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ÕRU VALD
Rahvaarv - 485
Pindala - 104,63 km2
Asustustihedus - 4,7 elanikku km² kohta
Valla keskus – Õru alevik
Asumeid - 8 küla ja 1 alevik

Õru vald asub Valga maakonna keskosas. Valga maakonna keskpunkt asub Õru vallas ja selle
koordinaadid on : N = 57056' 34,87'' E = 2605' 45,81''. Valgamaa võib mõtteliselt jagada kolmeks
suuremaks tõmbekeskuseks: Otepää piirkond (Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vald), Tõrva–Helme
piirkond (Põdrala, Helme, Hummuli
vald ja Tõrva linn) ning Valga
piirkond, kuhu koos Õruga kuuluvad
veel Tõlliste, Karula, Taheva vald ja
Valga linn (joonis 1).

Rahvaarvult on Õru vald Valgamaa
väikseim. Elanike arv vallas on
pidevalt

kahanenud.

Viimase

seitsme aastaga on rahva arv
vähenenud

88

Rahvaarv

elaniku

võrra.

rahvastikuregistri

andmetel seisuga 1. jaanuar 2014
on 485 elanikku.

Valgamaa

kooseisu

kuulumist

kinnitab

sümboolika e vapi- ja lipu värvid. Sinine

Joonis 1. Valga maakonna omavalitsused.
Allikas: Statistikaamet

tähistab vallamaade paiknemist Väike-Emajõe orundi ja Valga nõo piires. Kannel märgib selle paikkonna
elanike läbi sajandite kestnud laululembust ja vaimuerksust. Samuti osutab kannel Fr. Kuhlbarsile, kelle
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loomingus kandlel keskne koht on . Kroon sümboliseerib muistset "Kungla aega" ja ka seda, et valda
kunagi "Vürstivallaks" kutsuti.

Õru valla omavalitsuslik staatus kinnitati 20. veebruaril 1992 aastal.

Valla territoorium 104,63 km2 jaotub 8 külaks ja üheks alevikuks, mis põhinevad 1960-86 a.
haldusreformi ja külade ühendamisel moodustunud jaotusel. Asustus vallas on ebaühtlane ja
koondunud eelkõige suuremate liiklusteede lähedusse. Rahvastiku tiheduse poolest on Õru vald üks
hõredamalt asustatud alasid Valgamaal – 4,7 inimest ruutkilomeetril.

Vaatamata valla väiksusele pakub paikkond teenuseid kõigile vallas elavatele sihtgruppidele. Alus- ja
algkooli hariduse saab Õru laps Õru lasteaed – algkoolis ning koolivaba aega saab sisustada Õru valla
noortekeskuses "Noortepada". Kogu elanikkonnal on võimalus kasutada raamatukogu teenust ning
samas on avatud, nii oma kui külalise jaoks, avalik internetipunkt. Lisaks on kõigil võimalik oma vaba
aega sisustada Kultuurikeskuse poolt pakutavates tegevustes ning Õru valla puhkealal. Eakamale
elanikkonnale pakub mõnusat äraolemist Õru valla päevakeskus. Suure panuse valla igapäeva elu
kirgastamiseks annavad paikkonna vabaühendused.

Õru vallas on registreeritud 21 ettevõtet, kellest 8 ettevõtet on nähtavamad ja aktiivsemad valla elus.
Suurimad tööandjad on Estiske Laftehus OÜ ja Õru Vallavalitsus, Metsatervenduse OÜ Erleks Ehitus OÜ,
Veetapesu OÜ, Sumisejad OÜ, Ljudmilla Jurjeva FIE, Põllutööd OÜ ja Eveliis TÜ. Õru alevikus tagavad
kaubandusliku teenindamise kaks kauplust ja kaks kohvikut. Lisaks teenindavad valla elanikke
kauplusautod. Oluline on ka Eesti Post AS omab postkontorit Õru alevikus ning postikande küladesse on
Eesti post AS lahendanud nn motokandega (Õru valla koduleht 2014).

Kõiki paikkonna elu-olu kajastavad näitajaid saame üldistavalt nimetada terviseindikaatoriteks e tegurid,
mis mõjutavad tervist. Indikaatorite alusel saab välja selgitada ja hinnata inimese või kogukonna tervise
seisundit, võrrelda omavalitsusi omavahel ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi ühe omavalitsuse
piires. Terviseindikaatoreid koondades ja analüüsides saame dokumendi, mida nimetame paikkonna
terviseprofiil. Terviseprofiil on arengudokument, mis annab ülevaate elanike tervise olukorrast ja seda
mõjutavatest teguritest, selle abil saab määratleda peamised probleemid, sekkumist nõudvad
valdkonnad ja vajalikud tegevused (Tilts 2010).
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I ÕRU VALLA ELANIKE TERVISE JA SEDA MÕJUTAVATE TEGURITE
KAARDISTUS
VALLA RAHVASTIKU ÜLDANDMED

Joonis 2. Õru valla rahvastikutiheduse ruutkaart. Allikas: Statistikaamet

Joonis 3a. Õru valla keskmine elanike arv, muutus võrreldes 2000.aastaga.
Allikas: Statistikaamet

Joonis 3b. Eesti rahvaarvu muutus aastatel 1991-2014.
Allikas: Statistikaamet
TE arengu planeerimisel oluline arvestada:
1.
 Õru valla rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka negatiivse iibe tõttu.
 Õru valla rändesaldo on heitlik. Suur väljaränne lõppes 2008 aastaga, peale seda on olnud
rändesaldo nii positiivne kui ka negatiivne.
 Üha keerulisem on maakonna piirialadel pakkuda mitmekesiseid (tervise)teenuseid. Asustatus on
peamiselt koondunud valdavalt Õru alevisse ja selle ümber. Tihedam asustus on ka veel Õrustes,
Lota ja Priipalu külas.
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Joonis 4a. Valgamaa rahvastiku soo- ja vanusjaotus
2013 võrreldes 2000.aastaga. Allikas: Statistikaamet
Joonis 4b. Õru valla rahvastikupüramiid,
1.jaanuar 2014. Allikas: Statistikaamet

Joonis 5. Õru valla rahvastiku vanusjaotus (arvestatud rännet). Allikas: Statistikaamet

Joonis 6. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet
TE arengu planeerimisel oluline arvestada:
2.
 22,8% elanikkonnast on vanem kui 65 eluaastat.
 16,4% elanikkonnast on noorem kui 15 eluaastat.
 Vanusejaotuse trendid on Eesti üldises kontekstis ebatraditsioonilised. Eakate elanike osakaal Õru
vallas langeb. Tööealiste elanike arv on stabiilne ja laste arv on alates 28 aastast kerges
tõusutrendis.
 Esmas- ja korduvsünnitajate keskmine vanus oli 2012. aastal Eestis vastavalt 26,8 ja 31,6 – selles
vanuses naisi on Õru vallas üha vähem.
 Valgamaa on Eesti maakondadest üks suurema väljarändega maakondi. Õru valla nii siss- kui
väljaränne on varasemate aastatega stabiliseerunud ja 2013 aastal oli rändesaldo 5. Võrreldes
teiste Valgamaa omavalitsustega on arengud positiivsed.

6

Õru valla terviseprofiil 2014

Joonis 7a. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

Joonis 7b. Suremuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

Joonis 7c. Loomuliku iibe kordaja. Allikas: Statistikaamet
TE arengu planeerimisel oluline arvestada:

3.

 Õru valla iibenäitajad on Eesti keskmisest oluliselt negatiivsemad, iive on langustrendiga, kuigi
aastal 2011 oli Õru valla iibenäitajad positiivsed.
 2012. aastal oli Valgamaal neli alaealist sünnitajat, see on üle poole vähem kui varasematel
aastatel (v.a 2010. a, kui oli ainult kaks alaealist sünnitajat). Alla 14-aastaseid sünnitajaid pole.
 Sünnitajate arv 18–29-aastaste naiste hulgas on 2000. aastaga võrreldes vähenenud pea poole
võrra. Sellesse vanusevahemikku jääb 2012. aasta keskmine esmassünnitajate vanus (26,8 a), mis
tähendab, et oma esiklapse sünd lükatakse sageli tuleviku.
 Samas on olemas mõningane tõusutrend kolmekümneste ja vanemate naiste sünnituste
sageduses, mis kinnitab, et pigem sünnitatakse hiljem või siis on tehtud positiivne otsus pere
juurdekasvu suhtes.
 Valgamaa on üks eakama elanikkonnaga maakond, mis mõjutab oluliselt ka suremuse üldkordaja
arvandmeid. Õrus vastupidiselt on eakate arvukus langustrendis.
 Õru valla suureks erisuseks on multirahvuslus – Õrus elab umbes 10 rahvuse esindajaid.
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VALGAMAA sh ÕRU VALLA RAHVASTIKU TERVISEANDMED

Joonis 8. Tervisekaotust ehk suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastaid 1000 elaniku kohta
(2006). Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 9. Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratud
inimeste osakaal kogu elanikkonnast (suurel või mõningal määral). Allikas: Statistikaamet

Joonis 10. Varajaste surmade (<65 eluaastat) osakaal (%) kõigist surmadest. Allikas: Statistikaamet
TE arengu planeerimisel oluline arvestada:

4.

 Valgamaa on üks suurema tervisekaotusenäitajaga maakondi Eestis. Määravamaks tervisekaotuse
põhjuseks on rahvastiku enneaegne suremus.
 Varajane tervisekaotus haiguste tõttu mõjutab oluliselt inimeste igapäevast tegutsemisvõimekust ja
osalemist ühiskondlikus elus. Valgamaal on Eesti keskmisest rohkem inimesi, kelle
igapäevategevused on tervisest tulenevalt piiratud.
 Valgamaal on Eesti suurim eakate osakaal maakonna rahvastikus.
 Valgamaa varajase suremuse (enne 65. eluaastat) määr on aastatega langenud.
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Joonis 11a. Suremuskordaja välispõhjustesse – õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 11b. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 12. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse.
Allikad: Statistikaamet, Tervise Arengu Instituut
TE arengu planeerimisel oluline arvestada:

5.

 Õrus on Eesti keskmisest suurem suremuskordaja välispõhjustesse. Välispõhjuste riskirühmad on
eakad, lapsed ning noored mehed.
 Suremuskordaja välispõhjustesse on tõusvatendentsiga (riskiteguriks sageli alkohol).
 Õru vallas on Eesti keskmisest väiksem haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse.
 Eestis on nii meeste kui naiste vereringeelundihaigustesse suremuse kordaja langustendentsiga.
Õru valla viimaste aastate suremuskordaja vereringeelundite haigustesse on vastupidise trendiga –
esmashaigestumus kasvab.
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Joonis 13. Haigestumus sugulisel teel levivatesse nakkushaigusesse Valgamaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
TE arengu planeerimisel oluline
arvestada:
6.

Joonis 14. Tuberkuloosi esmashaigestumuskordaja
100 000 inimese kohta.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

 Haigestumus sugulisel teel
levivatesse
haigustesse
on
Valgamaal tõusva trendiga.
 Alates 2007. aastast on
Valgamaal
tuberkuloosi
esmashaigestumus järjepidevalt
vähenenud.
 Alates 2007. aastast on
Valgamaal puukide ja nende
põhjustatud haiguste levik
tõusva trendiga, kas 2012. aasta
langustrend annab lootust
puugihaiguste taandumiseks?

Joonis 15. Puukide ja nende poolt põhjustatud haiguste levik.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
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1. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED
1.1.

Tööturu situatsioon

Joonis
16.
Majanduslikult
aktiivsed
üksused/ettevõtted Õru vallas.
Allikas: Statistikaamet

Joonis 17. Tööhõive määr. Allikas: Statistikaamet

TE arengu planeerimisel
oluline arvestada:



Joonis 18. Keskmine brutotulu. Allikas: Statistikaamet



Joonis 19. Maksumaksjate osakaal elanikkonnast.
Allikas: Statistikaamet
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7.

Maakondlik
töösurveindeks
näitab
(alla
1),
et
lähikümnenditel on Valgamaal
tööturule sisenejaid vähem kui
sealt lahkujaid.
Valgamaa tööhõivemäär ei ole
viimase 10 aasta vältel olnud
kunagi nii kõrge kui 2013.
aastal.
Õru valla elanikel on tunduvalt
väiksem brutosissetulek kui
eestlastel
keskmiselt
(ka
Valgamaa kõige madalama
brutotuluga KOV), see mõjutab
erinevate
(tervise)teenuste
tarbimist. Samas on brutopalga
tõus
korrelatsioonis
Eesti
keskmise brutopalgaga.
Üha rohkem Õru valla inimesi
on tööturul aktiivsed ja nende
tuludest
laekuvad
omavalitsusele maksud.
Õru vallas oli 31.august 2014
seisuga 21 töötut /Töötukassa/.

Õru valla terviseprofiil 2014
1.2.

Toimetulek

Joonis 20. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet

TE arengu planeerimisel
oluline arvestada:

8.

 Õru vallas on 100 elaniku kohta
märgatavalt rohkem ülalpeetavaid,
kui Valgamaal (60,4) ja Eestis
keskmiselt. Ülalpeetavate hulk
suureneb. See omakorda võib luua
eeldused vaesusmäära tõusuks.
 Õru vallas oli 30.06.2014 seisuga
432 ravikindlustusega kaetud
isikut, neist riigi poolt kindlustatud
24 ja võrdsustatud isikuid 253.
 Väiksema sissetulekuga inimeste
subjektiivne tervisehinnang on
halvem, samuti on halvemad
vaimse
ja
füüsilise
tervise
näitajaid.
 Rahuldatud toimetulekutoetuste
arv Valgamaal on jäänud 2010.
aasta
tasemele.
Valgamaa
inimesed
vajavad
toimetulekutoetust enam kui
Eestis keskmiselt.
 Valgamaa inimeste elatustase on
Eesti keskmisest oluliselt madalam
ning nimetatud trend süveneb.
 Keskmisest madalam elatustase
võib oluliselt mõjutada paikkonna
inimeste tervisekäitumist.
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Joonis 21. Välja makstud toimetulekutoetused.
Allikas: Statistikaamet

Joonis 22. Elanikkonna suhtelise vaesuse määr
(inimesed, kelle elamistingimused on alla ühiskonnas
keskmiselt või üldiselt aktsepteeritud elatustaset).
Allikas: Statistikaamet

Õru valla terviseprofiil 2014
Sotsiaalteenused

TE arengu planeerimisel on oluline
arvestada:
9.

Joonis 23. Puuetega inimeste osatähtsus elanikkonnast.
Allikas: Õru Vallavalitsus ja Statistikaamet

Joonis 24. Sotsiaalsele kaitsele tehtavad kulutused,
% valla eelarvest.
Allikas: Statistikaamet

Õru valla sotsiaaltoetused:
1) sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) koolilõuna toetus;
4) ühekordne sotsiaaltoetus;
5) vältimatu sotsiaaltoetus;
6)
ülalpidamiskulude
toetus
hoolekandeasutuses viibivale isikule;
7) koolilõpetamise toetus ja kingitus;
8) jõulupakk;
9) koolisõidu toetus.
Sotsiaaltoetuste maksmise kord valla
sotsiaaltöötajalt või järgnevalt lingilt
https://www.riigiteataja.ee/akt/4110620
13043

 Õru valla sotsiaalhoolekande
eesmärk on lastega perede,
puuetega inimeste ja eakate
sotsiaalse
turvalisuse
ning
toimetuleku
tagamine.
Valla
sotsiaalne olukord on üldiselt
rahuldav. Abivajajaid, keda vald
toetab on siiski palju.
 Õrus vallas elab 2014 aastal 75 alla
15 aastast last.
 Õru vallas elab 2014 aastal 104 üle
65 aastast inimest.
 Õru vallas elab 2013 aastal 20
puudega täiskasvanut.
 2013. aastal moodustasid Õru
vallas sotsiaalse kaitse kulud
12,56% eelarvesse planeeritud
kuludest. Allikas: Statistikaamet
 Õru valla üheks suuremaks
sotsiaalprobleemiks on töötus ja
teiselt
poolt
puudulik
infrastruktuur äärealadel, mis teeb
erinevate teenuste pakkumise
keeruliseks.

Õru valla sotsiaalteenused:
 Sotsiaalnõustamine
 Koduteenus
 Päevakeskuseteenus
Päevakeskus on valla hoolekandeasutus, mis
osutab sotsiaalteenuseid ja pakub huvialast
tegevust eelkõige Õru valla eakatele ja puuetega
inimestele. Keskuse teenused on:
1)toidu kojuviimine; 2) kohapealne toitlustamine
päevakeskuses; 3) interneti kasutamine; 4)
transporditeenused ; 5) pesemisteenused; 6)
pesupesemisteenus; 7) jne

Tugikodu teenus on eelkõige eakatele.
Võimalus saada ajutiselt asenduskodu, enda kodu
lähedal. Juhtumipõhine, näiteks: talveperiood,
haiglaravi järgne periood jms)

Õru valla sotsiaalteenused:

Joonis 25. Õru valla poolt pakutava sotsiaalse kaitse teenused. Allikas: Õru Vallavalitsus
sotsiaalnõustamine
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koduteenus
päevakeskuseteenus

Õru valla terviseprofiil 2014
1.3.

Kaasatus kogukonna tegevustesse

Tervisedenduse üks põhiprintsiipe inimeste tervisliku seisundi parendamisel paikkonnas on elanike
laiaulatuslik osalemine selles protsessis, mis hõlmab sealhulgas neile laiendatud volituste andmist. See
on tähtis, kuna:
• aktiivsus iseenesest on tervisele teed rajav. Inimesed tunnevad seejuures, et nad saavad mõjutada või
muuta oma olukorda
• see on demokraatlik. Inimestel on õigus osaleda otsuste tegemisel, mis mõjutavad nende elu.
Laiaulatuslikku osalust soosides teadvustab omavalitsus paikkonna kui terviku panust protsessis
• need, kes võtavad osa probleemi(de)le lahendus(t)e otsimise protsessist, tegutsevad suurema
tõenäosusega ise ja neil on suurem vastutustunne paikkonna elanike tervise suhtes
• see, et probleemi identifitseerib ja defineerib kogukond, tagab vajaduste rahuldamiseks
tulemuslikuma tegutsemise
• paikkonna kogemuse väärtustamine tähendab eelkõige elanike ärakuulamist. Inimestele antakse
võimalus määratleda, mida tervis neile tähendab, loetleda oma prioriteedid.
Õru valla inimesed on kaasatud kogukonna tegevustesse erinevate ühingute, seltside, kolmanda sektori
ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. Õru valla tegusmateks vabaühendusteks
on Epre Arendus, Lotamõisa Arendus, Lota Maaparandusühing, Õru Maaparandusühistu, Uniküla selts,
kellest üks toimekaimaid, MTÜ Lotamõisa Arendus on liitunud ka Valgamaa Partnerluskoguga.
Ühendused on läbi aastate pakkunud Õru valla elanikele huvitavaid vabaaja veetmise võimalusi:
meeleolukad jõulupeod, jaanipäevad, talgu- ja külapäevad.
Ühiselt, MTÜ Lotemõisa Arendus juhtimisel on korrastatud ümbruskonna hooned ja parandatud
mänguplatside olukord, millega on muudetud Õru vald ilusaks paigaks. Arenduse nimeks Õru puhkeala.
Puhkeala asub Õru aleviku idaosas. Puhkeala pindala on ca 6,5 hektarit, kus valla elanikud saavad
harrastada järgmisi tegevusi:





discgolfi mängida;
jalg- ja spordiradadel jalutada, võimelda ja mängida;
nautida loodust ja puhata jalga parki paigaldatud pinkidel ning lehtlas;
ning mängida tennist, võrkpalli ja korvpalli.

Tervisetegevuste õnnestumiseks on olulised kõik asutused, mis toetavad paikkonna elanike sotsiaalset
sidusust. Õru vallas on selleks kultuurikeskus, kus on avatud järgmised tegelusringid:
 peotants;
 line-tants;
 laulukoor (harjutab lasteaia ruumides).

Oluline paikkonna elanike kaasaja on Õru lasteaed – algkool oma traditsiooniliste tegevustega peredele.
Koolivaba aega saab Õru noor sisustada Õru valla noortekeskuses "Noortepada". Oluliseks suhtlemise
kohaks on Õru rahvaraamatukogu ning eakamale elanikkonnale pakub mõnusat äraolemist Õru valla
päevakeskus. Hindamatuks suhtlemise kohaks on pood ja kohvik.
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:
10.

Kõik koostööpartnerid vajavad selget sõnumit enda olulisusest ning tagasisidet oma
.
ideede rakendumisest paikkonna arengus.
 Koostööpartnerite tunnustamine on väga oluline – sädeinimesi peab hoidma.
 Vabaühenduste olemasolu ja aktiivsus toetab oluliselt paikkonna sotsiaalset sidusust, mis omakorda
mõjutab paikkonna elanike terviseolukorda.
 Kõik sotsiaalset sidusust pakkuvad organisatsioonid – kool, raamatukogu, kultuurikeskus, pood jne
hoiavad paikkonna elu aktiivse ja sealse elaniku terve.

14

Õru valla terviseprofiil 2014

Joonis 26. Valgamaa positsioneerub kogukonna tunde ja sotsiaalsete suhete kaardistamisel
maakondadest 13. kohale – keskmise arvutamisel aluseks 10 tunnust.
Allikas: Tervise Arengu Instituut, Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011

TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:

11.

 Sotsiaalse kapitali all mõeldakse toetavaid võrgustikke, kindlustunnet pakkuvaid suhteid ja
ühiste väärtuste kogumit, millel on suundumus kasvada ja taastoota sotsiaalset kapitali.
Toetavas ja tolerantses ühiskonnas püsib rahvas terve.
 Seosed sotsiaalse kapitali ja tervise vahel on tänaseks leidnud kindlat tõendamist.
Teadusuuringud tervisevaldkonnas näitavad, et mida suurem on ühe paikkonna sotsiaalne
sidusus, vastastikune usaldus ja turvatunne, seda parem on seal rahva tervis.
 Toetava sotsiaalse keskkonna arendamist peetakse rahvastiku tervise seisukohast üheks
olulisemaks ja tulemuslikumaks sammuks. Valga maakond on üks Eesti nõrgema sotsiaalse
sidususe näitajatega maakondi. Paikkonna kitsaskohti tundes on võimalik need teadvustada
ja ette võtta samme, mis olukorda paremaks muudaks.
 Valgamaa inimene tunneb huvi oma kodukandis toimuva vastu ja peab seda oluliseks ning
vajadusel ulatab ka abikäe teisele Valgamaa inimesele.
 Samas on Valgamaa inimene erinevates organiseeritud tegevustes passiivne kaasamõtleja ja
-lööja. Lisaks on inimesed suhteliselt passiivsed ise midagi muutma ja tegema. Kuidas Õru
valla kohta kaks viimast väidet kehtivad otsustavad vallainimesed ise ja võtavad vastavalt
sellele vastu otsused, kuhu edasi areneda.
 Üheks suuremaks puuduseks paikkonna tervise sekkumiste planeerimisel on usaldusväärse
info puudumine. Paikkonnad ei oma sageli ülevaadet piirkonna tervislikust seisundist ja
tervisemõjuritest ning enamasti käsitleb kasutatav info üksikuid näitajaid, mis ei kajasta
paikkonna tervikolukorda.
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2. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG

Joonis 27. Laste arv Õru vallas. Allikas: Statistikaamet

Joonis 28. Laste arv Õru koolis.
Allikas: Statistikaamet

Joonis 29. Õru valla lasteaialaste ja õpilaste prognoos.
Allikas: Õru lasteaed-algkool
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:

12.

 Valgamaa laste arv väheneb. Õru valla laste arv samas on aga alates 2008 aastast olnud stabiilne ja
sellest tulenevalt on lasteaeda ja algkooli minevate laste arv ühtlane. Prognoosid 5 aastaks, Õru
lasteaed- algkooli minevate laste suhtes, on sarnased momendi olukorraga.
 Õru valla lasteaed ei kuulu Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Õru valla kool ei kuulu
Tervist Edendavate Koolide võrgustikku. Samas võrgustikku kuulumine annab paikkonna asutustele
lisaväärtust – info, tasuta koolitused töötajatele, toetus võrgustiku lasteaedadelt.
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Joonis 30. Oma tervist heaks või üsna heaks
hinnanud laste osakaal. Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 31. Õpilaste osakaal, kes on vähemalt 5 korda
nädalas vähemalt 30 minutit kehaliselt aktiivsed.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Õru lasteaed

Liitrühm – 20 last.

3 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

Looduslähedane maalasteaed.

Integreerumine (koos mängivad ja
omandavad tarkuseteri eesti- ja vene
keelt kõnelevad erivanuselised lapsed.).

Individuaalne lähenemine ja õpetus igale
lapsele.

Tervisekaitse nõuetele vastavad ruumid.

Turvaline keskkond.

Kodulähedus.

Koostöö kooliga ja kooliuusikute sujuv
üleminek kooli.

Koostöö ja ühistegevus lastevanematega.

Õru kool











Koolis õpib 15 õpilast.
Liitklassid (2).
Koolis töötab 2 klassiõpetajat.
Kaasaegsed
õppimisvõimalused
ja
koolikeskkond.
Kultuurikeskuse
saali
kasutamise
võimalus
Hea koostöö valla raamatukogu ja
noortekeskusega.
Kodu lähedus.
Igat last arvestav õpetus.
Turvaline õpikeskkond.
Ühised traditsioonid peredega.

Joonis 32. Õru lasteaed-algkooli tänapäev, kokku 12 töötajat. Allikas: Õru lasteaed-algkool

TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:







13.
Valgamaal (ja ka Eestis) tegeleb terviseliikumisega üha vähem õpilasi, samas on üha rohkem ülekaalulisi
ja rasvunud kooliõpilasi. 87,8% küsitletud Valgamaa õpilastest hindab oma tervist heaks või üsna heaks.
Õru vallas elab ligi 90 alaealist (alla 18 aasta vana).
Õru vallas on ligi 110 noort (vanuses 7 – 26 eluaastat).
Laste ja noorte kohta puudub tervisekäitumisealane ülevaade (sama haigestumise kohta).
Õru lasteaed-algkool on vitaalne, õpetajad on hea kvalifikatsiooniga, tõelised „maa sool“. Õppeasutusel
on väljakujunenud traditsioonid ning on olemas tahe koolielu säilitada ja edasi arendada.
Pärast Õru algkooli lõpetamist jätkatakse õpinguid põhiliselt Tõlliste valla, Sangaste valla ja Valga linna
koolides, mis omakorda vajab omavalitsuse poolset toetust valla laste turvalise transpordi
planeerimisel,vabaaja sisutamisel (väljaspool valda) jne
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Õru valla noortekeskus "Noortepada"






Noortepada tegutseb lasteaiaga ühes majas Õru alevikus (Õru vald, Õru alevik).
Avatud E, K, N, R 16.00-19.00; L 12.00-17.00
Noorte käsutuses on ruumid üldpinnaga 87 ruutmeetrit.
Noortekeskuses saab mängida koroonat ja lauatennist, surfata internetis ja muidugi sõpradega mõnusalt aega veeta.
Lisaks on noortekeskuses veel drenazöörid, graatsiakettad ja magnetoola.

Joonis 33. Õru valla noortekeskus "Noortepada". Allikas: Valgamaa Noorteportaal Tankla.

Joonis 34. Laste (0 – 17) suhtelise vaesuse määr omavalitsustes, 2011. Allikas: Statistikaamet

TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:

14.

 2011. aastal elas Eestis 17,5% alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses. Maakondade võrdluses
oli laste suhtelise vaesuse määr kõige suurem Ida-Viru maakonnas (29,2%) ning järgmine oli Valga
maakond (26,5%). Õru valla laste vaesusmäär jääb 25 – 40,9 % vahemikku
 Valgamaa kõige suurima ja väiksema laste vaesuse määraga piirkonna vaesusemäära vahe oli
13,2%.
 Kõige suuremaks probleemiks on laste vaesus omavalitsustes, mis asuvad piiriäärsetel aladel Kirdeja Lõuna-Eestis. Laste vaesusrisk sõltub suures osas nende vanemate toimetulekust ja seega elavad
suuremas vaesuses lapsed sellistes piirkondades, kus on suurem töötus, rohkem mitte-eestlasi
(kelle eesti keele oskus on halvem ja sissetulek madalam) või suurem maaelanike ning
naturaalmajanduse osatähtsus.
 Samas, 70% Valgamaa noortest (14–26-aasatsed) väidab, et Valgamaal on hea või väga hea elada.
Noorte silmis on Valgamaa nõrkusteks tasuvate töökohtade puudus, halb bussiliiklus, vähene usk
oma kodukohas pakutavatesse võimalustesse ja vähene turvatunne. Allikas: TANKi küsitlus „Kas
Valgamaal on hea elada?
 Lasteasutuste väiksus ja kasin eelarve tingib selle, et koolis tugiteenuseid igapäevaselt ei ole,
vajadusel ostetakse koolipsühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust sisse.
 Väga oluline on kõigi valla allasutuste ja vallavalitsuse spetsialistide omavaheline koostöö, et ükski
laps ja noor ei jääks vajadusel abita.
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3. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND

Õru lasteaed – algkooli füüsiline keskkond:




Joonis 35. Areneva Õru puhkeala plaan.
Allikas: Õru Vallavalitsus

Lasteaiamajal on renoveeritud välisfassaad,
paigaldatud uus katus ja vihmaveesüsteem,
majal on tulekindlad uksed ja signalisatsioon.
Lasteaia esine on kaetud tänavakividega.
Aknad on vahetatud, saal ja köök ning
õppeklass remonditud. Töötajate puhkeruum,
söögituba ja mänguruum vajavad remonti.
Lastel on kasutada suure õuealaga
mänguväljak, kus asuvad ronimislinnak, lehtla,
kiiged,
liivakast,
jooksurada,
kaugushüppekast, on olemas korvpalli
mängimise võimalus.
Koolimajas on kena söökla, korralikud
dušširuumid ja garderoob. Klaasiruumid on
väga puhtad, remonditud ja sobivad
koolitööks. Remonditud kultuurikeskuse saalis
toimuvad kehalise kasvatuse tunnid jm
tegelus.

Joonis 36. Haridusasutuse keskkond.
Allikas: Õru Vallavalitsus
15.
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:
 Eesti rahvastiku tervise arengukavale tuginedes on hinnanguliselt kuni kolmandik rahvastiku
tervisekaotusest otseselt seotud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate teguritega. Tuginedes
dokumendile „Valgamaa elanike rahulolu-uuring 2012“ võib väita, et inimesed olid Valgamaa eluga
varem enam rahul kui täna – vastavalt pidas 2006. aasta uuringus Valgamaad heaks elukohaks 78%
ja 2012. aastal kõigest 66% vastajatest. Oluliseks infoks oleks ka Õru valla elanike hinnang oma
paikkonna elu-olule.
 TET-võrgustiku ideoloogiat e tervist avalikult toetavaid ettevõtteid Õru vallas ei ole.
 TEK ja TEL võrgustiku väärtusi e tervist avalikult toetavaid haridusasutusi Õru vallas pole.
 Õru vallas on tehtud suuri investeeringuid valla elanike vabaaja veetmise võimaluste
parendamiseks. Õru puhkeala pakub võimalusi sportimiseks ja lihtsalt lõõgastumiseks. Õru
puhkeala kasutatakse aktiivselt.
 Spordi e. tegelusväljakuid on vallas teisigi näiteks Piirpalu külaplats, mis pakub ka Piirpalu kandi
rahvale kokkusaamise ja aktiivse tegutsemise võimalusi.
 Oluliselt on panustatud haridusasutuste keskkonna parendamisele, et ennetada töö- ja
õpikeskkonnast tulenevaid terviseriske.
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Turvalisus

Joonis 37. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Õru valla teedel. Allikas: Tervise Arengu Instituut
TE arengu planeerimisel
16.
on oluline arvestada:
 Üldjoontes on liikluskultuur paranemas,
liiklusõnnetusi, sh kannatanutega õnnetusi,
on vähem. Samas ei tohi tähelepanuta jätta,
et
liiklusvigastuste
ennetamine
on
tulemuslik ainult järjepideval tegutsemisel.
 Alkoholijoobes
juhi
süül
toimunud
liiklusõnnetuste arv on Valgamaal tõusva
trendiga. Kuidas toimivad Õru valla elanikud,
tuleb selgitada koostöös
 Õru vallas registreeriti 2013 aastal 8
kuritegu. Kuritegude arv on alates 2011
aastast vähenenud. Valgamaal kuritegevus
2012 aastaga võrreldes kasvas, samas
varasemate aastatega võrreldes on siiski
märgatavalt vähenenud.
 Tulekahjude arv Valgamaal on viimastel
aastatel vähenenud ning jäänud alla 140
tuleõnnetuse aastas. Sama tendents on ka
Õru vallas – tuleõnnetusi on järjest vähem.
 2013. aastal uppus Valgamaal rohkem
inimesi kui varasematel aastatel. Sarnane
tõusutrend oli kahjuks kõikjal üle Eesti.

Joonis 38. Joobes sõidukijuhi osalusel toimunud
liiklusõnnetused Valgamaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 39. Politsei registreeritud kuritegevus,
1000 elaniku kohta, 2013 aastal.
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Joonis 40. Tulekahjude arv Õru vallas. Allikas: Tervise Arengu Instituut
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Joonis 41. Teedevõrk Õru vallas.
Allikas: Link, M

Joonis 42. Tööõnnetuste ja neis hukkunute arv Valgamaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
17.
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:
 Riikliku Teederegistri andmetel on jalg- ja jalgrattateid riigimaanteede ääres Eestis kokku
510 km. Valgamaal on kergliiklusteid kokku 37,7 km.
 Õru valla teedevõrk on väga tihe, ühe hektari kohta 13,1m teid. Kokku on teid 137 km
ulatuses (sh. valla bilansis on teid pea 18 km, millest väike osa on mustkattega). Õru valda
läbib suur riigile kuuluv tugimaantee ca 14,47 km (lisaks riigile kuuluvad kõrvalteed). Pea 40
km on vallas ka erateid.
 Õru valla suurimaks probleemiks on Jõhvi –Tartu - Valga maantee, mille kõrvale pole välja
ehitatud kergliiklusteed ja seeläbi on sellel teel jalgsi ja jalgrattaga liiklemine ohtlik.
 Õru vallas on valdavalt bussiliikluse tihedus on vallas hea, erandiks on Uniküla küla.
 Kodaniku algatusel (lisaks riigi ja valla panusele) on valda ehitatud mitmed bussipaviljonid,
kus elanikel on hea oodata kauplusautot, postimeest, või lihtsalt kohtuda ja lobiseda.
 Viimastel aastatel on tööõnnetuste hulk Valgamaal püsinud samal tasemel, kõikumine on
umbes 4–6 juhtumit. Tööinspektsiooni väitel on tööõnnetuste peamisteks põhjusteks
ohutusnõuetele mittevastavad töökohad ja -vahendid ning ohutusnõuete eiramine
töötajate poolt. Õru valla ettevõtete kohta momendil sellised andmed puuduva, kuid see
võiks olla üks tervist toetav arengutee – tunda huvi, kui turvalised on Õru valla ettevõtted.
 2012. a teostas Tööinspektsioon töötervishoiu- ja tööohutusalast järelvalvet 79 Valga linna
ja maakonna ettevõttes (2011. a 67 ettevõttes). Avastati 275 rikkumist, samas kui 2011. a
oli 263 rikkumist. Allikas: Tööinspektsioon
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4. TERVISLIK ELUVIIS

Joonis 43. Oma tervist heaks või üsna heaks hinnanud tööealiste elanike osakaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 44. Tööealiste elanike osakaal, kes
vähemalt kuuel päeval nädalas söövad värsket
juurvilja.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 45. Tööealiste osakaal, kes teevad
tervisesporti vähemalt kaks korda nädalas.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:

Joonis 45. Vähemalt mõned korrad nädalas
alkoholi tarvitavate (tööealiste) elanike osakaal,
soo lõikes.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 46. Ülekaaluliste ja rasvunute (tööealiste)
tööealiste osakaal kõigist tööealistest.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

18.

 Oma tervise hinnang on inimese enda arvamus oma tervisliku seisundi kohta. Valgamaa vastajate hinnang
oma tervisele on Eesti keskmisest madalam. Tervise Arengu Instituudi koostatud uuringu „Paikkonna
tervisemõjurite uuring 2011. Valgamaa raport“ (TAI RAPORT) põhjal annavad hinnangu „hea“ pigem noored,
töötavad ja kõrgharidusega Valgamaa inimesed.
 Tervisekäitumise näitajate puhul on esitletud Lõuna –Eesti sh Valgamaa ja sh Õru valla inimeste
tervisekäitumist. Ekstra Õru valla kohta sellised andmed puuduvad.
 Valgamaa inimesed söövad Eesti keskmisest oluliselt vähem puu- ja juurvilju. Ülekaaluliste ja rasvunute
osakaal Valgamaal (52%) on Eesti keskmisest (57%) madalam. Tervisespordiharrastajaid on rohkem kui
Eestis keskmiselt ning see on Valgamaal tõusev trend. Alkoholi tarvitamine on Valgamaal aastate lõikes
sarnane ning Eestis keskmisega võrreldes suurem. Tervisekäitumine on oluliselt mõjutatud inimese soost,
sotsiaalsest staatusest, haridusest, rahvusest jne.
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Joonis 47. Igapäevaste suitsetajate osakaal
tööealistest elanikest.
Allika: Tervise Arengu Instituut

Joonis 49. Mitte kunagi kondoomi kasutanute
osakaal kogu tööealisest elanikkonnast.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:

Joonis 48. Peaaegu alati helkuri kandjate
osakaal tööealisest elanikkonnast.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 50. Peaaegu alati turvavööd kasutanute
osakaal piirkonna tööealisest elanikkonnast.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

19.

 Alkoholi tarvitamine on Valgamaal aastate lõikes sarnane ning Eestis keskmisega võrreldes
suurem. TAI RAPORTi järgi tarbivad alkoholi korra nädalas ja rohkem pigem mehed,
keskealised, kõrgharidusega ning paarisuhtes olevad inimesed. Lisaks tarbivad pigem need,
kellel tervise enesehinnang on keskmine või hea ning inimesed, kes ka enda arvates
tarbivad palju alkoholi ning ei ole suutnud loobuda suitsetamisest.
 Piirkondlike näitajate põhjal saab väita, et aastate lõikes Valga maakonnas igapäevaste
suitsetajate hulk väheneb ning on Eesti keskmisest väiksem. Samas on TAI RAPORTi väitel
Valgamaal igapäevaseid suitsetajaid 26% vastajatest, mis on sarnane Eestis keskmisega. TAI
RAPORTi järgi on Valgamaa igapäevane suitsetaja pigem mees, noor ja keskharidusega.
 Piirkondlike näitajate poolest on Valgamaa inimesed riskivama seksuaalkäitumisega kui
Eestis keskmiselt. Samas saab TAI RAPORTILE tuginedes väita, et juhupartneriga
seksuaalvahekorras olles kasutab 71% Valgamaa vastajatest kondoomi, mis on Eesti
keskmisest oluliselt kõrgem näitaja. Samas on riskijad pigem naised, keskealised ja alg-või
põhiharidusega inimesed.
 Valgamaa elanikud on paremad helkurikandjad kui Eesti elanikud keskmiselt. 69% TAI
RAPORTIle vastajatest Valgamaal kannab helkurit alati või enamasti, see on rohkem kui
Eesti keskmine. Korralikumad helkurikandjad on pigem naised, vanemaealised ning alg- või
põhiharidusega inimesed.
 Sarnaselt Eesti keskmisega on Valgamaa inimesed hoolsad turvavöökasutajad autojuhina
ning ka kaassõitjana ees- ja tagaistmel. TAI RAPORTIle tuginedes saab väita, et 2011. aastal
olid Valgamaa inimesed Eesti keskmisest hoolsamad turvavöökinnitajad tagaistmel.
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5. TERVISETEENUSED
Tervishoiu- ja nõustamisteenused

Joonis 51. Arstide sh perearstide ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

20.
TE arengu planeerimisel on oluline arvestada:
 Praegu on Valga maakonna elanikele valdavalt tagatud tervishoiuteenuse kättesaadavus
kõikidel etappidel – üldarstiabi, eriarstiabi, kiirabi, õendusabi ja hambaravi.
 Perearstiabi on kättesaadav kõikides Valga maakonna piirkondades, kuid üha keerulisem on
leida maapiirkonna praksistesse arste. Õru valla elanikud kasutavad peamiselt Tsirguliina
(Martin Ruumet), Sangaste, Puka, Tõlliste, Valga perearstide teenust.
 Valgamaa probleemiks on eriarstide teenuse kättesaadavus, mis aastati varieerub. Õru valla
elanikud käivad eriarstide vastuvõttudel valdavalt Valgas, Elvas, Tartus (ootejärjekord võib kesta
2–4 kuud).
 Valga maakonnas on piisavalt hambaarste- ja tehnikuid. Maakonnas tuntakse puudust
ortodondist Iseküsimus on, kui taskukohane on hambaraviteenus Õru valla inimestele.
 AS Valga Haigla, SA Otepää Tervisekeskus ja SA Tõrva Haigla pakuvad ka statsionaarset arstiabi.
 On võimalik kasutada koduõendusteenust, mille eest maksab haigekassa või inimene ise.
Teenusepakkujad on SA Valga Haigla, OÜ Tõrva Tervisekeskus ja Vähihaigete Toetusravi SA.
 Õru valla haridusasutuses puudub logopeedi ja psühholoogi / sotsiaalpedagoogi teenus.
 Vallavalituse ametnikud pakuvad erinevat nõustamist – sotsiaal-, juriidiline jne nõustamine.
 Valgamaal on aastate vältel Euroopa Sotsiaalfondi toel edukalt arendatud kvaliteetseid ja
mitmekülgseid nõustamisteenuseid. Väikses maakonnas on leitud ressursisäästlikke lahendusi
ja koondatud nõustamisteenused ühe katuse alla. Samas on üheks olulisemaks sihiks parandada
teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.
1.septembrist pakub ühtest nõustamisteenust Valgamaa Raialeidaja keskusjärgmiselt:
 Noorte karjäärinõustamine;
 Nõustamiskomisjoni, annab soovitusi sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste
kohaldamiseks, koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks ja alla seitsmeaastase
lapse kooli vastuvõtmiseks;
 Täiskasvanute karjääriabi;
 Õppenõustamine.
 Lisaks omavalitsuse ja maakonna nõustamisteenustele on võimalik abi leida riiklikelt interneti-,
telefoni- jm nõustamisteenustelt. Selleks, et info eelnimetatu kohta jõuaks inimesteni, on see
kajastatud mitmes maakondlikus infoportaalis.
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II ÕRU VALLA ELANIKE TERVISE PEAMISED PROBLEEMVALDKONNAD JA
SEKKUMISVAJADUSED

Joonis 52. Õru valla elujõulisuse indeks*. Allikas. Statistikaamet
*Elujõulisuse indeks arvutatakse kaheksa näitaja põhjal, mis on jaotatud viide rühma ehk osaindeksiteks.

Rahvastik
o
rahvaarvu muutus 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduste vahelisel perioodil
o
alla 65-aastaste osatähtsus kogurahvastikus seisuga 31.12.2011

Töö ja toimetulek
o
keskmine registreeritud töötus 2011. aastal
o
füüsilise isiku tulumaksu laekumine elaniku kohta 2011. aastal

Kohaliku omavalitsuse rahalised vahendid
o
kohaliku omavalitsuse tulu elaniku kohta 2011. aastal

Oskused ja innovaatilisus
o
kõrgharidusega inimeste osatähtsus seisuga 31.12.2011
o
äriühingute arv 1000 elaniku kohta 2011. aastal

Majandustegevuse mitmekülgsus
o
äriühingute tegevusalade arv 2011. aastal (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kahekohalise koodi tasemel)
Näitajate arvutamisel elaniku kohta on aluseks võetud 2011. aasta rahvaloendusel loendatud elanike arv ja haldusjaotus seisuga 31.12.2011.











Õru valla rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka negatiivse iibe tõttu.
Üha keerulisem on vallas pakkuda mitmekesiseid (tervise)teenuseid.
Ebatraditsioonilised (Valgamaa üldiselt on üks kiiremini vananevaid maakondi Eestis) on Õru vallas
üha vähem eakaid ja laste arv on kerges tõusutrendis. Samas fertiilses eas naisi on üha vähem, mis
on ohuks laste sündimisarvukusele.
Õru vald on kõige suurema tervisekaotusenäitajaga omavalitsus Valga maakonnas. Määravamaks
tervisekaotuse põhjuseks on rahvastiku enneaegne suremus (võib olla üheks otseseks põhjuseks,
miks vallas on üha vähem eakaid).
Varajane tervisekaotus haiguste tõttu mõjutab oluliselt inimeste igapäevast tegutsemisvõimekust ja
osalemist ühiskondlikus elus:
o Õrus on Eesti keskmisest suurem suremuskordaja välispõhjustesse. Välispõhjuste
riskirühmad on eakad, lapsed ning noored mehed. Suremuskordaja välispõhjustesse on
tõusvatendentsiga (riskiteguriks sageli alkohol).
o Eestis on nii meeste kui naiste vereringeelundihaigustesse suremuse kordaja
langustendentsiga. Õru valla viimaste aastate suremuskordaja vereringeelundite
haigustesse on vastupidise trendiga – esmashaigestumus kasvab.
Õru vallas elab 165 pikaajalise haiguse või terviseprobleemiga inimest (2011 rahvaloenduse andme)
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1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Õru valla elanikel on tunduvalt väiksem brutosissetulek kui eestlastel keskmiselt (Õru on Valgamaa
kõige madalama brutotulu saajatega vald), see mõjutab erinevate (tervise)teenuste tarbimist ja
tervisekäitumist. Lisaks on väike sissetulek seotud madalama subjektiivse tervisehinnanguga samuti
on halvemad vaimse ja füüsilise tervise näitajad.
Õru vallas on 100 elaniku kohta märgatavalt rohkem ülalpeetavaid, kui Valgamaal (60,4) ja Eestis
keskmiselt. Ülalpeetavate hulk suureneb. See omakorda võib luua eeldused vaesusmäära tõusuks.
Riskirühmad:
o Õru vallas oli 31.august 2014 seisuga 21 töötut /Töötukassa/.
o Õru vallas oli 30.06.2014 seisuga 53 ravikindlustusega katmata isikut.
o Õrus vallas elab 2014 aastal 75 alla 15 aastast last.
o Õru vallas elab 2014 aastal üle 65 aastaseid inimesi 104.
o Õru vallas elab 2013 aastal 20 puudega täiskasvanut.
Kõik sotsiaalset sidusust pakkuvad organisatsioonid – kool, raamatukogu, kultuurikeskus, pood jne.
saavad hoida paikkonna tervist, kui rakendaksid tervist toetavat suhtumist.
Vabaühenduste olemasolu ja aktiivsus toetab oluliselt paikkonna sotsiaalset sidusust, mis omakorda
mõjutab paikkonna elanike terviseolukorda.
Valla elanikud ja kõik koostööpartnerid, kes panustavad valla elu edendamisse vajavad selget
sõnumit enda olulisusest ning tagasisidet oma ideede rakendumisest paikkonna arengus.
Toetava sotsiaalse keskkonna arendamist peetakse rahvastiku tervise seisukohast üheks olulisemaks
ja tulemuslikumaks sammuks.
Paikkonna tervisemõjurite uuringu põhjal on Valgamaa inimene erinevates organiseeritud
tegevustes passiivne kaasamõtleja ja -lööja. Lisaks on inimesed suhteliselt passiivsed ise midagi
muutma ja tegema. Sarnaselt väidetakse ka Õru valla arengukavas, kus kirjeldatakse valla ühe
arenguprobleemina „inimeste vähene omaalgatus ja aktiivsus“, „elanike passiivsus“ ja „ettevõtlike ja
innovaatiliste inimeste vähesus“.
Õru valla suureks erisuseks on multirahvuslus – Õrus elab umbes 10 rahvuse esindajaid.
2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Õru valla 0 – 14 aastaste laste arv on alates 2008 aastast olnud stabiilne ja sellest tulenevalt on
lasteaeda ja algkooli minevate laste prognoositav arv järgnevaks 5 aastaks sarnane momendi
olukorraga.
o Õru vallas elab 51 kuni 10 aastast last.
Pärast Õru algkooli lõpetamist jätkatakse õpinguid põhiliselt Tõlliste valla, Sangaste valla ja Valga
linna koolides. Peale algkooli lõpetamist muutub lapse /noore seotus paikkonnaga nõrgaks ja hiljem
võib katkeda sootuks ning noored ei naase kodukohta.
o Õru vallas elab ligi 90 alaealist (alla 18 aasta vana).
o Õru vallas on ligi 110 noort (vanuses 7 – 26 eluaastat).
Laste ja noorte kohta puudub tervisekäitumisealane ülevaade (sama haigestumise kohta) – millised
on laste liikumis- ja toitumisharjumised, ülekaalulisus ja sõltuvust tekitavate ainete tarbimine jne.
Õru valla haridusasutused ei kuulu riiklikesse tervisedenduse võrgustikesse (lasteaiad, koolid).
Võrgustikku kuulumine annab paikkonna asutustele lisaväärtust – info, tasuta koolitused töötajatele,
toetus võrgustiku lasteaedadelt.
Õru valla laste vaesuse määr on kõrge see mõjutab otseselt erinevate (tervise)teenuste tarbimist ja
tervisekäitumist. Seda suurem koormus ja vastutus on omavalitsusel erinevate tugiteenuste
pakkumisel noortekeskus, huvitegevus jne ja lisaks sisseostetavad teenused (koolipsühholoog,
eripedagoog ja logopeed).
Väga oluline on kõigi valla allasutuste ja vallavalitsuse spetsialistide omavaheline koostöö, et ükski
laps ja noor ei jääks vajadusel abita.
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3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
„Valgamaa elanike rahulolu-uuring 2012“ põhjal võib väita, et Valgamaa inimesed olid eluga varem
enam rahul kui täna – vastavalt 2006. aasta uuringus pidas Valgamaad heaks elukohaks 78% ja 2012.
aastal kõigest 66% vastajatest. Oluliseks infoks oleks ka Õru valla elanike hinnang oma paikkonna
elu-olule.
Rahvastiku tervisekaotusest kuni kolmandik on otseselt seotud elu-, töö- ja õpikeskkonnast
tulenevate tervise mõjutajatega.
o TET-võrgustiku ideoloogiat e tervist avalikult toetavaid ettevõtteid Õru vallas ei ole.
o TEK ja TEL võrgustiku väärtusi e tervist avalikult toetavaid haridusasutusi Õru vallas pole.
Õru vallas on tehtud suuri investeeringuid valla elanike vabaaja veetmise võimaluste parendamiseks.
Õru puhkeala, Piirpalu ja Lota küla puhkeala jne. Oluline on puhkealad täita sisutegevusega.
Valla asutustes sh haridusasutustes on oluliselt panustatud keskkonna parendamisele, mida peab
toetama aktiivne sisutegevus.
Paikkonnas keskkonna parendamine – liikluskorraldus; kergliiklusteed; tänavavalgustus; korras töö,
mängu- ja puhkealad (tervisekaitse ja tuleohutusnõuetele vastavad) – loob Õru valla elanikele
eeldused käituda tervist toetavalt ning seeläbi ennetada vigastusi ja kroonilisi haigusi (näiteks:
liiklus-, töö ja tulevigastused, vägivald ning südame- ja veresoonkonnahaigused).

4. Tervislik eluviis
 Oma tervise hinnang on inimese enda arvamus oma tervisliku seisundi kohta. Valgamaa vastajate
hinnang oma tervisele on Eesti keskmisest madalam. Tervise Arengu Instituudi koostatud uuringu
„Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011. Valgamaa raport“ (TAI RAPORT) põhjal annavad hinnangu
„hea“ pigem noored, töötavad ja kõrgharidusega Valgamaa inimesed.
 Õru valla inimeste tervisekäitumise kohta andmed puuduvad. Valgamaa inimesed …
o söövad Eesti keskmisest oluliselt vähem puu- ja juurvilju,
o on Eesti keskmisest suuremad tervisespordiharrastajad;
o tarvitavad Eesti keskmisest rohkem alkoholi;
o on suitsetavalt igapäevaselt nagu keskmine Eesti inimene;
o on riskivama seksuaalkäitumisega kui Eesti inimene keskmiselt;
o on paremad helkurikandjad kui Eesti elanikud keskmiselt;
o on hoolsad turvavöökasutajad autojuhina ning ka kaassõitjana ees- ja tagaistmel.
 Tervisekäitumine on oluliselt mõjutatud inimese soost, sotsiaalsest staatusest, haridusest,
rahvusest: igapäeva suitsetajaid on rohkem madalama haridustasemega inimeste hulgas;
vähem puu- ja juurvilja süüakse vanemaealiste, madalama haridustasemega ja töötute
inimesed hulgas; riskivama seksuaalkäitumisega on pigem naised, keskealised ja alg-või
põhiharidusega inimesed jne.

Joonis 53. Õru valla, vähemalt 10 aastaste, elanike haridustase. Allikas. Statistikaamet
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5. Terviseteenused
 Õru valla elanikud kasutavad peamiselt Tsirguliina (Martin Ruumet), Sangaste, Puka, Tõlliste, Valga
perearstide teenust. Eriarstiteenus asub kaugemal, suuremates keskustes nagu Valgas, Elvas, Tartus
ning sellega seonduvalt on teenuse kättesaadavus halb. Vajadusel on võimalus olla statsionaarsel
tervishoiuteenusel või kasutada pere- või raviarsti ettekirjutusel koduõendusteenust.
 Valla palgal olevad spetsialistid pakuvad erinevat nõustamist oma pädevuse ja ressursside piires, kuid
palju (nõustamise)teenuseid tuleb tellida või osta maakonna erinevatelt spetsialistsidelt ja
nõustamiskeskustelt. Ostetud teenused nõuavad paikonna institutsioonide ressursse (kliendi
jõudmine teenuseni, teenuse mõju edasine toetamine jne).
 Lisaks omavalitsuse ja maakonna nõustamisteenustele on võimalik abi leida riiklikelt interneti-,
telefoni- jm nõustamisteenustelt. Oluline on, et info jõuaks paikkonna vastava sihtgrupi inimesteni.
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III ÕRU VALLA TERVISEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2015 – 2018

VISIOON
Aastaks 2018 on Õru vald arenenud infrastruktuuri ja sotsiaalsfääriga turvaline elukeskkond.
Vallaelanikud on keskkonnasõbralikud ja osalevad aktiivselt oma valla elu arengus. Valda
iseloomustab kaunis ja puhas looduskeskkond, konkurentsivõimeline kohapeal antav
baasharidus, mitmekülgsed huvialaringid ja sportimisvõimalused, aktiivne kultuurielu ning
innovaatiline ettevõtluskeskkond. Õru vald on tugeva identiteediga elukoht, kus elab palju noori
peresid, kelle töökohad võivad asuda nii Valgas, Elvas kui ka Tartus. Vald on atraktiivne
külastuspiirkond tänu Jõhvi-Tartu-Valga maanteele, mis on ühtlasi Via Hanseatica trassiks. Vallas
pakutakse heal tasemel turismiteenuseid. Arenenud on väikeettevõtlus, mis on tingitud piisava
ning kvalifitseeritud oskustööjõu ja ettevõtlike inimeste olemasolust.

1.
Valdkond: Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Valdkonna strateegiline eesmärk: Õru valla tervisedenduslikud planeeringud ja sekkumised
teostatakse maksimaalselt erinevaid sihtgruppe informeerides ja kaasates, tagades sellega sotsiaalset
sidusust ja võrdseid võimalusi Õru paikkonna elanikele.
Eesmärk
Tegevus
Oodatav tulemus
Indikaator
1.1. Terviseprofiil
TP ja tegevuskava Õru TP ja tervisedenduse
(TP)
ja uuendamine
tegevuskava
on
tervisedenduse
uuendatud ning aja- ja TP on 3 aasta tagant
arendustegevus
asjakohane
uuendatud;
on jätkusuutlik
Tervisemeeskonna
Vallas on meeskond, kes Tegevuskava on igal
loomine
jälgib
ja
teostab aastal uuendatud.
tervisevaldkonna
rakendamist
ja
uuendamist.
1.2. Suurendada
Terviseteabe
Õru valla elanikud teavad Valminud on infoleht
elanikkonna
levitamine
kuhu tulla ja kelle poole mis kajastab erinevaid
informeeritust
pöörduda
erineva infosaamise
ja
terviseteabe saamiseks. nõustamise võimalusi.
Sots.töötaja ja tema poolt Infoleht on avalikult
pakutav
tugi; kättesaadav kõigis valla
Noortekeskus ja sealt asutustes
pakutav tugi jne
(päevakeskus,
raamatukogu jne)
„Külajutu“ võrgustiku Vallal on kontaktisikud Igas Õru valla külas on
arendamine
külades, kes omavad 1-2 võrgustiku liiget.
internetiühendust ja kes
aitavad erinevat teavet
levitada (kui on mingi
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sündmus tulemas, mida
reklaamida või mingi
terviseteave jne)
Sihtrühma
põhiste Omavalitsus teab iga Valla poolt pakutavatel
teavitus „kommide“ sihtrühma motivatsiooni sündmustel
osalus
selgitamine
mehhanisme, mis kutsub kasvab.
elanikud kodust välja valla
elus aktiivselt arvamust
avaldama ja osalema.
1.3. Suurendada
Kogunemiskohtade
Kõigi külade tahe (aktiiv) Külade aktiivi ja tahte
kogukonna
arendamine
omada kogunemiskohta kaardistuse olemasolu.
kaasatust
(puhkealad,
kirik, on teada ning vastavalt
ootepaviljonid)
sellele
saab
vald
planeerida
investeeringutoetusi
Kogunemiskohtade
Õru
valla Tegevuste arv ja sealt
uuenduslikud
kogunemiskohtades
on osalejate arv
sisutegevused
ja aktiviseerunud
erinevat
nende toetamine
liiki seltsitegevus
2. Valdkond: Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Valdkonna strateegiline eesmärk: Õru valla laste ja noorte arenguks, lihtsate, tervislike ja turvaliste
valikute võimaldamine.
Eesmärk
Tegevus
Oodatav tulemus
Indikaator
2.1. Õru lasteaed- TEK tingimustega ja Õru lasteaed-algkool Õru lasteaed algkool
algkool on liitunud võimalustega
on TEK võrgustiku liige kuulub TEK võrgustiku
Tervist Edendav Kool tutvumine ja asutuse ning
saab
osa
(TEK) võrgustikuga
arengudokumendi
võrgustike tegevustest
kohandamine vastavalt (koolitused,
nõudmistele.
kampaaniad,
Võrgustikuga liitumine. infomaterjalid)
Kooli
Koolides
osutatakse Arenguvestluse
lisa
arenguvestlustesse viia suuremat tähelepanu terviseküsimustik
sisse terviseblokk
laste tervisele ning
omavalitsus
omab
rohkem ülevaadet laste
tervisekäitumisest.
2.2. Laste ja noorte Õru valla laste ja Õru
vald
omab Olemas
ennetustöö
noorte sh need, kes on ülevaadet,
millega ülevaateuuringu
arendamine
läbi mujal
õppimas lapsed (sh need lapsed, tulemused. Tegutseb
varajase
märkamise huvitegevuse
kes enam Õru koolis ei kaks uut huviringi
süsteemi loomise
hõlmatuse ja ootuste käi)
peale
kooli (poiste ja tüdrukute
kaardistus (valla poolt tegelevad ja mida nad valik).
etteantud fookus max sooviksid teha.
4-5 tegevust)
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Õru valla laste ja Õru vallal on laste ja Tervisekäitumise
noorte
noorte
uuringu tulemused –
tervisekäitumise uuring tervisekäitumise kohta raport
ülevaade, mille alusel
saab
planeerida
tervisesekkumisi
Sotsiaalsete
Toimetulekuraskustega Noorte
perede
toimetulekuoskuste
noored
pered
on toimetulekutaotluste
ringitegevus
teadlikumad
ning vähenemine.
(õpetatakse
oskavad oma pereelu
hügieenireegleid,
paremini planeerida.
toiduvalmistamist,
vajadusel
võlanõustamine)
3. Valdkond: Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Valdkonna strateegiline eesmärk: Õru valla elanikkonnale eelduste ja tingimuste loomine tervise
säilimist ja arenemist soodustavale füüsilisele ning psühhosotsiaalsele elu-, õpi- ja töökeskkonnale.
Eesmärk
Tegevus
Oodatav tulemus
Indikaator
3.1. Valla lasteaed- Riskianalüüsi
Keskkond
valla Parendatud ja uued
lasteasutuses
on keskkonnad
algkool on turvaline
läbiviimine
turvaline
lasteasutuses ja selle
(mänguväljak,
ümbruses
puhkealal)
(mänguväljak,
staadion, puhkeala).
Jõhvi-Tartu-Valga mnt Algkooli hoones ja Müratase on teada ja
mürataseme
territooriumil
on vajadusel on riigile
selgitamine
ja müratase
lubatud tehtud
taotlus
vajadusel müramüüri normi piires (sh asulas) müramüüri
paigaldamine.
paigaldamiseks.
Valla
lasteaed- Valla haridusasutusel Kulutused küttele on
algkoolile
uue on
uus
säästlik vähenenud
küttesüsteemi valimine küttesüsteem
ja paigaldamine
3.2. Valla noortekeskus Uute
mängu
ja Noortekeskuses on lisa Noortekeskuse
on
kaasaegne
ja vabaajaveetmise
arvutid
ja
terved külastatavuse kasv
turvaline
vabaaja tarvikute soetamine
tarvikud
(näiteks:
veetmise koht
pingpongilaud)
3.3.
Vallas Õru
puhkeala Õru puhkeala on valmis Organiseeritud
puhkamiseks
ja arendamine
ja hooldatud ning käib tegevuste arv kasvab
tervisespordi
aktiivne
väljakute
edendamiseks
kasutamine
keskkondade
Uniküla, Lota, Õruste ja Tead on erinevate Uued puhkealad ja/või
arendamine
Priipalu
puhkealade külade
tahe,
luua olemasolevate
arendamise
piirkonda
puhkeala. täiustamine
tahte/vajaduse
Vastavalt sellele on
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3.4.
Valla
territooriumi
arendamine

selgitamine ja vastavalt
sellele
edasi
tegutsemine + teised
puhkealad.
ohutu Kergliiklusteede
vajaduse tõestamine.
Maakonna
(maavalitsuse)
ja
maanteeameti
survestamine

tehtud
investeeringutaotlused.

Vallal
on
selgus,
millised väljavaated on
Tõlliste
ja
Õru
kergliiklusteede
ühendamiseks
ja
Õruste – Tsirguliina
kergliiklustee
ehitamiseks.
Unikülas
endise Kiirgusuuringu
(nõukogude
liidu) teostamise võimalused
keskmaarakettide
ja maksumus on teada
tehnikaväeosa
ning vastavalt sellele
territooriumi
saab teha edasised
kiirgusuuringu
plaanid. Leida rahastus
teostamisvõimaluste ja ja teostada kiirguse
maksumuse
mõõtmised.
selgitamine.
4. Valdkond: Täiskasvanud vallaelanike tervislik eluviis
Valdkonna strateegiline eesmärk: Õru valla elanike kehalise aktiivsuse
muutumine tasakaalukamaks ja riskikäitumise vähenemine.
Eesmärk
Tegevus
Oodatav tulemus
4.1. Luua võimalusi Õru valla täiskasvanud Õru
vald
omab
tervislikeks eluviisideks elanikkonna
ülevaadet täiskasvanud
ja
täiskasvanud tervisemõjurite uuring. elanikkonna
elanikkonna
(näitajaid
saab tervisekäitumisest,
tervisekäitumise
võrrelda
„Paikkonna ning saab vastavalt
muutumiseks.
tervisemõjurite uuring sellele
planeerida
2011.
Valgamaa vajalikke
raport“ andmetega)
ennetustegevusi
Elanikkonnale
Inimeste
tervisealaste
tervisekäitumine
on
koolituste,
paranenud.
infopäevade
korraldamine
(toitumine,
seksuaaltervis,
liigse
alkoholi
tarbimise
riskid jms)
Rahvaspordiürituste
Rahvaspordiüritused
korraldamine
- on populaarsed ja
tervisespordi
suure osalusega
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Vallal on riigi poolne
selgesõnaline kinnitus,
millised
on
valla
väljavaated
kergliiklusteede
rajamiseks.

Võimaliku radioaktiivse
kiirguse
mõõtmised
Uniküla piirkonnas on
teostatud

suurenemine, toitumise
Indikaator
Tervisemõjurite
uuringu olemasolu

Positiivsed muutused
elanikkonna
tervisekäitumises
aluseks
paikkonna
tervisemõjurite uuring
2011

Sündmuste kasvav arv
ja osalejate kasvava
arv.

Õru valla terviseprofiil 2014
sarivõistlused
ja
kampaaniad (discgolfi,
piljardi,
lauatennise,
koroona
ja
tänavakorvpalli
võistlused).
Pereüritused lasteaias,
koolis.
5. Valdkond: Terviseteenused
Valdkonna strateegiline eesmärk: Tagada Õru valla inimestele kvaliteetne info terviseteenuste
kättesaadavuse kohta ning toetada teenusele saamist
Eesmärk
Tegevus
Oodatav tulemus
Indikaator
5.1.
Vähendada
Perearstide ümarlaud – Perearstid
aitavad Ülevaade
ebavõrdsust
Õru
valla
elanike hinnata
Õru
valla perearstidest, kes on
terviseteenuste
tervisest
ja elanike
tervist
ja nõus vallaga koostööd
kättesaadavusel.
tervisekäitumisest
tervisekäitumist ning tegema ja dialoogi
ülevaate saamine ning annavad
soovitusi, astuma
ning
perearstide
kuidas nende teenus paikkonnatasandil
koostöövalmiduse
paremini
inimesteni ennetustegevusse
hindamine.
jõuaks.
panustama
Nõustamisteenuste
Paikonnas pakutakse, Erinevate nõustajate
paikkonda toomine – teatud regulaarsusega (arv)
regulaarne
kutsenõustamine,
vajalikke
tegutsemine vallas.
õppenõustamine,
nõustamisteenuseid.
eripedagoog, töötute
toetamine jne
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