassi 
astuja toetus ehk nn ranitsatoetus, toetus vähekindlustatud peredele, laste jõulupaki toetus., laste 
koolilõpetamise toetus, puudega lapse toetus, toetus vältimatuks abiks, toetus prillide ostmiseks, 
toetus hooldusteenuse kompenseerimiseks. 
 
Sotsiaaltööga tegelevad ka Helme valla päevakeskused – Ala päevakeskus, Kalme päevakeskus, 
Helme päevakeskus ja Karjatnurme päevakeskus. 
 
Helme vallal on viis sotsiaaleluruumi, neist Ala külas 2 korterit ja Helme alevikus 1 korter ja Linna 
külas 2 kõigi mugavustega korterit. 
 
toimetulekutoetust saavaid peresid on Helme vallas 2014 aasta III kvartali seisuga 23 peret. 
 
Laste hoolekanne 
Seisuga 01.11.2014 oli Helme valla eestkostel 5 last, ning kõik viis last on ka asenduskodu –
teenusel – 3 last Elvas, 2 last Valgas. Kolme lapse osas on alustatud lapsendamise menetlust. 
Puuetega lapsi on 26. Puuetega lapse  vanemale  või tema eestkostjale  makstakse aasta lõpus 
sotsiaaltoetust 32 € lapse kohta, kuid võimalik on taotleda ka teisi toetusi – nt toetust 
vähekindlustatud peredele.   
 
Omavalitsus on eestkostjaks kahele täiskasvanud inimesele, kes on suunatud erihoolekande 
teenusele.  
  
1.2.3 SOTSIAALTOETUSED 
 
Alljärgnevalt on välja toodud Helme vallas makstavad  sotsiaaltoetused, nende rahaline maht ja 
saajate arv aastatel 2009-2014. 
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Tabel 12. Sotsiaaltoetuste maksmine Helme vallas 2009-2014 (allikas Helme Vallavalitsus) 
 
Riiklikud sotsiaaltoetused 
 

Toimetulekutoetus 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

31 094 51 204 73 535 69 178 53 135 69 976 

Rahuldatud 
taotluste arv 

341 619 547 560 386 X 

Taotleja kohta 91 83 134 124 138 x 
 
KOV eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused  
 
Ravimite ja 
ravikulude 
kompenseerimine 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

728 883 3 288 2 608 2 998 3000 

Rahuldatud 
taotlust 

24 25 44 70 65 x 

Taotleja kohta 30 35 75 37 46 x 
 
 
Eakate 
sünnipäevatoetus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

1809 626 640 760 760 800 

Rahuldatud taotlust 113 23 27 39 23 x 

Taotleja kohta 16 27 24 19 33 x 
 
 
Küttepuude 
toetus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud  
summad 

7 631 6 428 6 391 0 0 0 

Rahuldatud 
taotlust 

95 85 86 0 0 x 

Rahuldamata 
jäetud avaldusi              

0 0 0 15 10 x 

Taotleja kohta 80 76 74 0 0 x 
 
Laste ja noorte 
laagrid 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

1 832 1 461 913 1 630 1 920 1 920 

Osalenud 
inimesi 

24 28 20 31 32 x 

Taotleja kohta 76 52 46 53 60 x 
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Matusetoetus 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud summa 3 515 4 233 2 940 3 892 3 733 5 400 
Rahuldatud taotlust 25 28 20 27 31 x 
Taotleja kohta 141 151 147 144 120 x 
 

Sünnitoetus 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summa 

11 433 8 303 8 640 8 640 7 040 8 000 

Rahuldatud 
taotlust 

31 26 27 27 22 x 

Taotleja kohta 369 319 320 320 320 x 
                 
Koolitoidu 
maksumuse 
kompenseerimine 

2009 2010 2007 2008 2009 
2010 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

13 569 10 426 9 312  12 276 12 000 12 000 

    
Õpilaste 
sõidusoodustus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad  

43 730 36 412 21 087 18 670 12 924 15 000 

Soodustust  
kasutas            

192 
õpilast 

163  
õpilast 

170 
õpilast 

168 
õpilast 

164 
õpilast 

x 

Taotleja kohta 228 223 124 111 79 x 
 
Esimesse klassi 
astuja toetus  nn 
ranitsatoetus 

2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Väljamakstud 
summad 

2 109 767 447 420 2000 2 000 

Toetust eraldati 21 lapsele 28 lapsele 23 lapsele 17 lapsele 21 lapsele 22 lapsele 
 
Toetus 
vähekindlustatud 
peredele 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud  
summad                   

5 389 5 936 7 976 7 832 7 792 9 000 

Rahuldatud taotlust 
90  
leibkonda 

81 
leibkonda 

50 
leibkonda 

99 
leibkonda 

74 
leibkonda 

x 

Taotluse kohta 60 73 160 79 105 x 
                          

Laste jõulupakid                 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Väljamakstud 
summad    

1 075 1 188 937 894 919 1 370 

Paki saanud laste 
arv 
 

286 300 285 267 264 252 
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Taotleja kohta 
eurot 

4 4 3 3 3 5,5 

 
Puuetega laste 
toetus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

  607    703  608 845     800 863 

 
Suure pere toetus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

2 431 1 362 1 306 1410 1 853 2 000 

 
Koolilõpetamise 
toetus 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(eelarve) 

Väljamakstud 
summad 

1 917 1 570 1 596 659 2 005 2 200 

 
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 
2009. a. eelarve 36 083  
2010. a. eelarve  36 366  
2011. a. eelarve  36 705      
2012. a. eelarve  35 124 
2013. a. eelarve  36 958 
2014. a. eelarve  37 000 
 
Puuetega inimestele määratud hooldajaid 
2009. a. määratud hooldajaid  51  
2010. a. määratud hooldajaid  48 
2011. a. määratud hooldajaid  45 
2012.a. määratud hooldajaid   49 
2013.a. määratud hooldajaid   45 
2014.a. määratud hooldajaid   55 
 
Puudega inimese sotsiaaltoetus 
2009. a. makstud puudega inimese sotsiaaltoetust 308 inimesele 
2010. a. makstud puudega inimese sotsiaaltoetust 350 inimesele 
2011. a. makstud puudega inimese sotsiaaltoetust 293 inimesele 
2012.a. makstud puudega inimese sotsiaaltoetust 306 inimesele 
2013.a. makstud puudega inimese sotsiaaltoetust 322 inimesele 
 
1.2.4 KOGUKONNA MOTIVAATORID JA ELANIKE KAASAMINE 
 
Helme valla elanikel on võimalus kaasarääkimiseks erinevate arengukavade, planeeringute jm 
avalikustamisel ning samuti on loodud võimalused osalemiseks kuulajana vallavolikogu istungitel. 
Helme Vallavolikogu istungid on toimunud erinevates külades. Helme Vallavalitsuse ja 
vallavolikogu liikmed annavad oma tegevusest regulaarset ülevaadet kohalikus ajalehes ning 
olulisemate teemade korral viiakse läbi rahvakogunemisi. 
 
Helme Vallavalitsus ja Vallavolikogu annavad  valla päeval elutöö preemia ja aukodaniku tiitli, mis 
omistatakse inimestele, kes on andnud suure panuse Helme valla  arengusse või omavad teeneid 
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Helme valla maine tõstmisel ja valla tuntuse ja tunnustatuse tõusul. 
 
Lisaks annab Helme vald iga-aastaselt välja ka tänukirju, mille eesmärgiks on tunnustada ja 
innustada loomeinimeste erialast pühendumist Helme vallas. Tänukirjaga  premeerituks  võivad 
saada Helme vallas tegutsevad loomeinimesed ja kollektiivid, kellel on silmapaistvaid teeneid 
kultuurielu edendamisel või kes on loominguliste saavutustega rikastanud Helme valla kultuurielu.  
 
Helme Vallavalitsus viib koostöös Valga Maavalitsusega läbi konkurssi “Kaunis kodu”. 
 

Helme valla külades tegutsevad aktiivselt külaseltsid. 2009. aastal oli külaseltse vallas kokku 8:  
Ritsu külaselts, Helme külaselts, Jõgeveste külaselts, Kalme külaselts, Karjatnurme külaselts, Ala 
külaselts, Ala küla arendusselts, Taagepera külaselts. Aastaks 2014 on aktiivselt tegutsevaid 
külaseltse alles jäänud 7: Ritsu külaselts, Helme külaselts, Kalme külaselts, Ala külaselts, 
Taagepera külaselts, Karjatnurme külaselts.  Seltsid on oma külades aktiivselt tegutsevad ning 
aitavad kaasa kohapealsete murede ja probleemide lahendamisele, kuid mitte ainult - korraldatakse 
ka spordivõistlusi, küla kultuuripäevi, ekskursioone, aidatakse korraldada küla heakorda jne. Lisaks 
külaseltsidele tegutsevad Helme vallas MTÜ Helme Valla Pensionäride Ühendus, Helme 
Maaparandusühistu, Helme Talupidajate Selts. 

Lisaks MTÜ dele tegutseb Helme vallas Taagepera külas Kivimäe talus OÜ Loodusturism Imre 
Arro juhtimisel.  Loodusturism OÜ näol on tegemist loodus- ja matkaturismi ettevõttega, mis pakub 
aktiivseid puhkusevõimalusi RMK puhkealadel ja -piirkondades üle terve Eesti ning lähivälismaal. 
Matkad toimuvad iga ilmaga ja kõigil "viiel" aastaajal. Ettevõte tegeleb ka laste- ja noortelaagrite 
ning ettevõtete suve- ja talvepäevade läbiviimisega. Kogenud retkejuhtide juhendamisel 
korraldatakse Õhne, Ahja, Elva ja Väikesel-Emajõel kanuumatkasid. Süstamatkasid korraldame 
Pühajärvel ja Saadjärvel, Emajõel Tartus, Väikesel-Emajõel Jõgevestes ja Aidu karjääris Ida-
Virumaal. Retkejuhtide kaasabil on võimalik külastada räätsadel või jalgsi mitmeid rabasid ning 
avastada loodust tõukeratastel ja tõukekelkudel. Nädalavahetustel  räätsamatkad Rubina 
Soos Helme vallas, Valgamaal. 
 
 
1.3 LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK  ARENG 
 
Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. 
Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, 
lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja 
tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. 
 
Suurt mõju avaldab lastele neid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade 
eluviis ja käitumine. Lapse ja noore tervise ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus 
perekonna ja keskkonnaga, kus laps suurema osa ajast viibib. Investeering haridusse võrdub 
investeeringuga tervisesse. 
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Joonis 5. Laste arv kuni 6 aastased Helme vallas 2006-2014 (allikas: Statistikaamet) 

 
 
 
Joonis 6. Helme laste arv 7…18 eluaastat 2008-2014 (Allikas: Statistikaamet)  

 
 
 
2008. aastal elas Helme vallas kokku 564 last ja noorukit vanuses 1-19 eluaastat. 2014. aastaks on 
laste arvuks 419. Eelpool väljatoodud joonis näitab ilmekalt kuni 19. aastaste noorukite arvu 
pidevat langust Helme vallas alates aastast 2008. Ainukese vanuserühmana on 2008. ja 2010. aasta 
perioodil jäänud  0-6 aastaste osakaal samaks (178 2008a, 176 2010 a). Suurima langusega 
vanusegrupiks on noored vanuses 10-14 eluaastat ehk õpilased, kes 3-7 aasta jooksul alustavad 
suuremalt jaolt õpinguid Tõrva Gümnaasiumi keskastmes. 
 
1.3.1 ÕPILASTE ARV HARIDUSASUTUSTES JA KOOLIKOHUSTUSLASED 
 
Helme vallas tegutseb kaks lasteaeda – Ritsu Lasteaed-Algkool, kus seisuga 01.09.2014 käis 
lasteaia osas 40 last; Ala Põhikooli juures tegutsev lasteaiarühm, kus käib 01.09.2014 seisuga 17 
last. Väljaspool valda käis 01.01.14 seisuga lasteaias kokku 39  last, neist Tõrva linnas 34 last 
(lasteaed „Tõrvalill” 19 last ja lasteaed „Mõmmik”  15 last), Elva   lasteaias 1 laps,  Riidaja 
lasteaias 2 last, Aakre Lasteaed- Algkoolis 1 laps, Aste Lasteaias 1 laps, Karksi Nuia Lasteaias 2 last. 
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Alljärgnevas tabelis on välja toodud  lasteaiad, kus käivad Helme valla lapsed.  
 
Tabel 13. Lasteaia kohad (Allikas: EHIS) 

Aasta 2011  2012 2013 2014 

Tõrva ”Mõmmik” 22 20 17 15 

Tõrva „Tõrvalill” 10 11 17 19 

Ala Lasteaed-Põhikool 14 17 16 16 

Ritsu Lasteaed- Algkool 40 42 40 40 

Elva Lasteaed 1 1 2 1 

Valga Lasteaed „Buratino” 1 0 0 0 

Õru Lasteaed- Algkool 2 3 2 2 

Aakre Lasteaed- Algkool 2 1 0 1 

Nõo Lasteaed 0 1 0 0 

Riidaja Lasteaed 0 1 0 2 

Aste Lasteaed 0 0 0 1 

Abja Lasteaed 0 0 1 0 

Karksi Nuia Lasteaed 0 0 2 2 

 
Peale Helme valla käivad Helme valla lapsed ka Tõrva linna lasteaedades. Tõrva lasteaed Mõmmik 
alustas tööd 1975. aastal. 2009. aastal toimus lasteaia hoone rekonstrueerimine, mille käigus 
vahetati täielikult välja elektri- ja küttesüsteem, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteem, siseruumid, 
soojustati katused ja seinad, ehitati välja ventilatsioonisüsteem jms. Remondi käigus uuendati ka 
lasteaia sisustus ja täiendati uute vahenditega õueala. Lasteaial on oma kinnine territoorium. 2010.a. 
suvel sai lasteaed Vabariigi presidendi konkursi ”Kaunis Eesti kodu 2010” konkursi võitja tiitli. 
Hetkel on lasteaias kaks sõimerühma ja neli aiarühma. Seisuga 01.01.2013 oli lasteaias rakendatud 
27.75 ametikohta, neist 14 pedagoogi ametikohta ja 13.75 muu personali ametikohta. Lasteaias on 
olemas liikumisõpetaja ja meditsiinõe ametikohad ning tagatud on logopeediline korrektsioonitöö 
abi vajavatele lastele. 
 
Teine lasteaed, kus käivad Helme valla lapsed Tõrva linnas on Tõrvalill. Tõrva lasteaia Tõrvalill 
hoone valmis 1968. aastal ning seda on aastate jooksul kaasajastatud. Näiteks vahetati 2003. aastal 
välja hoone aknad ning uuendati rühmaruumide valgustust, 2005. aastal paigaldati hoonele plekk-
katus ning 2008. aastal renoveeriti hoone trepid ja paigaldati lasteaia kööki ventilatsioonisüsteem. 
2012. aastal rekonstrueeriti täielikult hoone ventilatsioonisüsteem. Lasteaias on kokku 3 rühma ja 
16,25 ametikohta. Muuhulgas on olemas muusikaõpetaja ja meditsiiniõe ametikohad. 
         
Helme vallas on kaks kooli – Ritsu Lasteaed-Algkool ja Ala Põhikool. Ala Põhikoolis õppis 
01.09.2014 seisuga 46 last. Ala koolil on olemas ka õpilaskodu, kus olemasolevast 23 kohast on 
praegu täidetud 17 kohta. Koolis uuendati 2012. aastal täielikult poiste tööõpetuse klassi inventar. 
Tütarlaste käsitööks soetati kaasaegne tikkimis- ja õmblusmasin. Ritsu Lasteaed-Algkooli kooliosas 
õppis neljas klassis kokku 22 last. Erinevalt üldisest tendentsist laste arvu vähenemise suunas 
vabariigis üldiselt ja eriti maapiirkondades, Ritsu koolis püsib see hetkel stabiilsena. Põhjusena võib 
välja tuua asukoha tööstuspiirkonnas, mis tähendab töökohtade olemasolu, mis omakorda on 
eelduseks noorte (lastega) perede siirdumisele piirkonda.  
 
Kõik kolm kooli Ala Põhikool, Ritsu Lasteaed- Algkool ja Tõrva Gümnaasium on liitunud Tervist 
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edendava kooli liikumisega. Sellega liitumine oli vabatahtlik. Võrgustiku näol on tegemist 
piirkondliku huvigrupiga, kes tegeleb tervise edendamisega eesmärgistatult ja süsteemselt.  
Lähimad naabruses olevad põhikoolid asuvad Hummulis ja Riidajas. 2014 aastal õpib 1 Helme 
vallas elav laps Hummuli Põhikoolis ja 6 last Riidaja Põhikoolis.  Mujal põhikoolides õpivad 
Helme valla sissekirjutusega lapsed Aste Põhikoolis 1 laps ja Keeni Põhikoolis 1 laps. 
 
Lähimad gümnaasiumid asuvad Tõrva linnas ja Karksi-Nuias. Tõrva Gümnaasiumis õpib 
01.09.2014 seisuga 152 Helme valla last (sellest põhikooli osas 125  last ja gümnaasiumi osas 27 
last), August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis (kuni aastani 2008 Karksi-Nuia Gümnaasium) 5 
last. Tõrva Gümnaasium on Tõrva-Helme piirkonna keskne õppeasutus, mille omanikuks on Tõrva 
linn. Koolihoonete kompleks koosneb kolmel eri ajastul ehitatud õppehoonest. Erinevaid 
õppehooneid nimetatakse vastavalt A, B ja C majadeks. A-maja, mis valmis 1938.a. ja kus töötavad 
algklassid on kasulikku pinda 1600 m². B-majas, mis valmis juurdeehitusena 1979.aastal on 
kasulikku pinda 3650 m². C-majas, mis valmis juurdeehitusena lõplikult 2005.a. on kasulikku pinda 
4500 m². Kõik õppekorpused on omavahel ühendatud ja moodustavad siseõue. Alates 2011/2012 
õppeaastast mindi Tõrva Gümnaasiumis üle uuele õppekavale, mis sisaldab kokku kolme 
õppesuunda –loodus-, sotsiaal-humanitaar- ja üldsuund. Gümnaasiumis õpib kokku 467 õpilast ja 
töötab kokku 73 inimest, kelledest 47 on pedagoogid. Loodud on logopeedi, psühholoogi ja 
sotsiaalpedagoogi töökohad. 
 
All olevas joonisel on kirjeldatud omavalitsusi lähtuvalt nende atraktiivsusest elu-, töö- ja 
haridusliku keskkonnana. Läbi nende kolme teguri on KOV-e hinnatud punktidega 1-10, mis aitab 
erineva tasemega tõmbekeskusi ja -piirkondi eristada.  
Kohalikud omavalitsused järjestati näitaja suuruse järgi ning hinded said suuremad piirkonnad, kus 
kokku elab, töötab või õpib 90% inimestest. Lisapunkt anti neile, mis on hindeid saanud kõigis 
kolmes kategoorias, eristamaks kompleksseid piirkondi. Seega kompleksne tõmbekeskus või -
piirkond sai vähemalt 4 punkti. Lisaks põhiteguritele hinnati neli korda väiksemas punktiskaalas ka 
näiteks elanike juurdekasvu, sisse rändavate töötajate tähtsust ja hariduslikku tõmbejõudu.  
Joonise eesmärk ei ole määratleda, millised kohalikud omavalitsused sobituksid Eestis 
tõmbekeskuse või -piirkonna rolli täitma, vaid statistiliste andmete abil asetada igaüks neist 
üldisesse konteksti.  
Joonis 7. Kohalike omavalitsuste atraktiivsus elu-, töö- ja haridusliku keskkonnana (Allikas: 
Statistikaamet) 
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1.3.2 LASTE JA NOORTEGA TEGELEVAD KOOLIVÄLISED ASUTUSED 
 
Helme vallas ja ka Tõrva piirkonnas elavate noorte vaba aja tegevuste korraldamiseks on asutatud 
Tõrva Avatud Noortekeskus, mis on eraldi struktuuriüksus Tõrva Linnavalitsuse haldusalas. Helme 
vallas on loodud Ritsu Spordibaasi juurde alates 01.09.2014 on valla poolt esmakordselt valla 
ajaloos nii noorsoo- ja sporditöö spetsialist kui sporditreener.  
 
Noortele on vaba aja veetmiseks loodud võimalused uues remonditud Ritsu külaseltsi ruumis. 
Erinevateks tegevusteks on noortel võimalik kasutada ka Ritsu spordibaasi ruume. Vallavalitsuse 
poolt on korduvalt esitatud erinevatesse rahastatavatesse projektimeetmetesse taotlusi Helme valla 
noorsootöökeskuse väljaehitamiseks tühjana seisva Ritsu ujula baasil.  
 
Helme päevakeskus on saanud piiriülesest projektist EST-LAT rahastuse ruumide remondi 
teostamiseks. Päevakeskuses on ka noortel võimalus oma vaba aega sisustada.  
 
Alates 2012. aasta 1. septembrist alustas Ala päevakeskus oma tööd Ala kooli hoones 
päevakeskuseks kohandatud ruumides. Täna tegutsevad noored seal aktiivselt. Võrreldes 
päevakeskuse eelmise asukohaga on tänane kasutusaktiivsus märgatavalt suurenenud tänu kõrval 
olevale raamatukogule ja koolile. LEADER programmi raames on soetatud Ala Päevakeskusesse 
lauajalgpalli ning õhuhoki lauad.  
 
Tõrva Avatud Noortekeskuse kasutuses on omaette hoone endise Patküla koolimaja näol – hoone 
rekonstrueeriti ja sisustati kaasaegselt aastatel 2009-2011. Noortekeskus tegutseb vastavalt avatud 
noortekeskuste põhimõtetele ning seal on võimalik veeta oma vaba aega ja osaleda ringilistes 
tegevustes (ELO, noorte bändid, spordiringid) – päevas külastab keskus kuni 60 noort.  
 
Tõrva Linnavalitsuse poolt hallatava asutusena töötab linnas muusikakool, mis on asutatud 1985. 
aastal. Koolis on võimalik omandada muusikaalast põhiharidust – õppetöö kestab kokku seitse 
aastat ning võimalik on valida järgmiste erialade vahel: 

� klaver; 
� viiul; 
� akordion; 
� puhkpillid; 
� kannel; 
� kitarr. 

 
Muusikakooli õpilastest on hinnanguliselt 61% Tõrva linna noored, 27% Helme valla noored ja 12% 
õpilastest pärineb Põdrala vallast. 
 
Tõrva kultuurimaja ruumides tegutseb Tõrva kunstistuudio, mis pakub erinevas eas huvilistele 
võimalust enda kunstiannet arendada maalimise, käsitöö ja keraamika valdkondades. Kunstistuudio 
korraldab regulaarselt ülevaatenäitusi oma tegevusest. 
 
Helme vallas ja Tõrva linnas  puuduvad turva- ja asenduskodud. 
 
1.3.3 KOOLILASTE TERVISEKÄITUMINE 
 
Koolilaste tervisekäitumise uurimiseks pole Helme vallas eelnevalt läbi viidud ühtegi uuringut. 
Alljärgnev ülevaade põhineb Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal läbiviidud 
“Eestikooliõpilaste tervisekäitumise” uuringule (allikas: Tervise Arengu Instituut 
http://www.tai.ee/failid/HBSC2010.pdf). 
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Nimetatud uuringu sihtrühmaks olid 11-, 13- ja 15-aastased noorukid, kuna just selles vanuses on 
kujunemas ja juurdumas tervise käitumuslikud harjumused ning just selles eas on noored inimesed 
vastuvõtlikud nii headele kui halbadele mõjudele. Uuring viidi läbi Eesti Vabariigi 
üldhariduskoolide 5, 7 ja 9 klasside õpilaste seas. Küsitlusele vastas Lõuna-Eestist (Jõgeva-, Põlva-, 
Võru-, Valga- ja Tartumaa) 520 poissi ja 608 tüdrukut. Küsitluse kokkuvõtvad tulemused on 
järgmised: 

� 37.7% poistest ja 35.5% tüdrukutest on viiel või rohkemal päeval nädalas vähemalt ühe 
tunni 

� mõõdukalt kehaliselt aktiivsed; 
� vähemalt kahel korral nädalas on intensiivselt kehaliselt aktiivsed 66.5% poistest ja 59.8% 
� tüdrukutest; 
� koolipäevadel vaatasid kaks või enam tundi päevas televiisorit 69.4% poistest ja 69.9% 
� tüdrukutest; 
� suitsu ei ole vastanutest proovinud 43.9% poistest ja 51.6% tüdrukutest ning küsitluses 

osalenud poistest on 85.1% ja tüdrukutest 90.1% mittesuitsetajad; 
� kokku 64% 15-aastastest vastanutest on 13-aastaselt või varasemalt tarbinud alkoholi ning 

22.6% on joonud ennast sama noorelt purju; 
� 35% 11-,13- ja 15-aastastest meessoost vastanutest pole kunagi purjus olnud ja tüdrukute 

puhul on tulemuseks 39.2%; 
� oma tervist hindab keskmiselt heaks 33.1% poisslastest ja 30.9% tütarlastest; 
� 59.7% poistest ja 65.6% tüdrukutest on vähemalt üks tervisekaebus peaaegu iga nädal või 

sagedamini; 
� viimasel 12 kuul depressiivseid episoode koges Lõuna-Eesti noormeestest 15.8% ja 

tütarlastest 28.3%;25 
� vanuserühmas 15 on poistest olnud seksuaalvahekorras 18.5% ja tüdrukutest 27.6% ning 

kondoomi kasutati keskmiselt 89.1% juhtudest; 
� viimasel paaril kuul on kaasõpilaste poolt mitte kiusatuid olnud poistest 56.2% ja 

tüdrukutest 62.5%; 
� toidu puudumise tõttu on pidanud tühja kõhuga minema magama keskmiselt 17.4% 

vastanutest; 
� puu- ja köögivilju söövad igal päeval vähemalt korra 27.2% poistest ja 29.2% tüdrukutest 

ning piima joovad keskmiselt 48.7% vastanutest; 
� 46.2% poistest ja 43.6% tüdrukutest tarbivad viis korda nädalas või sagedamini maiustusi 

ja/või magusaid jooke. 
 
1.4 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 
Tervisliku elu-, õpi- ja töökeskkonna alampeatükis on välja toodud ja kirjeldatud Helme valla ja 
Tõrva linna territooriumil asuvaid üldkasutatavaid vaba aja veetmise kohti, transporti ja teede 
võrgustikku ning omavalitsuse keskkonnamõjureid. 
 
1.4.1 ÜLDKASUTATAVAD VABA AJA VEETMISE KOHAD HELME VALLAS JA TÕRVA 
LINNAS 
 
Valla keskseks spordikompleksiks on Linna küla spordibaas, kus on korralik võimla, vajalikud 
abiruumid, saun, trena˛ööride ruum ning lasketiir. Lisaks on Ala Põhikoolil olemas võimla ja 
palliplatsid, mida saavad kasutada ka vallaelanikud. 2013. aastal rajati Ala Põhikooli ruumidesse 
LEADER projekti toel täiendavalt jõusaal. Karjatnurme külas asub 2007. aastal rajatud palliplats. 
Sportlikuks vaba aja veetmiseks külades olemasolevatel väliplatsidel on võimalused veel Kalme, 
Koorküla ja Taagepera külade elanikel. 2010. aastal valmis Ala külas korterelamute juurde laste 
mänguväljak Kohaliku omaalgatuse programmi toel. Sama programmi toel sai 2014. aastal 
uuendatud Kalme küla spordirajatisi (võrkpalliväljak, jalgpallivärav). Aastatel 2013 ja 2014 
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valmisid LEADER projekti toel mängu- ja sportimisväljakud Linna, Taagepera ja Karjatnurme 
külas ning Helme asulas.   
 
Tabel 14. Helme valla spordirajatised (Allikas: Helme Vallavalitsus)    
Nimetus Ehitusaasta Suurus, tingimused Ehituslik olukord 
Ala PK võimla 1997 Kasulik pind 770m2, 

palliplatsid u. 450m2 
Heas korras 

Ala PK mänguväljak 2003 Palliplatsid 18x36 m2, osa 
asfalteeritud. 

Korras 

Ritsu võimla ja 
siselasketiir 

1987 Kasulik pind 1633,2 m2 
saal (19x36,5 m), 
lasketiir(5x36m) 

Võimla väga heas 
korras, lasketiir  
korras 

Ritsu spordiväljak 2006 Kergejõustik, palliplatsid Korras 
Karjatnurme küla 
palliplats 

2007 Palliplats 9x18 m Heas korras 

 
Tabel 15. Traditsioonilised spordiüritused (Allikas: Helme Vallavalitsus) 

Nimetus Toimumise aeg 
Osalejate 
arv 

Korraldaja 

Korvpalliturniir jaanuar-veebruar 30 Ritsu Spordibaas 
Võrkpalliturniir jaanuar-veebruar 36 Ritsu Spordibaas 
Lauatennise võistlused veebruar-märts 20 Ritsu Spordibaas 
Lauatennise võistlused oktoober-november 24 Ritsu Spordibaas 
Sisekergejõustiku võistlused oktoober 66 Ritsu Spordibaas 
Sisekergejõustiku võistlused jaanuar 60 Ritsu Spordibaas 
Murdmaasuusatamine jaanuar-märts 100 Ritsu Spordibaas 
Krossijooks oktoober, aprill 120 Ritsu Spordibaas 
Jalgrattakross mai 30  Ritsu Spordibaas 
Helme jalgrattasõit mai 40-50 Ritsu Spordibaas 
Kergejõustikuvõistlused juuni 100-120 Ritsu Spordibaas 
Kergejõustikuvõistlused september 100-120 Ritsu Spordibaas 
Võistlused Helme valla päeva 
raames 

august 80-100 Ritsu Spordibaas 

Ritsu spordipäeva võistlused 
august 120-150 

Ritsu Külaselts ja 
Ritsu Spordibaas 

Rahvamatk mai 50-60 Ritsu Spordibaas 
 
Kuna Helme vald on rõngasvald Tõrva linna ümber, siis suur hulk Helme valla kodanikest käivad 
sportimas Tõrva linnas ja kasutavad Tõrva linna teenuseid. Ei ole majanduslikult mõttekas hakata 
tekitama näiteks valgutatud suusarada, kui Tõrva linnas see juba olemas on.  
 
Tõrva linna looduslikud olud ja teostatud investeeringud võimaldavad omavalitsuse territooriumil 
aastaringset aktiivse vaba aja veetmist. Talvisel ajal on võimalik kasutada Tõrva Gümnaasiumi ja 
spordiklubi Viraaž kasutuses olevaid spordisaale ning gümnaasiumi juures asuvaid valgustatud 
suusaradasid. Suvisel ajal on loodud võimalused mitmekülgseks looduses viibimiseks 
(liikumisrajad, ujumiskohad) ja spordi harrastamiseks (kergejõustiku- ja jalgpallistaadion, laste 
mänguväljakud, võrk- ja korvpalliväljakud). 
 
Vanamõisa ja Riiska järvede juurde on rajatud avalikud ujumiskohad, kus on suvisel ajal 
korraldatud ka eraldi rannavalve. Lastele mõeldud mänguväljakud on kaasajastatud ja vastavad 
turvalisuse nõuetele. 
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Kultuuriasutustest on Helme vallal kaks raamatukogu - Helme raamatukogu Linna külas ja 
Taagepera raamatukogu Ala külas. Mõlemad raamatukogud on viimastel aastatel saanud uued 
kaasaegsed ruumid. Taagepera raamatukogu asub alates 1. septembrist 2012 ühise katuse alla Ala 
Põhikooliga. Helme raamatukogu avati uutes ruumides 1. oktoobril 2013 Ritsu Lasteaed-
Algkooliga ühise katuse all. Seoses nende muudatusega on oluliselt kasvanud raamatukogude 
külastatavus.   
 
Helme raamatukogu korraldab laenutust ka Kalme päevakeskuses ja Taagepera raamatukogu 
Karjatnurme päevakeskuses. Raamatute laenutamise teenust aitavad pakkuda  vallas asuvad 
päevakeskused. Probleemiks on vahendite vähesus uue kirjanduse soetamiseks. 
 
Helme vallas on kaks rahvamaja – Koorküla ja Ala rahvamaja. Alates 1. juuli 2014 on Koorküla 
rahvamaja suletud regulaarseks tegevuseks. Soovijad saavad ruume rentida ürituste läbiviimiseks. 
2006. aastal teostatud kapitaalremondi järgselt on hoone jätkuvalt heas seisukorras. Täna on valla 
poolt tagatud rahvamaja ja selle ümbruse korrashoid.  
 
Ala rahvamajas  valmisid 1997. aastal spordi- ja kultuuritegevuseks sobivad ruumid, mida kasutab 
ka Ala Põhikool. Saalis on istekohti umbes 360 inimesele, lava mõõdud on 9x9 m. Rahvamaja 
kasutuses on kaks kabinetti - üks rahvamaja juhatajale, teine ringitegevuseks ja esinejatele. Koos 
Ala põhikooliga on ühised riietusruumid ja tualett ning kodundusköök koos vajamineva inventariga. 
Rahvamaja helitehnika on aegunud (viimati uuendatud 2008. aastal). Rahvamaja pakub võimalusi 
tegeleda mitmesuguste erinevate huviringidega erinevas eas elanikele. Korraldatakse sündmusi, 
matku, spordivõistlusi, ühiseid kontserdi- ja teatrikülastusi, tähtpäevi ja muid traditsioonilisi 
sündmusi, käiakse ise esinemas ja kutsutakse erinevaid külalisi rahvamajja esinema. 
Projektipõhiselt saadud rahastusest on rajatud Ala Põhikooli jõusaal, mida rahvamaja spordiringi 
liikmed õhtusel ajal aktiivselt kasutavad. Rahvamajas töötab 9 ringi.  
 
Helme vallas asub neli päevakeskust – Karjatnurme päevakeskus, Kalme päevakeskus, Ala 
päevakeskus ja Helme päevakeskus.  
 
Karjatnurme päevakeskus asub Karjatnurme külas ja korraldab järgmisi traditsioonilisi üritusi: 
jaanipäev ja jõulude tähistamine ning päevakeskuse aastapäev. Päevakeskus pakub järgmisi 
teenuseid: ajakirjanduse lugemine ja laenutamine, arvuti kasutamine, pesu pesemine, duši 
kasutamine, lauamängude mängimine, televiisori vaatamine, telefoni kasutamine, joonistamine, 
tähtpäevade tähistamine. 
 
Kalme päevakeskus asub Kalme külas. Ruumide olukord on rahuldav, remont tehti 2005. aasta 
suvel. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: ajakirjanduse lugemine ja laenutamine, arvuti 
kasutamine, pesu pesemine, duši kasutamine, lauamängude mängimine, televiisori vaatamine, 
muusikakeskus ja telefoni kasutamine, joonistamine, tähtpäevade tähistamine. Kalme endise 
katlamaja ruumides saavad noored mängida koroonat, laulda karaoket, tegeleda poksimisega ja 
jõutreeninguga ning mängida trumme ja muid muusikariistu (kohapeal on olemas vastav 
helitehnika). Traditsioonilised üritused, mida Kalme päevakeskus korraldab, on jaanipäev, jõulupidu 
ning päevakeskuse sünnipäev.  
 
Ala päevakeskus asub Ala külas. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: ajakirjanduse lugemine ja 
laenutamine, arvuti kasutamine, pesu pesemine ja kuivatamine, duši kasutamine, lauamängude 
mängimine, televiisori vaatamine, joonistamine, tähtpäevade tähistamine, jõusaali kasutamine. 2013. 
aastal on projektipõhiselt soetatud noortele uued mängulauad (õhuhoki ja lauajalgpall).  Koostöös 
rahvamaja ja raamatukoguga tähistatakse erinevaid rahvakalendri tähtpäevi.  
 
Helme päevakeskus asub Helme alevikus. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: ajakirjanduse 
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lugemine ja laenutamine, arvuti kasutamine, duši kasutamine, televiisori vaatamine, telefoni 
kasutamine, joonistamine, tähtpäevade tähistamine. Koostöös Helme külaseltsiga tähistatakse 
jõulusid ning jaanipäeva. Kaks korda nädalas kasutab päevakeskuse ruume Valgamaa 
Kutseõppekeskus autoõpetuse õpetamiseks (B-kategooria). Kord nädalas kasutab päevakeskuse 
ruume Helme Käsitööseltsing. Alates 1. oktoobrist 2014 kasutab ühte päevakeskuse ruumi Helme 
Pansionaat hoolealuste töötoana.   
 
Jõgeveste teabetuba alustas oma tegevust 2005. aasta sügisel. Puithoone soetati PRIA abil külaelu 
edendamise programmist 2004. aasta lõpus ning paigaldati 2005. aasta Helme valla 
eelarvevahendite abiga. Seoses kasutusaktiivsuse vähenemisega viimastel aastatel suleti teabetuba 
alates 1. juulist 2014. Hoonet on võimalik külaelanikel kasutada erinevate  sündmuste läbiviimiseks. 
Hoone ja selle ümbruse korrashoiu tagab omavalitsus. Hoones paikneb Jõgeveste küla interneti 
tugijaam.  
 
Helme vallas Kirikuküla külas asub Helme koduloomuuseum. Seltsitegevuse alusel 1976. aastal 
asutatud muuseum jätkab tegevust tänaseni. Eksponaatide arvu poolest Valgamaal kõige enam 
eksponeeritud muuseum. Pool maja esikorrusest on remontimata. Muuseumi külastatavus on 
periooditi erinev – kevadel käivad kooliõpilased, suvel perekonnad ja nende külalised. Viimasel ajal 
külastab muuseumi rohkem inimesi ka kaugemalt Valgamaalt. Muuseumiesist parki kasutatakse 
erinevate kultuuriürituste korraldamiseks. Lisaks Helme vallale finantseerivad muuseumi tegevust 
ka Põdrala ja Hummuli vald ning Tõrva linn. Alates 2013. aastast on koostöös Tõrva 
Gümnaasiumiga koolitatud välja noorgiide.  
 
Barclay de Tolly mausoleum kuulub objektina Helme vallale. Kompleksi pindala suurus koos 
pargiga ja park-metsaga on kokku 4 hektarit. Kuni 2008. aastani piirduti turismiobjekti 
teenindamisel ühe töötajaga, kuid alates 2008. aastast suurendati töötajate koosseisu ja suvekuudel 
on tööl täiendavalt üks inimene. Viimane muudatus on tingitud kompleksis osutavate teenuste 
olulise laienemisest alates 16. maist 2008 (lisaks mausoleumihoonele  avati turistide tarvis Barclay 
de Tollyst püsiekspositsioon kunagises valvurite majas). 2005. aastal rajati mausoleumi juurde 
kivikattega kõnnitee, 2007. ja 2008. aastal lisandus peale valla eelarveliste vahendite objekti 
korrastamiseks 1,9 miljonit krooni Kultuuriministeeriumi poolt.  2009. aasta sügisel valmis EASi 
toel mausoleumi kompleksi juures kaasaegne autoparkla. 2013. aasta kevadel paigaldati Leader 
programmi toel Barclay de Tolly mausoleumikompleksi ette National Geographicu kollane  
vaateaken.   
 
Helme mõisa hoonesse on üle Eesti kokku toodud SA Rahvuslik Klaverimuuseumi poolt üle 30 
klaveri. Sihtasutusel on lisaks üle Eesti veel deponeeritud ligi 20 klaverit erinevates piirkondades. 
2010. aastal esitatud piirkondliku konkurentsivõime tõstmise rahastusprojekti ei rahuldatud. Hetkel 
otsitakse erinevaid klaverimuuseumi edasiarendamise võimalusi.  
 
Ala külla on planeeritud koostöös Mulgimaa omavalitsustega rajada Euroopa Liidu rahaliste 
vahendite abil Sooglemäe talu baasil Mulgi Külastuskeskus. 2010. aastal Mulgi Kultuuri Instituudi 
poolt esitatud projekti taotlust ei rahastatud.  Koostöös Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa 
omavalitsustega (sealhulgas Helme kihelkonna omavalitsused Helme, Hummuli, Põdrala, Tõrva) 
soovitakse projekt 2015. aastal rahastamiseks uuesti esitada.  
 
Kultuuriasutustest, mida külastavad aktiivselt ka Helme valla elanikud  on Tõrva linnas tegutsemas 
kultuurimaja, kirik-kammersaal ning linna- ja lasteraamatukogud. Kultuurimajas tegutsevad 
järgmised huviringid: 

� rahvamuusikaansambel “Jauram”; 
� memmede tantsurühm “Eideratas”; 
� kammernaiskoor; 



29 
 

� noorte teatritrupp “Hingevärvid”; 
� naisansambel “Hermes”; 
� meesansambel; 
� eakate naisansambel “Meenutus”; 
� Tõrva naiskoor “Heli”; 
� estraadigrupp “Tõrva Tilgad”; 
� Tõrva kultuurimaja näitering 
� Tõrva Kunstistuudio (käsitöö, maalimine, keraamika); 
� Tõrva tantsustuudio “Lys”; 
� Tõrva laulustuudio. 

 
Tõrva Kirik-Kammersaali puhul on sisuliselt tegemist Tõrva Linna ja Helme valla esindushoonega, 
kus viiakse läbi kõiki suuremaid sündmuseid ning kiriklikke tegevusi. Senine tegevuspraktika 
näitab, et kokku toimub hoones aasta jooksul orienteeruvalt kuni 120 erineva sisuga üritust 
(kontserdid, näitused, kohtumised, jumalateenistused), millest võtab osa üle 7000 Tõrva linna ja 
Valgamaa elaniku. Lisaks kirik-kammersaali ja kultuurimaja ruumidele kasutatakse suuremate 
ürituste läbiviimiseks Tõrva Gümnaasiumi aulat ning Tõrva Tantsumäel asuvat vabaõhulava. 
 
Valga maakonnas on aktiivse vaba aja veetmise taristu kõige rohkem välja arenenud Otepää 
piirkonnas (Tõrva linnast 50 km kaugusel), kus on olemas võimalused aastaringseks sportimiseks 
(suusa- ja murdmaasuusakeskused) ja lõõgastumiseks (Pühajärve SPA ja tervisekeskus). Lõuna 
Eesti tõmbekeskuses Tartus (Tõrva linnast 65 km kaugusel) paiknevad samuti mitmeid kultuuri- ja 
spordiobjektid. Valga maakonna keskuses Valgas on suurema spordirajatisena kasutusel 
rahvusvahelistele nõuetele vastav kergejõustikustaadion ning samuti tegutseb seal kultuurikeskus, 
kus toimuvad teatri- ja muusikaetendused. 
 
Lisaks tegutseb linnas ka MTÜ Pensionäride Selts Eluratas, mis koondab omavalitsuses elavaid 
eakaid. Tõrva linnas korraldatakse iga-aastaselt jaanipidusid, suviti vabaõhukontserte, traditsiooniks 
on saanud iga-aastased Tõrva Linna päevad, laste Laulukarusell, Mari Kulli nimelise 
kultuuripreemia väljaandmine, vastlapäeva korraldamine, Erni Kasesalu nimeline kandlepäev, 
Mulgi päev „Mulk Helme kihelkonnas“, lastekaitsepäev, Järvekantri, Tõrva Loits ning 
näitemängupäev. 
 
 
1.4.2 TRANSPORT JA TEEDEVÕRK 
 
Helme valda läbivad Valga maakonna olulised liiklusteed, millest tähtsaimad on järgmised: 

� Valga-Uulu põhimaantee; 
� Võru-Kuigatsi-Tõrva tugimaantee; 
� Tõrva-Pikasilla tugimaantee; 

 
Teede ja tänavate kogupikkus Helme vallas on 480,7 km, sellest valla omanduses on 77 385 m teid, 
millest omakorda asfaltbetoonkattega on 3 539 m, killustikkattega 315 m, kruusateed 66 981 m ning 
pinnasteed 6 550 m.  Helme valla teedevõrk on tervikuna tihe ja ajalooliselt ammu välja kujunenud. 
Teedevõrgu rekonstrueerimise vajadus on seotud tolmuvabade katete rajamisega. Põhiküsimus on 
Valga-Uulu põhimaantee möödasõidulõik Tõrva linnast. Teiste teede liikluskoormus on väike ning 
keskkonnaprobleeme seoses teedevõrguga ja liiklusega ei ole kujunenud. Valla tervikliku arengu 
seisukohast on esmatähtis Helme-Holdre-Taagepera maanteele tolmuvaba katte ehitamine 
kogupikkuses.  
 
Helme vallas on 13 bussiootepaviljoni ning 26 bussipeatust. Teehoiuteenust osutavad vallas OÜ 
Helme Teenus, AS Valmap Grupp,  OÜ Valga Teed, OÜ ÜLE, talihooldust teevad AS Valmap 
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Grupp, Sepakõrtsi Talu ja OÜ Helme Teenus.  
 
Transpordi võimalused vallas on suhteliselt head. Valda läbib arvukalt riigisiseseid bussiliine, 
samuti on korraldatud kohalik bussiliiklus. Mõningaid probleeme on bussiühendusega Taagepera, 
Koorküla, Jõgeveste ja Rulli külades.  
 
Tabel 16. Helme valda läbivad maakonnaliinid seisuga 01.01.2014 (Allikas: Helme 
Vallavalitsus) 
 
LIINI NR KM SAGEDUS MARSRUUT 
3 18 E-R (kool) Linnaküla-Taagepera 
3 14 E-R (kool) Taagepera-Linnaküla 
    
4 42 E-R (kool) Holdre-Linna-Taagepera 
4 39 E-R (kool) Taagepera-Linna-Taagepera 
    
5 23 E-R (kool) Riiska-Linna-Taagepera 
5 23 E-R (kool) Taagepera-Linna-Riiska 
5 42 E-R (vaheaeg) Riiska-Taagepera-Tõrva 
    
11 16 E-R Linna-Tõrva-Linna 
11 8 E-R (kool) Gümnaasium-Linnaküla 
11 8 E-R (vaheaeg) Riiska-Linnaküla 
    
12 23 N Tõrva-Jõgeveste-Tõrva 
12 29 E-R (vaheaeg) Linna-Jõgeveste-Rulli-Tõrva 
    
20 19 P Tõrva-Taagepera 
    
27 37 E-L Tõrva-Holdre-Koorküla-Tõrva 
 
1.4.3 KESKKONNA MÕJURID 
 
Helme valla ruumilist planeerimist teostatakse läbi 2009. aastal valminud üldplaneeringu, kus on 
paika pandud omavalitsuse arengusuunad maakasutuses. Helme valla puhul on tegemist 
omavalitsusega, kus enamik inimesi elab eramajades. Helme asula, Ritsu asula, Ala küla, Kalme 
küla osade puhul on tegemist kortermajade piirkonnaga ning üksikuid elamuid on ehitatud antud 
piirkonda samuti. Helme vallas on varasemast on välja kujunenud elu- ja tööstuspiirkonnad. Valla 
üldplaneeringus on tööstuse arendamiseks ette nähtud Helme aleviku ja Peebu tööstusaladena 
kasutuses olevad maa-alad. Omavalitsust ümbritseb kaunis looduskeskkond ning loodud on 
võimalusi looduses vaba aja veetmiseks. 
 
Helme valla veevärgi haldajaks on OÜ Helme Teenus, mis kuulub 100% Helme vallale. Aastatel 
2012- 1013 oli kavandatud Helme vallas vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja 
uuendamine Euroopa Liidu tõukefondide kaasabil, mis tagab kvaliteetse joogivee ja 
kanalisatsiooniteenuse. Projekti raames rekonstrueeriti muuhulgas veetöötlusjaam ja ehitatakse uusi 
reoveepuhastusjaamu. Varasemalt on vallas olnud probleeme vee suure rauasisaldusega, kuid uute 
puhastusjaama kasutuselevõtmisega on probleem lahendatud. 
 
Helme vald on ühinenud Valgamaa ühise jäätmekavaga, mille eesmärgiks on maakonna 
omavalitsuste jäätmehoolduse korraldamine. Tõrva-Helme piirkonna ühine jäätmejaam asub 
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endises Härma kruusakarjääris, Helme vallas. Jaama haldajaks on OÜ Helme Teenus ja seal 
võetakse vastu ohtlikke-, pakendi-, metalli-, plasti-, suur- ja puidujäätmeid ning vanu rehve ja 
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Helme vallas ja Tõrva linnas tekkivate olmejäätmete 
korraldatud veoga tegeleb AS Veolia Keskkonnateenused. 
 
Taaravastuvõtupunktid asuvad Tõrva linnas ja Ala külas. 
Omavalitsuse territooriumil võib suurimateks õhu saastajateks pidada  keskküttekatlamajasid ning 
suurettevõtteid  ning suurimaks müratekitajaks võib pidada valda läbivat Valga-Uulu maanteed, 
mille puhul on tegemist olulise ida- lääne suunalise transiidikoridoriga. 
 
Helme valla üldist heakorra eeskirja järgimist jälgivad vallavanem ja ehitus- ning majandusnõunik 
koostöös OÜ Helme Teenuse juhatajaga. Rikkumiste ilmnemisel tehakse kinnistu omanikule 
ettekirjutus ja antakse tähtaeg heakorra tagamiseks. 
 
Hulkuvate loomade püüdmisel teeb Helme Vallavalitsus koostööd Valga loomade varjupaigaga. 
 
1.4.4 KURITEOD JA ÕNNETUSED 
 
Vallaelanike turvalisuse tagamisel on kesksel kohal päästeteenistus ja politsei. Käesoleval ajal on 
mõlemad keskused Tõrvas. Lähim politsei esindus piirkonnas on Tõrva linnas Valga 
politseijaoskonna Tõrva osakond. Alates 1.oktoobrist 2014 rakendusid muutused 
politseistruktuurides, mistõttu teenindab Helme, Hummuli, Põdrala valda ja Tõrva linna üks   
piirkonna politseinik.   
 
Päästeteenistuse tugikomando, mis  Helme valda teenindab, asub Tõrvas.  
 
Õigusrikkumiste arv Helme vallas on olnud viimasel viiel aastal suuresti kõikuv ning ühtset trendi 
suurenemisele või vähenemisele välja tuua ei saa. Kokkuvõtteks võib siiski märkida, et õiguskord 
Helme vallas on suhteliselt hea ja seega on tagatud elanikele normaalne  turvatunne. 
 
Noorte õigusrikkumistega tegelemiseks on Valga maakonnas olemas kaks alaealiste komisjoni. Üks 
on Valga maavalitsuse juures ning teine 2006 aastal loodud Tõrva piirkonna alaealiste komisjon. 
Piirkondlik alaealiste komisjon hõlmab Helme valda, Põdrala valda, Hummuli valda ja Tõrva linna.  
 
Tabel 17. Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni aruanne aastast 2006-2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOKKU 
Alaealisi 
õigusrikkujaid  

17 23 23 22 25 18 16 4 148 

Poisse 14 17 16 16 21 18 15 4 121 
Tüdrukuid 3 6 7 6 4 0 1 0 27 
Õigusrikkumise 
alus 

12 
koolikohustus
e 
mittetäitmine 
4 tarvitab 
alkohoolset 
jooki 
1 
õigusvastane 
tegu 

18 
koolikohust
use 
mittetäitmis
t 
5 
õigusvastas
t tegu 
 

13 
koolikoh
ustuse 
mittetäit
mist 
10 
õigusvast
ast tegu 

9 
koolikoh
ustuse 
mittetäit
mist 
13 
õigusvast
ast tegu 

7 
koolikoh
ustuse 
mittetäit
mist 
18 
õigusvast
ast tegu 

4 
koolikohustus
e 
mittetäitmist 
14 
õigusvastast 
tegu 

4 
koolikohust
use 
mittetäitmis
t 
2 tarvitab 
alkohoolset  
jooki 
8 
õigusvastas
t tegu 

4 
õigusvastas
t tegu 

71 
koolikohustus
e MT. 
6 alkohoolset 
jooki 
73 
õigusvastast 
tegu 

Suunaja 11 kool 
1 
sotsiaaltöötaja 
5 politsei 

18 kool 
5 politsei 

8 kool 
10 
politsei 
5 
sotsiaal-
töötaja 

9 kool 
13 
politsei 
 

16 
politsei 
7 
sotsiaal- 
töötaja 
1 
Prokurör 

14 politsei 
4sotsiaaltööta
ja 
 

10 politsei 
5 
sotsiaaltööt
aja 
1 Prokurör 

4 politsei 46 kool 
77 politsei 
2 prokurör 
22 
sotsiaaltöötaja 
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Kohalike 
omavalitsuste 
lõikes 

5 Helme 
11 Tõrva 
1 Põdrala 

8 Helme  
11 Tõrva  
4 Põdrala 

17 Helme  
3 Tõrva 
2 Põdrala 
1 Tartu 

13 Helme  
8 Tõrva 
1 Põdrala 

18 Helme 
6 Tõrva 
1 Põdrala 

12 Helme 
6 Tõrva 

12 Helme 
2 Tõrva 
2 Põdrala 

4 Helme  89 Helme 
47 Tõrva 
11 Põdrala 

Otsused 15 hoiatust 
4 
koolikorraldu
slikud 
meetmed 
3 vestlus 
psühholoogig
a 
5 kohustus 
elada vanema, 
kasuvanema, 
asenduskodus 
4 ÜKT 
1 Erikool  

20 hoiatust 
4 
koolikorral
duslikku 
meedet 
4 
psühholoog
ile 
2 kohustus 
elada 
vanema, 
kasuvanem
a, 
asenduskod
us 
9 ÜKT 

21 
hoiatust 
3 
psühholo
ogile 
suunatut 
8 ÜKT 
1 
rehabilita
tsiooni 
teenusele 

21 
hoiatust 
1Psühhol
oogile 
13 ÜKT 

17 
Hoiatust 
5 ÜKT 
1 
Rehabilia
tsiooni 
teenus 

12 hoiatust 
2 
psühholoogile 
5 ÜKT 
1 
Rehabilitatsio
oni teenus 
1 erikool 
Tapale 
 

14 hoiatust 
8 ÜKT 
 

4 hoiatust 
2 ÜKT 

124 Hoiatust 

8 koolikorralduslikku 

meedet 
13 vestlus 

psühholoogi juures 
7 kohustust elada 

vanemaga 

54 ÜKT 

3 rehabilitatsiooni 
2 erikooli 

Edasilükkamine 1 korral 3 korral  1 korral 6 korral 1 korral   12 korral 
Sundtoomine  1 korral   2 korral    3 korral 

 

Alates 2006 aasta septembrist on loodud Tõrva Piirkonna alaealiste komisjon. Komisjoni esimeheks 
Kalle Vister aseesimehed Tarmo Tamm ning Irja Käärik, sekretäri kohustusi täitis Ave Visor kuini 
juuni 2007-ni. 

Alates 2007 aasta lõpust on kohustus 30 päeva jooksul kanda AMS otsused EHIS-sse. Alates 2007 
aasta sügisest AEK sekretäriks Maarja (Raasik)- Seemen ja komisjoni esimeheks Andres Saarep. 

Alates 2010 aastast ei saanud AEK suunata alaealisi kooliesindaja. Samuti vahetus komisjoni 
esimees. Komisjoni esimeheks sai Aleksander Zemskov. 

Alates 2012 aasta oktoobrist AEK sekretär Ave Visor kuni veebruari lõpuni 2013. Alates 2013 aasta 
märtsis komisjoni sekretäriks Merle Vatter. 

2012 aasta lõpus tegi Hummuli Vallavalitsus Maavanemale ettepaneku Hummuli valla liitumiseks 
Tõrva Piirkonna alaealiste komisjoniga. 14 jaanuaril 2013 toimus kell 14.00 nõupidamine 
Maavalitsuse esindajatena olid kohal Ülla Visnapuu ja Jaanika Käst. Tõrva Piirkonna alaealiste 
komisjoni esindas komisjoni esimees Aleksander Zemskov, sekretär Ave Visor ja uus sekretär 
Merle Vatter. Maavalitsuse poolt anti luba liita Tõrva Piirkonna alaealiste komisjoniga ka Hummuli 
vald. Hummuli valla esindajana hakkab komisjoni töös osalema Eve Laar Hummuli valla 
sotsiaaltöö peaspetsialist.  

2013. aasta Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni isikkoosseis on järgmine: 

1. Aleksander Zemzkov- PPA Lõuna prefektuuri Tõrva konstaablijaoskonna politseileitnant, 
piirkonnavanem. Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni esimees. 

2.  Merle Vatter-  PPA Lõuna prefektuuri Tõrva konstaablijaoskonna spetsialist. Tõrva 
piirkonna alaealiste komisjoni sekretär. 

3.  Tarmo Tamm- Helme vallavanem. Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni aseesimees. 

4. Anne Kalme- Helme Vallavalitsuse sotsiaalnõunik. 

5. Jane Kask- Tõrva Linna Sotsiaalabiameti juhataja. 

6. Malle Lemmle- piirkonna kooliõde. 
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7.  Irja Käärik- Tõrva Gümnaasiumi õppealajuhataja. Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni 
aseesimees. 

8. Kersti Köster- Põdrala valla sotsiaalnõunik. 

9. Kairi Ruus- PPA Lõuna Prefektuuri ennetusteenistuse vanemkomissar,    noorsoopolitseinik  

10. Eve Laar- Hummuli sotsiaaltöö peaspetsialist. 

 
Tõrva linnal, Helme vallal ja Põdrala vallal on ühiselt toimiv piirkondlik kriisikomisjon. 
 
1.5 ALKOHOLI MÜÜVAD KAUPLUSED 
 
Helme vallas ja Tõrva linnas eraldi alkoholipoliitikat välja töötatud ei ole. Helme vallas müüvad 
alkoholi Ala külas A ja O Kaupluses ja Linna külas A ja O Kaupluses.  
 
Kuna vallal ja linnal pole välja töötatud eraldi alkoholipoliitikat, siis alkoholi müüvate asutuste arvu 
kohta ei ole eraldi statistikat peetud. 
 
1.6 TERVISLIK ELUVIIS 
 
2010. aastal valminud Valgamaa terviseprofiili ja tervise edenduse tegevuskava aastateks2010-2013 
järgi (allikas: www.valgamv.ee) toob välja järgmised maakonda iseloomustavad näitajad: 

� Valga maakonnas esineb esmahaigestumisi pahaloomulistesse kasvajatesse kõige rohkem 
eesnäärmes (tugevas tõusutrendis), naissuguelundites (enim emakakehal), kusepõies 
(Valgamaal 28, Eestis 15) jne; 

� Suremuskordaja välispõhjustesse on Valgamaal teiste Eesti maakondadega võrreldes 
keskmisel tasemel, kuid sõidukiõnnetustes sureb maakonnas 8 korda rohkem mehi kui naisi 
ning surmaga lõppenud enesetappe esineb meeste hulgas 4 korda Eesti keskmiselt rohkem. 
Samamoodi esineb Valga maakonnas meeste hulgas 4 korda rohkem suremust 
alkoholimürgistustesse; 

� Valga maakonna suremuskordajad vereringeelundite haigustesse aastatel 2002-2007 olid 
ühed kõrgemad Eestis – südame isheemia tõbi surma põhjusena on Valgamaal kogu Eesti 
kõrgemaid, kusjuures meeste suremus on kaks korda kõrgem kui naistel;  

� Eesti keskmiste näitajate taustal on tõsisemaks piirkondlikuks probleemiks tuberkuloos, 
milles maakonna näitajad olid 2008. aastal kolmandal kohal. 
 

Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal läbiviidud uuringu „Eesti täiskasvanud rahvastiku 
tervisekäitumine“ käigus küsitleti inimesi vanuses 16-64 aastat ning kirjeldas olukorda regiooniti – 
Valgamaa moodustas ühtse piirkonna Tartu-, Jõgeva-, Põlva- ja Võru maakondadega. Kokku vastas 
piirkonnas küsitlusele 666 meest ja naist vanuses 16-64 eluaastat (allikas: Tervise Arengu Instituut). 
 
Kokkuvõte küsitlusest on järgmine: 

� 6.8% vastanutest puudus ravikindlustus; 
� 42.7% meestest ja 48.0% naistest peab oma tervist heaks/üsna heaks; 
� pikaajaliste terviseprobleemidega on 48.8% meestest ja 46.6% naistest, 55-64 aastastest 

meessoost vastanutest tervelt 76.6% on pikaajaliste terviseprobleemidega; 
� töövõimetuspensioni saab keskmiselt 13.9% vastanutest; 
� üleväsimust tunneb tihti 52.9% meestest (35-44 meestest 62.7%) ja 54.5% naistest (58.9% 

45-54 aastastest meestest); 
� viimase 12 kuu jooksul on enesetapule mõelnud 8.0% meestest (Eesti suurim näitaja) ja 5.9% 
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naistest; 
� perearsti juures on käinud 68.5% meestest ja 76.3% naistest (eriarstiabi puhul on näitajad 

vastavalt 39.1% ja 57.8%); 
� hambaarsti on külastanud 41.2% meestest ja 59.9% naistest; piirkonnas on keskmiselt 19.6% 

meestest saanud kõrgenenud veresuhkru/suhkrutõve diagnoosi/ravi (Eesti suurim näitaja) ja 
4.3% naistest; 

� 7.3% 16-24 aastastest meestest on kõrge vererõhu/kõrgvererõhutõvega (suurim näitaja 
Eestis); 

� 5% 25-34 aastastest regiooni meestest on saanud astma diagnoosi/ravi (Eesti suurim näitaja) 
ja 2.8% on samuti Eesti suurim keskmine näitaja meessoost vastanute vahel; 

� igapäevasuitsetajaid on 35.5% meestest ja 16.4% naistest ning rohkem kui 8 sigaretti päevas 
suitsetab 8.7% meestest; 

� mõned korrad nädalas tarbib alkoholi 55.7% piirkonna meestest vanuses 25-34 eluaastat 
(Eesti suurim keskmine näitaja). Lõuna-Eestis tarbivad mehed nädalas kõige rohkem 40+ 
grammi absoluutset alkoholi (54.9% meessoost vastanutest). Alkoholi liigtarvitamise tõttu 
on ravi saanuid on 3.4% meestest vanuses 25-34 eluaastat (Eesti suurim näitaja); 

� hommikusööki sööb harva või üldse mitte keskmiselt 28.3% meesvastajatest (43.1% 16-24 
aastastest meestest- suurim näitaja Eestis) ning 22.6% naisvastajatest (25.7% 25-34 
aastastest naistest – suurim näitaja Eestis); 

� vähemalt kuuel päeval nädalas sööb värsket juurvilja keskmiselt ainult 13.1% meestest 
(väikseim näitaja Eestis) ja 19.8% naistest; 

� kaalu langetamiseks peab dieeti keskmiselt 8% meessoost vastanutest (Eesti suurim näitaja) 
ja 16.4% naistest (Eesti suurim näitaja); 

� ülekaalulised on keskmiselt 52.4% meestest ja 46.1% naistest. Võrdluses teiste Eesti 
piirkondadega võib välja tuua, et Lõuna-Eestis on 45-54 aasta vanuste meessoost vastanute 
hulgas 71.4% ülekaalulisi (suurim näitaja Eestis) ning naiste seas on piirkonnas kõige 
rohkem ülekaalulisi vanusegrupis 35-44 eluaastat (49.4%, suurim näitaja Eestis); 

� oma füüsilist seisundit peab väga heaks 37.2% meestest ja 30.3% naistest, sealhulgas on 16- 
24, 35-44 aastaste meeste hinnang oma füüsisele Eestis kõige kõrgem; 

� nädalas rohkem kui 1 kord harrastab tervisesporti 37.5% meestest ja 39.6% naistest (Eesti 
kõrgeim näitaja). Samuti spordib 69% meestest vanuses 16-24 (Eesti kõrgeim näitaja) ja 
28.8% 35-44 aastastest meestest (samuti Eesti kõrgeim näitaja). Naistest spordivad kõige 
enam vanusegrupis 35-44 (43.4%, Eesti kõrgeim näitaja).  

 
1.6.1 TERVISE ALASE TEABE KÄTTESAADAVUS 
 
Helme Vallavalitsuses ja Tõrva Linnavalitsuses ei ole eraldi tööl terviseedendusega tegelevat 
inimest, mistõttu korraldab tervisealase info edastamist valla ja linnakodanikele mitu erinevat 
ametnikku. Info edastamine elanikele toimub nende nende ametnike poolt, kelleni info jõuab 
mõnest muust allikast. Peamiseks elanike informeerimise kanaliks on kujunenud Helme valla 
kodulehekülg www.helme.ee  ja  Tõrva linna kodulehekülg www.torva.ee, lisaks millele kasutatakse 
ära kohalikku ajalehte ja valla  külades ja linnas asuvaid infotahvleid. Tervisealase info 
edastamisega tegelevad  veel perearstid, OÜ Tõrva Tervisekeskus ja Tõrva linnas tegutsevad 
apteegid. 
 
1.6.2 TERVISLIKKU ELUVIISI TOETAVAD ÜRITUSED 
 
Antud alapeatükis on toodud välja nii Helme vallas kui ka Tõrva linnas toimuvad üritused. Helme 
vallas korraldab erinevaid tervise- ja liikumisüritusi peamiselt Ritsu spordibaasis töötav noorsootöö 
ja spordispetsialist koostöös treeneriga (spordiringi juhendajaga)  
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 Tabel 18. Traditsioonilised spordiüritused Helme vallas (Allikas Helme Vallavalitsus) 

Nimetus Toimumise aeg Osalejate arv Korraldaja 
Korvpalliturniir jaanuar-veebruar 30 Ritsu Spordibaas 
Võrkpalliturniir jaanuar-veebruar 36 Ritsu Spordibaas 
Lauatennise võistlused veebruar-märts 20 Ritsu Spordibaas 
Lauatennise võistlused oktoober-november 24 Ritsu Spordibaas 
Sisekergejõustiku võistlused oktoober 66 Ritsu Spordibaas 
Sisekergejõustiku võistlused jaanuar 60 Ritsu Spordibaas 
Murdmaasuusatamine jaanuar-märts 100 Ritsu Spordibaas 
Krossijooks oktoober, aprill 120 Ritsu Spordibaas 
Jalgrattakross mai 30  Ritsu Spordibaas 
Helme jalgrattasõit mai 40-50 Ritsu Spordibaas 
Kergejõustikuvõistlused juuni 100-120 Ritsu Spordibaas 
Kergejõustikuvõistlused september 100-120 Ritsu Spordibaas 
Võistlused Helme valla päeva 
raames 

august 80-100 Ritsu Spordibaas 

Ritsu spordipäeva võistlused 
august 120-150 

Ritsu Külaselts ja 
Ritsu Spordibaas 

Rahvamatk mai 50-60 Ritsu Spordibaas 
 
Tõrva linnas korraldavad erinevaid tervise- ja liikumisüritusi peamiselt mittetulundusühingud Tõrva 
Võrkpalliklubi, spordiklubi Viraaž, orienteerumisklubi Käbi, Tõrva Spordiselts ja Valgamaa 
Spordiliit. 
 
2010. aastal toimus Tõrva Valgamaa esimene meeste tervise- ja liikumisalane foorum, mille 
läbiviijaks oli projekt “Mehed Liikuma”. 
 
Tõrva linnas toimuvateks traditsioonilisteks liikumisüritusteks on kujunenud: 

� suusavõistluste seriaal ja talvematkade seriaal; 
� Tõrva Rattasõidupühapäevade matkad; 
� Tõrva kevadised ja sügisesed liikumistunnid; 
� rannavõrkpalli ja pargivolle seriaalid; 
� orienteerumise ja kepikõnni päevad; 
� noorte, kuni 12. a  tüdrukute ja poiste kergejõustikuseriaal; 
� maastikujalgrataste seeriavõistlus; 
� jooksuseriaali Tõrva jooksud- mägedejooks, sildade jooks, järvede jooks; 
� Tõrva Helme kergejõustikupäev olümpialastega; 
� Tõrva rahvatriatlon. 

 
Tõrva Spordiseltsi eestvedamisel viiakse ellu järgmisi üritusi: 

� suusavõistluse seriaali etapid - talvel kokku 4 etappi + Härma suusamaraton; 
� talvematkade (nii suusa kui jalgsi) seriaal, sh iga-aastane matk “Eesti Terviseradadel umber 

maakera”; 
� kergejõustikuseriaal kuni 12a.tüdrukutele ja poistele; 
� jüriöö teatejooks läbi Tõrva linna; 
� Tõrva Helme kergejõustikupäev; 
� Tõrva linna lahtised kergejõustiku meistrivõistlused; 
� Tantsumäe mägedejooks, Sildade jooks, Järvede jooks; 
� kevadised ja sügisesed tervisetunnid; 
� matkad “Otsi sõnu kevadel ja sügisel”  
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1.7 TERVISETEENUSED 
 
1.7.1 TERVISHOIUTEENUSED 
 
Helme vallas ei ole perearsti/tervisekeskust jne, valla elanikke teenindavad järgmised Tõrva linnas 
asuvad asutused/isikud: Tõrva Tervisekeskus, perearstid Merike Ausmees, Eve Rebane, Maret Vähi-
Anier ja Anželika Kovešnikova ning pereõde Liia Kägu. Perõendus teenust osutab ka Eve Rebane 
Tõrva linnas pakuvad perearstiteenuseid OÜ Valgamaa Arstikeskus, OÜ Riolani ja OÜ Perearst 
E.Rebane.  
 
Väljaspool vastuvõtuaegu tekkivate tervisehäirete korral saab abi ja nõuannet: 
Perearsti nõuandetelefonil 1220 
Häirekeskusest telefonil 112 
AS Valga Haigla päevapalat. 
 
Hambaraviteenust ostetakse elanike poolt Tartust, Viljandist, Lätist, Karksi-Nuiast, Elvast, Valgast 
ja Tõrva linnast.  
 
Lähimad apteegid asuvad Tõrva linnas: Farmacia Apteek ja Koduapteek. Valla inimesed kasutavad 
apteeke ka Valgas, Kärstnas, Rõngus ja Tartus. Lähim kiirabibrigaad asub Tõrva linnas. 
 
Tõrva linna omanduses olev osaühingu Tõrva Tervisekeskus tegevusalaks on erinevate 
meditsiiniteenuste osutamine – kiirabi, koduõendus, eriarstiabi korraldamine jne. Ettevõttel on 
olemas lepingud Tervishoiuameti, Eesti Haigekassa ja erinevate regionaalsete tervishoiuasutustega. 
Tervisekeskuse ruumides töötavad 2 perearsti, hambaarstid, günekoloog, kirurg, kõrva-nina-
kurguarst, psühhiaater, silmaarst, logopeed, labor ja röntgen. Suurematest investeeringutest on 
ostetud uus kiirabiauto ja uus röntgeniaparaat. Lisaks töötab Tõrva linnas eraldi veel üks perearst ja 
hambaraviteenuse osutaja. 
 
Helme vallas endaga mitte toimetulevad eakad on võimalik paigutada hooldekodusse. Helme 
Pansionaat asub kaasaegselt renoveeritud endises Helme Kutse keskkooli ühiselamu hoones. Hoone 
paikneb Helme asulas looduskaunis Helme mõisapargis, 2 km kaugusel Tõrva linnast Pärnu pool. 
 
Helme Pansionaat OÜ  missiooniks on pakkuda sõbralikku ja professionaalset  teenindust ning 
peamiseks eesmärgiks on kliendi rahulolu. Professionaalne personal on loonud koduse ja hubase 
atmosfääri. Hoone ise on sisustatud rõõmsates toonides, on muretsetud kaasaegne mööbel, 
hooldustehnika ning vahendid. Korruste vahel töötab täismõõtmetega lift.   
 
Helme Pansionaadil on 75 kohta, magamistoad on 1-, 2- ja 3-kohalised. Kõikides tubades on 
tualetid. Kogu hoone on kaetud Wifi alaga ja kõikides tubades on televisiooni ühenduse võimalus. 
2015 aastal on plaanis rajada oma köök. 
 
Pansionaadis  töötab  medõde ning lepinguline konsultatsiooniarst. Vajadusel korraldatakse eriarsti 
vastuvõtt koos transpordiga. Lisaks omatakse õendusabi haigla tegevusluba. Pansionaat alustas oma 
tegevusega käesoleva aasta märtsist. Vaatamata lühikesele tegevusaajale on hetke seisuga vabad 
veel vaid üksikud kohad. OÜ Helme Pansionaadil on huvi edaspidi oma teenust Helme alevikus 
laiendada, milleks vajatakse täiendavaid ruume. Sobilikumaiks hooneks on kunagise Helme 
kutsekooli praegu tühjana seisev peahoone aadressiga Kooli 1. Omavalitsus on omalt poolt igati 
nõus plaanitavat visiooni oma võimaluste piires ellu aitama viia, kuna laienemisega tekkivad ka 
piirkonda vajalikud töökohad.  Helme vald ostab hetkel pansionaadilt aastas teenust 20 koha 
ulatuses. Eelnevalt kuni 1.märtsini 2014 osteti samas mahus hooldekodu teenust ettevõttelt OÜ 
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Taagepera Resort. Alates 1. märtsist 2014 nimetatud ettevõte hooldekodu teenust enam ei osuta.  
Lisaks ostab vald  hooldekodu teenust täiendavalt järgmistelt teenusepakkujatelt: Taheva 
Sanatooriumist, Tõrva hooldushaiglast.  
 
2007. aastal Tõrva linna ja Helme ning Põdrala valdade poolt asutatud SA Tõrva Haigla pakub 
hooldusravi- ja hooldekoduteenust. 
 
1.7.2 NÕUSTAMISTEENUSED SOTSIAALHOOLEKANDES 
 
Helme vallas  korraldab sotsiaalhoolekannet sotsiaalnõunik.  Helme vallas tegelevad sotsiaaltööga: 
sotsiaalnõunik, kes tegeleb ka lastekaitsega; sotsiaalhooldustöö spetsialist, kes tegeleb puuetega 
inimestega ja nende hoolekande korraldamisega; avahooldustöötaja (0,8 kohta).  
 
Hetkel pakutakse Helme vallas järgmiseid nõustamisteenuseid: 
 

� erivajadustega laste nõustamine – osutajateks perearstid ja Helme valla sotsiaalnõunik; 
� seksuaalnõustamine – sihtasutuses Tõrva Haigla töötav günekoloog, perearstid; 
� toitumisalane nõustamine – perearstid; 
� vangist vabanenutele rehabiliteerimisteenuse osutamine – Tartu vangla 

kriminaalhooldusosakonna Viljandimaa talituse Tõrva esindus, Helme valla sotsiaalnõunik. 
 
1.7.3 OLULISEMAD TERVISEENNETUSPROJEKTID 
 
Helme Vallavalitsuse  ja Ritsu spordibaasi poolt ei ole viimastel aastatel ellu viidud suuremaid 
terviseennetusprojekte. 
 
2010. aastal toimus Tõrva linnas Valga maakonna meestele suunatud tervisefoorum, mille 
korraldajaks oli projekt Mehed Liikuma. 2010 aastal viidi Mehed Liikuma ellu tegevusi Valga 
maakonnas (Valgamaa meeste tervise- ja liikumisalane aktiivgrupp), millesse oli kaasatud ka Tõrva 
linnas ja Helme vallas elavaid mehi. 
 
1.8  TEGEVUSKAVA 2014-2017 
 
Helme valla  terviseprofiili tegevuskavas aastateks 2014-2017 on välja toodud valdkondade kaupa 
peamised probleemid ja kitsaskohad, seejärel valdkondlikud eesmärgid ja tegevuskavad eesmärkide 
täitmiseks. 
 
Helme valla terviseprofiil on paljuski seotud kehtiva Helme valla arengukavaga aastateks 2010-
2025 (tegevuskava kuni 2017. aastani), mistõttu on alljärgnevas tegevuskavas eraldi välja toodud 
juba eelnevalt valla arengukavas sätestatud tegevused. Selline teguviis annab eelkõige terviseprofiili 
lugejale parema võimaluse näha omavalitsuse olukorra ja tulevikunägemuse terviklikkust. 
 
Alljärgnevas tegevuskavas aastateks 2014-2017 ei ole eraldi välja toodud tegevuste maksumusi, 
kuivõrd need võivad aastate jooksul oluliselt muutuda. Tegevuskavas sätestatud tegevused on 
paljuski teostatavad Helme Vallaametnike ja allasutustes töötavate ametnike igapäevase tegevuse 
käigus või on seotud erinevate rahastamise vahendite olemasoluga – Helme valla iga-aastases 
eelarves on eraldi ette nähtud kulurida erinevate projektide kaasfinantseerimiseks. 
 
 
 
 
 



38 
 

1.8.1 SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
Valdkonna peamised probleemid: 
 

� rahvaarvu järkjärguline vähenemine; 
� majanduskriis on vähendanud valla eelarvet ja üksikisiku tulumaksu laekumist, mis pikemas 

perspektiivis mõjutab omavalitsuse investeerimis- ja tegevusvõimekust; 
� demograafiline tööturusurve indeks on Helme vallas olnud alates 2005. aastast olnud 

väiksem kui üks ehk tööturule siseneb vähem inimesi, kui sealt lahkub oma vanuse tõttu; 
� Helme vallas on pikka aega olnud negatiivne rändesaldo ehk omavalitsusest lahkub rohkem 

inimesi kui sinna elama asub; 
� Helme valla elanike suremus vereringeelundite ja pahaloomulistesse kasvajatesse on 

tõusujoones; 
�  töötute arv Helme vallas  2009. aastal vähenes, kuid  2011. aastal suurenes ja ületas 100 

inimese piiri. Töötus suurendab omakorda tõrjutust ja vähendab majanduslikku toimetulekut. 
Tekkinud on nn heitunud inimeste grupp – inimesed, kes on saanud negatiivse kogemuse töö 
otsingutel, mistõttu ei julgeta enam olla aktiivsed tööturul osalemiseks. Nimetatud asjaolu 
suurendab psühhiaatrilist arstiabi vajavate inimeste arvu; 

� puuetega laste arvu tõus Helme vallas; 
� töökohtade vähesus, mis sunnib inimesi lahkuma Helme vallast kas muudesse Eesti 

piirkondadesse või välismaale – ettevõtted on enamasti seotud traditsiooniliste 
valdkondadega (puit, teenindus, ehitus, vähesel määral kaubandus); 

� Helme Vallavalitsuse ja allasutuste teenistujate vähene terviseteadlikkus. 
 
Valdkonna eesmärk: Helme vallas elavate inimeste sotsiaalse sidususe suurendamine ja tõrjutuse 
vähendamine ning seeläbi üldise heaolu suurendamine omavalitsuses. 
 
Tabel 19.. Sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste valdkonna tegevuskava 2014-2017 
 

Tegevused  Ajakava   Rahastamise  

 2014 2015 2016 2017 allikas vastutaja 

 Helme valla arengukavast tulenevad tegevused   

Pikaajaliste töötute 
tööprogrammi ellu 
kutsumine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 
töötukassa 

KOV 
töötukas
sa 

 Täiendavad tegevused 2015-2017     

Lastega peredele 
mõeldud tegevuste 
laialdasem pakkumine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

Elanike arvu 
suurendamine Helme 
vallas- Helme valla 
reklaamimine hea elu- 
ja tegevuskohana 
„Maale elama messil” 
 
 
 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 
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 Tööhõive kasvu 
soodustamine 
tööealises 
elanikkonnas läbi 
erinevate projektide 
ellu kutsumise ja 
läbiviimise (nt. 
Ettevõtlusalased 
koolitused) 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Südame-
veresoonkonna 
haigustesse suremuse 
vähendamiseks: 
elanikkonna 
teadlikkuse tõstmine 
südame 
veresoonkonna 
haiguste 
riskiteguritest, nende 
ennetamisest ning 
varase avastamise 
olulisusest 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

Pahaloomulistesse 
kasvajatesse suremuse 
vähendamiseks: 
elanike Geenivaramu 
projektidesse 
kaasamine; 
elanikkonna 
teadlikkuse   tõstmine 
uuringutes osalemise 
vajadusest, et avastada 
haigus võimalikult 
varases staadiumis: 
emakakaelavähi vastu 
vaktsineerimise 
propageerimine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 
eraisik 

KOV 
Eraisik 

Helme valla 
teenistujate ja 
vallavolikogu liikmete 
tervise edenduslik 
koolitamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Tervise ja 
liikumisteemaliste 
vahelehtede 
avaldamine ajalehes 
„Helme 
Kihelkonnaleht” 
 

x x x x Vallaeelarve 
Tõrva linna 
eelarve 
toetusfondid 

KOV- 
sed 
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Helme vallavalitsuse 
teenistujate volikogu 
liikmetele suunatud 
tervise edenduslike 
projektide ellu 
kutsumine ja 
läbiviimine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Helme- Põdrala- 
Hummuli valla ja 
Tõrva linna ühine 
tervisenõukogu 
moodustamine ja 
arendamine 

 x x x Valdade 
eelarve 
Tõrva linna 
eelarves 
toetusfondid 

KOV- 
sed 

 
 
 
1.8.2 LASTE JA NOORTE TURVALINE JA TERVISLIK ARENG 
 
Valdkonna peamised probleemid: 
 

� Helme vallas pole teostatud uuringuid laste subjektiivsete hinnangute kohta oma tervisele ja 
� teadmiste kohta tervise edenduse vallas; 
� õpilaste arvu vähenemine kõikides koolides ja lasteaedades; 
� vähesed võimalused lastel suvel töötamiseks; 
� noorukite poolt sooritatud õigusrikkumiste arvu kasv; 
� vanemate teadlikkuse tõstmine lastega seonduvalt (näiteks laste vaimne tervis). 

 
Valdkonna eesmärk: Helme valla noortele kvaliteetse elu- ja õpikeskkonna arendamine ning 
täiendavate võimaluste loomine huvihariduse omandamiseks ja mõtestatud vaba aja veetmiseks. 
 
Tabel 20. Laste ja noorte turvalise ja tervisliku arengu valdkonna tegevuskava 2014-2017 
 

Tegevused  Ajakava   Rahastamise  

 2014 2015 2016 2017 allikas vastutaja 

 Helme valla arengukavast tulenevad tegevused   

Ala Põhikooli ja Ritsu 
Lasteaed Algkooli 
hoonete 
kaasajastamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Ala Põhikooli juurde 
HEV lastele mõeldud 
klasside loomine 

  x x Vallaeelarve 
Riik 
toetusfondid 

KOV 

Koolide ja koolieelsete 
lasteasutuste 
õppetehnilise baasi 
kaasajastamine 
 
 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV  
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Valgamaa Rajaleidja 
Keskusega koostöö 
arendamine 

x x x x Vallaeelarve KOV 

Lõuna-Eesti laste ja 
noorukite vaimse 
tervise keskusega tihe 
koostöö 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Noorsootöö 
väärtustamine, 
traditsiooniliste 
ürituste korraldamine, 
kaasaaitamine 
noorsoo-
organisatsioonide 
tekkele ja tegevusele, 
mitmesuguste 
koolituste 
korraldamine, 
osalemine projektides 
ja programmides, 
teotahtelistele ja 
haritud noortele 
eneseteostuse 
võimaluste pakkumine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Helme vallas Linna 
külas aktiivselt 
tegutseva noorte 
keskuse arendamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Uute laste 
mänguväljakute 
rajamine ja 
olemasolevate 
parendamine ning 
uuendamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Ala Põhikooli juures 
spordiväljakute 
kasutuses hoidmine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

 Täiendavad tegevused 2015-2017     

Koolidesse ja 
lasteaedadesse ning 
avatud noorte 
keskusesse täiendava 
inventari soetamine 
noorte tervisliku 
arengu tagamiseks 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

Laste ja noorukite  
terviseuuringute iga- 
aastane läbiviimine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 
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 Õigusrikkumiste, sh 
korduvate 
õigusrikkumiste arvu 
vähendamine: 
lapsevanemate 
koolituste 
korraldamine, 
Tugisüsteemide 
arendamine, järjepidev 
erinoorsootöö, 
noortega tegelevate 
spetsialistide 
koolitamine, seda ka 
koostöös Tõrva 
Gümnaasiumiga 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Laste- ja 
noortelaagrite 
toetamine ja 
korraldamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

Noorte integreeritud 
(karjääri-, 
psühholoogilise, 
sotsiaal- ja 
eripedagoogilise) 
nõustamise tagamine 
ja arendamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Erivajadustega laste 
tervisliku arengu 
toetamine lasteaedades 
ja koolides 
(kasvukeskkond, 
toitlustamine, 
spetsialistid) 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Inimese- ja 
terviseõpetuse 
õpetajate 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 

x x x x Vallaeelarve 
Toetusfondi
d 

KOV 

Ritsu spordisaalis 
töötava spordijuhi 
treeneri litsentsi 
taotlemise abistamine 
ja toetamine 

x x   Vallaeelarve 
 

KOV 

Õppeliiklusväljakute 
väljaarendamine Ala 
Põhikooli, Ritsu 
Lasteaed Algkooli ja 
Tõrva Gümnaasiumi 
juurde 

x x x  Vallaeelarve 
Linnaeelarv
e ja 
toetusfondid 

KOV-
sed 
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1.8.3 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 
Valdkonna peamised probleemid: 
 

� Linna ja Ala külas spordiväljakute kesine olukord; 
� aastaringset sporditegevusi võimaldavate objektide vähesus; 
� pidevalt kasvav mootorsõidukite arv Helme vallas; 
� Helme vald ei ole liitunud tervist edendavate valdade võrgustikuga 

 
Valdkonna eesmärk: Helme vald on kaasaegne ja heakorrastatud elukeskkonnaga omavalitsus, kus 
väärtustatakse tervislikke tegevusi ja ellusuhtumist. 
 
Tabel 21. Tervisliku elu-, õpi- ja töökeskkonna valdkonna tegevuskava 2014-2017 
 

Tegevused  Ajakava   Rahastamise  

 2014 2015 2016 2017 allikas vastutaja 

 Helme valla arengukavast tulenevad tegevused   

Helme valla ja Tõrva 
linnaga koostöös 
eakatele 
päevakeskustes 
tegevuste pakkumine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Kultuuriasutuste 
materiaalse olukorra 
parandamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV, 
kolmas 
sektor 

Linna külla staadioni 
projekteerimine ja 
rekonstrueerimine 

  x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Ala Põhikooli juurde 
mänguväljaku 
rajamine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Ritsu Lasteaed 
Algkooli juurde 
mänguväljaku 
rajamine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Ritsu ujulasse Helme 
valla noorsootöö 
Keskuse rajamine ja 
siseskatepargi 
rajamine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Turvalisuse 
suurendamine 
koostöös politsei ja 
päästeametiga 
 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
politsei 
päästea
metiga 
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Heakorrakampaaniate 
ja uute projektide 
läbiviimine nt. 
„Värvid koju” 

  x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
sponsorid 

Helme valla 
haldusalas olevate 
sotsiaal- kultuuri-, 
hariduse- ja spordi-
objektide (arvestades 
laste, puuetega 
inimeste, eakate, 
noorte emade ja 
ajutiste tervise- 
vajadustega inimeste 
erivajadustega) 
rekonstrueerimine ja 
tehnilise baasi 
uuendamine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Spordi- ja 
kultuuriühenduste 
tegevuse toetamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Helme vallas järvede 
ja vooluveekogude 
ning nende ümbruse 
korrastamine ja 
tervendamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Koostöös Tõrva 
linnaga suusaradade 
rajamine Härma 

x x x x Vallaeelarve 
linnaeelarve, 
toetusfondid 

KOV 

Ala küla ja Linna küla 
suusaradade rajamine 

x x x x Vallaeelarve KOV 

 Täiendavad tegevused 2015-2017     

Osalemine tervist 
edendavate valdade, 
tervist edendavate 
lasteaedade ja tervist 
edendavate koolide 
liikumises 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Osalemine Ala 
Põhikoolis „Suitsuprii 
klassi konkursil” 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

 Orienteerumise 
ürituste 
propageerimine ja 
korraldamine 
 

 x x x Vallaeelarve KOV, 
MTÜ 
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1.8.4 TERVISLIK ELUVIIS 
 
Valdkonna peamised probleemid: 
 

� Puuduvad uuringud Helme valla elanike liikumis- ja toitumisharjumustest; 
� Helme valla passiivsus tervise edenduslike projektide ja kampaaniate läbiviimisel; 
� alkoholi tarbimise sagedus noorte ja täiskasvanute seas; 
� Helme valla elanike vähene huvi tervisespordiürituste vastu. 

 
Valdkonna eesmärk: Tõrva linna elanikud on tervislike ja sportlike eluviisidega. 
 
Tabel 22. Tervisliku eluviisi valdkonna tegevuskava 2014-2017 

Tegevused  Ajakava   Rahastamise  

 2014 2015 2016 2017 allikas vastutaja 

 Helme valla arengukavast tulenevad tegevused   

Helme valla spordi- ja 
kultuurikontseptsiooni
de väljatöötamine ja 
rakendamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

Aastaringselt 
toimuvate tervise-
liikumis- ja 
spordiürituste 
läbiviimine koostöös 
kodanike ühendustega 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV, 
kolmas 
sektor 

Kultuuri- ja 
spordiürituste 
pikaajalise 
kalendriplaani 
koostamine ning valla 
ja kultuurisündmusi 
tutvustavate trükiste 
koostamine ja 
levitamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

OÜ Loodusturismi 
poolt pakutavate 
kumeräätsamatkade, 
tõukekelgumatkade, 
fotomatkade, 
süstamatkade, 
kanuumatkade, 
tõukerattamatkade 
läbiviimine ja 
reklaamimine. Uute 
matkade planeerimine 
 
 
 

x x x x OÜ 
Loodusturism 
eraisikud 
vallaeelarve 

Kolmas 
sektor 
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 Täiendavad tegevused 2015-2017     

Suuremate 
spordiürituste jätkuv 
läbiviimine (jalgratta 
sõit, Helme valla 
suvine spordipäev 
Linna külas) ja uute 
ürituste planeerimine 
ja korraldamine. 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Vabaühenduste 
toetamine aktiivse 
vaba aja liikumisega 
seotud tegevuste 
läbiviimisel 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Helme valla elanike 
tervisega seotud 
uuringute läbiviimine 
ja tulemuste põhjal 
tegevuste 
kavandamine ning 
läbiviimine 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Helme valla elanike 
tervise-teadlikkuse 
tõstmine läbi tervise-
edenduslike 
projektide läbiviimise 
ja erinevate 
infopäevade 
korraldamise 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

 
 
1.8.5 TERVISETEENUSED 
 
Valdkonna peamised probleemid: 
 

� elanike vähesed esmaabialased teadmised; 
� puudub teave elanikkonna rahulolust või probleemidest tervishoiuteenuste tarbimisel: 

 
Valdkonna eesmärk: Helme valla elanike hea tervisliku seisundi tagamine kvaliteetsete tervishoiu- 
ja terviseteenuste osutamise kaudu 
 
Tabel 23. Terviseteenuste valdkonna tegevuskava 2014-2017 
 

Tegevused  Ajakava   Rahastamise  

 2014 2015 2016 2017 allikas vastutaja 

 Helme valla arengukavast tulenevad tegevused   

Helme valla ja Tõrva 
linnaga koostöös 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
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tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandeasut
uste kasutuses 
olevate hoonete 
rekonstrueerimine ja 
meditsiinilise 
aparatuuri uuendamine 

Sotsiaalteenuseid 
pakkuvate 
organisatsioonide 
tegevuse toetamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV, 
kolmas 
sektor 
 
 

Helme Pansionaadi 
edasiarendamise 
igakülgne toetamine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

 Täiendavad tegevused 2015-2017     

Tervishoiu- ja 
sotsiaalvaldkonna 
kontseptsiooni ühtne 
väljatöötamine Tõrva 
linna, Põdrala valla ja 
Hummuli vallaga 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Täiendavate 
sotsiaalhoolekande 
teenuste pakkumine 

x x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

 Kogu perele suunatud 
tervise- edenduslike 
ürituste läbiviimine 
(nt. lasteaedades ja 
koolides vanematega 
koos spordipäev, 
matkad, 
ööorienteerumised) 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
kolmas 
sektor 

Õnnetusjuhtumite, 
mürgistuste ja 
traumade 
minimaliseerimine 
surmapõhjustena: 
esmaabi- ja 
traumaennetus 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 
 

Uuringute läbiviimine 
tervishoiuteenuste 
tarbimise kohta Helme 
valla elanike poolt 

 x x x Vallaeelarve 
toetusfondid 

KOV 

 
 


