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1. VALLA ÜLDANDMED 

1.1. ÜLDANDMED 
 

1.1.1. Pindala 
  

Tori vald  asub Pärnumaa kirdeosas ja hõlmab enamuse ajaloolisest Tori kihelkonnast. Tori 
valla naabriteks on põhjas Vändra ja Tootsi vald, lõunas Paikuse vald, läänes Are ja Sauga 
vald ning idas Viljandi maakond. Olles Pärnumaa piirivallaks, eraldab Tori valda 
Viljandimaast Vahe-Eesti metsade vöö, mis kulgeb Lahemaast Lätimaani. Siiakanti ulatub 
Soomaa rahvuspark. Valla idapiir kulgebki mööda metsi ja soid, lõuna- ja põhjapiiril on 
maastik ka suhteliselt metsastunud, kuid märgatavalt vaheldusrikkam. 
Valla üldpindalaks on 282,07  km2, mis moodustab 5,87 % Pärnumaast. Territooriumist 43 
protsenti  on metsamaad, 19 protsenti sood ja rabad ning 38 protsenti põllumaad. 
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Kaart 1. Tori valla haldusjaotus ja piirinaabrid 
 

1.1.2. Asustustihedus 
  

Tori valla asustustihedus on 01.01.2012 seisuga  9,0 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Seoses 
rahvaarvu vähenemisega väheneb asustustihedus. 
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Tabel 1.1.2.a. Tori valla rahvastiku asustustihedus 2000-2012 km² kohta. Allikas: 
Statistikaamet 
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Küla Elanike 
arve 

Küla 
suurus 

km² in/km 2 
1 Tori alevik 506 11,0 45,9 
2 Jõesuu 322 17,3 18,7 
3 Selja 318 12,3 25,9 
4 Taali 252 5,5 45,8 
5 Piistaoja 114 12,8 8,9 
6 Muraka 98 13,2 7,4 
7 Oore 90 9,8 9,2 
8 Kuiaru 89 14,6 6,1 
9 Tohera 81 17,4 4,7 

10 Urumarja 76 5,5 13,7 
11 Kõrsa 68 4,4 15,3 
12 Muti 62 5,7 10,8 
13 Randivälja 61 6,4 9,5 
14 Võlli 59 25,8 2,3 
15 Mannare 43 8,8 4,9 
16 Levi 41 3,8 10,9 
17 Kildemaa 39 33,8 1,2 
18 Rätsepa 33 7,6 4,4 
19 Aesoo 28 25,5 1,1 
20 Riisa 19 35,0 0,5 
21 Elbi 2 5,8 0,3 

Tori valla 
täpsusega 

29 
0,1 

KOKKU 2430 282,07 8,6 
 

Tabel 1.1.2.b. Tori valla elanike arv ja asutustihedus külade lõikes seisuga 23.10.2012. Allikas: 
Tori Vallavalitsus 
 
Elanikud on koondunud  5 suuremasse keskusesse - Tori alevik (506 elanikku), Jõesuu(322), 
Selja (318), Taali (252), Piistaoja küla (114). Ülejäänud valla 918 elanikku asuvad 
kuueteistkümnes külas.  
Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri põhiselt on Tori vallas Tori - , Selja- ja Jõesuu kant. 
Tori kant   hõlmab Tori aleviku.  Kildemaa, Kõrsa , Randivälja, Taali, Urumarja  ja Võlli küla 
mis kandi tüübilt on maaline keskuskant (MKK).  Selle kandi tunnuseks on paiknemine 
väljaspool linnaregiooni.  Rahvaarv kasvas kiiresti peale Teist maailmasõda kuni 1990-ndate 
aastateni, praeguseks on rahvaarv kohati juba märgatavalt vähenenud, eriti noorema 
elanikkonna arvelt.  Suurem osa teenuseid olemas kohalikus keskasulas.  
Maalised kandid (MK)  on Selja kant  ja Jõesuu kant.  
Selja kant hõlmab Selja, Elbi, Kuiaru, Mannare, Muraka, Muti, Oore  ja Piistaoja küla. 
Jõesuu kant hõlmab Aesoo, Levi, Riisa, Rätsepa ja Tohera küla. Peale Jõesuu küla on  
rahvastiku arv pidevas vähenemistrendis. Alates 1970-ndatest aastatest vananenud rahvastik. 
Probleemiks ühistranspordi kättesaadavus.  
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1.2.Rahvastik 

1.2.1.  Aastakeskmine rahvaarv 
  

 

 

Joonis 1.2.1.a. Tori valla aastakeskmine rahvaarv  meeste ja naiste lõikes. Allikas: 
Statistikaamet 
 

 

Joonis 1.2.1.b. Pärnumaa aastakeskmine rahvaarv meeste ja naiste lõikes. Allikas: 
Statistikaamet 
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Joonis 1.2.1.c. Eesti rahvaarvu muutus aastatel 1991-2011. Allikas: Statistikaamet 

 

Tori valla rahvaarv on ajavahemikul 2000-2011 vähenenud 64 inimese võrra.  
 

 

Joonis 1.2.1.d. Tori valla aastakeskmine elanike arv. Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.2.1.e. Pärnumaa aastakeskmine rahvaarv aastate lõikes. Allikas: Statistikaamet 

 

 

 

1.2.2.  Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 
 

 

 
Joonis 1.2.2.a. Tori valla rahvastikupüramiid.  Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.2.2.b. Eesti rahvastikupüramiid.  Allikas: Statistikaamet 

 
Rahvastikupüramiidi abil saab hinnata sihtgruppide suurust ja nende muutusi. Võrdluseks on 
toodud Eesti rahvastikupüramiid.  
Sooline jaotus näitab naiste väikest ülekaalu. Keskmiselt 52,6% elanikest on naised ja 47,4% 
mehed. Rahvastiku vanuseline jaotus erineb  eesti rahvastiku üldisest jaotusest, seda eriti 
nooremate sihtgruppide osas. 
Joonistelt on näha, et suurima osa Tori valla elanikest moodustavad noored vanuses 20-24 
aastat. Samad näitajad on ka kogu Eesti kohta.  Märkimisväärselt väike osakaal on 30-34 
aastaste meeste ja naiste seas. Sellest võib järeldada, et noored peale kõrgkooli lõpetamist on 
otsustanud paremate töövõimaluste tõttu elukohta vahetada. Nii Eesti kui ka Tori meeste arv 
vanusega väheneb, samas üle 35-aastaste naiste arv  jaotub vanusegruppides küllaltki ühtlaselt. 
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1.2.3. Elussünnid 
  

 

 
Joonis 1.2.3.a. Tori valla elussündide arv. Allikas: Statistikaamet 
 
Jooniselt on näha, et väikseim sündivus oli aastatel 2001 ja 2005 ning kõrgeim 2009. aastal. 
2009. aastast on taas sündimus langemas. 
Kuna piirkonna rahvastiku soo ja vanuseline jaotus näitab, et sünnitusealiste naiste ja ka 
samaealiste meeste osakaal elanikkonnast on kõige suurem, saame prognoosida kõrget 
sündimuse jätku ning seeläbi ka  vastavate teenuste vajaduse kasvu. 
 

 
Joonis 1.2.3.b. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 
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1.2.4.  Elussünnid ema vanuse järgi 

Tori vallas elussünde ema vanuse järgi eristada kogutavate statistiliste näitajate põhjal pole 
võimalik.  

 

Joonis 1.2.4.a. Pärnumaa elussündide arv ema vanuse järgi. Allikas: Statistikaamet 

 

Joonis 1.2.4.b. Eesti elussündide arv ema vanuse järgi. Allikas: Statistikaamet 
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1.2.5. Surmad 
  

 
Joonis 1.2.5.a. Tori valla surmajuhtude arv. Allikas: Statistikaamet 
 
Suremus Tori vallas on ajavahemikul 2000 – 2011 naiste ja meeste seas olnud suhteliselt 
võrdne kuid suundumus on meeste suurema suremuse suunas. Oluliselt suurem suremus, 
võrreldes meestega, oli naiste osas 2007 aastal. 

 
Joonis 1.2.5.b. Suremuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 

Suremuse üldkordaja (surmade arv 1000 elaniku kohta) on suhtarv, mis võimaldab võrdlust 
teiste omavalitsuste, maakondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Suremus Tori vallas 
võrreldes Eesti üldise tasemega on olnud üldjuhul veidi väiksem. Suurem suremus on olnud 
Tori vallas aastatel 2003, 2004 ja 2008. 

 

1.2.6. Loomulik iive  
 

Negatiivne loomulik iive on negatiivne. Positiivne iive on olnud aastatel 2007, 2009  ja 2010 
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Joonis 1.2.6.a. Tori valla iibe arvnäitajad. Allikas: Statistikaamet  

 
Joonis 1.2.6.b. Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet 

Graafikust on näha, et kui Eesti loomuliku iibe näitaja on samuti negatiivne, kuid liigub aasta 
aastalt positiivsuse suunas. Loomuliku iibe kordaja võrdluses Eesti vastava näitajaga 
demonstreerib  piirkonna arengutendentse jätkusuutlikkuse suunas, kuid on siiski küllaltki 
muutlik.  
 

 

1.2.7. Demograafiline tööturusurveindeks 
 

Tori vallas on demograafiline tööturusurveindeks alates 2005.aastast väiksem kui 1, mis 
tähendab, et järgmisel kümnendil siseneb tööturule vähem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 
potentsiaalselt välja langeb. Tööealiste hulk väheneb. 
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Joonis 1.2.7. Demograafiline tööturusurveindeks. Allikas: Statistikaamet 

Eesti  võrdluses on Tori valla tööealiste inimeste vähenemise tendents suurem, mis tähendab 
ka suuremaid sotsiaalseid probleeme. 

 

1.2.8.  Rahvastiku rahvuslik jaotus 
 

Tori valla elanikest olid 2000 aastal  98 % eestlased. Ülejäänud 2 % sisse mahub 50 muust 
rahvusest elanikku ja 4 kodanikku ei ole oma rahvust määratlenud.   
Kuna eelpool loetletud rahvuste esindajad ei ole kontsentreerunud ühte valla piirkonda, vaid 
paiknevad hajusalt, ei pea terviseprojektide läbiviimisel arvestama erinevate kultuuride 
eripäraga, vaid integreerima muulased põhirahvuse hulka. 
 

 
 

1.2.9.  Siseränne 
 

 

 

Joonis 1.2.9.a. Tori valla siseränne. Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.2.9.b. Pärnu  maakonna siseränne. Allikas: Statistikaamet 

 

Joonis 1.2.9.c. Eesti siseränne. Allikas: Statistikaamet 

Eesti siseselt rändab Tori vallast rohkem elanikke välja kui valda sisse. Võrdluses Eestis ja 
Pärnumaal üldise rahvastiku vähenemisega on  Tori valla väljarände tendents suurem. 
Põhjuseks on tasuvate töökohtade vähesus. 

 

1.2.10. Välisränne 
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Joonis 1.2.10.a. Tori valla välisränne. Allikas: Statistikaamet 

 

 

Joonis 1.2.10.b. Pärnu maakonna välisränne. Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.2.10.c. Eesti välisränne. Allikas: Statistikaamet 

Eestist, Pärnumaalt  ja Tori vallast teistesse riikidesse rändab rohkem elanikke  kui  sisse. 
Välisrände väljarände  tipp Tori vallas oli 2005 aastal ja näitab  tõusvat trendi. Välisriikidest 
Tori valda tulevate elanike ränne on ka suurenenud.  

 

1.2.11. Rändesaldo 
 

 

Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla 
ajavahemiku (aasta) jooksul. Positiivne rändesaldo tähendab, et paikkonda on alaliselt elama 
asunud rohkem inimesi kui piirkonnast on lahkunud. Negatiivse rändesaldo puhul lahkub 
piirkonnast rohkem inimesi, kui sinna juurde tuleb. 
Elanike väljaränne vallast  ja negtaiivne rändesaldo on iseloomulik Tori vallale, Pärnumaale 
kui ka Eestile tervikuna. Negatiivne rändeslado seab valla pikemas perspektiivis nii sotsiaal-
sete kui ka finantstiliste probleemide ette.  

 
Joonis 1.2.11.a. Tori rändesaldo. Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 1.2.11.b. Pärnu maakonna rändesaldo. Allikas: Statistikaamet 

 
Joonis 1.2.11.b. Eesti rändesaldo. Allikas: Statistikaamet 
 

1.2.12. Elanikkonna haridustase 
 

Elanikkonna haridustaseme kohta Tori vallas annab ülevaate 2000 aasta rahvaloendus, mille 
kohaselt põhi-ja algharidusega elanike osakaal  on 45%, kesk-ja keskeriharidusega elanike 
osakaal on 32 % ja kõrgharidusega elanike osakaal on 23%. 
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Joonis 1.2.12. Elanikkonna haridustase (aastal 2000). Allikas: Statistikaamet 
 
 

1.3.Rahvastiku terviseseisund 

1.3.1. Suremus vereringeelundite haigustesse 
 

 

 

Joonis 1.3.1. Surmajuhtude arv vereringeelundite haigustesse. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut 
 
Surmajuhtude arv vereringeelundite haigustesse oli aastani 2010 Tori vallas tõusvas trendis. 
2011 aastal langes surmajuhtude arv vereringeelundite haigustesse  26 %. Pärnu maakonnas 
tervikuna on surmajuhtude arv vereringeelundite haigustesse tõusvas trendis. 
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1.3.2. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse 
 

 

Joonis 1.3.2. Surmajuhtude arv pahaloomulistesse kasvajatesse. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut 
Surmajuhtude arv pahaloomulistesse kasvajatesse on Tori vallas 2011 aastal tõusnud, samal 
ajal kui  Pärnumaal on surmajuhtude arv on vähenenud. 
 

1.3.3. Suremus välispõhjustesse 
 

 

 

Joonis 1.3.3. Surmajuhtude arv välispõhjustesse. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 
Surmajuhtude arv välispõhjustesse (õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad, jm) on Tori 
vallas väike, kuid trend on muutlik. Võrdlusena on Pärnumaa tervikuna sama muutlik trend. 
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1.3.4. Suremuskordaja 
 

 

 

Joonis 1.3.4  Suremuskordajad 100 000 elaniku kohta Tori vallas ja Eestis kokku 
 

 

 

1.3.5. Valitud nakkushaigustesse haigestumus (puukborrelioos- ja 

entsefaliit, tuberkuloos, HIV jt haigused) 

 

Tori vallas nakkushaigustesse haigestumust kogutavate statistiliste näitajate põhjal pole 
võimalik eristada. Üldise pildi annavad  Pärnumaa ja Eesti andmed. 

 

Joonis 1.3.5.a. Haigestumus Lyme'i tõppe (puukborrelioosi) 
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Joonis 1.3.5.b. Haigestumus puukentsefaliiti 

 
Joonis 1.3.5.c. Haigestumus grippi  
 

 
Joonis 1.3.5.d. Haigestumus HIV-tõppe 
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1.4.Omavalitsuse finantsvõimekus 

1.4.1. Kohaliku omavalitsuse eelarve 
 

Tori vald kuulub keskmiste valdade gruppi, kus arvestuslik tulu ühe elaniku kohta on alla Eesti 
keskmise. Valla maksumaksjate arv on vähenenud võrreldes 2007 tipuga  kokku 16,2%. 
Maksumaksjate arvu jätkuv vähenemine pidurdab omavalitsusüksuse tulubaasi kasvu ning 
üldist arengut. Arvestuslikud tulud (tulumaks, maamaks, ressursimaks) elaniku kohta perioodil 
2000-2011 moodustasid 54,7% Eesti keskmisest. Kuludest 9,3% on suunatud investeeringu-
teks. Investeeringute osakaal kuludest on keskmine. 2012 aasta seisuga vallal laenukoormust ei 
ole. 
 

 

Joonis 1.4.1. Eelarvetulud eurodes ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 

 

1.4.2. Tulumaksu laekumine 
 

Tulumaksu laekumise tipp oli 2008 aastal. Käesolevaks hetkeks on hakanud tulumaksu 
laekumine uuesti tõusma, kuid arvestades maksumaksjate arvu langustrende ei ole pikemas 
perspektiivis näha ette stabiilset seisu. Suure tõenäosusega jääb tulumaksu laekumine 
lähiaastatel muutlikuks, mis seab piirangud omavalitsuse eelarvele. 

Joonis 1.4.2. Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

2.1 Tööturu situatsioon 

2.1.1. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted  
 

Joonis 2.1.1.a. kirjeldab situatsiooni, kus valdav osa vallas eksisteerivatest ettevõtetest on 
mikroettevõtted (0-9) töötajat. Oluliselt vähem on väikeettevõtteid (10-49 töötajat) ning 
üksikud keskmise suurusega ettevõtted. 
Suurettevõtete puudumine  jätab ilma küll paljudest töökohtadest, kuid samas hajutab ka riske 
kriisisituatsioonis, kus suurettevõtte kadumine toob kaasa endaga sotsiaalse krahhi. Tori valla 
linnalähedase asukoha tõttu töötab suur osa töövõimelisest elanikonnast väljaspool koduvalda. 
Ettevõtete arv 100 elaniku kohta jääb küll natuke alla riigi keskmisest, kuid näitab samasugust 
tõusvat trendi. 

 
Joonis 2.1.1.a. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted. Allikas: Statistikaamet 
 

 
Joonis 2.1.1.b. Ettevõtete arv 100 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 
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2.1.2. Tööhõive määr 
 

 

 
Joonis 2.1.2. Tööhõive määr. Allikas: Statistikaamet 
 

Tööhõive määr on Tori vallas Eesti üldise hõivega võrreldes madalam, välja arvatud üksikud 
aastad. Tööhõive tipp on olnud aastal 2008. 

 

2.1.3. Tööjõus osalemise määr 
 

 

 
Joonis 2.1.3. Tööjõus osalemise määr. Allikas: Statistikaamet 
 
Võrreldes Eesti üldise arenguga on tööjõus osalemise määr Tori vallas madalam ja näitab 
langustrendi. 
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2.1.4. Maksumaksjad 
  

 

 
Joonis 2.1.4.a. Tori valla  maksumaksjate arv. Allikas: Statistikaamet 
 
Tori valla maksumaksjate arv oli kuni aastani 2007 tõusvas trendis. Käesolevaks hetkeks on 
maksumaksjate arvu langus peatunud. Kuna piirkonnas töökohtade arv on vähenenud ei ole 
ette näha perspektiivset maksumaksjate arvu tõusu. 
 

 
Joonis 2.1.4.b. Tori valla  maksumaksjate osakaal elanikkonnast. 

Tori valla  maksumaksjate osakaalu vähenemine alates 2007 aastast  näitab pingelisemat 
eelarvet ja suuremaid sotsiaalkulutusi. 

 

2.1.5. Keskmine brutotulu 

Analüüsitaval perioodil on nii maksumaksjate osakaal kui ka keskmine brutotulu võrreldes 
Eesti keskmisega olnud madalam. Kuna maksumaksjate osakaal on 2011 aastal keskmiselt 
38,7 % siis surve maksumaksjale sotsiaal- ja tervishoiusfääri ülevalhoidmiseks  hakkab 
suurenema, mis võib saada arengut pidurdavaks teguriks. 
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Joonis 2.1.5. Keskmine brutotulu. Allikas: Statistikaamet 

 
 

2.1.6. Ülalpeetavate määr 

 
Joonis 2.1.6. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet 
 
Ülalpeetavate määr on Tori vallas olnud kõrgem kui Eesti üldine tase. 2011 aastal oli 100 
tööealise elaniku kohta on 50,3 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise elaniku kohta üks ülal-
peetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 
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2.1.8. Registreeritud töötuse määr 

 
Joonis 2.1.8.a. Registreeritud töötud Tori vallas  detsembri lõpu seisuga. Allikas: Töötukassa 

2.1.7. Miinimumpalga saajate osakaal 

 
Joonis 2.1.7. Tori valla miinimumpalga saajate arv. Allikas: EMTA 

 
Joonis 2.1.7. Miinimumpalga saajate osakaal. Allikas:  KOV 
 
Tori valla miinimumpalga saajate arv on küll vähenenud, kuid arvestades valla üldist 
palgataset on miinimumpalga saajate osakaal suur, mis näitab  potentsiaalses vaesusriskis 
elavate inimeste grupp on suurenenud. Järelikult on vaja kavandada vajalike teenuste ja 
toetuste võrku ning hulka. 
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Joonis 2.1.8.b. Registreeritud töötud Pärnu maakonnas detsembri lõpu seisuga. Allikas: 
Statistikaamet 
 

 
Joonis 2.1.8. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Statistikaamet 
 
Nii  töötute arv kui töötuse määr vallakodanike hulgas on 2009. aastal kasvanud eelmiste 
aastatega võrreldes 3 korda. Kui Eesti keskmine töötute osatähtsus tööjõus 2011 aastal on 
12,8%, siis Tori vallas on see 5,5%. Töötute osakaal on viimastel aastatel olnud muutlik . 
Kuna töötus on üks terviseriskidest, tuleb siin kavandada meetmeid sotsiaal- ja terviseriskide 
maandamiseks (kursused, nõustamisteenused, töökohtade loomine, koolitused, terviseteenuste 
tagamine kindlustamata isikutele). 
 

 

2.2 Toimetulek 
 

2.2.1. Ravikindlustusega kaetud 

Kõrge ravikindlustusega kaetute %  vaadeldavatel aastatel tuleneb kindlasti kõrgest tööealiste 
ja tegusate inimeste osakaalust, kuid oma osa on kindlasti ka väga heal sotsiaal- ja 
tervishoiuala inimeste võrgustiku koostööl ning vallaarsti ametikoha olemasolul. Pika töötuse 
tõusuperioodi tulemusena kindlasti suureneb ravikindlustuseta inimeste arv, mis sunnib täna 
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planeerima  ressursse probleemiga tegelemiseks. 

 

Joonis 2.2.1. Ravikindlustusega kaetud. Allikas: Haigekassa 

 

2.2.2. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikonnast 

 
Joonis 2.2.2. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast. Allikas: 
Statistikaamet 

Töövõimetuspensionäride osakaalu on hinnatud Pärnu maakonna andmete põhjal. Töö-
võimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes oma 
tervise tõttu ei saa töötada ning tõenäoliselt vajavad suuremal või vähemal määral tugi-
teenuseid. Töövõimetuspensioni saajate grupis võib olla erineva toimetulekuga inimesi, nt 
need kes peale töövõime kaotust edasi töötavad või need, kes taotlesid töövõimetuspensioni 
peale töö kaotamist.  

Töövõimetuspensionäride arvu kasv on seotud tööpuuduse kasvuga.  

 

 

2.2.3.  Puuetega laste arv 

Päringu tulemused ei ole saabunud 
 

2.2.4. Puuetega täiskasvanute arv 



Tori valla Terviseprofiil 2012 

 

33  

 

 

 

 
 

2.2.6 . Sotsiaaltoetused 

 

 
Joonis 2.2.6. Tori vallas rahuldatud taotluste arv. Allikas: Statistikaamet 
 

Toetused jagunevad sissetulekutest sõltuvateks ja sissetulekutest sõltumatuteks. 
Sissetulekutest sõltuvad toetused:  

• toetus ravimite, abivahendite ostmiseks 
• toetus lastele kooli ja koolieelse lasteasutuse toitlustamise ja kohamaksu eest 

tasumiseks 
• toetus sotsiaal- ja tervishoiuteenuste eest tasumiseks 
• transporditoetus 

Päringu tulemused ei ole saabunud 

2.2.5. Toimetulekutoetused  

  Vaesus on oluline terviserisk. Seoses töötuse kasvuga on suurenenud oluliselt toimetuleku 
saajate arv, mis viitab vaesuse, kui olulise terviseriski kätte sattunud inimeste arvu kasvu. 

 

Joonis 2.2.5. Välja makstud toimetulekutoetused. Allikas: Statistikaamet 
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• muudel põhjendatud juhtudele eraldatav sotsiaaltoetus. 
 

Sissetulekutest sõltumatud toetused: 
• lapse sünnitoetus 
• I klassi astuja toetus 
• hooldajatoetus 
• kindlustamata isikute tervishoiuteenuste toetus 
• toetus laste eestkoste- ja hooldusperedele 
• vältimatu sotsiaalabi. 

 

 

 

2.3.  Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1 . Kogukonna motivaatorid 

Tori vallal on välja kujundatud rida traditsioone ja traditsioonilisi üritusi kohaliku identiteedi 
loomiseks ning kogukonna motiveerimiseks. Valla põhimääruse järgi on kasutusel  kaks 
peamist tunnustamise vormi. Valla kõrgeimaks autasuks on Tori valla vapimärk ja teise 
järgu autasu on kandmine valla auraamatusse. Tori valla vapimärk antakse inimesele, kes 
oma töö ja tegemisega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja hea maine kujunemisele. 
Valla auraamatusse kantaval isikul on märkimisväärsed teened valla tuntuse ja tunnustatuse 
tõusul. Lisaks neile kõrgetele tunnustustele on rida erinevaid tunnustusi. Väga populaarne on 
konkurss Kaunis Kodu, tunnustusüritused on õpetajatele, sportlastele, kultuuriinimestele. 
Piduliku üritusega tunnustatakse inimesi, kes kannavad tänuväärset hooldaja kohustust 
samuti tunnustatakse taidluskollektiive ja nende juhte. 
 

2.2.7.  Sotsiaalteenused  

Sotsiaalteenus on isiku või tema perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. 

Tori vald pakub alljärgnevaid sotsiaalteenuseid inimeste toimetuleku parandamise 
eesmärgil: 

• sotsiaalnõustamine 

• lapsehoiuteenus 
• eluasemeteenus 

• hooldaja määramine 
• hooldamine hoolekandeasutuses 
• toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused 

Sotsiaalteenuste osutamiseks on olemas Tori alevikus asuv Tori Sotsiaalmaja. 

2.2.8.  Kodutus 

Kodutust Tori vallas täheldatud ei ole. Juhul kui valla elanikul ei ole elamispinda  on 
probleem lahendatud valla sotsiaalkorterite andmise võimalusega. 
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2.3.2. Elanike kaasamine 

Elanikud on kaasatud otsustusprotsessidesse läbi volikogu liikmelisuse ning läbi laialdaste 
komisjonide, kus suur osa  komisjonide liikmetest ei ole volikogu liikmed vaid aktiivsed 
vallakodanikud, kes soovivad vastavatel teemadel kaasa rääkida. Suurte programm-
dokumentide nagu näiteks arengukava ja üldplaneeringu arutelud on avalikud ning nendesse 
töörühmadesse kaasatakse elanikke ja ettevõtjaid. Neid tutvustatakse külades. Volikogu 
juures töötavad alljärgnevad komisjonid: eelarve- ja majanduskomisjon, maa- ja 
keskkonnakomisjon, haridus- ja sotsiaalkomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, revisjoni-
komisjon ja vallavarakomisjon. Lisaks volikogu komisjonile on  ja rida lühema ajalisi ja 
projektipõhiseid töörühmi läbi mille toimub osalusdemokraatia toimimine. 
Hoogustunud on ka kolmanda sektori ühenduste tegevus valla eesmärkide täitmisel. 
Suuremad projektid on ellu viinud Randivälja Külaselts, Rätsepa Külaarendus Selts, Taali 
Rahva Selts, Tori Spordiklubi, jne. 

 

2.3.3.  Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus 

Kultuurielus osalemiseks on Tori vallas suurepärased võimalused. Tori alevikus tegutseb 
1838 aastal ehitatud Tori Rahvamaja, kus tegutsevad erinevad ringid: Tori segakoor, Tori 
segarahvatantsurühm, Selja lauluseltsing, folklooriansambel Salme Naesed, folkloorirühm 
Navesti, teater TRET, Jõesuu külateater, Tori naisseltsing  Lained ja eakate klubi Kanarbik. 
Tori Rahvamaja on üks Eesti vanim ja omanäolisem rahvamaja. Lisaks on Tori Rahvamaja 
aktiivseks eestvedajaks erinevate ürituste korraldamisel.  Tori Rahvamajas tegutseb ka Tori 
Muuseum, mis  oli esimene kihelkonnamuuseum Eestis, asutatud 10. mail 1934a. Tori 
Muuseumiühingu poolt. Vallas tegutseb veel aktiivselt Tori Põhikooli võimla baasil Tori 
Spordiklubi. On püütud luua võimalusi erinevatele vanuse- ja sihtrühmadele. Tori vallas on 2 
raamatukogu: Tori Raamatukogu ja Jõesuu Raamatukogu. Lisaks on Tori Põhikoolil veel 
kooli raamatukogu.  
Märkimisväärne on ka Pärnu linna lähedus koos teatri, kontserdimaja, keskraamatukogu, 
muuseumi ja kunstinäitustega. 
 

 

2.3.4.  Naabrivalve piirkondade arv 

Naabrivalve on elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla 
abiks oma naabritele. Naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega aga 
eesmärk on tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes. Naabrivalve ametlikke 
piirkondi Tori vallas hetkel veel ei ole. Omaalgatuslik naabrivalve toimib Jõesuu külas. 
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG  

3.1. Laste arv 

 
Joonis 3.1. Laste arv Tori vallas. Allikas: Statistikaamet 
 

Laste arv Tori vallas on langevas trendis. Perioodile 2000-2012 on laste arv vähenenud 301 
lapse võrra. Arvestades ka sündide vähenevat trendi, seab see kokkuvõttes valla arengule 
piirid. 
 

3.2. Lastele ohutu elu-ja õpikeskkond 
Tori valla lasteasutused asuvad vanades, kuid renoveeritud ruumides. Laste ja valla elanike 
kasutada on uue kaasaaegse ehitisena Tori Põhikooli võimla. Tori valla õpilaste tee kooli on 
üldiselt turvaline. Õpilastransport on korraldatud valla poolt hommikuse ja õhtuse 
bussiringiga.  Kergliiklustee on ainult Tori alevikus. Perspektiivselt on kavas laiendada 
kergliikusteede võrgustikku. Kõigis tiheasustatud piirkondades on renoveeritud tänava-
valgustus. 
Koolides on järk-järgult uuendatud mööblit, mis vastab kõikidele kaasaegsetele nõuetele. 
Hooned on soojustatud CO2 kvoodirahade arvelt Tori Põhikoolis  ja Tori Lasteaias.  
Klassiruumides jälgitakse lisaks pidevalt ruumide valgustust, korrapärast õhutamist, ruumide 
koristamist jne. 
Veekogud- Tori valda läbivad jõed (eriti Pärnui jõgi) on lastele atraktiivsed mängukohad 
talvel ja ujumiskohad suvel. Samuti on veekogud head ainetundide läbiviimise kohad, et 
uurida vee olustikku ja loodusmuutusi erinevatel aastaaegadel. 
Tee lasteaeda-  Need lapsed, keda vanemad toovad autoga lasteaeda saavad autod parkida 
lasteaia parklasse, kust kulgeb ohutu tee lasteaia hoovialale ja sealt edasi iga rühma ukse 
taha. Kuna hetkel on probleemiks parkimiskohtade puudus, siis on kavas laiedada parklat. 
Lapsed, kes tulevad oma vanematega lähiümbruse majadest, peavad jälgima liikluseeskirju, 
mis kehtivad hoovialal. Liiklus ei ole tihe, aga ettevaatlik peab ikkagi olema. 
Mänguväljakud-  on olemas Tori Põhikooli juures ja Tori Lasteaia õuealal.Tori lasteaias on 
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erinevaid mänguväljakuid ja- vahendeid (erinevad kiiged, liivakastid, ronimisredelid, jne). 
Tori Põhikooli juures on kaasaaegse rajakattega staadion, välikorvapalliplats ja 2012 aastal 
valminud 3 atraktsiooniga ekstreemspordiväljak . 
Mööbel, mänguasjad, sisetemperatuur- Lasteaia mööbel vastab kõikidele nõuetele. Toole  ja 
laudu on vastavalt laste pikkusele. Mänguasjad rühmades vastavad lapse eale. 
Rühmaruumides on termomeeter, et jälgida ruumide temperatuure. Lasteaia readiaatoritele 
on paigaldatud temperatuuri regulaatorid. Tori Põhikooli ja Tori Lasteaeda köetakse 
üldküttesüsteemi kaudu. Viira kooli köetakse maaküttega. 
 

 

3.3. Laste arv  haridusasutustes 

 
Joonis 3.3. Laste arv haridusasutustes. Allikas: EHIS 
 
Laste arv Tori valla haridusasutustes on vähenenud ajavahemikul 2000-2011 170 õpilase 
võrra. Tuginedes sündivuse langustrendile tuleb arvestada ka järgnevatel aastatel laste arvu 
vähenemisega. 
 

3.4. Tervist edendavad haridusasutused 
Tori vallas ei ole hetkel veel tervist edandavaid haridusasutusi. Liitumine on kavas. 
 

 

3.5. Terviseteenuse olemasolu 
Tori valla kõigis lasteasutustes on olemas kvalifitseeritud tervishoiuteenus. 
Vastavalt Põhikooli-  ja Gümnaasiumi seadusele ja  sotsiaalministri määrusele nr 54 
(13.08.2010) osutatakse koolis õe teenust. Vastava  valdkonna paremaks korraldamiseks on 
toimunud ümarlaud (2011) koostöös kooli pidaja, õe teenust pakkuva perearstikeskuse ja 
kooli esindajate vahel. Õpilastele suunatud tegevused toimuvad vastavalt koolitervishoiu 
plaanile. 
31.05.2011 viidi läbi koolitervishoiualane audit. 
Auditi tulemused: 
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 Koolitervishoiuteenuse 
tegevusjuhendis soovitatav 
korraldus 

Tegelik 
koolitervishoiuteenuse 
osutamise korraldus 
koolis 

Koolitervise meeskond (e. 
personal, kellega tehakse 
süstemaatilist koostööd 
koolitervishoiu 
korraldamiseks) 

Kooliõde osaleb 
koolitervishoiu meeskonna 
töös, kuhu kuuluvad 

• kooliõde, 
• logopeed, 
• õpetajad, 
• õpilased, 
• lapsevanemad. 

 
Koolitervishoiu meeskond teeb 
koostööd  

• kooli juhtkonna, 
• hoolekogu, 
• õpilasomavalitsuse, 
• kohaliku 

omavalitsusega. 

Koostööd teevad 
• kooliõde  
• õpetajad, 
• õpilased, 
• vallavalitsus 

Koostöö tervisliku 
keskkonna tagamisel (s.h. 
vigastused, koolivägivald, 
koolitoitlustuse 
korraldamisel osalemine jne) 

 
• Koolikeskkonnale 

esitatavate 
tervisekaitsenõuete 
täitmine. 

 
 

• Õppekoormuse 
vastavuse tagamine, 
lähtudes õpilase 
vanusest ja võimetest. 

 
 

• Koolikiusamise 
ennetamine ja tekkinud 
probleemide 
lahendamine 
(informeerimine, 
juhendamine, 
nõustamine). 

 

• Koolitoitlustamine, 
lähtudes õpilaste 
vajadustest. 

 

 
Tegeleb kool 
 
 
 
Tegeleb kool 
 
 
 
Tegeleb kool 
 
 
 
 
Tegeleb kool 
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Koostöö tervisekasvatuse ja 
inimeseõpetuse läbiviimisel 
(s.h. seksuaaltervise 
edendamine, sõltuvusainete 
vähendamine jne) 

• Tervisekasvatuse 
programmi koostamine. 

 
• Tervisekasvatuse 

programmi elluviimine 
(teabepäevade ja 
terviseürituste 
korraldamine, 
nõustamine jne) 

Individuaalsed vestlused 
läbivaatusel.  
Koolis tegeleb 
süstemaatiliselt 
tervisekasvatusega kooli 
personal. 
 

Esmaabiõpetuse läbiviimine 

 

3, 5, 8, 10 klassid Kool tegeleb esmaabi 
õpetamisega õpilastele ja 
õpetajatele. 
 

Esmaabi traumade, 
vigastuste, haiguste korral ja 
kriisiolukordades 
 

 
 
 
 

• Plaani koostamine 
tegutsemiseks 
traumade, õnnetuste või 
äkilise haigestumise 
korral, sellest õpilaste 
ja personali 
teavitamine. 

• Esmaabi osutamine. 

Vastavad juhendid 
olemas. Õpetajad oskavad 
ja vajadusel annavad 
esmaabi, kutsuvad kiirabi. 
 

Profülaktiliste läbivaatuste 
läbiviimine 

1, 3, 7 klassid ja uued õpilased Õde vaatab 1, 3, 7 klassid 
– toimub koolis selleks 
kohandatud ruumis. 
Läbivaatusest teatab õde 
klassijuhatajale, kes 
paneb teate üles e-kooli.  
 

Terviseküsitluse 
integreeritus profülaktilisse 
läbivaatusesse 

• 7 klass 
• kõik uued õpilased 

Terviseküsitlusi läbi ei 
viida.  

Immuniseerimise korraldus 
ja läbiviimine (s.h. 
lapsevanemate teavitamine 
ja nõusoleku saamine) 

Immuniseerimine toimub 
vastavalt 
vaktsineerimisplaanile. Selleks 
on vajalik 
 

• Nõusolek 
lapsevanemalt ja 
õpilaselt. 

 
• Jäätmekäitluse seaduse 

järgimine. 

Lapsevanema nõusolek 
võetakse 1 x õppeaasta 
jooksul. Võimalikest 
tervisehäiretest pärast 
immuniseerimist 
vanemaid ei teavitata.  
 
Ohtlikud jäätmetega  
kogutakse spetsiaalsesse 
anumasse, edasi tegeleb 
vallavalitsus. 

Individuaalne- või grupitöö • Tervise hindamine Tervise hindamine 
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riskirühmade lastega vähemalt 2 x õppeaasta 
jooksul. 

• Individuaalse 
õendusplaani 
koostamine riskirühma 
lapsele. 

• Informeerimine, 
nõustamine, õpetamine. 

• Vajadusel 
erialaspetsialisti 
konsultatsioonile 
suunamine. 

• Aruandluse pidamine. 

riskirühma õpilastel 
toimub 2 x aastas.  
 

Terviseprobleemidega 
õpilaste probleemide 
lahendamine (s.h. kaebusega 
pöörduvate õpilaste 
vastuvõtt, haige lapse 
käsitlemine, lapsevanemate 
teavitamine) 

 Õde läheb vajadusel 
kooli. Tavaliselt tegeleb 
kool, vajadusel kutsudes 
lapsevanema või kiirabi.  
 

Koostöö erivajadusega või 
krooniliste haigustega 
õpilaste 
lapsevanemate/perearsti/ravi
arsti vm töötajatega (s.h. 
erivajadustega või 
krooniliste haigustega lapse 
õppekorraldusel osalemine, 
töö korraldus erikoolides 
jne) 

• selgitustöö õpetajatele 
erivajadustega õpilaste 
eripäradest ja 
vajadustest 

• probleemsituatsioonide
s koostöö õpilase 
vanematega 

Tegeleb kool. 

Valmisolek kriisiolukorras 
tegutsemiseks 

 Tegeleb kool. 

Koostöö laste hambahaiguste 
ennetamiseks piirkonna 
hambaraviastusega (kui 
toimub, näiteks 
informatsiooni edastamisel, 
korraldus koolis jne) 

 Tehakse profülaktilise 
läbivaatus.  
Õel hambaarstiga koostöö 
puudub. Koolil on see 
olemas – hambaarst 
vaatab lapsed koolis läbi, 
annab teatised 
lapsevanemale ja 
tagasiside ka koolile. 

Kabineti varustatus • laud 
• toolid 
• lukustatav kapp õpilaste 

tervisekaartide 

• laud 
• toolid 
• tervisekaartid 

võtab õde kaasa ( 
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hoidmiseks 
• kušett 
• sirm 
• kapp meditsiiniliste 

tarvikute ja ravimite 
jaoks 

• külmkapp 
• silmatabel 
• kaal 
• pikkusemõõtja 
• valamu 
• laualamp 

hoiab 
perearstikeskuses) 

• kušett 
• puudub vajadus 
• õde võtab kaasa 

perearstikeskusest 
 

• puudub vajadus 
• silmatabel 
• kaal 
• pikkusemõõtja 
• valamu 
Kabinet asub 
perearsti keskuses. 
Koolis on kohandatud 
ruum. 

Õpilaste tervisekaartide 
täitmine ja muu 
dokumentatsioon teenuse 
osutamise kohta 

Tervisekaart 
• immuniseerimine 
• subjektiivsed kaebused 
• kaal 
• kasv 
• objektiivne leid (nahk, 

nähtavad limaskestad, 
lümfisõlmed, 
parasiitide olemasolu 
jne) 

• RR  mmHg (par. käsi, 
vas. käsi) 

• puberteedi hinnang 
• luu-, liigesesüsteem 
• rüht 
• nägemiselundid (visus 

OD, OS) 
• kuulmiselundid 

(sosinkõne 6m 
kaugusel) 

• kõnehäired 
• hammaskond 
• hinnang füüsilisele 

arengule 
• hinnang tervislikule 

seisundile, diagnoos 
• kehakultuurigrupp 
• korraldused 
• allkiri 
• jooksev töö 

Kasvukõver 

Tervisekaart 
• immuniseerimine 
• subjektiivsed 

kaebused 
• kaal 
• kasv 
• objektiivne leid 

(nahk, nähtavad 
limaskestad, 
lümfisõlmed, 
parasiitide 
olemasolu jne) 

• RR  mmHg (par. 
käsi) 

• puberteedi 
hinnang 

• luu-, 
liigesesüsteem 

• rüht 
• nägemiselundid 

(visus OD, OS) 
• kuulmiselundid 

(sosinkõne 6m 
kaugusel) 

• kõnehäired 
• hammaskond 
• hinnang füüsilisele 

arengule 
• hinnang 

tervislikule 
seisundile, 
diagnoos 
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Õpilase tervisekäitumisküsitlus 
 

• kehakultuurigrupp 
• korraldused 
• allkiri 
• jooksev töö 

(immuniseerimisel
e eelneva 
läbivaatuse 
tulemus) 

• Kasvukõver 
• Arvuti  

Puudub: 
• Õpilase 

tervisekäitumisküs
itlus 

• Märge antud 
korralduste 
täitmise kohta, s.o, 
millal on uuesti 
teostatud kontroll, 
kuidas riskirühma 
õpilasega plaanitu 
on mõjutanud 
tema tervist 
(vestlus, 
kaalumine jne). 

Koolitervishoiutöötaja 
nõustamise juhendi 
rakendumine (mentorlus või 
töönõustamine, sagedus, 
dokumenteerimine, 
tulemused) 

 Õde pole nõustamist 
vajanud. 

Praktilised näited, mis 
kajastavad 
koolitervishoiuteenuse 
tulemusi objektiivselt 
kirjeldavate mõõdikute näitel 
(nõustamisteenuse abil 
terviseseisundi paranemine, 
kooli tervisenõukogu 
käivitamine, kooli 
juhtkonnale tehtud vajaliku 
ettepaneku rakendumine 
koolis jne) 

 Nägemishäirega õpilane 
sai prillid. 

 
Tori Lasteaias puudub kvalifitseeritud tervishoiuteenus. 
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3.6. Toitlustus haridusasutustes 
Tori Põhikooli kokk koostab vähemalt kaheks nädalaks iga päeva menüü, mille aluseks 
võetakse laste vanuserühmade keskmine ööpäevane toiduenergia- ja toitainetevajadus ning 
“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” 15. jaanuar 2008 
Sotsiaalministri määrus nr. 8. Koolitoidu vastamist eelnimetatud nõuetele kontrollib iga-
päevaselt kooli direktor  ja 1-2x aastas tervisekaitse inspektor. Tori valla koolide sööklad on 
alati pakkunud lastele võimalikult tervislikku ja mitmekülgset toitu. Menüüsid 
kaasajastatakse ja täiendatakse pidevalt. Arvestatakse ka erimenüüd  vajavate  lastega, 
koostöös lapsevanematega on saavutatud mõlemaid pooli rahuldav tulemus. 
Kahe nädala menüü on kättesaadav kõigile elektroonselt kooli kodulehel, kooli fuajees 
infotahvlil ja sööklasaalis.  
Koolis saavad sooja koolilõunat kõik 162  Tori Põhikoolis  õppivat last.  Pikapäevarühma 
einet pakutakse 75-le õpilasele. 
Nii piima kui koolipuuvilja programmis osaleb Tori Põhikool. 
2012.a. kevadel vanemate rahuloluküsimustiku abil uuriti ka  koolitoiduga rahulolu. 
 
Tori Lasteaias toimub toitlustamine Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses 
lasteasutuses ja koolis (vastu võetud 15.01.2008 nr 8) määruse alusel. Lapsi toitlustatakse 
päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Koostatakse kümneks päevaks 
iga päeva kohta menüü. 5-päeva menüüga saavad lapsevanemad tutvuda rühma infostendi 
kaudu.  Menüü koostamisel võetakse aluseks vanuserühmade keskmine ööpäevane 
toiduenergia- ja toitainetevajadus ning arvestatakse kümne päeva toidu keskmine toidu-
energia ja põhitoitainetesisaldus lapse kohta. Köögivilju pakutakse iga päev,  sealhulgas 
kuumtöötlemata kujul  kaks korda nädalas. Värskeid puuvilju pakutakse kolm korda nädalas. 
Menüüsid koostades lähtutakse tervislikkusest ja mitmekülgsusest. Läbi rahulolu-uuringute 
saadakse tagasisidet ja ettepanekuid lapsevanematelt, mis on alati olnud positiivne. Pidev 
koostöö toimub köögi ja rühmapersonali vahel, milline toit lastele meeldis ning mida tuleb 
retseptis muuta. On liitutud Koolipiima ja Koolipuuvilja programmiga, mis võimaldab 
menüüde rikastamist erinevate toodetega. Üldjuhul ei kasutata poolfabrikaate, valmistatakse 
kohapeal liha- ja kalatoite ning küpsetisi (plaadikooke, pirukaid, saiu). 
Putrudel kasutakse mett ja marju, putrusid valmistatakse erinevatest teraviljadest. 
 
 

3.7.  Koolikohustuse täitmine 
EHIS-e andmetel on Tori valla põhikoolides koolikohustuse täitmine 100%. See tulemus on  
saavutatud ennekõike tänu koolide väga tublidele tugiteenuste kasutamisele ja  heale valla 
sisesele võrgustikutööle. 
 

3.8.  Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv   
Kui aastatel 2006–2008 alaealiste komisjonides toimunud õigusrikkumiste arutelude arv 
kasvas, siis 2010. aastal oli üle Eesti 3173 arutelu, mis võrreldes 2008. aastaga on peagu 
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kolmandiku ja võrreldes eelmise aastaga veidi üle viiendiku võrra vähem. 
Kui enamikus maakondades alaealiste õigusrikkumiste arutelude arv vähenes, siis neljas 
maakonnas see kasvas, sealjuures Põlva- ja Jõgevamaa komisjonides lausa ligi 50%. Võib 
arvata, et statistiline kasv näitab pigem politsei aktiivsemat reageerimist ja sagedasemat 
komisjoni suunamist, mitte üldist riskikäitumise kasvu maakonnas. 

 
Joonis 3.8.a. Alaealiste komisjonides toimunud õigusrikkumiste arutelud  2003–2010. 
Allikas: Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud 15 Kuritegevus Eestis 2010 

 
Joonis 3.8.b. Alaealiste komisjoni suunatud alaealise suhtarv samaealiste laste seas 
maakonnas. Allikas: Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud 15 Kuritegevus Eestis 
2010 
 

3.9.  Alaealiste süütegude arv 
Eestis kokku panid alaealised toime 2011 aastal 1854 kuritegu, mis on 66 kuriteo võrra 
rohkem kui 2010 aastal, kuigi alaealiste kurjategiajte arv vähenes samal perioodil 43 isiku 
võrra. Alaealiste kurjategijate osakaal 100000 elaniku kohta oli 2011 aastal 120.  
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Joonis 3.9. Alaealiste kuritegude arv 10 000 elaniku kohta maakondades ja Tallinnas. Allikas: 
Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud 15 Kuritegevus Eestis 2010 

 

3.10.  Laste ja noortega tegelevad asutused 
Riskikäitumise vähendamiseks tegelevad lastega Tori vallas alljärgnevad asutused:  
Tori Põhikool, Viira Kool, Tori Lasteaed,  Viira õpilaskodu, Tori Spordiklubi, Tori 
Rahvamaja, Tori Muuseum. Lisaks huviringid lastele ja noortele. 
 

3.11.  Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks 

teenuste kättesaadavust 
Koolitoit on lastele tasuta. Koolides  töötavad erialaspetsialistid: logopeed, parandusõppe 
õpetajad. Rakendatakse alljärgnevaid tugisüsteeme: arenguvestlused, klassijuhataja 
nõustamistegevus, aineõpetajate konsultatsioonitunnid, logopeediline abi, parandusõpe, 
individuaalne õppekava, individuaalne ainekava, koduõpe, pikapäevarühm, sotsiaaltöötaja 
nõustamine, lastevanemate konsulteerimine ja koolitus. Õpilastel ton korraldatud valla poolt  
ujumisõpetus, koolide huviringid on lastele tasuta. Kooliminevatele lastele maksab oma-
valitsus nn I klassi astuja toetust 64 eurot.  
Tori vallal on pikaajalised õpilasmaleva traditsioonid. Tori Vallavalitsus on korraldanud 
2010, 2011 ja 2012 aasta suvel Tori valla noortele töö- ja puhkelaagrit. Tegevus on läbi viidud 
Rohelise Jõemaa Koostöökogu noortemeetme 4 alammeetme I raames. 
Tori noorte töö- ja puhkelaager on pakkunud kolmel suvel, kokku kuni sajakuuekümmnele 
noorele, vanuses 7-17, töö ja vaba aja sisustamise võimalust. Noortel on olnud kümne päeva 
vältel  võimalus teha jõukohast tööd, saada seeläbi kogemus ning anda oma panus kodukoha 
heakorda. Korrastatud on vallas asuvaid kultuuriväärtuslikke objekte ja osaletud erinevatel 
heakorratöödel. Antud tegevus aitas kindlasti osalenutel väärtustada Torit kui oma kodukohta 
ning on andnud ka positiivse panuse noorte töökasvatusse. Lisaks eelpool nimetatule  sisustati 
noorte aega meelelahutusliku tegevustega. 
Laagrisuve on lõpetanud kolmel aastal ühine seikluspäev, kus korraldajate poolt viidi läbi 
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suur maastikumäng.  Maastikumäng nõudis osalejatelt head meeskonnatööd, teadmisi, täpsust, 
osavust, julgust, nutikust. Nii mõnigi õppis kindlasti selgeks midagi huvitavat ja kasulikku.  
Usume, et noored on saanud laagrisuvedest positiivseid kogemusi ja õppinud palju uusi 
vajaminevaid oskusi tulevikuks. 
 

3.12. Laste subjektiivne tervisehinnang 

 
Joonis 3.12.a. Hea või väga hea poiste tervise enesehinnang oma käesoleva aja tervisele. 
Allikas: Terviseamet, kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 

 
Joonis 3.12.b. Hea või väga hea tüdrukute tervise enesehinnang oma käesoleva aja tervisele. 
Allikas: Terviseamet, kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 
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Joonis 3.12.c. Järva, Pärnu ja Viljandi maakonnas kooliõpilaste tervise enesehinnang oma 
käesoleva aja tervisele. Allikas: Terviseamet, kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 
 
Tori kooliõpilaste kohta eraldi  andmed puuduvad. Koolilaste tervisekäitumise uuringu põhjal 
saab öelda, et Pärnumaa koolilastest hindavad oma tervist heaks või väga heaks keskmiselt  
46,6%. Poisid on oma tervise suhtes kriitilisemad kui poisid. Väga halvaks nimetab oma tervist 
8,7% piirkonna õpilastest. Enim nimetati halba tuju, närvilisust, kurvameelsust ja peavalu. 
 

3.13.  Kehaline aktiivsus ja kehakaal 
Eesti 11-15-aastastest õpilastest on 1-4 päeval nädalas vabal ajal kehaliselt aktiivsed 61%, 
sellest tihedamini 35% . Vabal ajal ei tegele sportliku tegevusega üldse 4% lastest. Vanuse 
kasvades väheneb nende laste osakaal, kes pole vabal ajal kunagi aktiivsed. 

 

Joonis 3.13.a. Eesti kooliõpilaste kehaline aktiivsus 2009/2010.  Allikas: Terviseamet, 
kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 
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Joonis 3.13.b. Järva, Pärnu ja Viljandi maakonnas kooliõpilaste kehaline aktiivsus 2009/2010. 
Allikas: Terviseamet, kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 
 
Tori valla õpilaste kehalise aktiivsuse näitajate kohta uuringut tehtud ei ole. Pärnu maakonna  
kehalise aktiivsuse näitajad sarnanevad Eesti keskmisega. Kehaliselt mitteaktiivseid lapsi on 
maakonnas 2% vähem kui Eestis keskmiselt. 
Kaaluindeksi hinnangu järgi on 86% lastest normkaalus, 4% alakaalus ning 10% ülekaalus. 
Tüdrukutest on ülekaalus 7% ning poistest 12%, sealhulgas ülekaalu näitajad on kõrgemad 
nooremate laste hulgas.  
http://www2.tai.ee/uuringud/Rahva_tervis/Eesti_kooliopilaste_tervisekaitumise_uuring_2007.
pdf 
 

3.14.  Sõltuvusained 
Vastavasisulisi statistilisi uuringuid  Tori valla pole teostatud, seega pole võimalik kirjeldada 
kui suur osakaal noortest kasutavad ja kui sageli alkoholi, suitsu ja kanepit jne Leiame, et 
sellised uuringud oleksid väga vajalikud edasiste tegevuste planeerimiseks paikkonnas. 
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Joonis 3.14. Kanepi suitsetamine piirkonna järgi. Allikas: Terviseamet 
 
Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab et Pärnu maakonna üldine tentents kanepi 
suitsetamise osas on võrreldes Eesti keskmisega suurenenud. 
 

3.15.  Laste surmad 

  
Joonis 3.15.  0 - 15 aasta vanuste laste surmade arv Pärnu maakonnas. Allikas: Statistikaamet 
 

Tori valla kohta täpsed andmed puuduvad. Võrdlusena  kasutatavad Pärnu maakonna 
üldandmed  näitavad muutlikku seisu.  Olulisel kohal laste suremuse vältimiseks on laste 
õnnetuste ja vigastuste ennetamine - lastevanemate koolituste läbiviimine,  koolides haridus-
programmide korraldamine jne 
 

4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
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4.1.  Keskkonna mõjurid 
 Vesi: 

1. Joogivee kvaliteediga on probleeme terves vallas, seda eriti raua ja fluoriidide osas. 
Fluoor on probleemiks sügavamates puurkaevudes ja raua sisaldus on üle normatiivse 
enamuses puurkaevudes. Vajalik  on veepuhastusfiltrite paigldamine. Majapidamiste 
varustamisele veega ja puhastusseadmetega on palju kaasa aidanud EAS-i piilse 
rahastusega Hajaasutuse veeprogramm. 
2. Avalike randade ja supluskohtade turvalisuseks on paigaldatud  hoiatussildid. 

Heitvesi: 
Selja-, Piistoja-, Taali-, Tori- ja Jõesuu ÜVK aladel heitvesi puhastatakse reovee-
puhastites. Hajaasustuses puhastatakse eramute heitveed lokaalsete puhastitega või 
kogutakse kogumiskaevudesse, kust viiakse lähimasse valla puhastisse.  

Õhk: 
1. Valla ametiruumides ei suitsetata. Enamuses ametiasutustes peetakse kinni nõudest 
ametiruumides mitte suitsetada. Jätkuvalt suitsetatakse õues toimuvatel üritustel, 
bussipeatustes ja tänaval. 
2. Peentolmu osas on Tori vallas  suuri probleeme ei ole. Mustkattega teedel ei ole 

tolmuga probleeme. Hajaasustuses muudetakse igal aastal mingi osa kruuskattega 
külateedest tolmuvabaks. 

Välisõhk:  
Õhusaasteloa omanikud OÜ Barbetec, Eesti Juustu Tootmise OÜ ja OÜ Raivo 
Remont on viinud oma katalamajad nõuetele vastavaks. 

Jäätmed ja jäätmekäitlus: 
1. Tori vallas ei ole oma prügilat. 
2. Jäätmekäitluseeskiri on vastu võetud ja korraldatud jäätmeveo leping vedajaga 

sõlmitud.  Jäätmehoolduslepingud elanikega on sõlmimisel. Samas on täidetud kõik 
seadusest tulenevad kohustused: avalikud pakendikonteinerid on paigaldatud. 
biolagunevad aia- ja pargijäätmed komposteeritakse. 

3. Igal aastal toimub ohtlike jäätmete üleandmiseks ohtlike jäätmete kogumisring KIK-i 
kaasrahastamisel, mille käigus saavad valla elanikud tasuta oma ohtlikud jäätmed üle 
anda. 

Muud mõjurid: 
• Müra kohta  on teostatud mõõtmisi Taali rallikrossirajal. Mõõtmised näitasid et müra 

mõju Taali elamutele vastab normidele. 
 

4.2.  Tervisemõjude arvestamine paikkonna elukeskkonna planeerimisel 
Elamute ja piirkondade planeerimisel lähtub Tori vald olemasolevast üldplaneeringust ning 
elanike ja investorite plaanidest elamupiirkondade arendamisel. Üldplaneeringus on 
arvestatud perspektiivsete arengutega, ning jäetud nii rohealasid sportimiseks kui ka alasid 
teenuste osutamiseks. Kõigi huvide kaasamiseks toimub palju arutelusid ja kõike toimuvat 
avalikustatakse valla kodulehe- ja ajalehe Kaldad kaudu. 
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4.3.  Transport ja teedevõrk 
 

Teede jagunemine  
riigiteed 120,841 km     52,3 % 
kohalikud avalikud teed 61,856 km       26,8 % 
kohalikud avalikud tänavad 3,317 km         1,4 %  
avalikult kasutatavad erateed 44,086 km       19,1 % 
avalikult kasutatavad 
eratänavad 

0,781 km         0,3 % 

Tabel 4.3. Tori valla teedevõrk 2011 aastal 

Kuigi kõik peamised  külakeskused on ühendatud kõvakattega teedega, on  ka palju  
tolmuseid kruusateid, mis viivad alla elukeskkonna head kvaliteeti. Igal aastal kasvab 
tolmuvabade teede pikkus.Tänavavalgustusega kaetud piirkonnad on Tori alevik, Selja- 
Piistaoja-, Jõesuu-, Taali- ja Oore külakeskused. Liiklusintensiivsus on kõige suurem valda 
läbival Pärnu - Rakvere - Sõmeru maanteel (2475 sõidukit päevas). Sindi linna ja Tori aleviku 
vahel liigub 1034 sõidukit päevas ning Tori aleviku ja Pärnu - Rakvere - Sõmeru    maantee  
vahel liigub 820 sõidukit päevas. Tori aleviku ja valla teiste asulate vahel on liiklustihedus 
oluliselt väiksem.  
Ligipääs ühiskondlikele hoonetele on hea. Kõigi hoonete juures on teenindamiseks parkla. 
Ühistransport on valla elanike jaoks piisav. Võimalus on sõita bussiga. Valda läbiv raudtee 
võimaldab kasutada rongiliiklust Pärnu ja Tallinna suunas. 
Kergliiklusteid on Tori aleviku tiheasustusalal välja ehitatud 1,1 kilomeetrit. 
 
Õpilaste vedu kaugematest valla piirkondadest toimub Tori Vallavalitsuse poolt 
organiseeritud õpilasliiniga ja valla oma bussiga. Vald kompenseerib väljaspool valda 
õppivate õpilaste sõidu, kui õpilase sõidu huvikooli. Õpilastranspordile kulutab vald aastas 
keskmiselt 62691 eurot 
 

 

4.4.  Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

 
Joonis 4.4. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Tori vallas. Allikas:Maanteeamet 
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Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv oli kõrgeim 2008 aastal. Jalakäijatega ja jalgratturitega 
toimus 2011 aastal üks õnnetus. Kuna seis on olnud muutlik, oleks vaja suurendada 
selgitustööd  koolides ja lasteaias. 
 

4.5.  Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute  arv 

 

Joonis 4.5. Välispõhjustest tingitud vigastused ja surmad Tori vallas. Allikad:Maanteeamet 
 
Tori valla  territooriumil toimunud liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv on muutlik, 
kuid hetkel näitab vähenemise tendentse. 
 

4.6.  Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

 
Joonis 4.6. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv. Allikas: Politsei 
 
Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. Tori 
vallas tabati  kõige rohkem joobes juhte 2007 aastal. Antud näitaja kajastab ka seda, kui palju 
on juhte kontrollitud ning kui mõistlikult on reidid planeeritud. Kuna valda läbib põhimaantee 
ei saa täpselt väita et joobes juhid on ainult Tori valla elanikud või läbisõitjad. Kokkuvõtvalt 
seab joobes juhtide olemasolu kaaskodanikele suurema terviseriski. 
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4.7.  Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad 

kauplused 
Alkoholimüügiga tegeleb Tori vallas 3 kauplust, 1 tankla  ja 2 toitlustusautust. 
Tori Vallavalitsus  on teostanud kontrolli alkoholi müüvate kaupluste vastavate lubade ja 
eeskirjade täitmise üle. Vallas on vähenenud alkoholiga  kauplevate kaupluste arv. Lisaks 
üleriiklikele regulatsioonidele ei ole KOV omapoolselt sekkunud alkoholimüügi reguleeri-
misse. Küll aga kontrollitakse põhjalikult alkoholiga kaupleva ettevõtte tausta enne  MTR-i 
registreeringu tegemist. Valla territooriumil ei ole ühtegi öörahu ajal töötavat alkoholiga 
kauplevat kaubandusettevõtet. 
 

4.8.  Kuritegude arv 

 
Joonis 4.8. Kuritegude, sh varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv 1000 
elaniku kohta Tori vallas. Allikas: Justiitsministeerium 
 
Kuritegude arvu vähenemine on positiivne ja annab valla elanikele turvatunde.   

 

4.9.  Varguste arv paikkonnas 
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Joonis 4.9. Varguste arv Tori vallas. Allikas: Justiitsministeerium 
 

Varguste arvu vähenemine  vallas näitab  turvalisuse suurenemist.  Varguste  toimumine 
näitab, et ennetava tööga tuleb tegeleda. Võimaliku variandina naabrivalve piirkondade 
loomine. 
 

4.10.  Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 

 
Joonis 4.10. Kehalise väärkohtlemise juhtude arv Tori vallas. Allikas: Justiitsministeerium 

 
Kehalise väärkohtlemise juhtude arv on vähenenud, mis kokkuvõttes suurendab turvatunnet. 
Juhtude esinemine näitab, et ennetustööga ja probleemiga on vaja tegeleda. 
 

4.11.  Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

 
Joonis 4.11. Tulekahjudes hukkunute  arv Pärnu maakonnas. Allikas: Päästeamet 
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4.12.  Tulekahjude arv 

 
Joonis 4.12. Tulekahjude arv Tori vallas. Allikas: Päästeamet 
 
Tulekahjude arv on olnud muutlik, kuid üldine tendents näitab olukorra paranemist. Siiski on 
vaja jätkuvalt jälgida tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja suurendad inimeste 
ohuteadlikkust. Peamised tulekahjude põhjused on: hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, 
laste mängimine tulega, lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine, lõkkest 
lendavad sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või kütteseadmed või nende vale 
kasutamine, tahtlik süütamine, äike ja suitsetamine. 
 

4.13.  Kõrgendatud riskiga objektid 
Tori valla kõrgendatud riskiga objektideks on: Tori Põhikool,  Tori Lasteaed , Viira Kool, 
Tori Sotsiaalmaja, Tori Põhikooli võimla, katlamaja Tori alevikus, katlamaja Jõesuu külas, 
Selja Valge Lokaal, Tori A &O kauplus, Selja A &O kauplus, Selja tankla ning Jõesuu 
Kodukõrts koos Külapoega. 
 

4.14.  Kriisireguleerimisskeemide olemasolu 
Kriisireguleerimise komisjoni põhimäärus on kehtestatud. Kriisikomisjoni moodustamise ja 
selle töö organiseerimisega tegeletakse. 
 

4.15.  Tööõnnetused 
Piirkonnas tööõnnetusi, mis on toimunud tööandja antud ülesannet täites või muul tema loal 
tehtaval tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal, pole 
võimalik statistiliste andmete põhjal välja tuua, kuna puudub vastav andmebaas haldusüksuste 
kaupa. 
 

4.16.  Tervist edendavad töökohad 
Tervist edendava töökoht Tori vallas on hetkel vaid Tori Sotsiaalmaja. Siin osas seisab ees 
suur selgitustöö.  
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4.17. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 
Tori vald pakub huvitegevust läbi huviringide väga erinevatele sihtgruppidele.  
Tori Põhikooli toimuvad 2012/13 järgmised ringid 
RINGIDE TOIMUMISE AJAD 2012/2013   käskkiri nr 1-3/6 26.10.2012 
  

Jrk 
nr 

Nädalapäev Aeg Ringi nimetus Juhendaja nimi 

 Esmaspäev    
1  5. tund Puutöö 1.kl Mairo Sepp 
2  6. tund Puutöö 4.kl Mairo Sepp 
3  6. tund Mudilaskoor 2.-3.kl Anne Rätsep 
4  7. tund Puutöö  Mairo Sepp 
5.  7. tund Ansambel 4.-6.kl Anne Rätsep 
6.  7. tund Sport-rahvastepall Rita Petersell 
7  7. tund Varia 3.-5.kl Daivi Jõerand 
8  8-9.tund Võrkpall 4.-6.kl Rita Petersell 
  8.tund Kitarr 7.-9.kl. Anne Rätsep 
     
 Teisipäev    
1  6. tund Liiklus 3.kl Anne Borkvel 
2  7. tund Tants T 2.-3.kl Andra Sõmer 
3  8. tund Tants 6.-9.kl Andra Sõmer 
4     
     
 Kolmapäev    
1  2. tund Arvuti (7.kl T) Harri Kivi 
2  5. tund Kannel 1.kl Pille Usin 
3  6. tund Tants 1.kl Andra Sõmer 
4  7. tund Näitering 3.-5.kl Astrid Roosileht 
5.  8-9. tund  Võrkpall 7.-9.kl Rita Petersell 
6.  8.tund Tants 4.-5.kl  Andra Sõmer 
     
 Neljapäev    
1  5.tund Pranglimine 3.kl Heli Mitt 
2  6. tund Tants T 2.-3.kl Andra Sõmer 
3  7. tund Näitering 2.-3.kl  Anne Borkvel 
4  7.tund Kunstiring 1.-4.kl Tiia Kass 
5  7.tund Lastekoor 4.-7.kl Anne Rätsep 
7  8.tund Tants 4.-5.kl Andra Sõmer 
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 Reede    
1.  2.tund Arvuti (7.kl P) Harri Kivi 
2.  4. tund Kannel 1.kl Pille Usin 
3.  6. tund Sport – üldfüüsiline Rita Petersell 
4.  7. tund Tants P 2.-3.kl Andra Sõmer 
  8.tund Tants 6.-9.kl Andra Sõmer 

 

Teisipäev, neljapäev ja reede toimuvad  VÄNDRA VAPRUS jalgpallitrennid 1.-4.kl. kell 
14.45; 5.-9.kl. kell 15.45. 
Õpilastel võimalus osaleda Tori Spordiklubi sulgpallitrennis  reedeti kell 17.30. 
 

Tori Lasteaed pakub huvitegevust läbi nelja huviringi. Koostööd tehakse Vändra Jalgpalli 
klubi Vapruse ja Tori Kooli aeroobika treeneriga. Treeningud toimuvad lasteaias. Jalgpall ja 
tantsutrenn on lapsevanema poolt tasustatud, laulu- ja beebiring kaetakse KOV eelarvest.  
Tori Lasteaias : 
• Lauluring 4. – 7. aastased 
• Jalgpall 5. – 7. aastased 
• Tantsutrenn 4. - 7. aastased 
• Beebiring (lasteaias mittekäivatele lastele) 
 

 

4.18.  Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 
 

Tori vallas on kõigile kasutada järgmised spordirajatised: 

• Tori Põhikooli võimla 

• Tori Põhikooli staadion 

• Tori Põhikooli ja Selja küla välikorvpalliplatsid 

• Tori ekstreemspordiväljak 

• Tori Põhikooli terviserada 

Valla territooriumil on piisavalt erinevaid matkaradu  jalgsi-  ja hobumatkade jaoks (Soomaa 
matkarajad, Tori hobumatkarada, jne) ja jõgesid kanuumatkade läbiviimiseks.  

 
 

4.19. Hulkuvad loomad 
Hulkuvate loomade püüdmiseks on Tori vallal sõlmitud koostööleping Varjupaikade MTÜ 
Pärnu  piirkonna varjupaigaga. 2011 aastal viidi Tori vallast varjupaika 5 kassi ja 6 koera, 
neist uue omaniku leidsid üks kass ja 5 koera. 
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5. TERVISLIK ELUVIIS 
 

5.1. Subjektiivne tervise enesehinnang 
Üldistuste tegemine piirkonna subjektiivse tervise enesehinnangu kohta on võimatu kuna 
piirkonnas pole teostatud vastavasisulisi statistilisi uuringuid. Käsitleda saab Pärnu maakonna 
kohta käivaid andmeid. 

 
Joonis 5.1. Tervise enesehinnang vanuserühma järgi 2011 aastal. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut, paikkonna tervisemõjurite  uuring 
 

Enesehinnang tervisele on keskmiselt Pärnu maakonnas kõrgem (51,5%) kui Eestis (46,6%). 
Enesehinnang on kõrgem 25-34 aastastel , madalaim 55-70 aastastel. 
 

5.2. Füüsiline aktiivsus 
Piirkonnas pole kaardistatud inimeste osakaalu rahvastikust, kes rohkem kui kord nädalas 
vabal ajal harrastavad tervisesporti. Käsitleda saab Pärnu maakonna kohta käivaid andmeid. 
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Joonis 5.2.a. Liikumisharrastusega tegelejad üks kord nädalas vanuserühma järgi 2011 aastal. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisemõjurite  uuring 
 

 

 
Joonis 5.2.b. Liikumisharrastusega tegelejad mitu korda nädalas vanuserühma järgi 2011 
aastal. Allikas: Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisemõjurite  uuring 
 
Liikumisharrastusega tegelejaid üks kord nädalas on Pärnu maakonnas kõige rohkem (26,4%) 
35-44 aastaste seas. Mitu korda nädalas liikumisharrastustega tegelejate osakaal on kõige 
suurem  (45,7%) 15-24 aastaste seas. Saadud andmed lubavad teha järelduse, et elanikkonna 
üldine füüsiline aktiivsus on 1,1 korda parem kui Eestis keskmiselt , kuid keskmiselt 53% 
Pärnumma elanikest tegeleb sportlike eluviisidega harvem kui 1 kord nädalas. See näitab, et 
53%-l elanikkonnast on soodumus  mitmetesse ennetatavatesse haigustesse haigestumisel (nt 
südame- ja veresoonkonnahaigused, diabeet jt).   
Sellest tulenevalt tuleb  kavandada terviseteadlikkuse tõstmisele ja positiivse tervisekäitumise 
kujundamisele suunatud sekkumisi. 
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5.3. Toitumine 
Piirkonnas pole kaardistatud tervisliku toitumise näitajaid.   Käsitleda saab Pärnu maakonna 
kohta käivaid andmeid. 

 
Joonis 5.3.a. Hommikusöögi söömine iga päev või enamikul päevadel 2011 aastal. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisemõjurite  uuring 
 

 
Joonis 5.3.b. Puu ja köögiviljade mittesöömine või mõne portsjoni söömine, kuid mitte igal 
päeval 2011 aastal. Allikas: Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisemõjurite  uuring 
 
Tervisliku toitumise osas on hommikusööki  söövate Pärnumaa meeste ja naiste osakaal 
suurem kui Eestis keskmiselt. Puu ja köögiviljade söövate meeste osakaal on 0,63% väiksem 
kui Eestis keskmiselt ja naiste osakaal jälle 24,5% suurem kui  Eestis kesmiselt. 
Kokkuvõtvalt võib öelda et Pärnumaal toituvad naised tervislikumalt kui mehed.  Sellest 
tulenevalt saab tuleb kavandada terviseteadlikkuse tõstmisele ja positiivse tervisekäitumise 
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kujundamisele suunatud sekkumisi. Tegevusplaani osas on mõttekas vaadata koos teiste 
terviskäitumist mõjutavate faktoritega (füüsiline aktiivsus, liikumine, alkoholi tarbimine, 
suitsetamine). 
 

5.4. Ülekaalulised/rasvunud 
Piirkonnas pole kaardistatud ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste osakaal täiskasvanud 
(vanuses 16-64 aastat) elanikkonnas. Käsitleda saab Pärnu maakonna kohta käivaid andmeid. 

 
Joonis 5.4.a. Kehamassiindeks täiskasvanud  meeste osas vanuses 16-64 aastat. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut  täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 
 

 
Joonis 5.4.b. Kehamassiindeks täiskasvanud  naiste osas vanuses 16-64 aastat. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut  täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 
 

Keskmine kehamassiindeks on Pärnu maakonnas  keskmiselt 51,8 (normaalne < 25,0), mis on 
0,29 % väiksem kui Eesti keskmine. Naiste osas Pärnu maakonnas keskmine kehamassi-
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indeks 44,85, mis on 3,34% Eesti keskmisest suurem. 2010 aasta näitab et meeste osas on 
ülekaalulisus suurenenud ja naiste osas vähenenud. Tulemused näitavad, et mõlemale  
sihtgrupile oleks vaja kavandada vastavaid sekkumisi, kuna ülekaal on suureks riskiteguriks  
südame- ja veresoonkonna haigustesse, diabeeti jt haigustesse haigestumisel. Tegevusplaani 
osas on mõttekas vaadata koos teiste terviskäitumist mõjutavate faktoritega (füüsiline 
aktiivsus, liikumine, alkoholi tarbimine, suitsetamine). 
 

5.5. Alkoholi tarbimine 
Piirkonnas pole kaardistatud erineva sagedusega alkoholi tarbijate osakaalu. Käsitleda saab 
Pärnu maakonna kohta käivaid andmeid. 

 
Joonis 5.5.a. Alkoholi tarbimine vähemalt mõned korrad nädalas meeste osas. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut   
 

 
Joonis 5.5.b. Alkoholi tarbimine vähemalt mõned korrad nädalas naiste osas. Allikas: Tervise 
Arengu Instituut   
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Alkoholi tarbivad Pärnu maakonnas vähemalt mõned korrad nädalas keskmiselt  49,9 % 
meestest ja 11,4 % naistest. Võrreldes Eesti üldise tasemega on alkoholi tarbimine Pärnu 
maakonnas meeste osas 12,2% kõrgem ja naiste osas 8,9% madalam.  Kokkuvõtvalt näitab 
seis meeste osas alkoholi tarbimise osas suurenemise tendentse, mis tähendab suuremaid 
terviseriske ja näitab suuremat lahendamist vajavate probleemide hulka. 
 

5.6. Suitsetamine 
Piirkonnas pole kaardistatud erineva sagedusega suitsetajaid. Käsitleda saab Pärnu maakonna 
kohta käivaid andmeid. 

 
Joonis 5.6.a. Igapäevasuitsetajate osakaal. Allikas: Tervise Arengu Instituut   

 
Joonis 5.6.b. Igapäevasuitsetajate osakaal vanuserühma järgi. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut   
 

Igapäevasuitsetajate  osakaal on Pärnu maakonnas väiksem kui Eestis keskmiselt. Suurem 
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suitsetajate osakaal on meeste osas - 28,6%. Igapäevasuitsetajate osakaal on kõige suurem 45-
54 aastaste seas-30%, mis tingib ka suurema terviseriski. 
 

5.7. Narkootiliste ainete tarvitamine 
Riskikäitumise ankeet Tori Põhikoolis  on läbi viidud 2005 aastal ja 2011 aastal 5.-9.kl 
õpilastele. 
 
2011 aasta tulemused 
 
5.kl. 
16 õpilast, ankeedi täitis  15 õpilast 
* Kas olete suitsetaja?  „ei”- 14, „jah” 1 /alustas 101 aastaselt ja 1-5 sigaretti päevas 
* Kas tarvitate alkoholi?  „ei”- 5  , „jah, harva”- 10 
* Kui vana olite, kui proovisite alkohoolseid jooke?  8a- 2 õpilast 
       9a- 2 õpilast 
       10a- 4 õpilast 
* Kus te alkoholi tarvitate? kodus-5 õpilast 
    koolis-1 õpilane 
* Kas teie koolist on võimalik narkootikume osta? 100% ei/ei  tea 
 
 
6.kl. 
20 õpilast, ankeedi täitis  20 õpilast 
* Kas olete suitsetaja?  „ei”- 18, „jah” 2 /alustasid 12- aastaselt ja 1-5 sigaretti päevas 
* Kas tarvitate alkoholi?  „ei”- 10 , „jah, harva”- 10 
* Kui vana olite, kui proovisite alkohoolseid jooke? 7a- 2 õpilast  

11a- 3 õpilast 
       12a- 1 õpilast 
       13a- 2 õpilast 
* Kus te alkoholi tarvitate? kodus-2 õpilast 
    tuttavate, sõprade juures- 4 õpilast 
    tänaval- 1 õpilane 
* Kas teie koolist on võimalik narkootikume osta? „ei”- 19; „jah”- 1 
 
7.kl. 
18 õpilast, ankeedi täitis  18 õpilast 
* Kas olete suitsetaja?  „ei”- 17, „jah” 1 /alustas 12-aastaselt ja 1-5 sigaretti päevas 
* Kas tarvitate alkoholi?  „ei”- 10  , „jah, harva”- 8 
* Kui vana olite, kui proovisite alkohoolseid jooke?  4a- 1 õpilast 
       9a- 2 õpilast 
       10a- 1 õpilane 
       11a- 1 õpilane 
       12a- 3 õpilast 
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* Kus te alkoholi tarvitate? tuttavate, sõprade juures- 8 õpilast 
* Kas teie koolist on võimalik narkootikume osta? „ei”- 15; „jah”- 3 

 
8.kl. 
15 õpilast, ankeedi täitis  13 õpilast 
* Kas olete suitsetaja?  „ei”- 9, „jah” 4 /alustas 12-aastaselt ja 1-5 sigaretti päevas 
* Kas tarvitate alkoholi?  „ei”- 2  , „jah, harva”-11 
* Kui vana olite, kui proovisite alkohoolseid jooke?   
       8a- 1 õpilane 
       10a- 1 õpilane 
       11a- 1 õpilane 
       15a- 1 õpilane 
* Kus te alkoholi tarvitate? tuttavate, sõprade juures-11 õpilast  
* Kas teie koolist on võimalik narkootikume osta? „ei”- 13 
 
 
9.kl. 
22 õpilast, ankeedi täitis  20 õpilast 
* Kas olete suitsetaja?  „ei”- 16, „jah” 4 /1-5 sigaretti päevas; 1  5-10 sigaretti päevas 
* Kas tarvitate alkoholi?  „ei”- 2  , „jah, harva”- 14, „jah, tihti” -4 
* Kus te alkoholi tarvitate? tuttavate, sõprade juures- 12 õpilast 
    Kodus, tuttavatega jm- 6 õpilast 
* Kas tarvitate narkootilisi või muid uimasteid? „ei”- 12;  „ jah, 1x”- 5; „ jah, korduvalt”- 1 
/kanep      * Kas teie koolist on võimalik narkootikume osta? 100% „ei” 

 

5.8. Kondoomi kasutamine 
Piirkonnas pole kaardistatud seksuaalvahekorras kondoomi kasutanute osakaalu. Käsitleda 
saab kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu Pärnu maakonna kohta käivaid andmeid. 
Keskmiselt kasutas 2005/2006 aastal kondoomi 84,6% ja aastatel 2009/2010 90,5% 
õpilastest. Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et info kondoomi kasutamise temaatikast on 
jõudnud  sihtrühmani, kuid vajab järjepidevust noorte seksuaalkasvatuses. 

 

5.9. Helkuri kasutamine 
Helkuri kasutamine on tegevus, mis nõuab inimeste harjumuste ja tõekspidamiste kujunda-
mist. Vaja on teavitustööd, et inimesed saaksid aru selle vajadusest. 
 
Helkuri kasutamise vajaduse rõhutamine on klassijuhataja tunni teema kõikides klassides I 
veerandi algul. Õpilastele, kellel puudub helkur, paneb klassijuhataja teate eKooli. 
Maanteeameti korraldatud helkuri kampaania käigus on 2010/11 ja 2911/12 õa-l osaletud 
vastavas ürituses, kus 1.-4.kl. õpilased viidi bussiga pimedas tänavale ja tehti läbi kätse ilma 
helkurits ja helkuriga jalakäija märkamise kohta. 
2012/13 õa-l toimus eraldi üritus helkuri  kasutamise kohta 6.klassis. 
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Tori Lasteaias on  antud teemaga hakatud tegelema alates kõige väiksematest.Tori Lasteaias 
on kõigil lastel (105) ja rühma personalil (15) helkurvestid. Lastega territooriumilt lahkudes 
kehtib põhimõte “ kõigil, nii suurtel, kui väikestel on seljas helkurvestid“. 
2011 aastal kinkis Tori vald kõigile lasteaias ja valla koolides õppivatele lastele helkurid. 
Lisaks on Tori Lasteaia õpetajad läbinud täiendkoolituskursuse Reguleerija I pädevus-
koolitus – lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel. Koolitus toimus kahes osas. Esimene 
osa oli teoreetiline, kus pöörati tähelepanu liiklusseadusele ning teine osa praktiline, kus 
lahendati reaalseid olukordi tänaval. 

 

5.10. Turvavöö kasutamine 
Vastavasisulised andmed valla kohta puuduvad. Käsitleda saab Pärnu maakonna kohta 
käivaid andmeid.  

 
Joonis 5.10.a. Alati turvavöö kasutajad autos. Allikas: Tervise Arengu Instituut   

 
Joonis 5.10.b. Enamasti turvavöö kasutajad autos. Allikas: Tervise Arengu Instituut   
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Joonis 5.10.c. Turvavöö kasutamine autos harva või mitte kunagi. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut   
 
Pärnu maakonna näitele tuginedes kasutab turvavööd autos alati keskmiselt 64% sõitjatest, 
mis on 4,1% parem Eesti koondnäitajast. Kokkuvõtlikult  võib öelda, et tänapäeva liiklus-
ohutuses kasutusele võetud meetmeid ning vahendeid kasutatakse Pärnumaa elanike seas 
hästi. Erinevus erinevate soo- ning vanuserühmade vahel on olemas, mis viitab et info 
liiklusohutuse temaatikast jõuab erinevatesse sihtrühmadesse erinevalt. 
 

 

5.11. Tervisealase teabe kättesaadavus 
Koolides kasutatakse tervisealase info jagamiseks infostendi, kogunemisi ja tervishoiutöötaja 
poolt läbiviidud loenguid. 
Tori Põhikoolis on välja töötatud dokument „Esmaabi teemad ja nende käsitlemine Tori 
Põhikoolis“, mida viiakse läbi inimeseõpetuse tundides, projektides ja arstide loengute abil. 
Lasteaias on info  üleval rühmade stendidel ning rühmades olevates postkastides.  
 

5.12. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 
Tori Põhikoolis toimuvad suuremad terviseprojektid. 
Tori Põhikoolis on saanud traditsiooniks septembrikuus toimuv sportlik koolipäev „Reipalt 
koolipinki“. Igal aastal toimub veidi erinev programm, sel õppeaastal klassidevaheline 
lõbusate spordivõistluste päev ning avatud skatepargis vigursõitjate jälgimine ja uute oskuste 
õppimine rulal, rulluiskudel ja trikirattal. Peatähelepanu oli pööratud ohutusele. 
Juba neljandat aastat järjest viib Lääne-Eesti Päästekeskus koolides 6-ndatele klassidele läbi 
projekti „Kaitse end ja aita teist“. Projekti eesmärgiks on õpetada noortele eluks vajalikke 
ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ennetada ja kuidas hakkama saada erinevates 
hädaolukordades. Koolides toimuvad esmaabi, liiklusohutuse, sõltuvusainete, tule- ja 
veeohutuse teemalised loengud ja projekt lõpeb kevadel kahepäevase laagriga, kus Pärnu 
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maakonna koolide õpilased saavad erinevates situatsioonides oma omandatud teadmised 
proovile panna. Tori kool võtab sellest projektist osa neljandat  aastat. Kuna loengute ja 
laagri käigus omandatakse eluks väga vajalikke oskusi ning lapsed võtavad iga aasta 
rõõmuga sellest osa, siis loodame, et see projekt on jätkusuutlik veel kaua. 
Igal neljandal aastal toimub koolis läbi aasta kestev  projekt „Kooliolümpia“, viimati 
2011/12 õppeaastal 
Jaanuar 2012 - *Olümpiakomitee loomine 
  *Ülesannete jaotus 
  *Tööplaani koostamine 
  *20. jaanuar – kooliolümpia programmi avaüritus – kooli sünnipäev. 
 

Olümpiakomitee valitakse kooli juhtkonna personaalsel soovitusel ja vabatahtlikkuse alusel. 
Iga valdkonna eest jääb vastutama 1 õpilane ja 1 toetajaõpetaja, kes valivad vastavalt 
vajadusele töö teostamiseks enesele õpilastest töögrupi. 
Näiteks: Esimees – õpilane + projektijuht, 
 Aseesimees – õpilane + keh. kasv. õpetaja, 
 Kunstinõukogu esimees – õpilane + kunstiõpetaja, jne. 
20. jaanuaril peametakse traditsiooniliselt kooli sünnipäeva. 2012 aastal kavandati 
sünnipäevapidu olümpiaaastale kohaselt sporditeemaliseks. 

*Avati näitus „Sport Tori koolis läbi aegade“ - eksponeeriti auhindu, diplomeid, 
fotosid, sportlikke saavutusi. 
*Kutsuti külla vilistlasi, kes meenutasid sporditegemist oma koolipäevil. 
*Vaatati ühiselt filmi „Tori kooliolümpia 2008“ 
*Traditsioonilise tordivõistlus tehti sel korral sporditeemalise kujundusega. 

Veebruar – Olümpiahariduskuu: 
 *Avatati sporditeemaliste raamatute näitus kooli raamatukogus. 
 *Eksponeeriti Spordimuuseumi näitust „Kas usust piisab? Aus mäng Eesti spordis.“ 
 *Käsitleti spordi teemat kõigis ainetundides. 
 *Konkursside tingimuste väljakuulutamine:  
   Joonistusvõistlus „Minu lemmik spordiala“, 
   Diplomikavand, 
   Medalikavand, 
   Kõnevõistluse teemad. 
 *Toimusid sportlik – meelelahutuslikud töötoad: zongleerimise-,akrobaatika-
,aeroobika-,peotantsu-,trikiratta-, rula ja rulluisutöötoad. Töötubades omandatud oskusi 
lihviti kuni olümpiamängudeni. Omandatud oskused kanti ette mängude ava- ja 
lõputseremoonia kultuuriprogrammis. Töötubasid juhendasid sportlased - oma ala 
asjatundjad (ühtlasi sai teoks ka kohtumine sportlasega). 
Märts – Konkursikuu 

*Kuu algul avati näitus konkurssidele laekunud töödest (diplomi- ja medalikavand, 
joonistused). 

 *Harjutati kõnevõistluseks, mis toimus emakeele päeval. 
 *Toimusid sporditeemalised mälumängud kõikidele vanuseastmetele. 
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16. märtsil, III õppeveerandi viimasel päeval toimus konkursside võitjate väljakuulutamine 
ja autasustamine. 
Aprill – Ideede teostamise kuu. 
 Valmisid: * medalid,karikad (keraamilised, kunstitundides) 
         *diplomid, 
         *maskotid ( sel korral meisterdab iga klass endale asise maskoti,  
kasutades vajadusel kas tööõpetuse, kunsti või käsitööõpetaja abi.) 
         *sportliku hüüdlausega plakatid (igal klassil oma) 
         *auhinnarätikud kirjaga „Parim“ (käsitöö- ja kunstitundides). 
         *olümpia laul 2012-valmib kogu koolipere ühisloominguna 
muusikatundides (valiti meloodia, millele iga klass mõtleb 2 kuni 4 rida teksti). 
         *esinemiskavasid harjutati keh.kasv. -,tantsu- ja klassijuhataja 
tundides. 
         *keemia ja füüsikatundides valmistati ette üllatusefekte 
olümpiamängude lõputseremoonia tarvis 
         *ava- ja lõpukõnede ning vande koostamise õpetus -  emakeele 
tundides. 
Mai – Olümpiakuu 
   *Koolitati kohtunikke (õpetajad, keh.kasvatusest vabastatud õpilased) 
   *Õpiti: stopperi käsitlemist, tulemuste mõõtmist, võistlusreegleid, ausa 
mängu põhimõtteid. 
   *Tutvuti oma rolliga Olümpiamängudel. 
  *Olümpiamängude läbiviimine 28. mail 2012. 
Juuni – kokkuvõtete ja tagasiside kuu  
   *Valmis olümpiamängude aruanne 
   *Ilmus teemakohane artikkel Tori valla ajalehes „Kaldad“ 
   *Valmis videofilm ja fotod. 
Traditsioonilised on kogu kooli hõlmavad spordipäevad sügisel ja kevadel. Talvel 
suusatatakse, selleks on koolil muretsetud suusad, saapad, kepid. 
 
Kolmel  õppeaastal viisime läbi projekti  „Sinasõbraks loodusega“, mille käigus kevadel ja 
sügisel traditsioonilise  õppetöö asemel klassis toimus päev looduses matkates ja loodust 
tundma õppides 
. 
Tori Lasteaia traditsioonilised üritused. 

• Sügisene spordipäev 
Alati toimub sügisene spordipäev lasteaia õuealal, kus kõik üheskoos sporditakse ja 
võisteldakse. 

• Sügisesed matkad 
Igal sügisel käivad kõik rühmad matkal -pargis, jõe ääres, Virula metsas,  Riisa rabas jne. 

• Krossijooksu päev 
Kõik jooksevad ja nii kiiresti, kui suudavad. 

• Leivanädal 



Tori valla Terviseprofiil 2012 

 

70  

 

Leivanädala raames on lastele leiba tutvustavad üritused. 2012 aastal käidi Tori Muuseumis, 
kus räägiti leiva valmimise protsessist. Rühmades küpsetasid lapsed koos õpetajatega  

• Vastlapäev 
Lume olemasolul on tähistanud vastlapäeva alati kogu majaga, kaasates ka lapsevanemad 

• Kevadine spordipäev 
Kevadisel spordipäeval võisteldakse alati kindlatel aladel (kaugushüpe, pallivise, 30M 
jooks). 

• Sinilillemängud 
Pika traditsiooniga (10.a) spordipäev, kus võistlevad omavahel 8 naabervalla lasteaeda 

• Kevadised matkad 
Kevadeti toimuvad matkad  Tori alevikus ja selle lähiümbruses ja ka Soomaal. 

• 1x aastas toimub kogu lasteaia lastele ühine väljasõit loodusesse, mis võimaldab 
aktiivset liikumist. 

Lasteaia lapsed viibivad iga päev vähemalt 1 tund õues. Õuealal toimuvad ka õppe- ja 
kasvatustegevused. 
 
Piirkonna külades 
Külades korraldatavatel pereüritustel on alati üheks osaks sportlikud mängud. Vallas 
korraldatakse jalgrattamatka, Jüriöö  jooksu, tervisematku, suusaretki  jne. 

 

6. TERVISETEENUSED 

6.1. Tervishoiu-teenused 
Toris on üks  perearstikeskus, kus töötab 1arst ja 2 õde. Perearsti poolt osutatud 
tervishoiuteenuste kättesaadavus on viiel päeva nädalas. Vastuvõtt toimub neljal päeval 
nädalas kell 8.00-13.00 ja ühel päeval nädalas 13.00-17.00. Tihe koostöö on Pärnu Haigla 
eriarstidega. 
Hambaraviteenuseid  Toris kohapeal ei osutata. Hambaraviteenuseid on võimalik saada 
Pärnu linna erinevatelt teenusepakkujatelt.  
Toris on avatud kohaliku apteekri poolt Apteek, mis rahuldab elanike esmavajadused. Täna 
varustab apteek ravimite ja muu meditsiinilise kaubaga ka kohalikke ettevõtteid ja asutusi. 
Apteegi roll on ka nõustada kliente ning anda perearstidele infot ravimite kohta . Apteegi 
plussiks on hea asukoht Tori keskuses. 
Koolitervishoiu korraldamine  Tori vallas toimub koostöös Tori perearstiga. 

 

6.2.  Nõustamisteenused 

Erinevatest nõustamisteenustest on eelpool nii koolide tugisüsteemide all kui 
sotsiaalteenuste all juba juttu olnud. Spetsiifilised nõustamised, mille vajadus on väga 
individuaalne ning sageli ka soovitakse seda teenust saada anonüümselt, pakutakse Pärnu 
linna vastavatest  institutsioonidest.    
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6.3.  Olulisemad terviseteenuseprojektid 

Viimastel aastatel on muutunud traditsiooniks projekt Terve Tori, mis hõlmab erinevaid 
üritusi ja võistlusi. Projekti eestvedajaks on Tori Spordiklubi.  Traditsiooniks on muutunud 
tänavakorvapalli võistlused. Aktiivselt tegutseb kohalik jagpalli- ja karateklubi.  
 
 
 

6.4.  Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega 
Alates 2008. a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava (Sotsiaalministri 21. märtsi 2007.a 
määrus nr 34). Kõik immuniseerimiskavas ettenähtud vaktsineerimised tehakse lastele ja 
täiskasvanutele tasuta. 
Tervisekaitseinspektsioon korraldab immuunpreparaatide jaotamist, samuti kogub andmeid 
immuniseerimise kohta ning peab arvestust ja koostab koondaruandeid immuunpreparaatide 
kasutamise kohta. 
 

Maakond/linn 
Difteeria
, teetanus 

Läkaköh
a 

Poliomüelii
t 

Leetrid, 
mumps, 
punetise

d 

B- 
viirushepatii

t 
Hib 

Pärnumaa 93,7 96,8 95,1 93,8 0,1 1,9 
Eesti keskmine 2011 96,1 96,1 96,1 95,1 96,4 96,1 

Tabel 6.4. 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus (%), 2011.a. Allikas: Terviseamet 
 
Muret tekitab üha suurenev vaktsinatsioonidest keeldujate arv. Vanematel on antud õigus 
otsustada ja oma allkirjaga kinnitada vaktsinatsioonidest keeldumine. Selgitustöö perearsti ja 
pereõe poolt toimub pidevalt ning vastav kirjandus on kättesaadav kõigile. Profülaktiline 
kontroll alla kahe aastastele lastele on regulaarne.  

7. ÜLEVAADE TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE PROTSESSIST  
 

7. 1 Tori valla tervisemeeskond 
Tori valla tervisemeeskond ja ühtlasi ka  terviseprofiili koostamise meeskond on alljärgnev: 
Eha Säde –  sotsiaalnõunik 
Pille Usin – Tori Põhikooli direktor 
Jana Malõh – Tori Lasteaia direktor 
Ave Aaslaid – Tori Sotsiaalamaja juhataja 
Piret Dreimann – Tori piirkonna politseinik 
Küllike Altenberg – Tori Vallavolikogu  haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees 
Kalev Mitt – arendusõunik 
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7. 2  Tegevuskava 2013-2017 
  TEGEVUS EESMÄRK AEG LÄBIVIIJA RAHASTAMISE 

ALLIKAS 
Koolitus külaseltside 
aktiividele, kaasamine 
kogukonda, ürituste 
läbiviimine 

Kogukondade 
sidusus 

2013 - 
2017 

Kolmas sektor. 
KOV 

Projektid, MTÜ, 
KOV 

Infopäevad: 
liiklus, erinevad 
tervise valdkonnad, 
noorte ja lastevanemate 
koolitused 

Kogukonna 
sidusus 

2013 - 
2017 

lasteaed; kool 
vallavalitsus 
komisjonid 

Projektid, KOV, 
kool, lasteaed 

Tori valla ööd ja päevad 
ning kodukandipäev 

Elanikkonna 
sotsiaalse 
sidususe 
suurendamine 

Pidev KOV KOV, projektid 

Mänguväljaku rajamine 
Jõesuu külasse 

Laste liikumis- 
aktiivsuse 
suurendamine 

2013 - 
2017 

KOV, kolmas 
sektor 

Projektid, KOV, 
kolmas sektor 

Töötutele suunatud 
koolitused, infopäevad 

Sotsiaalse 
ebavõrdsuse 
vähendamine 

pidev KOV, kolmas 
sektor 

KOV, projektid, 
seltsid, MTÜ 

Ujumise algõpetuse 
arendamine 

Täiskasvanute 
turvalisus ning 
laste tervislik ja 
turvaline areng 

pidev KOV, 
haridusasutused 

KOV, 
haridusasutused, 
projektid 

Ujumiskohtade 
kaardistamine ja 
arendamine 

Tervist toetav 
keskkond 

2013 - 
2017 

KOV KOV, projektid 

Esmaabikoolitus ja 
keskkonnaalane 
koolitus 

Elanike 
teadlikkuse 
tõstmine 

pidev KOV, 
perearstid 

KOV, projektid 

Puudega isikutele 
juurdepääsuvõimaluste 
avardamine avalikele 
teenustele 

Tervist toetav 
keskkond 

2013 - 
2017 

KOV, asutused, 
ettevõtted 

SVL, KOV, 
erasektor, 
asutused, 
projektid 

Sotsiaalvaldkonna 
transporditeenuse 
arendamine 

Terviseteenuste 
jätkusuutlikkuse 

pidev KOV KOV, projektid 

Vallasisese 
transporditeenuse 
säilitamine 

Elanike 
võrdsete 
võimaluste 
loomine 

pidev KOV KOV, projektid 

Noorsootöö 
arendamine 
ja sporditegevuse ning 
noorteliikumise 

Tervist toetav 
keskkond 

pidev KOV, Seltsid, 
klubid 

KOV, seltsid, MTÜ 
projektid 
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toetamine 

Spordiürituste 
korraldamine 
(tervisepäev, 
koolisport, 
spordiüritused, 
kepikõnd) 

Tervislikud 
eluviisid 

2013 - 
2017 

KOV, seltsid, 
MTÜ-d 

KOV, seltsid 
projektid 

Tori Põhikooli staadioni 
rekonstrueerimine 

Tervisliku 
elukeskkonna 
loomine 

2016 - 
2020 

KOV, seltsid, 
MTÜ-d 

KOV, MTÜ, 
Projektid 

Fluoorivaba vee tagamine 
ühisveevärgi aladel 

Tervisliku 
elukeskkonna 
loomine 

2013 KOV, 
majapidamised 

KOV, KIK, 
projektid, 
elanikud 

Traumaennetustöö 
arendamine 

Elu-, õpi- ja 
töökeskkonnast 
tulenevate 
terviseriskide 
vähendamine 

2013 - 
2017 

KOV, seltsid, 
MTÜ-d 

Projektid, KOV, 
seltsid 

Jäätmete nõuetekohane 
kogumine, sorteerimine 
ja äraandmine 

Elanike 
teadlikkuse 
tõstmine 

pidev KOV, MTÜ-d KOV, MTÜ 

 

8. KOKKUVÕTE 
 

  Sisukokkuvõte 
  

Terviseprofiili koostamise käigus on analüüsitud Tori valla elanike tervise olukorda ja seda 
mõjutavaid tegureid  arvestades valla paiknemist, rahvastiku struktuuri, finantsvõimekust, 
sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste olemasolu erinevatel gruppidel. Analüüsitud 
elanikkonna kaasatust tervisliku elu-, õpi- ja töökeskkonna loomisse, laste ja noorte turvalist 
ning tervislikku arengut. Tervislike eluviiside propageerimist ning tervishoiuteenuste 
kättesaadavust. 
On rõõm tõdeda, et Tori vallas on tervise- ja seda mõjutava keskkonna probleemid pideva 
tähelepanu all. Seda näitab probleemide käsitlemine kõigis valla arengut puudutavates 
dokumentides. Nii valla arengukavas kui ka eraldi peatükkidena kõigis haridusasutuste 
arengukavades. 
Leiame, et raviteenuste vähendamiseni viib elanike aktiivne vaba aja veetmine oma 
kodukohas, milleks vald peab jätkuvalt pakkuma piisavalt võimalusi.  
Tervisedenduslik  ja profülaktiline tegevus alates lasteasutustest. 
Terved suhted ja aktiivne suhtlemine külakogukondades, üksteise toetamine ja   aitamine. 
Vaatamata eelpoolnimetatud põhimõtete nimel tegutsemisele peab edasi arendama 
kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumise mitmekesistamist vallas.  Kvaliteetne 
tervishoiuteenus mõjutab positiivselt elanike tervist ja eluiga, seega ka iivet ning tööjõu 
kvaliteeti. Sotsiaalteenused omakorda  pakuvad tuge riskirühmadele säilitades nende 
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tegutsemisvõime ja kaasatuse ühiskonda.. 
Sotsiaalse infrastruktuuri areng peab käima käsikäes tehnilise infrastruktuuri arenguga valla 
strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Kvaliteetne  sotsiaalne infrastruktuur peab 
sisaldama  ka sobivaid hooneid ja rajatisi tervisedenduslike eesmärkide täitmiseks. Heaks 
võib lugeda ka laste- ja noorte õpikeskkonna. Tunnustamist väärib valla haridusasutuste 
teadvustatud ja sihipärane tervisealane tegevus. Profiili koostamise käigus koorus välja rida  
konkreetseid valdkondi, mille kohta pole võimalik saada statistilisi andmeid paikkonna 
kohta. Edasise analüüsi huvides alustavad lasteasutused teatud andmete kogumist ise, et 
edaspidi saada täpsemaid andmeid analüüsiks. 
Kui üldine tendents on noorte ja laste vähene liikumine, siis Tori õpilased käivad vabal ajal 
treeningutes rohkem kordi, kui Eestis keskmiselt. 
Väga tervislikud ja mitmekesised on meie valla õpilaste toitumisvõimalused lasteasutustes. 
Arvestatakse laste erivajadustega. 
Lasteasutused osalevad tervisedenduslikes projektides, kasutatakse ära paikkonna 
loodusressurssi. Lastega tehakse palju tegevusi värskes õhus. 
Kitsaskohtadest peab ära märkima puuduse lasteaiakohtade järele eriti just sõime 
vanuseastmes.  
Kuna  Tori vallas on rohelusega ning metsaga kaetud alasid palju ning  lasteasutuste 
territooriumid piirnevad rohealadega, siis tuleks kaaluda  laste vaktsineerimist 
puukentsefaliidi vastu .  
Uus majanduslik olukord on seadnud ülesandeks keskenduda võrdsete võimaluste 
pakkumiseks töötute rehabilitatsiooniprogrammi käivitamisele. 
Vallakodanike turvalisuse tagamiseks tiheasustusalal tuleks moodustada naabri-
valvepiirkondi. 
Terviseprofiili esmakordne koostamine andis meeskonnale hea kogemuse ning tugevdas 
meeskonna koostöövõimet täitmaks Tori valla arengustrateegia visiooni, mille kohaselt on 
Tori vald miljööväärtuslik, kõrge kodutunnetusega tervist väärtustav turvaline elamispaik, 
kus pakutakse kvaliteetseid avalikke teenuseid, soositakse ettevõtlikkust, hoolitakse 
inimesest ja looduskeskkonnast.   
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