
VIIS ÜHINEVAT OMAVALITSUST  
JÄRVAKANDI, KAISMA, VÄNDRA JA 
TOOTSI VALLAD NING VÄNDRA ALEV

VIIE VALLA ÜHINEMINE

Head inime-

sed Jär-

v a k a n d i , 

Kaisma, Vändra ja 

Tootsi valdadest ning 

Vändra alevist! Teie volikogud ja valitsused on 

väljendanud soovi tulevikus ühineda üheks omavalitsu-

seks. 

On ju tegelikult tänane praktika juba see, et eluolu 

meie kandis on läbi põimunud. Tööl, koolis ja lasteaias käi-

mine pole seotud kitsalt oma valla territooriumiga. Ei ole 

mõtet sellele reaalsusele takistusi seada ja kaikaid kodara-

tesse loopida. Parem viia siis juba ka formaal ne omavalit-

suslik korralduslik elupool sellega vastavusse, tirides köit 

ühes ja samas suunas, mitte viies või kuues erinevas.

Kuna Järvakandit lahutab Pärnumaa valdadest Keht-

na valla territoorium, on ühinemisprotsessi kaasatud ka 

Kehtna vald.

Aga mis see siis on, miks meie piirkonna valla-

volikogud on leidnud, et ühinemine on edasiviiv tee? 

Kõige iseloomulikum ja ülevaatlikum on vast fakt, et ka-

hel vallal on maa ja loodusressursid ning kolmel omava-

litsusel omakorda inimesed ja töökohad. Vändra alevi, 

Tootsi valla ja Järvakandi valla elanike arv moodustab 

62% viie omavalit suse kogu rahvastikust, samas territoo-

riumi on neil ainult 1,5% viie omavalitsuse kogupindalast.

INFOMATERJAL 

ELANIKELE

ÜHINEMISE EESMÄRGID
Mida ühinemine meie kandis paremaks muudab, mida saab ja 

peab ühiselt tegema? Paljude plusside hulgast järgnevalt kõige 

olulisem:

ETTEVÕTLUS EDU ALUSENA
Oluline on tööl käimise võimaluste loomine nii oma vallas  »
kui ka naaberomavalitsustes. Selleks on vajalik hea teede-

võrk ja vajadusi arvestav ühistranspordiühendus.

Ühiselt läbimõeldud oma inimestele ja külalistele suunatud  »
puhkealadevõrgustik.

„NOORE INIMESE KUJUNEMISE STRATEEGIA”
Koostöö haridusvaldkonnas – koostöö üldhariduskoolide ja  »
huvialakoolide vahel, koostöö kutsekoolidega, haridussüs-

teemi koostöö ettevõtjatega.

Toimepiirkonnas tugeva gümnaasiumi moodustamine/säili- »
tamine. Alushariduse ja algklasside jätmine elukoha lähe-

dusse.

Spetsialiseerumine gümnaasiumiastmes, arvestades ette- »
võtjate vajadusi.

TERVIKLIK KULTUURIRUUM
Kultuuriasutuste ja -sündmuste koordineeritud juhtimine. »

Kohapealse seltsitegevuse ja omaalgatuse arengu soodus- »
tamine.

SÄÄSTLIK ARENG
Energiamajanduse ühine arendamine, sealhulgas keskkon- »
nasõbralike alternatiivenergiaallikate kasutusele võtmine.

Jäätmemajanduse korraldamine. »

SOTSIAALSE TOIMETULEKU TAGAMINE
Infovahetus töötute ja töökohtade kohta. Töötute ümber- »
õppe ühine korraldamine.

Koordineeritud sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. »

ÜHINEMISEST TINGITUD HIRMUD
„Kas võim kaugeneb inimestest?” – „Ei, sest säilivad koha- »
pealsed kohaliku võimu esindused. Küll aga aitab ühinemine 

vähendada dubleerivaid maksumaksja rahast tasustatavaid 

töökohti.”

„Kas toimub ääremaastumine?” – „Ei, sest uue valla keskused  »
(Vändra, Tootsi ja Järvakandi alevid) ise asuvad äärealadel. 

Pealegi, laiemas plaanis asub kogu Eesti keskpunkt Vändra 

vallas.”

„Kas lasteaedu, koole, kultuuriasutusi suletakse?” – „Kui  »
see osutub vajalikuks, siis pole see tingitud ühinemisest. 

Samas aitab ühinemine elukorraldust sujuvamaks muuta, 

koondades vastavad asutused ühtse juhtimise ja koordi-

neerimise alla.”

Jälgi kohalikku lehte, internetti ja muid info-
allikaid küsitluse toimumise täpse aja ja koha 
kohta Sinu vallas!

Kõik ettepanekud ja arvamused võib saata ühi-
nemist nõustavale ERKAS Finants OÜ konsul-
tandile Kalle Kukele e-posti aadressil 
kalle@erkas.ee.

SINU 

ARVAMUS 

LOEB!

ÜHINEMISE 
KOHTA KÜSIME 
KA ELANIKE 
ARVAMUST! 

Ühinemise ettevalmistus tegevusi rahastatakse Norra 
ja Euroopa majanduspiir konna regionaaltoetusest
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