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SISSEJUHATUS 

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss. Inimese tervis mõjutab 

märkimisväärselt nende võimet igapäevaleus toime tulla, nende sotsiaalset ja 

majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu. Tervis on seega oluline 

rahvuslik ressurss, mis väärib sihi- ja kavakindlat arendamist. Samuti kuulub õigus 

tervise kaitsele inimese põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema 

tagatud vajalikud eeldused parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks – igal 

Eesti inimesel peab olema võimalus tervist toetavad keskkonnas ja võimalus teha 

tervisikke valikuid. (Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009-2020) 

Are valla terviseprofiili eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta 

inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu. Igal inimesel peab olema võimalus teha 

tervislikke valikuid, mis on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna edukaks 

sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks.  

Terviseprofiil on koostatud Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud 

juhendimaterjali Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine ning 

terviseprofiili indikaatoreid tutvustavat ja selgitavad nimekirja. Andmete kogumisel 

oli ka abiks Exceli indikaatorite tabel kohalikele omavalitsustele. See on dokument, 

kus kaardistatakse erinevate tervisemõjurite, elanikkonna tervise ja tervisekäitumise 

näitajad Are vallas. 

Terviseprofiilis on välja toodud arendusvaldkonnad, mis kajastavad sotsiaalse 

sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu 

tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist 

ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist, mis on ka kogu 

Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 prioriteetsed valdkonnad. 

Are valla terviseprofiili koostamisel on kasutatud juhendmaterjali Kohaliku 

omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine ning terviseprofiili indikaatoreid 
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tutvustavat ja selgitavat nimekirja. Andmete kogumisel oli abiks Exceli indikaatorite 

tabel kohalikele omavalitsustele. Kasutatud on erinevaid vabariiklikke andmebaase, 

Pärnu maakonna ja Are valla andmeallikaid ja elanikkonna seas läbi viidud küsitluse 

andmeid.  

Are valla terviseprofiili koostamine algatati Are Vallavolikogu otsusega 14.10.2014 

nr 36, võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 

Rahvaterviseseaduse § 6 ja § 10. 

Profiili koostamiseks moodustati Are Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr 205 

töögrupp ning määrati töögrupi juht. Terviseprofiili töögruppi kuulusid: 

Humanitaarnõunik Liis Toom, noorsootöötaja Pille Põrk, pearaamatupidaja Maili 

Hiiemäe, piirkonna politseinik Rando Alu, Suigu-Lasteaed algkooli direktor Anneli 

Uibu, Are Põhikooli direktor Tiia Puusild, sotsiaaltöötaja Heli Tõrva, maa- ja 

keskkonnanõunik Signe Rõngas, abivallavanem Siret Tammekänd ja kultuurijuht 

Vilja Alamaa. 

Terviseprofiili on tutvustatud vallavolikogu komisjonide koosolekutel ja volikogu 

istungil. Terviseprofiil on kinnitatud Are Vallavolikogu (kuupäev ja otsuse nr) 
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1. ÜLDANDMED 

1.0.1.  Pindala 

Are vald asub Pärnu maakonnas, 18 km kaugusel maakonna keskusest Pärnust. Are 

valda läbib 10 kilomeetri ulatuses Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) maantee. Are 

valla territooriumi  pindala on 159,5 km². Omavalitsuse üksuse pindala osatähtsus 

maakonnas on 3.3%. Valla keskuseks on Are alevik. Are valda ümbritsevad Halinga, 

Vändra, Sauga ja Tori vallad. 

 

Joonis 1. Are valla geograafiline asend 
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1.0.2  Asustustihedus 

Are vallas on 11 küla. Niidu, Elbu, Parisselja, Eavere, Pärivere, Kurena, Lepplaane, 

Suigu, Võlla, Murru ja Tabria küla.  

Valla elanike arv vähenes aastatel 2004 kuni 2008 väga suure hooga. Pärast 2009-ndat 

aastat on elanike arv taas tõusuteel ning püsib üldjoontes umbes 1280 inimese juures. 

Viimastel aastate on elanike arv vähenenud kõige enam Suigu külas ja pigem 

kasvanud Are aleviku lähiümbruses olevates külades.  

Valla administratiivkeskus ja suurim asula on Are alevik. Haldusjaotuse 

väljakujunemisel on olulist osa etendanud endised tõmbekeskused nii ajalooliselt kui 

endiste kolhoosikeskustena.  

Valla elanike arv -  seisuga 01.01.2014 on 1283.  
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1.1 Rahvastik 

1.1.1  Aasta keskmine rahvaarv 

Joonis 2. Aasta keskmine elanike arv. Allikas: Rahvastikuregister 

 

 

Rahvaarv on alates 2006. aastast vähenenud ning viimastel aastatel olnud stabiilselt 

tõusuteel.  

Võrdluseks Eesti rahvaarvu muutus aastatel 1991-2012. 
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Joonis 3. Eesti rahvaarvu muutus aastatel 1991-2012. Allikas: Statistikaamet  

 

Jooniselt on näha, et Eesti rahvaarv on olnud alates 1991. aastast langevas suunas. 

Joonis 4. Are valla elanike soo- ja vanusejaotus. Allikas: Statistikaamet 
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Are valla elanikkond vananeb ning tööealised elanikud lahkuvad mujale 

tõmbekeskustesse või ka välismaale. 34% Are valla elanikkonnast töötab kohapeal 

ning ülejäänud 66% mujal. Kõige enam käivad inimesed tööl  tõmbekeskuses Pärnus 

ja ülejäänud kuskil mujal. Põhjuseks on töökohtade nappus antud piirkondades ja 

madal palgatase, mis ei võimalda majandada ühiskonnas, kus elukallidus suureneb ja 

info mujal Euroopa pakutavatest palgaandmetest kõigile kättesaadav.  

Joonis 5. Rahvastiku soo – ja vanusejaotus Eestis. Allikas: Statistikaamet 

 

1.1.2  Elussündide arv  

Näitaja on oluline erinevate teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või 

koolikohtade planeerimiseks. Indikaator sõltub piirkonna soo- ja vanusejaotusest, eriti 

sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas. Sündide arv vaadeldaval perioodil oli kõige 

suurem 1992 aastal, kus sündis 15 tüdrukut ja 18 poissi ning kõige väiksem aastatel 
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2004 ja 2010, mil sündis 12 last aastas.  

Joonis 6. Elussündide arv Are vallas. Allikas: Statistikaamet 

 

Joonisel 7 on esitatud Are valla sündimuse üldkordaja võrreldes Eesti keskmise sama 

näitajaga, alates 1991. aastast. Sündimuse üldkordaja on piirkonna elussündide arv 

aastas jagatuna rahvastiku keskmise suurusega aastas, 1000 inimese kohta. Sündimuse 

üldkordaja võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti samasuguste 

näitajatega. Näitaja sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja vanusejaotusest, eriti 

sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas.  
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Joonis 7. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta võrdlevalt Are vallas ja Eestis.  
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1.1.3   Surmajuhtude arv 

Näitaja võimaldab hinnata suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata 

sekkumist vajavaid suundumusi ja muutusi.  

Joonis 8. Surmajuhtude arv. Allikas: Statistikaamet 

 

 Surmade osas sarnasest sündidega on näha aastate lõikes kõikumisi, kuid samas 

selget suundumust välja ei joonistu. Samas saame öelda, et võrreldes aastaga 2007 on 
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suremus väiksem.  

Joonis 9. Suremuse üldkordaja 1000 elaniku kohta 
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Eesti suremuskordaja on püsinud läbi aastate stabiilne. Are vallas on viimase kahe 

analüüsitud aasta surmade arv elaniku kohta samaks. Suremuskordajaks loetakse aasta 

keskmist rahvaarvu, mis on arvestatud 1000 elaniku kohta. Suremuse üldkordaja on 

olnud suurem Eesti keskmisest.  

1.1.4   Loomuliku iibe kordaja 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaaru muutust kindlal ajavahemik (aasta) jooksul, 

mis moodustub sünni-  ja surmajuhtude vahena.  

Joonis 10. Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet 
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Antud joonis näitab Are vallas aastate pikkust negatiivset iivet, küll aga on märgata 

viimastel aastatel positiivseid märke sellest, et iive võib muutuda positiivseks.  

Eesti puhul on märgata iibe kordaja vähenemise tendentsi, see tähendab rahvaarvu 

vähenemise pidurdumist.  

1.1.5   Demograafiline tööturusurveindeks 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate 

noorte (5-14 aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64 

aastased) suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule 

rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 

Joonis 11. Demograafiline tööturusurveindeks. Allikas: Statistikaamet 

 

Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, 

kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Näitaja võimaldab omavalitsusel 

arendada vastavaid strateegilisi suundi, kavandada erinevaid programme olukorra 

tasakaalustamiseks. Jooniselt on näha, et viimati ületas Are valla tööturusurveindeks 
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kriitilise piiri 2008. aastal.  

Tööealise elanikkonna kiire vähenemine rahvastiku vananemise tõttu tähendab kas 

üha suurenevat survet sotsiaalhoolekande valdkonnale või survele järeleandmisele 

elanike elukvaliteedi langust ning seeläbi pikemas perspektiivis ka elukeskkonna 

halvenemist. Are vald peab pöörama suurt tähelepanu tööealise elanikkonna osakaalu 

suurendamisele ning noorte kinnistamisele jätkamaks eluteed Are vallas.  

1.2 Rahvastiku terviseseisund 

1.2.1  Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse  

Eesti Meditsiinistatistika andmetel on Eesti elanike peamiseks surma põhjuseks 

südame-veresoonkonna haigused. Südame-veresoonkonna haiguste peamiseks 

riskiteguriks on kõrgenenud vererõhk ning käitumuslikud riskitegurid nagu 

suitsetamine, vähene kehaline aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, soola ja küllastunud 

rasvade liigtarbimine, vähene puu- ja juurviljade tarbimine, ülekaalulisus ning stress.  

Joonis 12. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse Are vallas.  Allikas: Tervise 

Arengu Instituut 

 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 

Mehed Naised 

..Are 

vald 

    

2008 3 5 

2009 1 5 

2010 2 3 

2011 6 3 
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2012 2 5 

2013 2  

 

1.2.2   Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse  

Eesti elanike teisel kohal olev surma põhjuseks on pahaloomulised kasvajad. Eesti 

Vähiregistri andmetel on suurenenud aastas diagnoositavate vähijuhtude arv viimaste 

aastakümnete jooksul Eestis pidevalt. Enne 75. eluaastat haigestub Eestis mõnda 

pahaloomulisse kasvajasse iga 3.mees ja iga 5.naine. Sagedamad vähisurma põhjused 

Eestis on kopsuvähk, maovähk, ja rinnavähk. Pahaloomuliste kasvajate 

riskifaktoriteks on suitsetamine (sh. passiivne suitsetamine), kange alkoholi 

tarvitamine, liigne küllastunud rasvade tarbimine, vähene juur- ja puuviljade 

tarbimine, vähene kehaline aktiivsus, töökeskkond, stress ning liigne päikesekiirguse 

mõju.  

Joonis 13. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Are vallas. Allikas: Tervise 

Arengu Instituut  

SD30: Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi  

  Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) 

Mehed Naised 

..Are vald     

2008 0 2 

2009 1 4 

2010 0 3 
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2011 1 1 

2012 2 2 

2013 2 1 

2012. aastal käivitas Tervise Arengu Instituut ja SA Vähi Sõeluuringud ``Rinnavähi 

varajase avastamise projekti``. Sihtrühma suuruseks sõeluuringul 2012. aastal oli 

34000 ravikindlustatud 50-62 aastast naist, kellele ei ole eelneval aastal 

mammograafilist uuringut tehtud. Uuringu läbiviimiseks oli rakendunud kutsete 

süsteem, mille eesmärgiks oli teha uuring kõigile kättesaadavaks. Teenust osutati ka 

Pärnu maakonnas. Samal aastal viidi ka läbi emakakaelavähi varajase avastamise 

projekt, mille sihtgrupiks olid naised vanuses 30-55 aastat. Projekti raames teostati 

uuringuid ka Pärnu Haiglas.  

1.2.3   Suremus välispõhjustesse 

Vigastuste ja mürgituste tekkimise peamiseks põhjuseks on elanike riskiv, 

liiklusohtlik ja vägivaldne käitumine, alkoholi liigtarvitamine, ohutusnõuete eiramine 

ning vähene turvavahendite kasutamine. Vigastuste põhjused võivad tuleneda ka töö- 

ja elukeskkonnast (nt. elamistingimused, sotsiaalmajanduslikud tegurid, teede 

olukord, töötingimuste ja töövahendite turvalisus). Eesti laste puhul on vigastused 

pidevalt püsinud esikohal, moodustades 50% surmapõhjustest. Samuti on vigastuste 

esinemissagedus väga kõrge vanuritel. Lastega juhtuvad õnnetused peamiselt 

põhjustatud kas laste järelevalvetusest või puudulikust teabest/õpetusest ja vähestest 

esmaabi oskustest. Vigastused on sagedaseks põhjuseks ka eluaegsele terviserikkele- 

töövõimetusele.  

Are vallas on see protsent väga väike, aastate lõikes on fikseeritud suremust 

välispõhjustesse aastas üks inimene.  
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED 

VÕIMALUSED 

Sotsiaalne sidusus on ühiskonna jätkusuutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete 

võrdsus ja heaolu. Sidusus tugineb sotsiaalsele usaldusele, kindlustundele, 

vastastikusele abistamisele, jagatud väärtustele ja võrdsetele võimalustele. Sidususel 

on otsene seos tervisele – mida suurem on sidusus, seda paremad on ka 

tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset turvalisust, mis on omakorda 

väga oluline tervisetegur. Sotsiaalset turvalisust iseloomustavad tööhõive, vaesuse ja 

kihistumise näitajad. Tõrjutud sotsiaalsete gruppide olemasolu on oluline risk rahva 

tervisele, seevastu võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs teenustele suurendavad 

sotsiaalset turvalisust, ja sidusust ning parandavad tervisenäitajaid. Eesti rahvastiku 

tervisepoliitika tegevussuundadeks on sotsiaalse kapitali arendamine ja sotsiaalse 

tõrjutuse vähendamine, võrdsete võimaluste tagamine kergesti haavatavatele 

rühmadele ( lapsed, vanurid, puuetega inimesed) ning nende vajadustega arvestamine, 

lastele tervisliku arengu võimaluste tagamine, tervise säilimist ja arengut soodustava 

füüsilise ning psühhosotsiaalse keskkonna tagamine, tervislike valikute ja eluviiside 

soodustamine ja õiglase ja tõhusa tervishoiusüsteemi arendamine.  
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2.1. Tööturu situatsioon 

2.1.1 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted/üksused 

Joonis 14. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted. Allikas: Statistikaamet 

Are vallas on kõige enam mikroettevõtteid (kuni 10 töötajat), nende ettevõtete arv on 

kasvanud alates 2004 aastast kuni 2011. Viimastel aastatel on see püsinud stabiilsena. 

Täna on Are vallas registreeritud ettevõtteid 128. 

 

Andmete alusel saame öelda, et piirkonnas on ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise 

olla ettevõtjad. Are vallas on põllumajanduse, kaubanduse, turisminduse, teeninduse 

ja muude alade ettevõtjaid. Ettevõtluse edasise arengu prioriteetideks on soodsate 

tingimuste loomine ettevõtete juurde meelitamiseks ja uute kohapealsete töökohtade 

loomiseks. 
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Tabel 1. Are vallas tegutsevad suuremad ettevõtted 

OÜ Are Vesi Vee-ja kanalisatsiooniteenused, torujuhtmed, 

heakord 

OÜ Dorione Timber  Metsamaterjali töötlemine 

OÜ Gererio Transporditeenused, metsamajandus 

Karjamõisa OÜ Tapamaja teenus ja lihatööstus 

OÜ Omatec Kaevetööd, transport, torujuhtmed 

Andres Kallaste hobusekasvandus Hobusekasvatus ja tõuaretus 

OÜ Rigor Mööblitootmine 

OÜ Ronella Ehitus 

OÜ Suigu Veod Transportteenus 

AS Treffex Turbatootmine 

OÜ Alpakafarm Taluturism 

 

Samas on vallas hästi toimivad mittetulundusühingud, kes peamiselt tegelevad vaba 

aja sisustamisega ja kultuuriarendamisega.  

Kohaliku omavalitsuse suurimad tööandjad on haridusasutused, Are Põhikool ja 

Suigu-Lasteaed Algkool.  
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2.2.1 Tööhõive määr 

Joonis 15. Tööhõive määr Are vallas. Allikas: Statistikaamet 

Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealiste (17-74 aastat) rahvastikus. 

Tööhõive määr kasvas nii Are vallas kui ka Eestis tervikuna 2007. ja 2008. aastal.  

2.3.1 Tööjõus osalemise määr 

Joonis 16. Tööjõus osalemise määr Are vallas. Allikas: Statistikaamet 
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Tööjõus osalemise määr näitab tööjõu osatähtsust tööealises ( 15-74) rahvastikust.  

Are vallas on uuringute andmetel nii tööhõive määr kui ka tööjõus osalemise määr 

Eesti keskmisega võrreldes madalam. Elanike keskmisest suuremad raskused 

rakendumiseks avalduvad madalate sissetulekute ja väheneva aktiivsusena või vallas 

väljarändena.  

Ametlik töötus on vallas tõusnud. 2013 aasta jaanuari seisuga oli registreerituid 

töötuid 31 ja sama aasta detsembri seisuga on registreeritud juba 43. Selle on tinginud 

seotus sotsiaaltoetuste taotlemisega ning selle kaudu ravikindlustuse saamisega. 

Töötute aktiivsus on tööotsimisel on suhteliselt madal, kuna pikaajalised töötud ei ole 

enam huvitatud töötamisest ja süveneb kätte õpitud sotsiaalne abitus. 

Joonis 17. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Statistikaamet 

 

2.4.1 Keskmine brutotulu 

Indikaator näitab kohalikus omavalitsuses elavate töötavate inimeste jõukust. Koos 

brutotulu saajate osakaaluga saab kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust, 

mis määrab kohaliku eelarve omatulude mahtu elaniku kohta. Suuremate tulude korral 

on paremad võimalused planeerida tulevikuinvesteeringuid ning arendada tervist 

toetavaid teenuseid.  
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Joonis 18. Keskmine brutotulu Are vallas. Allikas: Statistikaamet 

 

Valla elanike sissetulekud on suurenenud võrreldes 2003. aasta taguse ajaga. 

2.5.1 Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr näitab kuni 14-ja vähemalt 65- aastaste elanike arv 100 tööealise   

(16-64) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku vanuse koosseisu. See on 

oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid 

haridus-, tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. 

Sisuliselt näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimeste 

kohta ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate 

määr on 50, tähendab see, et 10 tööealise elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe 

tööealise elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on 
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koormus töötajatel. 

 Are vallas on ülalpeetavate määr Eesti keskmisest suurem, mis tähendab natuke 

suuremat survet sotsiaalsektori kuludele. 

Joonis 19. Ülalpeetavate määr Are vallas ja Eesto. Allikas: Statistikaamet 

 

2.2. Toimetulek 

Toimetulek on inimese võime oma igapäevaeluga iseseisvalt hakkama saada. Enese 

eest hoolitsemine, söömine, isiklik hügieen, riietumine, töö, vaba aja veetmine, 

suhtlemine. Need on tegevused, mida inimene oma isikliku eksistentsi 

kindlustamiseks. Üheselt mõistetavat definitsiooni ei ole suudetud välja töötada, sest 

on tegevusi mille tähendus on mitmetahuline.  
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2.6.1 Ravikindlustusega kaetud 

Joonis 20. Ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal. Allikas: Haigekassa 

 

Kaetus ravikindlustusega on üks põhilisi tegureid, mille tõttu töötud end Töötukassas 

ametlikult registreerivad. Kindlustatud isikute osakaal Are vallas on Eesti keskmisest 

madalam. Hõlmatust ravikindlustusega hindavad elanikud kõrgelt, kuna tervis on 

elukvaliteedi üks põhi küsimusi, mis määrab eluga toimetuleku.  

2.7.1 Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest 

keskkonnast 

Töövõimetuspensioni makstakse inimesele 40-100%-lise püsiva töövõime kaotuse 

korral. Töövõimetuspension on asendussissetulek ja kompenseerib seda, et inimene ei 

saa osaliselt või täielikult töötada. Alla 100%-lise töövõime kaotuse korral eeldatakse, 

et inimene peaks ülejäänud töövõime osas osaajaga töötama. Püsiv töövõimetus 

määratakse tähtajaga 6 kuud-5 aastat.  

Are vallas on 2014. aasta seisuga 89 töövõimetuspensionäri. 
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2.8.1 Puuetega inimesed 

Eestis on puude defineerimisel lähtutud ÜRO konventsioonist ning see on sõnastatud 

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses järgmiselt: puue on inimese anatoomilise, 

füsioloogilise, või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis 

koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude raskusastmeid on kolm: 

sügav-, raske-,  ja kerge puue. 

Pikaajalise kahjustuse all peetakse silmas olukorda, kus tervisekahjustuse periood on 

kestnud vähemalt 12 kuud ja rohkem. Selleks, et saada puuet, peab inimesel olema 

pikaajaline kahjustus, mis ei võimalda tal ühiskonnaelust täisväärtuslikult ja teistega 

samadel alustel osa võtta.  

Are vallas on täna 120 puuetega inimest, neist lapsi 17. 

2.9.1 Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta  

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik 

omavalitsus. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks 

igapäevaelus äraelamiseks.  

Toimetulekutoetuse summa sõltub leibkonna suurusest. Toimetulekutoetust makstakse 

allpool toimetulekupiiri, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja muude 

esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.  

2014. aastal on toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus üksi elavale inimesele või 

perekonna esimesele liikmele ning 72 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. 
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Joonus 21. Väljamakstud toimetulekutoetused. Allikas: Statistikaamet 

 

2.10.1 Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

Are vallavalitsuse poolt sotsiaalse kaitse eelarvest makstavad sotsiaaltoetused: 

 Sünnitoetus- mida makstakse vanemale, kelle lapse sünnijärgne elukoht 

rahvastikuregistris on Are vald.  

 Matusetoetus- mida makstakse Are valla registris oleva isiku surma korral 

tema omastele.  

 Erakorraline toetus- mida makstakse tule- või loodusõnnetuse korral.  

 Tšernobõli toetus- mida makstakse Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede 
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likvideerimisel osalenud inimestele. 

 Koolitee alustamise toetus- makstakse Are Põhikooli ja Suigu-Lasteaed 

Algkooli minevatele esimese klassi lastele. 

 Jõulupakitoetus- kõigile kuni 15 aastastele lastele ja Are valla poolt 

hooldusasutuses ülalpeetavatele  puuetega inimestele ja eakatele. 

 Abivahenditoetus-mida makstakse Are valla registris olevale inimesele 

abivahendikulude kompenseerimiseks.  

 Arendustegevusetoetus- makstakse Are valla koolides õppivale lapsele 

arendavate tegevuste kompenseerimiseks 

 Peretoetus- makstakse juhul kui toetuse mittesaamine ohustab oluliselt 

isiku/perekonna toimetulekut. Makstakse neile, kelle neto sissetulek kuus on 

alla kolmekordse toimetulekupiiri. 

 Lasteaiatoetus- makstakse Suigu lasteaias käiva ühe lapse toidupäeva 

maksumuse vanemate poolt kaetava osa tasumiseks, kelle netosissetulek 

pereliikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri ning lasteaias käib 

korraga vähemalt kaks last ning toetuse taotleja ja lapse rahvastikuregistri 

järgne elukoht on Are vald.  

Sotsiaaltoetuste maksmist ja määramist reguleerib Are valla sotsiaaltoetuste maksmise 

ja määramise kord ning sotsiaalhoolekandeseadus. 

2.11.1 Are vallas pakutavad sotsiaalteenused 

Sotsiaalhoolekande korraldamine on  Are vallavalitsuse haldusalas. Hoolekande alast 

tegevust juhib vallavalitsuse humanitaarnõunik, kaasates  oma töösse valla volikogu 

sotsiaalkomisjoni. Humanitaarnõunik peab sotsiaalregistrit, koordineerib 

sotsiaalmajade tegevust ning sotsiaaltöötajaga kooskõlas hindame igapäevaeluga 
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iseseisvalt mittetoimetulevate inimeste toimetulekut ja korraldame neile abi osutamist. 

Kuna vallas puudub lastekaitse töötaja ametikoht, siis humanitaarnõuniku kohuseks 

on  tegeleda õpilaste poolt koolikohustuse mittetäitmise probleemidega. Vajadusel 

tegeleb õpilaste ja lastevanemate nõustamisega. 

Sotsiaaltöötaja korraldab vallas sotsiaaltranspordi kasutamist vastavalt vajadusele. 

Sotsiaalnõustamine- isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja 

seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 

Eluasemeteenus- sotsiaaleluruumi kasutada andmine isikule või perekonnale, kes ise 

ei ole suuteline või võimeline endale ja oma perekonnale eluaset tagama. 

Hooldamine hoolekandeasutuses- isiku hooldamine talle sobivas päevases või 

ööpäevaringselt tegutsevas asutuses, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja 

seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja 

arendamine. 

Sotsiaaltranspordi teenus- isikutele, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa 

kasutada ühistransporti. Üldjuhul osutatakse transporditeenust sõiduks 

meditsiiniasutusse või põhjendatud juhtudel teistesse ametiasutustesse. 

Pesu pesemise teenus- sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele, kellel kodus puuduvad 

vastavad võimalused. 

Duši kasutamise teenus- sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele, kellel kodus puuduvad 

vastavad võimalused. 

Lapsehoiuteenus- lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist 

toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, 

arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. 
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Sotsiaalteenuste osutamist Are vallas reguleerivad sotsiaalhoolekande seadus, 

sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord, Are valla lapsehoiuteenuse vahendite 

kasutamise kord, sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord, sotsiaaleluruumi 

andmise ja kasutamise kord. Sotsiaalteenuste osutamise otsustab Are vallavalitsus. 

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.12.1  Kogukonna motivaatorid 

Kogukonna motivaatoriteks on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning 

erinevaid väljaantavad auhinnad(tänukirjad). 

Are vallas antakse välja Are valla aukodaniku nimetust. Korraldatakse „Kauni kodu“ 

konkurssi, mille võitja esitatakse ka üleriigilisele konkusile. Samuti esitatakse 

ettevõtjate konkursile „Are valla ettevõte“. 

Are vald on esitanud ja/või andnud toetuskirju erinevatele konkurssidele, näiteks aasta 

õpetaja, koolijuht, aasta küla jne. 

Välja on töötatud seltside toetamise kord. 

Kohalikke aktiivseid inimesi ja seltse on tunnustatud erinevatel tunnustusüritustel.  

 

2.13.1 Elanike kaasamine 

Vald on kaasanud kodanikke erinevate arutelude, planeeringute ja arengukavade 

tegemisel. Aruteludele on kutsutud seltside ja seltsingute esindajaid. On oldud abiks 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia koostamisel kutsudes kokku are valla seltsid 

ja seltsingud. Ollakse abis projektitaotluste ja aruannete koostamisel.  

Kohaliku elu arendamisse ja otsustusprotsessidesse on elanikud kaasatud läbi 

mittetulundusühingute ja hästi toimivate volikogu alatiste komisjonide kaudu. Mitmed 

külades tegutsevad aktiivsed külaseltsid. Vastavalt vajadustele peetakse vallas otsuste 
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tegemisele eelnevalt ka külakoosolekuid.  

Suurimad kaasamist vajavad planeeringud on olnud VIA Baltica ja Rail Baltic 

maakonna planeeringud ning Are valla arengukava arutelud. 

 

2.14.1 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalused 

Are Huvikeskus loodi 14.detsembril 2012. aastal, kui Are Vallavolikogu nimetas 

Pärivere klubi ümber Are Huvikeskuseks. 

 Keskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine ning valla elanikele 

vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri, spordi ja meelelahutuse 

vallas.  

Are Huvikeskuse juhtimisel korraldatakse peoõhtuid, teatrietendusi, kontserte ja 

erinevate tähtpäevade tähistamisi. Regulaarselt toimuvad huvilistele erinevad käsitöö, 

toiduvalmistamise jm ringid.  

Are Huvikeskuse fuajees ja koridorides on hea võimalus korraldada erinevaid maali-, 

foto-, ja käsitöö näituseid.  

Huvikeskus korraldab ja osaleb ka ülevallaliste kultuuriürituste, külapäevade jm. 

korraldamisel. Samuti korraldab teatrietenduste ja kontsertide külastusi väljaspool 

valda ning kutsub esinema huvitavaid esinejaid, organiseerib seminare, infopäevi jne. 

Üks rahvarohkemaid üritusi on valla aastalõpupidu ning igal aastal Are mõisa pargis 

toimuv valla laulu- ja tantsupidu koos lastekaitsepäeva tähistamisega. Mitmel 

viimasel aastal on korraldatud valla külade päeva. Are Huvikeskuses on võimalik 

rentida ruume seminaride korraldamiseks, kultuuriürituste, huviringide ja 

spordivõistluste läbiviimiseks.  

Vallakeskuse suurt saali ja lava kasutatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste 
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läbiviimiseks. Regulaarselt kasutavad ruume rahvatantsu- ja lauluringid ning 

täiskasvanute ja laste näiteringid. Suurt saali kasutavad igapäevaselt täiskasvanud 

harrastussportlased, samuti Are Avatud Noortekeskuse noored sportimiseks ja vaba 

aja sisustamiseks.  

Are vallas tegutseb kaks raamatukogu. Are raamatukogu asub Are vallakeskuses ning 

Suigu raamatukogu asub alates 2006. aasta 1.septembrist alates Suigu Seltsimaja 

teisel korrusel. Raamatukogu ülesanneteks on lugejale vajalike teavete kogumine, 

hoidmine, kättesaadavaks tegemine ja avalike andmepankade kasutamise 

võimaldamine.  

 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING 

TERVISLIK ARENG 

2.4. Alus- ja põhiharidus 

Laste- ja noortega tegelevaid asutusi on Are vallas kokku 3 – Suigu Lasteaed-

Algkool, Are Põhikool ja Are Avatud Noortekeskus. 

Are valla 2014. aasta eelarves oli haridusele kulutatav kogusumma 622 681 eurot, 

sellest  lasteaed-algkoolile 244 896 eurot, põhikoolile 271 439 eurot, koolitranspordile 

42 846 eurot, muule haridusele, sh hariduse haldusele 63 500 eurot. 

2014. a. eelarves oli sporditegevusele kulutatav summa 22 666 eurot, noorsootööle ja 

noortekeskustele kulutatav summa 1800 eurot.  

Lapsehoiuteenust pakub Suigu Lasteaed-Algkool, kus 2014. aasta septembrikuu 

andmetel on avatud 4 lasteaiarühma. Kuni 2014. aasta septembrini oli hoiuteenust 

pakkumas 3 rühma.  Lasteaiateenust kasutab igapäevaselt 70 last.  Lasteaia kohamaks 

ühes kuus on alates septembrist 2014. a 20 eurot lapse kohta. Suigu Lasteaias on 
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koduselt hubased ruumid, kaasaegne köök ja väga korralikud ning avarad aedadega 

piiratud mänguväljakud. Korrastamist vajavad talvised kelgumäed. 

Suigu Lasteaed-Algkool asub rahvaarvult suurimast, Are alevikust, 9 km kaugusel. 

Üle poolte lasteaias käivatest lastest  kasutab valla bussitranspordi teenust. 

Bussiringid on kohandatud vastavalt lapsevanemate soovidele ja ettepanekutele. 

Võimalus on valida mitme kellaajaga bussiringi vahel.  

Suigu kooli 1-4. klassis õpib 2014. aasta seisuga 12 õpilast, töötavad kaks liitklassi. 

Peale koolipäeva on võimalik osaleda pikapäevarühmas. Algkooli eeliseks on kodu ja 

kogukonna lähedus, õpilaste väike arv klassides  ja turvaline keskkond. 

Kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks on jalgpalliväljak, kelgu-  ja 

suusamägi ja Suigu Seltsimaja saal. Talvel toimub kehalise kasvatuse tundides 

vastavalt ilmastikuoludele ka suusaõpe, sealjuures on koolil pakkuda lastele nii suusad 

kui uisud. 

Kooli lähedal asuvas Suigu Seltsimajas paikneb raamatukogu. 

Suigu Lasteaed-Algkoolis on 21 töötajat, sealhulgas 0,5 kohaga logopeed. 

Are Põhikooli teeninduspiirkonnaks on Are valla territoorium, seega Are alevik ja 11 

küla: Eavere, Elbu, Parisselja, Niidu, Kurena, Pärivere,Suigu, Võlla, Tabria ja Murru. 

Neist Suigu, Murru, Tabria ja Võlla külade lastel on põhikooli esimeses astmes ja 

neljandas klassis võimalik oma valla piires valida Suigu Lasteaed-Algkooli ja Are 

Põhikooli vahel. Koolis õpib ka naabervaldade õpilasi. 

Peale koolipäeva on võimalus osaleda pikapäevarühmas ja töötavad 

järeleaitamistunnid. 

Are Põhikoolis õpib kokku 90 õpilast. Koolist töötab kokku 12 õpetajat, sealhulgas 

0,5 kohaga logopeed. Koolis on avatud raamatukogu, sisustatud on kaasaegsed 
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tööõpetuse klassid nii poistele kui tüdrukutele. 

Are kool renoveeriti nii seest kui väljast aastal 2009, samuti korrastati ja kaasajastati 

kooli söökla. 

Are Põhikooli talviste kehalise kasvatuse tundide eeliseks on suusaõpe, seejuures on 

koolil pakkuda kõigile soovijatele suusavarustust. 

Suureks miinuseks on võimla ja korraliku staadioni puudumine, seega on ka kehalise 

kasvatuse tundide ja spordiringide läbiviimine raskendatud.  

Detsembrist 2010 tegutseb vallas Are Huvikeskuse ruumides  Are Avatud 

Noortekeskus, mis pakub lastele ja noortele vanuses 7-26 aastat erinevaid vaba aja 

veetmise võimalusi.  Palgatud on noorsootöötaja ja kaasatud mitu ringijuhti. 

Noortekeskuses on võimalik mängida erinevaid lauamänge, kuulata muusikat, 

mängida pallimänge, mängida piljardit ja lauatennist, sulgpalli, saalihokit, mängida 

Wii-d, kasutada tasuta jõusaali, osaleda järgnevates lastele ja noortele suunatud 

ringide töös: näitering, kodutütarde- ja noorkotkaste ring, jalgpallitreeningud, 

judotreeningud, show-tantsuring, foto- ja filmiring, loovmuusika (pilliõppe) ring, 

lauluring (solistiõpe). Toimuvad erinevad meisterdamise töötoad ja avalikud üritused, 

filmiööd,  laagrid ja õppepäevad. Enamus  pakutavatest huviringidest on lastele ja 

noortele tasuta. Huviringide juhendajatele makstakse valla poolt ringijuhi tasu. 

Tänu erinevatele projektidele on hangitud palju vajalikke vahendeid, korrastatud 

jõusaal ja noorte tuba, läbi viidud üritusi. Soetatud on korralik helipult ja mikrofonid, 

erinevad muusikainstrumendid. 

Tehakse palju ennetavat tööd noortega – toimunud on loengud ohutust liiklemisest, 

seadustest ja narkootikumidest. Ennetava loengu narkootikumide teemal viisime läbi 

koostöös Are Põhikooliga, kasutades selleks tundide aega koolis, et informatsioon 

jõuaks võimalikult paljude noorteni. 
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Noortekeskust külastab peale kooli igapäevaselt aktiivselt keskmiselt 20-35 noort. 

 Are Huvikeskuse ruumides asuvad lisaks noortekeskusele veel väikelaste mängutuba, 

spordisaal, konverentsisaal, baari-köögiruum, jõusaal ja  naisseltsi tuba,. 

Erinevad huviringid tegutsevad Suigu Lasteaed-Algkoolis, Are Põhikoolis ja Are 

Avatud Noortekeskuses.  

Suigu Lasteaed-Algkoolis toimub mudilastele suunatud loov-tantsuring ja 

kooliõpilastele suunatud käsitöö-kunstiring. 

 Are Põhikoolis tegutsevad loodusring, rütmikaring, inglise keele ring ja arvutiring, 

samuti mudilaskoor ja lastekoor. 

Are vald toetab alates 2013. aastast huvitegevust ka väljaspool valda.  

Are valla lapsed ja noored õpivad valla läheduses asuvates muusikakoolides – Pärnus 

ja Pärnu-Jaagupis. 

Registreeritud spordiklubidest tegutseb alates 2014. aasta augustist Are vallas JK Are 

(jalgpalliklubi) ja judotreeninguid viib läbi Judoklubi Samurai. 

Miinuspooleks huvihariduse omandamises on kaasaegsel tasemel sportimisvõimaluste 

puudumine (suusarajad, matkarajad, valgustatud kergliiklusteed, noortele mõeldud 

skate-park).  Lähiajal on plaanis rajada korralik nõuetele vastav jalgpalliväljak.   

Are Põhikoolis õppivad Suigu lapsed ja noored löövad aktiivselt kaasa Are Avatud 

Noortekeskuse tegemistes, kuid probleemiks on tegelemine mujal koolides õppivate  

Suigu teismeliste noortega, määrav on kahe suurema keskuse omavaheline kaugus. 
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Joonis 22. Laste arv Are valla haridusasutustes. Allikas: Kohalik omavalitsus 

 

Kõigile põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste on tagatud tasuta koolitransport vastavalt 

seaduses ettenähtud korrale. Kasutuses on nii maakonna bussiliinid kui ka valla enda 

16-kohaline ja 7-kohaline väikebuss. 2009. aastal valminud kergliiklustee on muutnud 

ohutumaks Are aleviku ja are lähiümbruse  laste kooliteed, kes läbivad kodu ja kooli 

vahelise maa jalgsi. Siiani on lahendamata Are põhikooli juures asuva Via Baltica 

ületamine, mis on jätkuvalt ohtlik koolilastele kui ka jalakäijatele, kes seda 

igapäevaselt ületavad.  

2.5. Laste tervis 

Väga oluline on lastele arengut toetava keskkonna loomine kodus, koolieelses 

lasteasutuses ja koolis. Parima arengukeskkonna tagamisel on oluline võimaldada 

parimat võimalikku tervist. Are Põhikoolis ja Suigu-Lasteaed Algkoolis toetatakse 

laste vaimset tervist, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalselt ja emotsionaalset arengut. Oluline 

on luua lastele eakohane, turvaline, positiivne ning arendav õpikeskkond. Õpetajad 

jälgivad laste arengut ja toimtulekut koolis, lasteaias ning vajadusel korraldavad õpet 

õpilaste vajadustele tuginedes. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis 

selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused. Nii Are Põhikoolis kui ka Suigu-

Algkoolis ja lasteaias on olemas logopeed, kes toetab lapse arengut, aidates kaasa 
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kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks. 

Ujumisõpetust viiakse läbi Tootsi ujulas 2. ja 3. klassi õpilastele, transpordi korraldab 

kohalik omavalitsus.  

Põhiharidust omandavale õpilasele osutatakse koolis koolitervishoiuteenust. Ennetava 

tervisekontrolli eesmärk on lapse terviseseisundi ja arengu hindamine – et juba 

varakult avastada võimalikke riske ja vajadusel suunata õpilane terviseprobleemi 

lahendamiseks tema perearsti või mõne muu spetsialisti juurde. 

2.15.1 Toitlustus haridusasutustes 

Tervisliku toitumise põhitingimuseks on, et alates lapse varasest lapseeast peaks lapse 

toidusedel sisaldama iga päev vajalikus koguses ja vahekorras põhitoitaineid, 

vitamiine ja mineraalaineid. See soodustab lapse eakohast arengut. 

Tervisekaitsenõuete kriteeriumid laste toitlustamisele: 

 Üldnõuded-söögiajad, kestvus, nõuetekohane joogivesi, määratud menüü. 

 Toiduenergia- ja põhitoitainete sisaldus  

 Menüü koostamise- mitmekesisus, kahe nädala menüü intervall toitainete 

vajaduse tagamisel, lubamatu toiduenergia saavutamine osa toitainete 

ülenormatiivse lisamisega, õige sagedus puu-ja köögiviljade, kalatoitude, 

vorstitoodete pakkumisel, võimalikult töötlemata ja värsketest toitainetest 

valmistatud toit, piimatoodete, leivatoodete õige valik, kala- ja linnuliha 

eelistamine. 

 Dokumentatsioon- tehnoloogilised juhendid valmistoidule, nädalamenüü 

nähtavus. 

 Toidu serveerimine- temperatuur, saastumine, puhtad ja terved nõud. 

Toitlustusteenust pakub nii Are Põhikool kui ka Suigu-Lasteaed Algkool ise, 
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mõlemas on oma köök ja vastavalt ka erinev eakohasust ning muid olulisi aspekte 

arvestav menüü. Nii Suigu Lasteaed-Algkooli kui Are Põhikooli köök on kaasaegselt 

sisustatud ja vastavad igati tervisekaitse nõuetele. Lasteaias söövad lapsed kolm korda 

päevas. Lasteaia toitlustuspäeva hind on 1.35.  

Are Põhikoolis õppivatel lastel on tasuta toidukord koolis.  

Mõlemad koolid ja lasteaed on liitnud ka koolipiima ning koolipuuvilja ja –köögivilja 

programmidega. Euroopa Liidu koolipiima abiskeemi eesmärk on panna lasteaialapsi 

ja kooliõpilasi tarbima rohkem piima ja piimatooteid ning harjutada neid 

tervislikumalt toituma. Koolipiimatoetus võimaldab pakkuda lasteaialastele ning 

õpilasteke abiskeemi raames lubatud tooteid soodsama hinnaga. Koolipuuvilja ja –

köögivilja kava on Euroopa Liidu programm, mille raames jagatakse kavaga liitnud 

koolides värsket puu- ja köögivilja. Programmi eesmärk on panna lapsed sööma 

rohkem aedvilja ning harjutada neid tervislikult toituma.  

2.16.1 Alaealiste süütegude arv 

Joonis 23. Alaealiste süütegude arv. Allikas. Justiitsministeerium 

 

Joonis alaealiste süütegude üle annab ülevaate Are valla territooriumil toime pandud 

Are valla noorte poolt. Are valla noortele on loodud palju erinevaid vabaaja veetmise 
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võimalusi, sellest tulenevalt võib järeldada, et alaealiste süütegude arv on just 

selletõttu vähenenud.  

4. TERVISLIK ELU, -ÕPI, - JA TÖÖKESKKOND 

2.17.1 Keskkonna mõjurid 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam kui seda tajutakse. 

Sageli mõjutab tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit, sh. 

füüsikaliste, bioloogiliste ja keemiliste teguritega. Keskkonnategurite mõju võib 

ilmneda alles aastate pärast arenedes välja nt allergia, närvikahjustuse või kasvajana.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse osutajaks Are vallas on OÜ Are Vesi. Are ja 

Suigu piirkondades vastab joogivesi kehtestatud nõuetele. Niidu külas ületab floori 

osas kehtestatud nõuded.  Vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine toimub 

vastavalt Are valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kavale.  

Hajaasustuse programmi abil on maapiirkonnas elavatel inimestel võimalik taotleda 

toetust salv- ja puurkaevude rajamiseks. Selle programmi jätkamine on Are vallale 

äärmiselt oluline.  

Avalikud rannad Are vallas puuduvad, kuid inimesed kasutavad sageli supluseks Are 

ja Raidla kruusakarjääre ning Sauga jõge, mis peaksid olema tähistatud 

hoiatussiltidega, täna neid veel ei ole.  

Are vallas on kehtestatud jäätmekäitluseeskiri ning koostatud ühine jäätmekava Sauga 

ja Halinga vallaga. Vallas toimib pakendijäätmete ja vanapaberi kogumine, paberi ja 

papp pakendi kogumis konteinerid asuvad Suigus ja Are alevikus. Prügi äravedu Are 

vallas teostab Ragn Sells. Ohtlikke jäätmeid kogutakse vallaelanikelt Are aleviku 

biopuhasti juures, kust edasi antakse need jäätmekäitlejatele. Lähimad 

sorteerimisjaamad asuvad Pärnu-Jaagupis ja Pärnus Raba tänaval.  

Läbi on viidud radooni uuringud. Mõõtmised viidi läbi 26 mõõtmiskohas. Tulemused 
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kõikusid 7-103 Bq/m3 vahel keskmiseks tulemiks 25 Bq/m3 lubatud norm on elu-, 

puhke- ja tööruumides aasta keskmiselt väiksem kui 200 Bq/m³. Seega Are vallas 

radoon ei ole probleemiks. 

Are valla ainus looduskaitse all olev objekt on kuue hektari suurune Are mõisa park. 

Lisaks kevadtalgutele korraldatakse pargi hooldustöid ka suvel. Natura 2000 alasid on 

valla territooriumil 2 – Tabria külas (Kõrisoo nime all) ja Võlla külas 

Muistised Are vallas: 

 Akupere linnus Niidu külas 

 Lõimemägi Niidu külas 

 Tabria kalme Tabria külas 

 Teise Maailmasõja ohvrite ühishaud Niidu külas  

Are valla muistised vajavad korrastamist ja paremat eksponeerimist uute viitade ja 

infotahvlite näol. 

2.18.1 Transport ja teedevõrk 

Are valda läbivad mitmed maakondlikud ja maakonnavälised bussiliinid. Are aleviku 

ja Suigu küla keskuse ühendust maakonnakeskuse Pärnuga võib pidada rahuldavaks, 

sh Via Baltica ääres elavatel inimestel on bussiühendus mõlemal suunal väga hea. 

Paremat lahendamist vajaks Tabria, Võlla ja Lepplaane küla elanike transport. 

Riiklikult toetava ühistranspordi liiklustihedus väheneb aasta-aastalt. Valla 

võimalused selle asendamiseks pole piisavad. 

Läbi Are aleviku läheb Via Baltica maantee, kus ööpäevas sõidab ligi 10 tuhat autot. 

Are aleviku suurema asustusega alast üle maantee asub Are kauplus. Antud olukord 

tekitab igapäevaselt liiklusohtlikku olukorra nii vanemas eas, kui ka nooremas eas 

inimeste seas. Murettekitavaks kohaks on aga see, et suure maantee ääres teiselpool 
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Are kauplust asub Are Põhikool ning pidevalt peavad koolilapsed ületama suurt 

maanteed.  

Parema ühistranspordivõrgustiku tagamise eesmärgil otsustasid Pärnumaa 

omavalitsused asutada Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse, mis hakkab koordineerima 

kogu maakonna ja Pärnu linna ühistranspordivõrke ning lisaks valdade õpilasringe.  

Tänavavalgustus on kolmes suuremas asulas – Are alevikus ja Suigu küla keskuses 

ning Niidu külas Are Suigu mnt ääres. Teistes asulates tänavavalgustus puudub.  

Suigu küla keskuse tänavavalgustus renoveeriti täielikult 2010. aastal, kuid keskuses 

on veel pimedaid alasid, mis vajaksid valgustamist. Are aleviku tänavavalgustus on 

osaliselt renoveeritud (Põllu ja Uus tänav ning osaliselt ka Pärivere tee) ning 2006 ja 

2007 ehitati uus valgustussüsteem ka Tallinn-Pärnu-Ikla maantee äärde ning 2011. 

aastal renoveeriti valgustus osaliselt Pärivere teel ja Kaldeni tänaval. 2014. aasta suvel 

renoveeritakse valgustus Oja, Oja põik ja Põllu tänavatel ning valgustitena 

kasutatakse energiasäästlikke LED valgusteid. Are aleviku ülejäänud välisvalgustuse 

võrgud on veel renoveerimata.  

2.19.1 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Joonis 24. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Are vallas. Allikas: Maanteeamet 

 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on aastate lõikes kõikunud, kuid tuleb tõdeda, 
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et viimastel aastatel on see olnud siiski languse teel. Suurem osa õnnetusi juhtub 

mootorsõidukite  juhtide või reisijatega ning valda läbiva transiitliikluse tõttu ei ole 

tavaliselt tegu Are valla inimestega.  

Joonis 25. Välispõhjustest tingitud vigastused ja surmad. Allikas: 

 

2.20.1 Kuritegevus  

Kuritegevuse arv  näitab kuritegevuse ja turvalisuse taset paikkonnas ja viimaste 

aastate suundumusi.  

Varguste arv paikkonnas hindab varavastase kuritegevuse (vargused on enim levinud 

kuritegevuse liik) ja turvalisuse taset piirkonnas ja viimaste aastate suundumusi.  

Kehalise väärkohtlemise juhtude arv hindab kuritegevuse ja turvalisuse taset 

piirkonnas ja viimaste aastate trendi. Kehaline väärkohtlemine on isikuvastase 

kuritegevuse levinum liik. Isikuvastased kuritoed on suunatud inimese ja tema 

isikuvabaduse vastu, sh tapmised, mõrvad, kehaline väärkohtlemine, piinamine, 

vägistamine jne. 
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Joonis 26. Kuritegude, sh varguste, ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv 1000 

elaniku kohta. Allikas: Justiitsministeerium 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kuriteod kokku 11,6 16,6 32,7 17,1 11,8 12,5

Vargused 0,2 0,3 2,0 0,9 0,7 0,3

Kehaline
väärkohtlemine

0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,2
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Joonis 27. Kuritegude, sh varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv 1000 

elaniku kohta Eestis. Allikas: Justiitsministeerium 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kuriteod kokku 34,8 38,5 36,5 0,0 0,0 0,0

Vargused 16,3 17,0 18,1 0,0 0,0 0,0

Kehaline
väärkohtlemine

3,4 3,9 3,4 0,0 0,0 0,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1
0

0
0

 e
la

n
ik

u
 k

o
h

ta

 

2.21.1 Tuleohutus 

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põleng, mille käigus 

eraldub kuumus ja suits ning millega kaasneb varaline või inimkannatanutega kahju.  

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste 

ohuteadlikkust. Peamised tulekahjude põhjused on: hooletus lahtise tulega 

ümberkäimisel, laste mängimine tulega, lõkke tegemine valesse kohta või selle 

järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad sädemed, süütamine, äike ja suitsetamine.  
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Tabel 2. Päästeteenistuses registreeritud tulekahjud Are vallas. Allikas: Statistikaamet 

 

JS45: PÄÄSTETEENISTUSTE REGISTREERITUD TULEKAHJUD --- 

Piirkond/Haldusüksus ning Aasta  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

..Are vald 4 7 12 6 15 6 6 3 3 3 

Märkus:  

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

 

2.22.1 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika 

Antud indikaator kirjeldab kohaliku omavalitsuse poolseid sekkumisi alkoholimüügi 

reguleerimisse lisaks üleriiklikele regulatsioonidele, seega kohaliku omavalitsuse 

initsiatiiv vähendada alkoholi tarbimist ja sellest tulenevaid probleeme. 

Alkoholi müük Are vallas toimub üleriiklike regulatsioonide alusel. Omavalitsus ei 

ole täiendavaid piiranguid kehtestanud.  

Alkoholi müüvad kauplused asuvad Suigu küla keskuses ja Are alevikus. Varasemalt 

tegeles alkoholi müügiga Are vallakeskuses asuv kauplus ja Ämma baar, kuid alates 

2015. aastast on Vallakeskuses asuv kauplus suletud ning Ämma baar lõpetas oma 

tegevuse juba ammu.  

2.23.1 Kriisireguleerimisskeemide olemasolu 

Kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja 

hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise 

ülesanded on sätestatud hädaolukorra seaduses. Kohaliku omavalitsuse 
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kriisikomisjoni moodustamise laiem eesmärk on elanikkonna kaitse ja heaolu, 

õnnetustele ja sündmustele reageerimise võimekuse loomine omavalitsuses. 

Kriisikomisjoni moodustamise põhjuseks ülesannete täitmine ka tavaelust erinevate 

sündmuste korral. Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult suurõnnetused ja 

katastroofid, vaid omavalitsuse mõistes suuremad ja paljudele inimestele mõju 

avaldavad õnnetused, millega seoses on vaja operatiivselt korraldada elanike 

abistamist.  
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5. TERVISLIK ELUVIIS 

Tervise Arengu Instituut viis 2011. aastal esimest korda läbi Eesti täiskasvanud 

rahvastiku terviskäitumise uuringu, mis annab kohalikele omavalitsustele ainulaadsed 

andmed oma sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegevuste planeerimiseks. Uuring viidi 

läbi postiküsitlusena kõigis Eesti maakondades. Uuringusse oli kaasatud 77 

omavalitsust. Uuringu küsimustele vastas 4239 inimest, vanuses 15-70 eluaastat. 

Joonis 28. Ülekaalulise ja rasvunud inimeste osakaal Pärnumaal. Tervise Arengu 

Instituut 

 

Jätkuvalt on Eestis väga suureks probleemiks ülekaalulisus ja rasvumine. 

Ülekaaluluste kehamassiindeks on 25-30 ning rasvunutel 30 ja üle selle. Ülekaal on 

suureks riskiteguriks südame-ja veresoonkonnahaigustesse, diabeeti jt haigustesse 

haigestumisel.  

2.24.1 Alkoholi tarbimine 

Tervise Arengu Instituudi andmetel kuulub Eesti enim alkoholi tarbivate riikide hulka 

Euroopas. Alkoholist tingitud kahjud mõjutavad tugevalt rahva tervist ning seeläbi ka 

majanduse toimimist. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol 

tõsiseid tervisehädasid, kui aastat tarvitatakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri 
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absoluutalkoholi, Eestis küündis see näitaja 2012. aastal 10,6 liitrini.  

Joonis 29.  Alkoholi tarbimine Are valla elanike seas. Allikas: Tervise Arengu 

Instituut 

 

2.25.1 Suitsetamine 

Arvestuslikult moodustab tubaka tarvitamisest tingitud haigestumine Eestis 3000 

liigset haigusjuhtu ja suremuse struktuuris viiendiku kõigist surmajuhtudest aastas. 

Tubakatarvitamine tekitab 40% kõikidest südame-veresoonkonnahaiguste juhtudest, 

80% kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhtudest ja 30 % kõikidest vähijuhtudest. 

Kopsuvähi haigetest on aga suitsetajaid 90%.  

2.26.1 Helkuri kasutamine 

Alates juulist 2011. a kehtiv Liiklusseadus kohustab jalakäijat pimedal ajal liigeldes 

kandma alati helkurit. Tervise Arengu Instituudi 2011. aasta uuringu põhjal kasutab 

Are vallas helkurit 51.90% elanikkonnast.  

2.27.1 Turvavöö kasutamine 

Liiklusseaduse § 30 ütleb, et sõidukis, milles on turvavööd peab sõitja olema sõidu 
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ajal nõuetekohaselt kinnitatud. Sõitjal ei pea turvavöö kinnitatud, kui sõidetakse 

jääteel, kui tema tööülesanded on seotud peatustega, mille vahemaa ei ületa 100 

meetrit või kui tal on kaasa arstlik otsus turvavöö vastunäidustuse kohta.  

Turvavöö kasutamine: 

 98.98% autot juhtides 

 98.10% kõrvalistujana  

 81.50% tagaistmel 
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6. TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2014-2017 

2.6. Terviseprofiili rakendamine 

Are valla üldeesmärk terviseprofiili rakendamisel on pikendada oluliselt vallarahva 

eeldatavat ja sealjuures kvaliteetselt elatud eluiga.  

Terviseprofiili täitmise eest vastutab Are Vallavalitsus, kes teeb asjakohast koostööd 

kodanikeühenduste, tervishoiuasutuste ja muude asjaomaste rühmadega. Tegevustesse 

peavad olema kaasatud paikkonna tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, 

õpetajad, noorsootöötaja, ja teised spetsialistid.  

Nr Eesmärk Tegevus Vastutaja/

Teostaja 

Aeg Tulemuslikkuse 

indikaator 

1 Laste ja noorte 

turvaline ja 

tervislik areng 

Teavitus ja 

ohutusalaste 

kampaaniate 

korraldamine. Valla 

ajalehes ja 

kodulehel 

terviseedendusliku 

informatsiooni 

kajastamine. 

Vallavali-

tsus/Koha-

lik politsei 

pidev Elanikkonna kõrge 

teadlikkus,terviseede

nduslikest üritustest 

osavõtt suureneb. 
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2 Tervislik elu-, õpi-

, ja töökeskkond 

Valla asutustes ja 

avalikus ruumis 

elu-, õpi- ja 

töökeskkonna 

parendamine. 

Vallavalit-

sus/MTÜ-

d 

pidev Elu-, õpi-, ja 

töökeskkond on 

uuenenud ja 

soodustab tervislikku 

eluviisi. 

3 Suigu küla 

mänguväljaku 

rajamine 

Mänguväljaku 

projekteerimine-

ehitamine 

KOV  Suigu küla lastel on 

uus mänguväljak. 

4 Terved ja aktiivsed 

vallakodanikud 

Regulaarsete 

tervise- ja 

spordipäevade 

korraldamine 

KOV/MT

Ü 

Pidev Läbiviidud ürituste 

arv 

5 Pere- ja eriarsti 

teenuse parem 

kättesaadavus 

Transpordi 

korraldamine/pereõ

e leidmine 

KOV 2015-

2017 

Are pereõe koha 

täituvus.  

6 Sotsiaalkorterite 

ehitamine  

Rahastuse leidmine KOV, EL-

rahastus 

2015-

2017 

Sotsiaaleluruumide 

arv 

7 Noorte 

kuritegevuse tase 

on langenud 

Tõhustatakse 

koostööd politseiga, 

KOV-ga 

KOV, 

Politsei 

Pidev Vähenenud 

õigusrikkumiste arv 
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8 Ennetustöö 

noortega 

Infopäevad 

noorsoopolitsei/piir

konna politseiga 

KOV/Polit

sei 

Pidev Noorte teadlikkuse 

tõstmine 

9 Elanike käitumine 

kriisisituatsioonis 

on paranenud 

Elanike teavitamine 

kriisisituatsioonis. 

KOV Pidev Elanikud on 

teadlikud 

kriisisituatsioonis 

vajalikust 

käitumisest 

10 Suurendada 

sotsiaalvaldkonnas 

töötavate inimeste 

suutlikkust 

Koolituste ja 

ühistegevuste 

korraldamine 

KOV Pidev Koolitustel osalenud 

töötajate arv 

11 Huvihariduse ja 

huviringide 

kättesaadavus 

kõikidele lastele 

Vajaduse 

väljaselgitamine, 

teenuse või 

transpordi 

korraldamine, 

rahastuse leidmine 

KOV Pidev Huviringides 

osalejate arv 

12 Valla e-teenuste 

arendamine 

Avalike teenuste 

kvaliteedi tõus, info 

parem 

kättesaadavus 

KOV Pidev Teenuste kvaliteet 

on tõusnud 
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13 Ettevõtjate 

tegevuse toetamine 

Ettevõtluse 

arengule kaasa 

aitamine. 

KOV Pidev Inimesed töötavad 

oma kodukohas 

14 Tänavavalgustuse 

renoveerimine 

Turvalisus KOV 2014-

2017 

Liiklusohutuse 

suurendamine 

15 Kergliiklusteede 

võrgutiku 

arendamine 

Turvalus 

võimaluste 

pahandamine, 

sportimisvõimalu-

sed 

KOV 2015-

… 

Tervisespordiga 

tegelevaid inimesi 

rohkem 

16 Jäätmete 

kogumispunktide 

rajamine  

Keskkonnateadlik-

kuse tõstmine 

KOV 2015-

2017 

Inimeste suurem 

teadlikkus 

17 Sotsiaalteenuste 

laiendamine ja 

kvaliteedi 

parandamine 

Inimeste vajaduste 

välja selgitamine 

KOV 2015-

2017 

Inimeste rahulolu 
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KOKKUVÕTE 

Are valla terviseprofiil on esimeseks katseks koondada olulisim Are valla 

terviseseisundit kirjeldav ning tervisemõjureid kaasav informatsioon ühtede kaante 

vahele. Lisaks statistilistele andmetele on Are vald andnud võimaluse kaasa öelda 

terviseprofiili koostamisele ka kogu valla elanikkonnale. Andmete esitlusele sisaldab 

terviseprofiil olulisemaid järeldusi ning soovitusi olukorra parandamiseks või 

saavutatud edu säilitamiseks. 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt 

koostatud Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise 

juhendmaterjalis vajalikuks peetud indikaatorite abil. Antud terviseprofiili eesmärgiks 

oli anda esialgne ülevaade vallarahva tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et 

kavandada terviseedenduse arendamiseks järgmiseid samme.  

Eelnevast tulenevalt keskenduti terviseprofiili koostamisel olemasolevatele ja 

avalikult kättesaadavatele andmebaasidele (riikliku statistika andmebaas, 

terviseedenduse statistika ja uuringute andmebaas, ametkondlikud registrid ja 

andmebaasid, uuringud, valla arengudokumendid, kohaliku elanikkonna arvamus jne). 

Are vald peab oluliseks elanike tervist ja selle säilitamist ning jätkab tervislike 

eluviiside propageerimist ja turvalise elukeskkonna loomist. Terviseprofiili ja 

tegevuskava koostamine aitab välja selgitada valdkonna probleemid, nende 

lahendamise viisid ja vajalikud tegevused. Kindlasti on terviseprofiili ja tegevuskava 

vaja iga-aastasel täiendada, et dokument säilitaks oma ajakohasuse ja toimiks 

eesmärgipäraselt.  
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Lisa 1.  

Küsitlus Are Valla täiskasvanud elanikkonnale. 

 

Are vallas on algatatud terviseprofiili koostamine. Terviseprofiil on abivahend 

inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate 

tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja 

vahendite määratlemisel. Are valla inimeste tervisekäitumise uurimiseks otsustas 

vallavalitsus läbi viia küsitluse valla täiskasvanud elanikkonna seas. Ankeedile 

vastates aitad kaasa vajalike tervist edendavate tegevuste planeerimisele Are vallas. 

Valikvastuste puhul tehke palun ring ümber sobivale vastusevariandile. Palume lisada 

omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid ankeedi lõpuosas. 

Küsimustik on anonüümne ja saadud informatsiooni kasutakse ainult üldistatult. 

1.Teie sugu 

1. Mees 

2. Naine 

2.Teie vanusegrupp 

1. 18-40 

2. 41-65 

3. 66 ja vanemad 

3.Teie perekonnaseis 

1. Vallaline 

2. Abielus/vabaabielus/elan koos kindla elukaaslasega 

3. Lahutatud/lahus elav 

4. Lesk 

5. Määratlemata 

4.Teie haridus(kõrgeim lõpetatud haridustase) 

1. Alg(1-6 klassi) 

2. Põhi(7-9 klassi) 

3. Kesk 

4. Keskeri 

5. Kõrgharidus 

5.Millist tööd Te käesoleval ajal teete (palun märkida ainult üks põhiline) 

1. põllu-, karjakasvatus-, metsatöö, kalandus 

2. tööstus-, kaevandus-, ehitus-, transporditöö 

3. teenindus-, ametnikutöö 

4. meditsiini-, kultuuri-, haridus-, teadustöö 
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5. õpilane või üliõpilane (õppimine on põhitegevus) 

6. Ajateenija 

7. Kodune 

8. mittetöötav pensionär 

9. töötu 

10. muu 

6.Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal? 

1. Hea 

2. Üsna hea 

3. Keskmine 

4. Üsna halb 

5. Halb 

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

1. Jah 

2. Ei 

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

igapäevategevusi piiranud? 

1. Oluliselt piiranud 

2. Piiranud, aga mitte oluliselt 

3. Ei ole üldse piiranud 

9.Kas Teil kehtiv ravikindlustus? 

1. Jah 

2. Ei 

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

1. Jah, minu elu on peaaegu talumatu 

2. Jah, rohkem kui inimesed tavaliselt on 

3. Jah, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt on 

4. Ei, üldse mitte 

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

1. Jah 

2. Ei 

12.Kas Te olete kunagi elus suitsetanud? 

1. Ei 

2. Jah, käesoleval ajal iga päev 

3. Jah, käesoleval ajal juhuslikult 

4. Jah, varem suitsetasin 

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

suitsetamata? ( Kui olete juba loobunud, siis märkige viimane proovimise aeg) 

1. Viimasel kuul 

2. Üks kuni kuus kuud tagasi 

3. Kuus kuni 12 kuud tagasi 

4. Rohkem kui aasta  tagasi 

5. Mitte kunagi pole proovinud loobuda 
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14.Kas Te tahate loobuda suitsetamisest? 

1. Jah 

2. Ei 

3. Ei oska öelda 

4. Olen juba loobunud 

5. Ei suitseta 

15.Kas Te sööte hommikuti? 

1. Jah, enamasti 

2. Jah, harva 

3. Ei 

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

1. Söön vähem rasva 

2. Kasutan vähem loomset rasva ja tarbin pigem taimset rasva 

3. Söön rohkem köögivilju 

4. Kasutan vähem suhkrut 

5. Kasutan vähem soola 

6. Tarvitan vähem alkoholi 

7. Olen pidanud dieeti kaalu langetamiseks 

8. Olen suurendanud kehalist aktiivsust 

9. Mitte ühtegi neist 

17. .Kui sageli Te tarvitate alkoholi? 

1. Iga päev 

2. Kaks korda nädalas 

3. Kaks korda kuus 

4. Kaks korda aastas 

5. Ei tarbi üldse alkoholi 

18.Kas Te olete saanud ravi või külastanud anonüümsetele alkohoolikutele 

suunatud tugigruppe? 

1. Ei 

2. Jah, viimase 12 kuu jooksul. 

3. Jah, varem 

4. Ei, aga sooviksin 

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

narkootikume(kanep)? 

1. Ei tunne kedagi 

2. Tunnen ühte isikut 

3. Tunnen 2-5 isikut 

4. Tunnen rohkem kui 5 isikut 

20.Kas Te olete kunagi proovinud, tarvitanud narkootilisi aineid sh ka kanepit? 

1. Ei ole proovinud 

2. Olen proovinud 

3. Olen tarvitanud 
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21.Kui pikk Te olete?...........cm 

22.Kui palju Te kaalute?..............kg 

23.Kas Te tegelete füüsilist pingutust nõudva tegevusega? 

1. Iga päev 

2. Kaks korda nädalas 

3. Kolm korda nädalas 

4. Rohkem kui kolm korda nädalas 

5. Ei tegele üldse 

24. Milliste tervisespordialadega Te olete viimase 12 kuu jooksul tegelenud? 

1. Ujumine 

2. Jalgrattasõit 

3. Tervisekõndimine 

4. Jooksmine 

5. Pallimängud 

6. Rulluisutamine 

7. Suusatamine 

8. Tantsimine 

9. Ei tegele spordiga üldse 

10. Muu……………………….. 

25.Kuidas Te hindate oma praegust füüsilist vormi/kehalist võimekust? 

1. Väga hea 

2. Üsna hea 

3. Rahuldav 

4. Üsna halb 

5. Väga halb 

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

1. Üldiselt alati 

2. Mõnikord 

3. Mitte kunagi 

4. Ei liigu kunagi pimedal ajal tänavatel ja teedel. 

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

1. Üldiselt alati 

2. Vahete-vahel 

3. Mitte kunagi 

28.Kas Teie majapidamises on suitsuandur? 

1. Jah 

2. Ei, aga kavatsen soetada 

3. Ei ole ega kavatse ka soetada 

29.Kas Te sorteerite jäätmeid liigiti? 

1. Pakend 

2. Paber 

3. Komposteeritavad jäätmed 
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4. Ohtlikud jäätmed 

5. Ei sorteeri jäätmeid 

30. Kas soovite pakendikonteinerit kodule lähemale? 

1. Jah 

2. Ei 

31.Kas perearsti teenus on kättesaadav? 

1. Jah 

2. Ei 

Selgita………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

32.Kas olete rahul perearsti poolt pakutavate teenustega? 

1. Jah 

2. Ei 

Selgita………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

33.Kas olete teadlikud sotsiaaltoetustest ja sotsiaalteenustest, mida saab Are 

vallas taotleda? 

Loetlege……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

1. Ei 

 

 

 

34.Kas olete rahul olemasolevate teenuste/toetustega? 

1. Jah 

2. Ei 

Põhjendage…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

35.Milliseid sotsiaalvaldkonna teenuseid võiks vallavalitsus või mõni muu 

teenusepakkuja veel osutada? 

Ettepanekud……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

36.Kas Are vallas on piisavalt võimalusi vaba aja veetmiseks? 
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1. Jah 

2. Ei 

3. muu 

37.Millal käisite viimati kinos või teatris? 

1. Eelmisel aastal 

2. Eelmisel kuul 

3. Eelmisel nädalal 

4. Eile 

5. Ei käi kinos/teatris 

38.Kui suur on pere sissetulek ühe inimese kohta? 

1. 60-100 eurot 

2. 100-300 eurot 

3. 300-500 eurot 

4. 500- 800 eurot 

5. 800 ja rohkem 

39.Kas Teie sissetulek võimaldab  äraelamist? 

1. Jah 

2. Ei 

3. Enam-vähem 

4. Mitte kuidagi ei tule välja 

40.Millistest asjadest, tegevustest olete pidanud loobuma raha vähesuse 

tõttu(viimase aasta jooksul)? 

1. Toidust 

2. Riietest 

3. Erinevatest kultuuri-, meelelahtust-, spordi jms üritusest 

4. Ravimitest 

5. Midagi muud. Täpsustage……………………… 

6. Pole pidanud millestki loobuma 

 

 

Ettepanekud 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Lisa 2  

Küsitlus Are Valla täiskasvanud elanikkonnale 

1. Teie sugu 

 

 Mees 28% vastanutest 

 Naine 71% vastanutest 

2. Teie vanusegrupp: 

 18-40 a. 51% vastanutest. 

 41-65 a. 38% vastanutest 

 66 ja vanemad 9% vastanutest 

3. Teie perekonnaseis 

 Vallaline 12% vastanutest 

 Abielus/vabaabielus/elan koos kindla elukaaslasega 79% vastanutest 

 Lahutatud/lahus elav 8% vastanutest 

 Lesk 0% vastanutest 

 Määratlemata 1% vastanutest 

4. Teie haridus (kõrgeim omandatud haridustase) 

 Algharidus (1-6 klassi) 2% vastanutest 

 Põhiharidus (7-9 klassi) 19% vastanutest 

 Keskharidus 26% vastanutest 

 Keskeri 30% vastanutest 
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 Kõrgharidus 24 % vastanutest 

5. Millist tööd Te käesoleval ajalt teete? 

 Põllu-, karjakasvatus-, metsatöö, kalandus 12% vastanutest 

 Tööstus-, kaevandus-, ehitus-, transporditöö 12% vastanutest 

 Teenindus-, ametnikutöö 29% vastanutest 

 Meditsiini-, kultuuri-, haridus-, teadustöö 16% vastanutest 

 Õpilane või üliõpilane 6% vastanutest 

 Ajateenija 0% vastanutest 

 Kodune 13% vastanutest 

 mittetöötav pensionär 6%  

 töötu 1% vastanutest 

 muu 8% vastanutest 

6. Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal? 

 Hea 27% vastanutest 

 Üsna hea 34% vastanutest 

 Keskmine 35% vastanutest 

 Üsna halb 5% vastanutest 

 Väga halb 0% vastanutest 

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

 

 Jah 40% vastanutest 
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 Ei 59% vastanutest 

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

igapäevategevusi piiranud? 

 Oluliselt piiranud 3% vastanutest 

 Piiranud, aga mitte oluliselt 48% vastanutest 

 Ei ole üldse piiranud 48% vastanutest 

9. Kas Teil on kehtiv ravikindlustus? 

 

 Jah 86% vastanutest 

 Ei 13% vastanutest 

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

 Jah, minu elu on peaaegu talumatu 1% vastanutest 

 Jah, rohkem kui inimesed tavaliselt on 23% vastanutest 

 Jah, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt on 55% vastanutest 

 Ei, üldse mitte 20% vastanutest 

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

 

 Jah 35% vastanutest  

 Ei 62% vastanutest 

12. Kas Te olete kunagi elus suitsetanud? 
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 Ei 49% vastanutest 

 Jah, käesoleval ajal iga päev 20% vastanutest 

 Jah, käesoleval ajal juhuslikult 8% vastanutest 

 Jah, varem suitsetasin 26% vastanutest 

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

tundi suitsetamata? 

 Viimasel kuul 7% vastanutest 

 1-6 kuud tagasi 9% vastanutest 

 6-12 kuud tagasi 2% vastanutest 

 Rohkem kui aasta tagasi 28% vastanutest 

 Mitte kunagi pole proovinud loobuda 9% vastanutest  

14. Kas Te tahate loobuda suitsetamisest? 

 Jah 19% vastanutest 

 Ei 3% vastanutest 

 Ei oska öelda 9% vastanutest 

 Olen juba loobunud 29% vastanutest 

15. Kas Te sööte hommikuti? 

 

 Jah, enamasti 77% vastanutest 

 Jah, harva 15% vastanutest 
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16. Kas Te olete muutnud oma toitumis- või teisi harjumusi tervislikel 

põhjustel? 

 Kasutan/söön vähem rasva 22% vastanutest 

 Kasutan vähem loomset rasva ja rohkem taimset 9% vastanutest 

 Söön rohkem köögivilju 36% vastanutest 

 Kasutan vähem suhkrut 29% vastanutest 

 Kasutan vähem soola 14% vastanutest 

 Tarvitan vähem alkoholi 28% vastanutest 

 Olen pidanud dieeti kaalu langetamiseks 22% vastanutest 

 Olen suurendanud kehalist aktiivsust 31% vastanutest 

 Mitte ühtegi eelnevalt loetletust 21% vastanutest 

17. Kui sageli Te tarvitate alkoholi? 

 Iga päev 1% vastanutest 

 Kaks korda nädalas 20% vastanutest 

 Kaks korda kuus 43% vastanutest 

 Kaks korda aastas 24% vastanutest 

 Ei tarbi üldse alkoholi 10% vastanutest 

18. Kas Te olete saanud ravi või külastanud anonüümsetele alkohoolikutele 

suunatud tugigruppe? 

 Ei 87% vastanutest 

 Jah, viimase 12 kuu jooksul 1% vastanutest 

 Jah, varem 0% vastanutest 

 Ei, aga sooviksin 0% 

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

narkootikume (kanep)? 
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 Ei tunne kedagi 73% vastanutest 

 Tunnen ühte isikut 7% vastanutest 

 Tunnen 2-5 isikut 9% vastanutest 

 Tunnen rohkem kui 5 isikut 8% vastanutest 

20. Kas Te olete kunagi proovinud, tarvitanud narkootilisi aineid sh ka 

kanepit? 

 Ei ole proovinud 77% vastanutest 

 Olen proovinud 20% vastanutest 

 Olen tarvitanud 2% vastanutest 

21. Kui pikk Te olete? 

Arelaste keskmiseks pikkuseks ligikaudu on 169,12 cm ning üks vastanutest pakkus 

välja variandi, et tema on keskmist kasvu.  

22. Kui palju Te kaalute? 

Vastanute kehakaalud on väga erinevad.  

 41% vastanutest kaalub rohkem kui 80 kg. 

 32% vastanutest kaalub 60-80 kg. 

 21% vastanutest kaalub alla 60 kg neist 6% kaalub alla 50 kg.  

23. Kas Te tegelete füüsilist pingutust nõudva tegevusega? 

 Iga päev tegeleb füüsilist pingutust nõudva tegevusega 29%  vastanutest. 

 Kaks korda nädalas 26% vastanutest 

 Kolm korda nädalas 13 % vastanutest 

 Rohkem kui kolm korda nädalas 13% 

 Füüsilist pingitust nõudva tegevusega ei tegele 16% vastanutest. 

24. Milliste tervisespordi aladega Te olete tegelenud 12 kuu jooksul? 
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 Ujumisega 30% vastanutest 

 Jalgrattasõiduga 42% vastanutest 

 Tervisekõndimisega 37% vastanutest 

 Jooksmisega 20% vastanutest 

 Pallimänguga 13% 

 Rulluisutamisega 13% 

 Suusatamisega 3% 

 Tantsimisega 15% 

 Vastanutest 22% ei ole aasta jooksul sporti teinud. 

 Vastanutest 10% tegeleb muu spordialaga 

25. Kuidas Te hindate oma praegust füüsilist/kehalist võimekust? 

 Füüsiline võimekus 8% väga hea 

 Füüsiline võimekus 34% üsna hea 

 Füüsiline võimekus 43% rahuldav 

 Füüsiline võimekus 10% üsna halb 

 Väga halb füüsiline võimekus on ainult 1% vastanutest.  

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

Helkurit kasutavad Are vallas 71 % vastanutest ehk siis üle poole kasutab helkurit,  

mõnikord kasutajaid on 17% ning neid kes mitte kunagi ei kasuta on ainult 1% 

vastanutest ehk siis üks inimene, kes kunagi ei pane helkurit külge. Ja neid kes ei liigu 

kunagi pimedal ajal tänavatel/teedel on vastanutest 7%. 

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

Turvavööd kasutatakse väga palju ja neid inimesi, kes mitte kunagi turvavööd ei 

kasuta vastanute hulgas ei olnud. Vastanutest 94% kasutab helkurit alati sõitu minnes.  

28. Kas Teie majapidamises on suitsuandur? 

90% majapidamises on olemas suitsuandur ja ülejäänutel on plaanis suitsuandur 
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soetada. 

29. Kas Te sorteerite jäätmeid liigiti? 

 Pakend 38% vastanutest 

 Paber 46% vastanutest 

 Komposteeritavad jäätmed 51% vastanutest 

 Ohtlikud jäätmed 53 % vastanutest 

 Ei sorteeri jäätmeid 23% vastanutest 

30. Kas Te soovite pakendikonteinerit kodule lähemale? 

 

 Jah 30% 

 Ei 69% 

Are vallas ollakse üldiselt rahul pakendikonteinerite asukohtade kaugusega oma 

kodust ning vajadust neid juurde lisada antud küsitluse põhjal ei ole. Kuigi vastanutest 

60% arvab, et pakendikonteiner võiks olla kodule lähemal. 

   

31. Kas perearsti teenus on kättesaadav? 

 

Perearsti teenusega on vastanud väga rahul.  

 Jah 92% vastanutest 
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 Ei 3% vastanutest 

 Muu 6% vastanutest 

32. Kas olete rahul perearsti poolt pakutavate teenustega? 

 

 Jah 84% vastanutest 

 Ei 13% vastanutest 

 Muu 3% vastanutest 

33. Kas olete teadlikud Are vallas pakutavatest sotsiaaltoetustest ja -

teenustest? 

Enamus vastanutest on mõningal määral teadlik Are vallas pakutavatest 

sotsiaaltoetustest ja – teenustest küll mitte kõikidest olemasolevatest aga inimesed on 

teadlikud. Neid vastanud, kes pole üldse kursis ja teadlikud oli vastanutest 4%. 

Pakutud variantidest levinum oli sünnitoetus ja matusetoetus, küll aga pakuti välja ka 

ühekordset toetus ja koolitee alustamise toetust ja lapse prilliklaasi toetus. Vastanute 

seas oli. Sotsiaalteenustest toodi välja enam sotsiaaltransporditeenust ja 

sotsiaalnõustamist.  

34. Kas olete rahul olemasolevate teenuste/toetustega? 

 

 Jah 42% 

 Ei 16% 

 Muu 21% 
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35. Milliseid sotsiaalvaldkonna teenuseid võiks Are vallavalitsus või mõni 

muu teenusepakkuja veel osutada? 

Enim pakutud vastusevariandid olid järgmised: 

 Lamajate haigete jaoks tuleks leida võimalus pereõe külastuseks.  

 Eakate päevakeskus, haridusasutuses vajalik sotsiaalpedagoogi olemasolu, 

koolipsühholoogi. 

 Jõusaali suurendamine 

 Ei oska vastata, sest ei tea mida vald täna pakub. 

 Olenemata koolide suurusest peaks koolides olema vastava valdkonna 

inimesed, lapsed on igal pool ühesugused ning muresid ja probleeme on palju. 

36. Kas Are vallas on piisavalt võimalusi vaba aja veetmiseks? 

 

 Jah 51% vastanutest 

 Ei 26% vastanutest 

 Muu 10% vastanutest 

37. Millal käisite viimati kinos/teatris? 

Üle poole vastanutest on külastanud eelmise aasta jooksul teatrit/kino.  

 Eelmisel aastal 34% vastanutest 

 Eelmisel kuul 42% vastanutest 

 Eelmisel nädalal 7% vastanutest 

 Eile 3% vastanutest 

38. Kui suur on Teie pere sissetulek ühe inimese kohta? 
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 60-100 eurot 8% vastanutest 

 100-300 eurot 17% vastanutest 

 300-500 eurot 34% vastanutest 

 500-80 eurot 22% vastanutest 

 800 ja rohkem eurot 17% vastanutest 

39. Kas Teie pere sissetulek võimaldab äraelamist? 

 Jah 42% vastanutest 

 Ei 6% vastanutest 

 Enam-vähem 43% vastanutest 

 Mitte kuidagi ei tule välja 2% vastanutest 

40. Millistest asjadest, tegevustest olete pidanud loobuma raha vähesuse 

tõttu? 

 Toidust 1% vastanutest 

 Riietest 28% vastanutest 

 Erinevatest kultuuri, - meelelahutust, -spordi,- jms üritustest 44% vastanutest 

 Ravimitest 5% vastanutest 

 Pole pidanudki millestki loobuma 31% vastanutest 

 Muu 12% vastanutest 

Ettepanekud mida võiks vastanute arust teha paremini või mida muuta. 

 Are vallas võiks olla laste mänguväljakud, rohkem tervisespordi võimalusi 

kogu elanikkonnale (valgustatud terviserajad, suusarajad, uisuväljak, korralik 

jõusaal). Via Baltica ületamine on väga ohtlik, eriti koolilastele.  

 Tervisespordi seisukohast võttes võiks olla rohkem rühmatreeninguid, ntx 

jooga ja erinevad tantsuringid. 

 Haridus ja sotsiaalvaldkond vajavad kiiret tegutsemist. 


