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SISSEJUHATUS 
 

 

Tervis mõjutab meie võimet igapäevaelus toime tulla. Tervisest oleneb inimese sotsiaalse ja 

majandusliku panuse suurus. Meist igaühe tervist mõjutavad ealised, soolised ja pärilikud 

iseärasused, mida ei ole võimalik muuta. Küll aga on suur hulk teisi tegureid, mille mõju 

tervisele sõltub nii riigis kui omavalitsustes tehtavatest otsustest. Nende otsustega 

kujundatakse igapäevane elukeskkond, mis omakorda kujundab meie individuaalse eluviisi. 

Märkimisväärne osa inimeste tervisekaost on ennetatav. 

 

Terviseprofiili on Ahja valla elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. 

Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja 

planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis 

halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe 

vahendeid targalt ja tulemuslikult elanike tervise edendamiseks, st toetada inimesi  oma 

tervise üle kontrolli suurendamisel ning seeläbi oma tervise tugevdamisel. 

 

Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka 

kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt 

kogutud arvamused ja info. Käesolev profiil sisaldab andmeid kuni 2012. aastani. 

 

Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, 

analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike 

tegevuste ja vahendite määratlemisel. Tervisprofiili koostamise eesmärgiks on põhiliste 

tervisedenduse muutusvajaduste ning arengusuundade väljaselgitamine ning nende põhjal 

tegevuskava  koostamine Ahja vallale.   

 

Olukorra analüüsi ja vajalike arendussuundade ning muutusvajaduste põhjal on koostatud 

tegevuskava aastateks 2014-2016, kus on täpselt määratletud tegevused, mida on vaja 

sooritada, palju kulub selleks ressursse ning kes vastutavad. See loob selge ja mõõdetava 

plaani valla tervistedendavate valdkondade arendamiseks ning selleks vajalike ressursside 

jaotuse. 
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 1 ÜLDANDMED 
 

1.1 Asend ja haldusjaotus 
Ahja vald asub Põlva maakonna põhjapoolses osas ja piirneb põhjast Tartu maakonna Võnnu 

vallaga, läänest Põlva maakonna Vastse-Kuuste vallaga, idast Mooste vallaga ja lõunast Põlva 

vallaga. Valla territooriumil on üks alevik (Ahja) ja kaheksa küla - Akste, Ibaste, Kosova, 

Kärsa, Loko, Mustakurmu, Mõtsküla ja Vanamõisa (joon. 1).  

 
Joonis 1. Ahja valla asulad 

 

Ahja vald kujunes välja tänu siin asuvale mõisavaldusele. Senised mõõtmed sai Ahja vald 

1954. aastal ja omavalitsusliku haldusüksuse õigused 1991. aastal. Valla asukoht kahe 

suurema keskuse suhtes on soodne – 25 km kaugusel asub maakonna keskus Põlva ja 35 km 

kaugusele jääb Tartu linn. 

 

Ahja vald on Põlvamaa väikseim vald - pindala 72,1 km² (3% maakonna pindalast) (joon. 2). 

 

 
Joonis 2. Põlva maakonna kohalike omavalitsuste pindalad. Allikas: ESA 
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1.2 Rahvastik 
 

Ahja vallas elas seisuga 01.01.2013 982 inimest (3,5% maakonna rahvastikust). Valla 

elanikest on 51.2% mehed ja 48.8% naised. Ahja valla elanike arv võrreldes 2001. aastaga on 

vähenenud 222 inimese võrra (18%) (joon.3). 

 

 
Joonis 3. Ahja valla elanike arv aastatel seisuga 1. jaanuar 2001-2013. Allikas ESA 

 

Valla elanike arvu vähenemine aastatel 2001-2013 on toimunud nii 0-14-aastaste vanuserühma 

(-113 last) kui tööealiste elanike (-80 inimest) vähenemise tulemusena. 65-aastaste ja vanemate 

elanike arv on kasvanud 29 inimese võrra (joon. 4, joon. 6). 

 

 
 Joonis 4. Rahvastiku vanusegrupid Ahja vallas seisuga 1. jaanuar 2001-2013. Allikas: ESA 

 

2001. aastal oli 0-14-aastaseid elanikke valla rahvastikus 20,5% (Põlvamaa 20%, Eesti 18%). 

01.01.2013. aasta seisuga oli 0-14-aastaste laste osakaal langenud 13,6 protsendile (Põlvamaa 

14,4%, Eesti 15,6%). Vanuserühmas on väike poiste ülekaal (73 poissi, s.o. 54%; 61 tüdrukut, 

s.o. 45,5%), sest aastate lõikes on poisse sündinud tüdrukutest rohkem.  

 

 
Joonis 5. Ahja valla 15-64-aastane rahvastik soo ja vanusegruppide lõikes 01.01.2013. Allikas: ESA 
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15-64-aastaseid (ehk tööealisi) elanikke on valla rahvastikus 62,9% (Põlvamaa 63,9%, Eesti 

66,3%). Tööealiste elanike seas on mehi 56% (346 meest) ja naisi 44% (272 naist). Mehi on 

naistest rohkem kõikides 15-59-aastaste  vanusegruppides. 60-64-aastaste elanike hulgas on 

naiste ülekaal. Arvuliselt suurem vanusegrupp tööealiste hulgas ongi  60-64-aastastased. 

Nooremate tööealiste hulgas on rohkem 20-29-aastaseid inimesi (joon. 5). 

 

65-aastaseid ja vanemaid inimesi on valla rahvastikus 23,4% (Põlvamaa 21,7%, Eesti 18%), 

nendest mehi 36,5% (84 meest) ja naisi 63,5 % (146 naist). 65-79-aastaste elanike 

vanusegrupid on arvuliselt suhteliselt võrdsed. Suur naiste ülekaal on 75-79- aastaste (naisi 

2,9 korda meestest rohkem; 43 naist, 15 meest) ja 85-aastaste ja vanemate (naisi 5,5 korda 

meestest rohkem; 22 naist, 4 meest) elanike hulgas (joon. 6).   

 

  
Joonis 6. Ahja valla rahvastik soo ja vanusegruppide lõikes 01.01.2001 ja 01.01.2013. Allikas: ESA 

 

 

Ahja vallas elas seisuga 01.01.2013 keskmiselt ühel ruutkilomeetril 13,6 inimest (Põlva 

maakonnas 12,9 in/km²). Üle poole valla elanikest elab Ahja alevikus, küladest on suurim 120 

elanikuga Kärsa (tabel 1). 

 
Tabel 1. Ahja valla elanike jaotus alevi ja külade lõikes. Allikas: Rahvastikuregister 

 01.01.2005 01.01.2013 Muutus 

Ahja 598 508 -90 

Akste 92 88 -4 

Ibaste 36 37 +1 

Kosova 98 85 -13 

Kärsa 126 120 -6 

Loko 45 43 -2 

Mustakurmu 53 46 -7 

Mõtsküla 84 73 -11 

Vanamõisa 63 56 -7 

Kokku 1195 1056 -139 
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1.2.1 Sünnid, surmad, iive 
Sündide arv sõltub valla rahvastiku soolisest ja vanuselisest jaotusest, eriti sünnitusealiste 

naiste arvust. Sündide arv kõigub - sündimus oli kõrgem aastatel 2000-2002 (14-15 sündi 

aastas), madalam aastatel 2004-2005 (5 sündi aastas). Aastatel 2000-2012 sündis vallas kokku 

129 last, nendest 73 poissi (57%) ja 56 tüdrukut (43%) (joon. 5).  

 

 
Joonis 5. Sündide arv Ahja vallas sugude lõikes aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 
Aastatel 2003-2011 oli sündimus Ahja vallas madalam  Eesti keskmisest sündimusest. 

Maakonna lõikes on sündimus Ahja vallas osadel aastatel Põlvamaa keskmisest kõrgem 

(2000-2002, 2007, 2012), osadel madalam  (joon. 6). 

 

 
Joonis 6. Sündimuse üldkordaja aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 

Aastatel 2000-2012 suri Ahja vallas aastas keskmiselt 20 inimest. Suremuse tase aastate 

lõikes on  erinev – surmajuhtude arv kõigub 25-st (aastatel 2001 ja 2005) 15-ni (aastatel 2006 

ja 2011) (joon. 7). 

 

 
Joonis 7. Surmajuhtude arv Ahja vallas sugude lõikes aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 

Aastatel 2000-2012 suri  138  meest  (54% surmajuhtudest) ja 118 naist (46% 

surmajuhtudest).  
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Joonis 8. Suremuse üldkordaja aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 

Suremus Ahja vallas on enamikel aastatel kõrgem suremusest  Eestis ja Põlvamaal (joon. 8). 

 

Aastatel 2001-2012 oli iive Ahja vallas madalam Eesti keskmisest iibest. Põlvamaa 

keskmisega võrreldes oli iive vallas kõrgem aastatel 2006-2007  (joon. 9). Negatiivse iibe 

põhjuseks võib tuua madala sünnitamisaktiivsuse, kuigi selles eas naisi elab vallas küllaltki 

palju. Ahja valla iibe negatiivne number kahanes aastatel 2011-2012. 

 

 
Joonis 9. Loomuliku iibe kordaja aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 

1.2.2 Ränne 
Kõige tugevamini mõjutab rahvastiku piirkondlikku paiknemist siseränne1.  Eesti siserännet 

iseloomustab valdava tendentsina rahvastiku koondumine pealinnapiirkonda ja teistesse 

suurematesse linnapiirkondadesse. Samal ajal on muude maakonnakeskuste tagamaa rahvastik 

vähenenud. 

 

 
Joonis 10. Siseränne Ahja vallas aastatel 2000-2011. Allikas: ESA 

 

Aastatel 2000-2012 lahkus Ahja vallast aastas keskmiselt 31 inimest. Kõige rohkem  lahkus 

vallast inimesi 2002. aastal (45 inimest) ja 2004. aastal (43 inimest), kõige vähem 2000. aastal 

(14 inimest).  

                                                 
1
 Elukohavahetus Eesti ühest asustusüksusest teise. 
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Samal perioodil on valda elama tulnud aastas keskmiselt 25,6 inimest. Enam tuli valda uusi 

elanikke 2005. aastal (45 inimest) (joon. 10). 

 

 
Joonis 11. Siserände rändesaldo aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 
Rändes on aktiivsemad 25-29-aastased tööturul aktiivsed noored. Regionaalsed uuringud 

näitavad, et valdavaks põhjuseks, miks maapiirkondadest lahkutakse on tööpuudus ja madal 

palgatase. Enam inimesi on vallast lahkunud Tartumaale. 

 

 
Joonis 12 . Välisränne Ahja vallas aastatel 2000-2012. Allikas: ESA 

 

Välisrände osa rändes on väike (joon. 12). 

 

1.2.3 Demograafiline tööturusurveindeks 
Kuni 2004. aastani oli Ahja valla demograafiline olukord soodne - valla rahvastikus oli 

eelseisval kümnendil potentsiaalseid tööturule sisenejaid (5-14-aastaseid) rohkem (indeks üle 

1) kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langejaid (55-64-aastaseid).  

 

 
Joonis 13. Demograafilise tööturusurveindeks aastatel 2001-2013. Allikas: ESA 

 

Madala loomuliku iibe ja negatiivse rändesaldo on Ahja valla elanike seas  potentsiaalsete 

tööturule sisenejate arv langenud madalamaks vabariigi keskmisest tasemest (joon. 13).  
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1.3 Haridus 
Haridus mõjutab oluliselt inimeste tervist. Eriti suur on pikaajaliste haiguste risk nendel, kelle 

haridus piirdub põhiharidusega või jääb sellest madalamaks. Kõrgharitud inimestel on 

keskmiselt kaks korda vähem pikaajalisi haigusi ja igapäevategevusi piiravaid 

terviseprobleeme kui samas vanuses põhi- või madalama haridusega inimestel. Haridusest 

sõltuv haigusrisk on meestel kõrgem kui naistel. Haridus mõjutab inimeste tervisekäitumist 

maal rohkem kui linnas. Ahja vallas on kõrgharidusega inimeste osakaal madalam ning põhi- 

ja madalama haridusega inimeste osatähtsus kõrgem nii Eesti kui ka Põlvamaa keskmisest 

näitajast (joon. 14). 

 

 
Joonis 14. 20-aastaste ja vanemte Eesti ja Põlvamaa elanike haridus 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

Ahja valla 20-aastastest ja vanematest elanikest on enim põhiharidusega 65-aastaste ja 

vanemate vanusegrupis (joon. 15). 
 

 
Joonis 15. 20-aastase ja vanema elanikkonna haridus Ahja vallas 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

1.4 Rahvastiku terviseseisund 
Rahvastiku terviseseisundi hindamise üheks indikaatoriks on keskmine oodatav eluiga. 

 

 
Joonis 16. Eesti rahvastiku oodatav eluiga sünnimomendil 2010/2011. aastal. Allikas: ESA 
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REL 2011 andmetel oli Eesti naiste oodatav eluiga sünnimomendil 81 ja meestel 71 aastat. 

Maakondade vaheline erinevus rahvastiku elueas on suur - keskmine oodatav eluiga erines 

piirkonniti kuni 4,7 aastat (joon. 16). Oodatava eluea puhul on oluline ka selle kvaliteet. Eluea 

kvaliteeti mõõdab tervena elada jäänud aastate arv - osa elust, mis möödub ilma 

igapäevategevusi oluliselt piiravate pikaajaliste terviseprobleemideta. Maakondade lõikes on 

kõige väiksem tervelt elatud eluaastate arv iseloomulik Põlvamaa elanikele (44 aastat). 

 

1.4.1 Tervisekaotus 
Terviselõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel näitab 

tervisekaotus (kaotatud eluaastad 1000 elaniku kohta). Tervisekaotus on seega aeg, mida 

elanikud tervikuna oleksid saanud kasutada, kui haigusi ega enneaegseid surmasid ei esineks. 

 

 
Joonis 17. Tervise-, haigus- ja suremuskaotus aastates 1000 elaniku kohta 2006. aastal.  Allikas: TAI 

 

2006. aasta andmetel oli Ahja valla elanike tervisekaotus nii Eesti kui Põlva maakonna 

keskmisest suurem - 410 aastat. Haiguste ning vigastuste tõttu kaotati 240 aastat ja 

enneaegsete surmade läbi 170 aastat (joon. 17). Tervisekaotus on tihedalt seotud sotsiaal-

majandusliku olukorraga.  

 

Surma põhjustest on esikohal südame-veresoonkonna haigused, kasvajate osatähtsus on teisel 

ja õnnetused kolmandal kohal (joon. 18). 

 

 
Joonis 18. Surmad surmapõhjuse järgi 1000 elaniku kohta aastatel 2008-2012. Allikas: TAI 
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Aastatel 2008-2012 suri Ahja vallas 56% inimestest südame-veresoonkonna haiguste 

tagajärjel. Suremus vereringeelundite haigustesse (SVH) on Ahja vallas tunduvalt kõrgem 

Eesti keskmisest. Pahaloomulised kasvajad olid surma põhjusteks 13% juhtudest, 12% 

surmajuhtudest olid tingitud välispõhjustest (õnnetusjuhtumid, mürgitused, traumad). 

Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse (1 kuni 5 juhtu) ja välispõhjustesse (1 kuni 3 juhtu) 

Ahja vallas aastate lõikes kõigub.  

 

 

1.5 Valla eelarve 
Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad 

seaduste alusel iseseisvalt. Igal kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve. Eelarve suurusest 

olenevad omavalitsuse võimalused ja paindlikkus valla juhtimisel nii operatiivsel kui strateegilisel 

tasandil. 

 

 
Joonis 19.  Eelarve tulud Ahja vallas aastatel 2000-2012.  Allikas: ESA 

 

 

Üksikisiku tulumaks on kohalike omavalitsuste olulisimaks tuluallikaks. Üksikisiku 

tulumaksu laekumine eelarvesse aastatel 2000-2008 kasvas ca 2,5 korda. Samas oli 2008. 

aastal ka vallas üksikisikutulumaksu laekumine suurim. Seoses majanduskriisiga langes 

järgnevatel. aastatel valla eelarve tuludesse laekuv summa (joon. 19, joon.20).  
 

 
Joonis 20.  Eelarve tulud elaniku kohta aastatel 2000-2012.  Allikas: ESA 

Kuni 2008. aastani laekus Ahja valla eelarvesse tulusid Põlvamaa keskmisest rohkem, alates 

2009. aastast vähem (joon. 21). Maksud moodustasid 2012. aasta valla eelarve tuludest 38%,  

toetused 51% (joon. 21). 
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Joonis 21.  Ahja valla eelarve tulude allikad  aastal 2012.  Allikas: ESA 

 

 

51% Ahja valla 2012. aasta eelarve vahenditest kulus haridusele. Sotsiaalse kaitse kulud 

moodustasid 14% ning vabaaja- ja kultuuritegevusi toetati 13% ulatuses (joon.22).  
 

 
Joonis 22.  Ahja valla eelarve kulud  aastal 2012.  Allikas: ESA 

 

 

Kokkuvõte 
 

Ahja vald on pindalalt Põlvamaa väikseim vald (3% maakonna pindalast). Vallas elas seisuga 

01.01.2013 982 inimest (3,5% maakonna rahvastikust). Asustustihedus on maakonna 

keskmisest suurem - vallas elas keskmiselt ühel ruutkilomeetril 13,6 inimest (Põlva 

maakonnas 12,9 in/km²). Üle poole valla elanikest elab Ahja alevikus.  

 

Iive Ahja vallas on negatiivne. Vallas sündis keskmiselt aastas 10 last (sündimus oli enamikel 

aastatel madalam nii keskmisest sündimusest Põlvamaal kui ka Eestis) ja suri 20 inimest 

(suremus Ahja vallas on kõrgem keskmisest suremusest  Eestis ja Põlvamaal). Negatiivse iibe 

põhjuseks võib tuua madala sünnitamisaktiivsuse, kuigi selles eas naisi vallas on. 

 

Rändesaldo vallas on negatiivne. Aastatel 2000-2012 lahkus Ahja vallast aastas keskmiselt 31 

inimest. Paljud noored lahkuvad vallast Tartu linna ja Tallinna. Samal perioodil on valda 

elama tulnud aastas keskmiselt 25,6 inimest. 
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Joonis 23. 65-aastaste ja vanemate inimeste osatähtsus 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

Negatiivse iibe ja negatiivse rändesaldo tulemusena on Ahja valla elanike arv võrreldes 2001. 

aastaga vähenenud 222 inimese võrra (18%). Valla elanike arvu vähenemine on toimunud nii 

0-14-aastaste vanuserühma (-113 last) kui tööealiste elanike (-80 inimest) vähenemise 

tulemusena. Suureneb 65-aastaste ja vanemate inimeste osatähtsus (joon. 23).  

 

Ahja vallas on kõrgharidusega inimeste osakaal madalam ning põhi- ja madalama haridusega 

inimeste osatähtsus kõrgem Eesti keskmisest näitajast (joon. 24).  

 

 
Joonis 24. Kõrgharidusega inimeste osakaal Eestis 2011. aastal. Allikas: Geomedia 
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Hariduse nimel tasub pingutada, sest kõrgharidusega inimene teenib rohkem ja tõenäosus 

töötuks jääda on tal väiksem. Kõrgema haridustasemega inimesed on ka aktiivsemad 

ühiskondlikus elus osalejad, tervislikuma elulaadiga ning elavad kauem. Rohkem kui rahvus 

või elukoht linnas või maal mõjutab ka inimese tervist omandatud haridustase. Kõrgema 

haridustasemega isikute terviseprobleemideta eluiga on pikem. Väga suur on pikaajaliste 

haiguste risk nendel, kelle haridus piirdub põhiharidusega või jääb sellest madalamaks. 

Pikaajaajaline haigus või terviseprobleem oli 43%-l Ahja valla elanikel. Aastatel 2008-2012 

suri vallas 56% inimestest südame-veresoonkonna haiguste tagajärjel. Suremus 

vereringeelundite haigustesse (SVH) on Ahja vallas tunduvalt kõrgem Eesti keskmisest.  

 
Ahja valla eelarve tulud on kasvanud 621,5 tuhandelt eurolt 2003. aastal 1033,4 tuhandele eurole 

2012. aastal. Maksud moodustasid 2012. aasta valla eelarve tuludest 38%,  toetused 51%. 51% 

Ahja valla 2012. aasta eelarve vahenditest kulus haridusele. Sotsiaalse kaitse kulud 

moodustasid 14% ning vabaaja- ja kultuuritegevusi toetati 13% ulatuses kogu 2012. aasta 

eelarve vahenditest. 
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2 SOTSIAALNE SIDUSUS 
 

2.1 Tööturg 
2.1.1 Ettevõtlus 
Kohaliku majanduse seisundit mõõdetakse majandusüksusi ja loodud töökohti 

iseloomustavate näitajate kaudu. Ahja vallas oli seisuga 31.12.2012 81 majanduslikult 

aktiivset üksust
2
. Vallas tegutsevatest ettevõtetest on kõik mikroettevõtted (kuni 9 töötajat) 

(joon. 25). Mikroettevõtete arvu suurenemine 2010. aastal tuleneb seaduse muudatusest - 

alates 01.01.2010 on kõik FIE-d kohustatud end registreerima Äriregistris.  

 

 
Joonis 25 . Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted töötajate arvu järgi. Allikas: ESA 

 

Tulenevalt piirkonna traditsioonidest ja ressurssidest tegutseb registreeritud aktiivsetest 

ettevõtetest 50,6% (41 üksust) põllu- ja metsamajanduse valdkonnas (joon. 26). 

 

  
Joonis 26 . Üksuste/ettevõtete jaotus tegevusalade järgi 2012. aastal. Allikas: ESA 

 

Vallas oli seisuga 31.12.2012 registreeritud: 48 füüsilisest isikust ettevõtjat, 31 osaühingut, 20 

mittetulundusühingut, 7 omavalitsuse üksust, 1 tulundusühistu ja 1usaldusühing (joon. 27). 
 

 
Joonis 27. Statistilise profiili ettevõtete õiguslik vorm Ahja vallas 2012. aastal. Allikas: ESA 

                                                 
2
 Majanduslikult aktiivsete üksuste all peetakse silmas äriühingute, füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste ja 

mittetulundusühingute kogumit. 
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Ettevõtete arvu omavalitsusüksustes 2012. aastal kirjeldab joonis 28. 

 

 
Joonis 28. Ettevõtete arv omavalitsusüksustes 2012. aastal. Allikas: Geomedia 

 

 

2.1.2 Tööhõive 
Üksikisiku tulumaks on rikkus, mida osaliselt on võimalik ümber jaotada kohaliku 

elukvaliteedi edendamiseks ja avalike teenuste osutamiseks. Maksumaksjate arv on seotud 

rahvastiku soo- ja vanusjaotusega ning töise tegevusega hõlmatute arvuga piirkonnas. 

Maksumaksjate arv oli Ahja vallas kõrgeim 2008. aastal (39% elanikkonnast). 2009. aastal 

hakkas tööhõive seoses majanduskriisiga kaasnenud koondamiste ja pankrottide tõttu 

vähenema ja langes 2011-2012. aastaks vaadeldava perioodi madalaimale tasemele (joon. 29).  

 

 
Joonis 29. Maksumaksjad ja brutotulu saajad Ahja vallas. Allikas: ESA ja MTA 

 

 

Enamus majanduslikult aktiivsest valla rahvastikust on palgatöötajad (2011. aastal 72%). 

Teise suurema grupi Ahja valla hõivatutest moodustasid 2011. aastal töötud (joon. 30). 
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Joonis 30. Majanduslikult aktiivne Ahja valla rahvastik seisuga 31.12.2011. Allikas: ESA 

 

Ahja valla tööealise rahvastiku hõivatus (tööhõive määr
3
) on läbi aegade madalam nii Eesti 

kui Põlvamaa keskmisest. 2012. aastal oli vallas 50,3 hõivatut 100 tööealise (15–74-a) elaniku 

kohta. Majanduslikult aktiivsemal aastal (2008) oli hõivatus 52,2%. (joon. 31). 

 
 

 
Joonis 31. Tööhõive määr Eestis ja Põlvamaal aastatel 2006–2012. Allikas: ESA 

 

2.1.3 Keskmine brutopalk ja miinimumpalk 
Keskmine brutotulu kuus inimese kohta kirjeldab omavalitsuse suhtelist jõukust. Ahja valla 

palgatöötaja keskmine brutotulu oli 2012. aastal vaadeldava kümne aasta kõrgeim - 721 eurot, 

mis on 123 euro võrra madalam Eesti keskmisest palgast (joon. 32).  

 

  
Joonis 32. Keskmine brutopalk eurodes aastatel 2006-2012. Allikas: ESA 

 

Ahja valla keskmine brutopalk on küll madalam Eesti keskmisest brutopalgast, kuid 

ligilähedane Põlva maakonna keskmisele palgale (joon. 32).  

                                                 
3
 Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealises rahvastikus. 
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Aastatel 2006-2012 sai keskmiselt 21% Ahja valla maksumaksjatest miinimumpalka. 

Miinimumpalga saaja on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste grupp. Miinimumpalga 

saajate arv oli suurim 2010. aastal (29% maksumaksjatest) ja väikseim 2012. aastal (18% 

maksumaksjatest) (joon. 33).  

  
Joonis 33. Üksikisikutulumaksu maksjad ja miinimumpalga saajad Põlvamaal aastatel 2006-2012. 

Allikas: MTA 

 

2.1.4 Töötus 
Töötus

4
 on üks olulisematest terviseriskidest. Teades riski ja selle ulatust on omavalitsusel 

võimalus planeerida ja käivitada programme töötusega kaasnevate sotsiaalsete ja 

terviseriskide maandamiseks.  
 

 
Joonis 34.  Registreeritud töötus Ahja vallas aastatel 2003-2012. Allikas: Töötukassa 

 

Ahja vallas oli enim töötuid 2010. aastal - tegevuse lõpetas Wõro Kommerts. 2011. ja 2012. 

aastal on töötus hakanud vähenema (joon. 34). 
 

  
Joonis 35.Töötuse määr Põlvamaal ja Eestis aastatel 2001-2012. Allikas: ESA 

 

 

Töötute osakaal tööjõus (töötuse määr) Ahja vallas on kogu perioodi vältel olnud madalam nii 

Eestis kui ka Põlva maakonna vastavatest näitajatest. 2008. aasta ülemaailmne finants- ja 

majanduskriisi tulemusena suurenev töötus saavutas 2010. aastaks kõrgeima taseme (joon. 

35).  

                                                 
4
 Töötu on isik, kes ei tööta mitte kusagil, on töö leidmisel valmis kohe tööd alustama; otsib aktiivselt tööd. 
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2.2 Sotsiaalne kaitse 
 

2.2.1 Ravikindlustus  
Eesti Haigekassa rahastab kindlustatud isikutele osutatavaid ambulatoorseid ja statsionaarseid 

tervishoiuteenuseid ning maksab teatud sihtgruppidele hüvitisi (nt ajutise töövõimetuse 

hüvitis, ravimikompensatsioon jne) . 

 

 
Joonis 36. Ravikindlustusega hõlmatud inimeste osakaal Põlvamaal aastatel 2004-2012. Allikas: EHK 
 

Ahja vallas oli kõige enam ravikindlustatuid inimesi 2010. aastal (1006 inimest) ja kõige 

vähem 2012. aastal (950 inimest). Ahja valla rahvastiku kindlustatus ravikindlustusega on 

Eesti keskmisest madalam (joon. 36). 

 

 
Joonis 37. Kindlustatud kindlustusaluse järgi Ahja vallas seisuga 31.12.2012. Allikas: EHK 

 

Kõige rohkem inimesi on saanud ravikindlustuse võrdsustatud isiku
5
 staatuse läbi - 2012. 

aastal 519 inimest (55% kindlustatutest). 381 inimest (40%) oli kindlustatud tööandja poolt 

või füüsilisest isikust ettevõtjad maksid ise enda eest sotsiaalmaksu. 5% valla elanikest oli 

2012. aastal kindlustatud riigi poolt
6
.  

 

Riigieelarvest rahastatakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele kiirabi ja vältimatut abi. 

Ravikindlustusega katmata isikute tervishoiukulusid on vald osaliselt katnud oma eelarvest.  

 

 

2.2.2 Puudega ja töövõimekaotusega inimesed 
Ahja valla tööealiste (16-62-aastaste) inimeste seas oli kas osaliselt või täielikult töövõime 

kaotanud inimeste arv suurim 2011. aastal. Aastatel 2012-2013 on püsiva töövõime kaoga 

inimeste arv langenud (joon. 38). 

                                                 
5
 Isik kuni 19-aastaseks saamiseni, õppurid teatud vanuseni, riikliku pensioni saajad, rasedad. 

6
 Kaitsejõududes ajateenistuses olev ajateenija; tööturutoetuste saajad, töötukindlustushüvitise saaja; 

kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab lapsi (teatud vanuseni); isikud kelle eest kohalik omavalitsus 

maksab sotsiaalmaksu. 
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Joonis 38. Puudega ja töövõimekaoga inimesed Ahja vallas aastatel 2005-2013. Allikas: SKA 

 

Kõige enam on puudega inimesi 63-aastaste ja vanemate valla elanike hulgas. Alates 2006. 

aastast on puuetega inimeste arv  vanusegrupis langenud. 2005. aastaga võrreldes on üle kahe 

korra langenud ka puuetega inimeste arv tööealiste elanike hulgas (joon. 38). 

 

2.2.3 Sotsiaaltoetused ja teenused 
Toimetulekutoetus on riiklik sotsiaaltoetus, mida on õigus saada puudust kannataval üksi 

elaval isikul või perekonnal. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu igaks 

eelarveaastaks. Toimetulekupiiri määr 2012. aastal on 76,70 eurot. Toetuse vahendid on 

sihtotstarbelised ja eraldatakse kohalikele omavalitsustele.  

 

 
Joonis 39. Rahuldatud toimetulekutoetuste taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks Ahja vallas 

aastatel 2001-2012. Allikas: ESA  

 

Kõige enam maksti Ahja vallas toimetulekutoetust 2001. aastal (606 toetust), väikseim 

toetuste arv oli 2008. aastal (joon. 39). Seoses üldise majanduse tõusuga ja töötuse 

vähenemisega vähenes Ahja vallas toimetulekutoetuse saajate arv aastatel 2006-2008. 

Aastatel 2009-2011 aga toimetulekusaajate arv suurenes. Toetuse saajad on vaesusriskis 

elavad inimesed. 

 

 
Joonis 40. Väljamakstud toimetulekutoetus elaniku kohta aastatel 2001-2012. Allikas: ESA 
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 Ahja vallas ühe elaniku kohta väljamakstud toimetulekutoetuse summa on enamikel aastatel 

Eesti keskmisest kõrgem (v.a. 2002. aasta). Ühe elaniku kohta maksti enam toetust 2003. ja 

2011. aastal (joon. 40).  

 

Ahja valla eelarvest elanikele makstavaid sotsiaaltoetusi kirjeldab tabel 2. Kõige enam kasutatakse 

toetuste raha eakate ja puuetega inimeste hooldajatele igakuise toetuste maksmiseks (52 

hooldatavat; 16617 eurot). Järgmine arvuliselt suurem toetus on jõulupakid (159 eakat ja 

puudega inimest ning 95 last; summa 1550 eurot).   
 

Tabel 2. Ahja valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 2012. aastal 

Toetuse/teenuse liik 

  

Piirmäär € 

  

Osutatud/eraldatud 2012. aastal 

saajate arv summa 

Eakatele ja puuetega inimestele  

Küttepuude ostu toetus    95.87 4     383.48 

Hooldajatoetus   52 16617.12 

Majanduslikult raske olukord    63.91 19   1356.47 

Jõulupakid   159   1062.05 

Prillitoetus   7     449.10 

Invavahendi soetamine   4     322.52 

Matusetoetus  127.82 18   2300.76 

Peretoetus  

Sünnitoetus   17   2684.23 

Koolitoetused   

Lapse I klassi astumise toetus   63.91 7    447.37 

Koolilõputoetus keskhariduse saajale 127.82 11  1406.02 

Eduka õpilase toetus   17    640.00 

Eduka koolitöötaja toetus   6    480.00 

Pikapäevatoidu toetus   21    527.68 

Jõulupakid koolieelikutele ja kuni 5.kl 

õpilastele 

  95    487.92 

Tervisega seotud kulutuste katmine  

Prillide soetamise toetus kuni 18.a   5    359.53 

Ravikindlustuseta isikute meditsiiniline abi 2000(aastaks) 13    241.49 

Ravikindlustuseta isikute hambaravi 415(aastaks) 1      65.47 

Tulekahjus või loodusjõudude läbi 

kannatanu toetus 

95.87 iga kahju 

kannatanud 

pereliikme kohta 

    

 

Muudest toetustest maksti eakatele ja puuetega inimestele  enam matusetoetust ja toetust seoses 

raske majandusliku olukorraga (joon. 41). 

 

  
Joonis 41. Ahja valla eelarvest makstud sotsiaaltoetused 2012. Aastal. Allikas: Ahja VV 



 

 24 

Koolitoetustest on enam makstud toitlustamisetoetust pikapäevarühmas käijatele ja toetust 

koolilõpetajatele, kes omandasid keskhariduse (joon. 41 ja joon. 42).  

 

 
Joonis 42. Ahja valla eelarvest makstud sotsiaaltoetused 2012. Aastal. Allikas: Ahja VV 
 

Ahja vallas osutatakse elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid: 

1. sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ja 

seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel 

edaspidise toimetuleku soodustamiseks; 

2. eluasemeteenus – eluruumi andmine isikule või perekonnale, kes ei ole võimeline seda 

endale või perekonnale võimaldama. Vallas on viie korteriga sotsiaalelamu, kus kõik korterid 

on asustatud. 

3. hooldamine perekonnas – isiku hooldamine kirjaliku lepingu alusel sobivas perekonnas, 

kelle liikmete hulka ta ei kuulu.  

4. hooldamine hoolekandeasutuses – isiku hooldamine hoolekandeasutuses, kus tagatakse 

tema eale ja seisundile sobiv hooldus. MA Ahja Hooldekodus osutatakse teenust 15 vanurile 

või puudega isikule. Kohtade olemasolu korral saavad seda teenust kasutada ka isikud 

väljastpoolt Ahja valda; 

 

 
Joonis 43. Ahja valla SK kulud 2012. aastal. Allikas: Rahandusministeerium 

 

Valla 2012. aasta sotsiaalse kaitse kulud (edaspidi SK) olid 146121 eurot (13,7% kogu valla 

eelarve kuludest). Kõige suurem osa vahenditest (63%) kasutatakse eakate inimeste tarbeks - 
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61% eakate hooldamiseks hooldekodudes ja 2% erinevateks toetusteks, teenusteks ning 

eakate tegevuse toetamiseks. 17% vahenditest kulus toimetulekutoetuse maksmiseks. 12% 

kuludest kasutatakse hooldaja- ja muude toetuste maksmiseks ning teenuste osutamiseks 

puuetega inimestele. Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kulud moodustavad 5%. Lastega 

peredele makstakse erinevaid toimetulekut soodustavaid toetusi (joon. 43). 

 

2.3 Kogukonna kaasatus 
Kogukonnad moodustuvad peaasjalikult ühtse identiteedi ja ühise suurema tõmbekeskuse 

põhjal toimivad koostöö- ja ühisettevõtmised. Tegutsemise üheks motivaatoriks on oma 

inimeste ja nende tegemiste tunnustamine. Ahja vallas jagatavad tunnustused ja tiitlid on 

järgmised:  

 Kaunis Kodu; 

 Tublide õpilaste ja koolitöötajate tänamine ja premeerimine;  

 Vabariigi aastapäeval on tänatud tublisid tegijaid Ahja vallas; 

 Vallavanema tänukirjaga tunnustatakse erinevatel põhjustel äramärkimist väärivaid 

kodanikke kogu aasta jooksul.  

 

Viimase kümnekonna aasta jooksul on tekkinud mittetulundusühinguid, kuhu kuuluvad 

kohalikud inimesed, kes soovivad aidata kaasa küla seltsielu elavdamisele ja koostegevusele, 

kogukonna ajaloo jäädvustamisele ja kultuuripärandi hoidmisele, heakorratööde tegemisele 

jne.. Kirjutatud on projekte investeeringuteks ja mitmesuguste tegevuste finantseerimiseks-

korrastatud on Ahja järve äärne ujumiskoht koos võrkpalliplatsiga, rajatud on korvpalliplats, 

üritusega “Laulavad Ahja tähed“ korjati raha saks-silla remondiks. Tegutsevad MTÜ-d on: 

Ahja valla spordiklubi “Sipelgas”, MTÜ AVAR, MTÜ Ahja Kultuuriselts „Aya Häärber“.  

 

Kohalikus koolis on loodud õpilasomavalitsus, mille kaudu saavad noored oma seisukohti 

esitada. Koolis ja lasteaias tegutsevad hoolekogud, kelle kaudu on elanikkonnal võimalus 

valitsusele või volikogule ettepanekuid teha. 

 

Vallal on interneti koduleht www.ahja.ee ja paberkandjal ajaleht Ahja valla teabeleht. Läbi 

kohaliku väljaande ja kodulehe vahendatakse olulist teavet- uudiseid, sündmusi, reklaami jne. 

 

 

Kokkuvõte 
 

Ahja valla 81 majanduslikult aktiivset üksust on kõik kuni 9 töötajaga mikroettevõtted, 

nendest 41 tegutseb põllu- ja metsamajanduse valdkonnas.  

 

Maksumaksjate arv aastate lõikes kõigub. Maksumaksjaid oli Ahja vallas enam 2008. aastal – 

426 (39% elanikkonnast). 2009. aastal hakkas tööhõive seoses majanduskriisiga kaasnenud 

koondamiste ja pankrottide tõttu vähenema ning aastatel 2011-2012 oli vallas 368 

maksumaksjat. Enamus majanduslikult aktiivsest rahvastikust on palgatöötajad.  

 

Ahja valla tööealiste elanike tööhõive on Eesti keskmisest madalaim. 2012. aastal oli vallas 

50,3 hõivatut 100 tööealise (15–74-a) elaniku kohta. Majanduslikult aktiivsemal aastal (2008) 

oli hõivatus 52,2%.  

 

REL 2011 andmetel oli seisuga 31.12.2011 Ahja vallas 597 mitteaktiivset elanikku, nendest 

suurema grupi moodustasid pensionärid (joon. 44). 
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Joonis 44. Mitteaktiivne rahvastik Ahja vallas 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

Ahja valla palgatöötaja keskmine brutotulu kuus oli 2012. aastal viimase kümne aasta 

kõrgeim - 721 eurot, mis on 121 euro võrra madalam Eesti keskmisest ja 10 euro võrra 

madalam Põlva maakonna keskmisest palgast. Aastatel 2006-2012 sai keskmiselt 21% Ahja 

valla maksumaksjatest miinimumpalka. Miinimumpalga saajate arv oli suurim 2010. aastal 

(29% maksumaksjatest). Miinimumpalga saajate osakaal oli 2012. aastaks langenud 18%-le. 

 

 
Joonis 45. Põlvamaa elanike peamised elatusallikad valdade lõikes 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

REL 2011 andmetel oli 27,7% Ahja valla elanike peamiseks elatusallikaks palk. Kõige enam 

inimesi (37,6%) elatus peamiselt pensionist (joon. 45). 

 

Töötuse määr Ahja vallas on madalam nii Eestis kui ka Põlva maakonna vastavatest 

näitajatest. Ahja vallas oli enim töötuid 2010. aastal kui lõpetas tegevuse Wõro Kommerts.  
 

Kõige rohkem Ahja valla inimesi on saanud ravikindlustuse võrdsustatud isiku  staatuse läbi 

(erinevate pensionite saajad, lapsed, töötud jne). Samas on elanike hulgas vähenenud nii 

töövõimekaoga kui puuetega inimeste arv. 
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Ahja valla sotsiaalse kaitse kulud ühe elaniku kohta on suured (joon. 46). 63% rahalistest 

vahenditest kasutatakse eakate inimeste tarbeks (sh. 61% eakate hooldamiseks 

hooldekodudes). 

  

 
Joonis 46 . Sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta. Allikas:Geomedia 

 

Abivajajatele osutatakse järgmisi teenuseid: sotsiaalnõustamist, perekonnas hooldamise, 

transpordi-, sotsiaaleluruumide teenuseid. Muid nõustamisteenuseid ostab omavalitsus 

vajadusel teistelt asutustelt. 

 

Viimase kümnekonna aasta jooksul on tekkinud mittetulundusühinguid, kuhu kuuluvad 

kohalikud inimesed, kes soovivad kohaliku elu edendamisele kaasa aidata.  
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3 LAPSED JA NOORED 
 

Tervisekasvatus on üks osa kasvatuse üldprotsessist. Alustades tervisekasvatusliku tööga 

varases eas, väldime tervisekäitumise vigu hilisemates etappides.  

 

3.1 Sihtgrupi dünaamika  
Ahja valla 0-19-aastaste elanike arv kahaneb kiiresti alates 2004. aastast - laste ja noorte arv 

aastatel 2000-2013 on vähenenud 134 võrra (ca 58%), keskmiselt 9,6 last aastas (joon. 47).  

 

 
Joonis 47. 0-19-aastaste elanike arv Põlva maakonnas aastatel 2000-2013

7
 Allikas: ESA 

 

0-4-aastaste laste arv vallas oli väikseim 2007. aastal. 5-9-aastaseid lapsi on 2013. aastal ca 

kaks korda vähem kui 2000. aastal. 2013. aastaks on kaks vanemat vanusegruppi arvuliselt 

võrdsed (joon. 48). 

 

 
Joonis 48. 0-19-aastaste elanike arv arv vanusegrupiti Ahja vallas aastatel 2000-2013. Allikas: ESA 

 

3.2  Laste ja noortega tegelevad haridusasutused 
Ahja  valla territooriumil asub lasteaed Illikuku.  Lasteaias on kaks rühma - üks 20 lapsega 

rühm on põhimajas ja koolieelikute rühm (7 last) tegutseb alates 2012. aastast koolimajas, kus 

nende käsutuses on kaks renoveeritud klassiruumi. Käesoleval ajal töötab lasteaias 3 

lasteaiaõpetajat, üks lasteaiaõpetaja-logopeed, kaks lasteaiaõpetaja abi, 1 muusikaõpetaja ja 

juhataja. Lasteaias on 28 kohta, lapsi käib lasteaias aga 31, sest osa lapsi on lasteaias osaajaga 

(2-3 päeva nädalas, vanema nõusolekul). 

 

Ahja vallas elas seisuga 01.01.2013 46 2-6-aastast last, nendest käib lasteaias 31 (67%). 

Lasteaias käivate laste arv aastatel 2004-2012 on suurenenud 11 lapse võrra. Lasteaias 

korraldatakse erinevaid üritusi ja koolitusi nii lastele kui ka lapsevanematele.  

                                                 
7
 Andmed seisuga 1. Jaanuar. 
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Friedebert Tuglase nim Ahja Koolis õppis 01.09.2012. aasta seisuga 70 õpilast. Põhikooli 

lihtsustatud õppekava järgi õppivatele lastele on avatud abiklass, õpilastele pakuvad tuge 

logopeed, loodud on ka parandusõppe võimalus. Tugiõpet aitavad teostada lisaks 

aineõpetajatele parandusõppe õpetajad, eripedagoog ja pikapäevarühma õpetaja. Koolis 

tegutseb palju erinevaid huviringe. 

Õpilaste arv alg- ja põhikooli astmes perioodil 2002-2012 vähenes 88 õpilase võrra (56%), 

s.o. keskmiselt 8 õpilast aastas (joon. 49).  

 

 
Joonis 49. Õpilaste arv koolis aastatel 2002-2012. Allikas: Ahja Kool 

 

Põhikooli lõpetajad jätkavad õpinguid kas kutsekoolides või Tartu linna  gümnaasiumites. 

 

3.3 Lastele ohutu ja tervislik elu- ja õpikeskkond 
Ahja lasteaed ei ole liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga. Samas 

kaasatakse lasteaeda maakondlikku TEL võrgustiku tegevustesse. 2008. aastal rekonstrueeriti 

Ahja lasteaia hoone - siseviimistlus, tehnovõrgud. Sellega muutus laste ja töötajate elu- ja 

õpikeskkond tunduvalt paremaks. Rühmades on uued toolid, lauad, riidekapid, voodid koos 

voodiriietega ja kapid õppematerjalide tarvis. 

 

Fr Tuglase nim Ahja Kool on Tervist Edendav Kool (TEK) 2002. aastast. Koolis toimub 

koordineeritud, järjepidev ja eesmärgistatud tegevus, et: 

- tõsta kooli teadlikkust tervist toetava keskkonna loomise võimalustest ja teedest;  

- muuta kooli suhtumist tervistedendava koolikeskkonna arengusse; 

- motiveerida kooli tervisepoliitika rakendamisele ja tervist edendava tegevuse 

integreerimisele õppekavades ja igapäevaelus. 

 

Kool sai CO2 programmi raames fassaadi ja vahelagede soojustuse.  

 

Ahja alevit läbib Tartu-Räpina maantee, mille kaudu laste turvaline kooli jõudmine ei ole 

tagatud, kuna liiklustihedus on küllatki suur. Inimeste turvalisemaks liikumiseks on rajatud 

ülekäigurajad kooli ja lasteaia juurde. Kergliiklustee ehituse I etappi  planeeritakse alustada 

2014. aastal.  

 

Oluliseks ohuks on Ahja alevikus ka mitme järve olemasolu, millest üks asub vahetult kooli 

ees. Koolis ja lasteaias on korraldatud erinevate ametkondade osalusel ohutuspäevi. 

 

Terviseteenuseid osutavad valla elanikele perearst ja pereõde ning hambaarst.   
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3.4 Lastele ja noortele suunatud tegevused 
3.4.1 Huviringid  
 
Tabel 2. Huviringid koolis. Allikas: Fr Tuglase nim Ahja Kool 

Ring Tegevused 

 

Kunstiring 
On edukalt tegutsenud juba 10 aastat. Selle aja jooksul on osa võetud 

väga paljudest maakondlikest ja vabariiklikest joonistusvõistlustest, 

40 nendest on kunstiringi jaoks lõppenud auhinnaliste kohtadega. 
 

Loodusring 
Ringi tegevuse eesmärk: arendada õpilaste vaatlusoskust, 

analüüsivõimet, järelduste tegemise oskust, oskusi iseseisvaks ja 

meeskonnatööks. Õpitakse tundma eluta ja elus loodust, uuritakse 

iseennast, vaadeldakse elu läbi mikroskoobi, tehakse katseid. 

Võimalusel korraldatakse õppekäike. 
 

Muusikaringid 

Huvilistel on pärast tunde võimalik osaleda erinevates muusikaringides. 

Muusikaringide eesmärgiks on laiendada õpilaste silmaringi ja äratada huvi 

muusikamaailma vastu. Muusika abil on võimalik arendada rütmi- ja 

harmooniatunnetust, koordinatsioonivõimet, mälu, teravdada mõtteerksust 

ning avardada emotsioonide skaalat. 

Tantsurühm "Keeris" Tegutseb 2001. a sügisest. Praeguseks on "Keerise" ühest rühmast 

välja kasvanud kaks rühma. Tegutsemisaastate jooksul on edukalt 

osaletud Põlva Kultuurikeskuse üritusel „Talvetantsud“, samuti 

„Koolitantsu“ maakondlikel ja piirkondlikel ülevaatustel ning oma 

kooli ja kultuurimaja üritustel. Traditsiooniks on saanud ka 

igakevadised kontserdid koos naisrühmaga "Roosi". 

Lisaks korraldatakse koolis järgmisi traditsioonilisi üritusi: tarkusepäev, lilleseade võistlus, 

Mihkliks löömine, jänesteks ristimine, sügismatk/spordipäev, ˝Nunnu˝ konkurss, õpetajate 

päeva tähistamine, isadepäev, jõululaat, advendihommikud, jõulupeod, sõbrapäev, vastlapäev, 

Vabariigi aastapäev, Tuglasele pühendatud maakondlik omaloomingu konkurss, kooli 

sünnipäev, Väikse Illimari valimine, emakeelepäev, kevadkontsert, tutipäevad, direktori 

vastuvõtt, lõpupäevad, spordipäevad, õpilastööde näitus. 

Koolil on oma infoleht ˝Koolipress˝, mis kajastab koolielu, üritusi, sündmusi, reisikirjeldusi, 

teateid. Autoriteks on õpilased ise. 

 

3.4.2 Liikumisharjumuse kujundamine 
Vallas on olemas staadion, kus viiakse sobivate ilmadega läbi kooli kehalise kasvatuse tunde 

ja mängitakse jalgpalli. Uue spordihoone valmimisega 2005. aastal paranesid oluliselt 

võimalused liikumisharrastustega tegelemiseks. Koolis toimuvad kaks korda nädalas 

pallimängu treeningud (esmaspäeval tüdrukud - II-V klass; neljapäeval poisid - I-IV klass). 

Õpitakse ja harjutatakse korvpalli, jalgpalli, käsipalli, saalihokit. Eesmärgiks on selgeks teha 

nende spordialade algtõed, et lapsed suudaksid lihtsustatud reeglitega neid pallimänge 

mängida. Spordihoone juurde rajati ka korvpalliplats. 

 

3.4.3 Noortekeskus 
Alates 2001. aasta oktoobrikuust tegutseb Avatud  Ahja Noortekeskus. Keskuse tegevust 

juhatab noorsootöötaja – Avatud Noortekeskuse juhataja. Noortekeskuse juhataja korraldab 

keskuse tegevusi, koostab, juhib ja viib ellu antud valdkonna projekte. Avatud noortekeskused 

toetavad noorte omaalgatust ja loovad koostöös noortega võimalusi huvitavateks ja 

arendavateks tegevuseks. Noortekeskus on avatud nädalas vähemalt 20 tundi. Läbi 

Noortekeskuse toimub infovahetus, peetakse infopäevi, seminare ning loenguid, korraldatakse 

üritusi ning erinevaid koolitusi. Lisaks sellele pakub Ahja Avatud Noortekeskus mitmeid 
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erinevaid võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks (mängida piljardit, lauatennist, 

lauamänge, musitseerida, turvalises õhkkonnas suhelda sõpradega jne). Väga populaarseks on 

kujunenud suvine õpilasmaleva töörühm, mis on mõeldud õpilastele alates 13. eluaastast. 

Malevas tehakse heakorra- ja haljastustöid valla haljasaladel, pargis, kalmistul ja teistel valla 

objektidel. 

  

Päevas külastab noortekeskust 25-30 noort, s.o. 10% kogukonna noortest, ürituste ajal (s.o. 

nädalavahetustel) kuni 30%.  

 

Vallavalitsuse eelarvest kaetakse noorsootöötaja töötasu ja keskuse majanduskulud (vesi ja 

kanalisatsioon, küte, prügi). Projektide kaudu (Hasartmängumaksu Nõukogu, maakonna 

tervisenõukogu, Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium) taotletakse lisaraha erinevateks 

tegevusteks. 

 

3.5 Koolikohustuse mittetäitmine
8
 

Alaealiste komisjonis on üheksa vahendit, millega süütegu sooritanud last mõjutada saab. 

Nendest leebeim on hoiatus ning äärmuslikem erikooli suunamine.  

 

 
Joonis 50. Alaealiste komisjonis arutatud juhtude arv aastate lõikes. Allikas: Põlva MV  

 

Komisjonis oli aastatel 2007-2012  arutlusel kokku 16 esmas- ja 5 korduvjuhtu. Enam oli 

juhtusid komisjonis 2007. ja 2010. aastal (joon. 50).  Samas tuleb märkida, et alaealiste 

komisjoni suunatud juhtude arv oleneb eelkõige koolide, noorsoopolitsei ja prokuröri 

töömeetoditest.  

 

 
Joonis 51. Alaealiste komisjonis juhtude arv vanuse ja aastate lõikes. Allikas: Põlva MV 

 

                                                 
8
 Koolikohustuse mittetäitmine on Riigikontrolli 2007. aasta auditi põhjal järgmistel juhtudel: koolikohustuslik 

laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja; õpilane puudub regulaarselt õppetööst (on puudunud põhjendamata 

enam kui 20% tundidest ühe õppeveerandi jooksul); põhihariduseta õpilane katkestab õpingud; õpilane ei suuda 

omandada õppekava. 
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Kõige rohkem on nii esmas- kui korduvjuhtudena saadetud komisjoni 12-aastaseid (5 juhtu) ja 

16-aastaseid  noori (4 juhtu) (joon. 51). 2007. aastal oli komisjonis ka üks 11-aastane õpilane.  

 

3.6 Noorte süüteod 
Noorte süütegude

9
 arv sõltub eelkõige kontrolli aktiivsusest. Alaealiste süütegude arv Ahja 

vallas oli kõrgeim 2008. aastal (36). Süütegudest keskmiselt 78% moodustavad väärteod 

(joon. 52).  

 

 
Joonis 52. Alaealiste süüteod Ahja vallas aastatel 2005-2013.  Allikas: PPA 

 

Vaadeldava perioodi enam esinenud väärtegudeks oli liiklusseaduse (LS) rikkumine. Noored 

panid toime keskmiselt aastas 5,6 liiklusseaduse rikkumist, enim 2009. aastal. Teiseks 

sagedasemaks väärteoks oli alkohoolse joogi tarbimine või omamine (AS), keskmiselt 5 juhtu 

aastas. Kolmandaks noorte sagedasemateks väärtegudeks on karistusseadustiku (KarS) 

rikkumine (joon. 53). 

 

 
Joonis 53. Alaealiste väärteod rikkumiste lõikes Ahja vallas aastatel 2005-2013. Allikas: PPA 

 

 

Levinumad süüteod karistusseadustiku raames on varavastased väärteod (70% rikkumistest) 

ja avaliku korra rikkumised (26% juhtudest). Kehalise väärkohtlemisese juhte on vaadeldava 

perioodi vältel registreeritud ainult üks (joon. 53). 

                                                 
9
   Süütegu on üldmõiste ja tähendab KarS-is või muus seaduses sätestatud karistatavat tegu. Süüteod liigitatakse 

kuritegudeks ja väärtegudeks. 
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3.7 Kooliõpilaste tervis, kehakaal ja kehaline aktiivsus 
Vähene kehaline aktiivsus õpilaste kasvu- ja arenguperioodil võib põhjustada mitmetes 

arenguvaldkondades tõsiseid terviseprobleeme. Näiteks vähese liikumise tagajärjeks pole vaid 

puudulik liigutuslik pagas ja kehatunnetus, vaid ilmnevad ka häired hingamiselundkonnas ja 

südame-veresoonkonnas.  
 

 
Joonis 54. Oma tervist heaks või üsna heaks hinnanud laste osakaal. Allikas: TAI 

 

Kooliõpilaste tervise, kehakaalu ja kehalise aktiivsuse kohta puuduvad eraldi andmed Ahja 

valla ja Põlva maakonna kohta ja me saame tugineda ainult Kooliõpilaste tervisekäitumise 

uuringule (HBSC)
10

. HBSC põhjal hindas oma tervist heaks või väga heaks 87,8%  11-15-

aastastest Lõuna-Eesti koolilastest (Eestis 86,6%) (joon. 54). Rahuldava tervisehinnanguga 

lapsi oli 11,4% ja väga halvaks hindas oma tervist 0,8% Lõuna-Eesti koolilastest. Tüdrukud 

olid oma tervise suhtes kriitilisemad kui poisid. 

 

Kooliõpilaste kehakaalu hinnatakse kehamassiindeksi (KMI)
11

 või kehamassiindeksi  

hinnangu
12

 alusel. Rasvunuid on meie õpilaste hulgas väga vähe, seepärast käsitletakse neid 

ülekaaluliste rühma osana.  

 

  
Joonis 55. Ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal. Allikas: TAI 

 

Lõuna-Eesti noorte hulgas on ülekaalulisi Eesti keskmisest vähem (joon. 55). Ülekaalulisuse 

ja rasvumise esmaseks põhjuseks on tasakaalu puudumine energia omastamise ja selle 

kulutamise vahel, mis kaasneb järjest sageneva istuva eluviisiga. Istuvat eluviisi ja vähest 

kehalist aktiivsust peetakse olulisemateks laste ülekaalulisuse ja rasvumise põhjustajateks. 

Kehakaalu kontrolli all hoidmiseks viimasel 12 kuul muutsid toitumist või muid harjumusi 

22,4% Lõuna-Eesti õpilastest (11,9% poistest, 32% tüdrukutest). 

 

Kehaline aktiivsus on igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mõneks 

ajaks hingeldama. Kehalise tegevuse hulka võib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde 

koolis, sõpradega mängimist või kooli kõndimist. Kehalise tegevus on ka jooksmine, 

kiirkõnd, rula- ja rattasõit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli või korvpalli mängimine. 

                                                 
10

 Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuringu (HBSC) järgi on Eesti jaotatud piirkondadeks. Põlva maakond kuulub 

ühte gruppi Jõgeva-, Tartu-,  Valga- ja Võrumaaga. Õpilaste vanused: 11-, 13- ja 15-aastaste vanuserühmad. 
11

 KMI = kehakaal (kg) / pikkus(m)². 
12

 Kehamassiindeksi hinnang antakse Cole jt. poolt väljatöötatud noorukite üle kaalulisuse/ rasvumise  ja 

alakaalulisuse KMI kriteeriumi te järgi. 



 

 34 

 

 
Joonis 56. Õpilaste kehaline aktiivsus. Allikas: TAI 

 

Lõuna-Eesti noorte kehaline aktiivsus on Eesti keskmisest küll natuke kõrgem, kuid võrreldes 

2005/2006 aastaga langenud (joon. 56). Uuringute andmetel arvuti kasutamise sagedus ja 

kestus ning sõprade arv ei mõjuta 11–15-aastaste õpilaste vaba aja mõõdukat ja intensiivset 

kehalist aktiivsust. 2009/2010. aasta uuringu põhjal vähenes 5-7 päeval nädalas kehaliselt 

aktiivsete õpilaste osakaal (joon. 57). Samas on soovitatav, et lapsed osaleksid mõõduka kuni 

tugeva intensiivsusega kehalises tegevuses iga päev vähemalt 60 minutit. 

 

 
Joonis 57. Õpilaste kehalise aktiivsuse sagedus. Allikas: TAI 

 

3.8 Sõltuvusainete tarvitamine 
3.8.1 Suitsetamine 
Alates 1995. aastast iga nelja aasta järel läbiviidav uuring annab ülevaate Euroopa riikide 15- 

16-aastaste kooliõpilaste alkoholi, tubaka ja illegaalsete uimasite tarvitamisest. Uuringud on 

näidanud, et mida varem proovib laps esimest korda suitsu tõmmata, seda suurem on 

tõenäosus, et temast saab 15-aastasena regulaarne suitsetaja.  

 

Suitsetamist proovinud 11-15-aastaste noorte osakaal võrreldes 2005/2006. aastaga on 

vähenenud. Lõuna-Eesti noored on proovinud suitsetamist Eesti keskmisest vähem (joon. 58).  

 

 
Joonis 58. Suitsetamist proovinud kooliõpilased. Allikas: TAI 
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Vesipiibu suitsetamise populaarsus noorte hulgas on viimastel aastatel kasvanud. On levinud 

arvamus, et vesipiip ei kahjusta tervist, mistõttu vanemad suhtuvad sellesse leebemalt või 

isegi soosivalt. Uuringud on aga näidanud, et vesipiipu suitsetades satub organismi ja 

ümbritsevasse keskkonda tunduvalt rohkem vingugaasi (CO) kui sigaretti suitsetades ning  

vesipiip suurendab südameinfarkti riski sarnaselt sigarettide suitsetamisega. Joonisel 59 on 

toodud vesipiipu suitsetavate õpilaste vanuseline jaotus – peaaegu pooled vesipiipu 

suitsetavad õpilased on 15-aastased. 

 

 
Joonis 59. Vesipiipu suitsetavad Lõuna-Eesti õpilased vanuse ja sugude lõikes. Allikas: TAI 

 

3.8.2 Alkohol 
Noorukite hulgas on laialt levinud alkoholi tarvitamine. Noorte alkoholi tarvitamist 

seostatakse vigastuste, liiklusõnnetuste, enesetappude, depressiooni, õppimisvõime languse, 

vägivalla, vägistamise ja kaitsmata vahekordadega, millest viimased suurendavad omakorda 

riski nakatuda HIV-i ja teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. 

 

 
Joonis 60. Alkoholi proovimise kogemus. Allikas: TAI 

 

Alkoholi proovinud noorte osakaal võrreldes 2005/2006 aastaga on langenud. Lõuna-Eesti 

noored on proovinud alkoholi Eesti keskmisest rohkem. (joon. 60).  

 

 
Joonis 61. Lõuna-Eesti noorte alkoholi tarvitamise sagedus 2009. aastal. Allikas: TAI 

 

Iga kuu või tihedamini tarvitas alkoholi 24,5% noortest (joon. 61). Noored tarbivad peamiselt 

kergeid alkohoolseid jooke. Kõige enam juuakse gini, siidrit ja õlut. Alkoholi kättesaadavus 

noorte jaoks on küllaltki lihtne. Kõige sagedamini aitavad noortel alkoholi hankida tuttavad. 

Üle poole noortest küsitletutest leiavad, et on igaühe enda asi palju inimene joob ja jutud 

alkoholi kahjulikkusest on üle paisutatud. 
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3.8.3 Muud sõltuvusained 
Rahvusvaheline raport (ESPAD 2011) näitab, et noorte seas levinuim narkootikum on kanep. 

Vahendajate kaudu on kanep õpilastele küllalt kergesti kättesaadav. Kanepi katsetajate 

keskmine protsent Eestis võrreldes 2005/2006. aastaga on natuke langenud. Kanepi 

tarvitamine Lõuna-Eesti noorte seas on Eesti keskmisest madalam (joon. 62).  

 

 
Joonis 62. Kanepit elu jooksul tarvitanud kooliõpilaste osakaal. Allikas: TAI 

 

Eesti õpilastest 8 protsenti on tarvitanud mingit muud illegaalset uimastit kui kanep. Raportist 

võib uue trendina välja tuua inhalantide (sissehingatavad lahustid, lakid, bensiin, liimid, 

gaasid) katsetajate kasvu. Kui kõikides varasemates uurimustes olid poisid tarvitanud 

inhalante tüdrukutest rohkem, siis viimases uurimuses soolisi erinevusi ei olnud.  

 

3.9 Seksuaalkäitumine  
Seksuaalsel küpsemisel on teismelise arengus tähtis roll. Selles eas kinnistub sooidentiteet ja 

kujunevad soorollid, pannakse alus lähisuhete loomise ja hoidmise oskusele.  

 

 
Joonis 63. Seksuaalvahekorra kogemus kuni 15-aastastel noortel. Allikas: TAI 

 

Lõuna-Eesti kuni 15-aastastel noortel on Eesti keskmisest enam seksuaalvahekordi (joon. 63). 

Uuringud on näidanud, et varajane seksuaalsuhe seostub riskeeriva käitumisega. 

 

 
Joonis 64. Kondoomi kasutamine noorte poolt. Allikas: TAI   
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Kondoomi kasutamine on küll aastate jooksul oluliselt Lõuna-Eesti noorte seas paranenud, 

kuid jääb siiski ebapiisavaks (joon. 64).  

 

Rahvatervise seisukohalt on oluline anda teismelistele küllaldaselt teadmisi, et nad oskaksid 

end hoida sugulisel teel edasikanduvate haiguste ja soovimatu raseduse eest. Kahel viimasel 

aastal (2011-2012) oli Põlvamaa 10-17-aastastel tütarlastel rasedusi rohkem kui Eestis 

keskmiselt 1000 samas vanuses tütarlapse kohta (joon. 65).   

 

 
Joonis 65. Teismeliste raseduse kordaja. Allikas: TAI 

 

Kuigi enamik noortest teab, et kondoom kaitseb HIV ja seksuaalsel teel levivate 

infektsioonide eest, kasutatakse juhuvahekorras kondoomi vaid 50% juhtudest. 

 

 

Kokkuvõte 
Ahja valla 0-19-aastaste elanike arv on vähenenud 14 aastaga 134 võrra, keskmiselt 9,6 last 

aastas. Lasteaias käib 31 last. Lasteaias käivate laste arv aastatel 2004-2012 suures 11 lapse 

võrra. Õpilaste arv Fr Tuglase nim Ahja Koolis langeb aasta-aastalt. Õpilaste arvu vähenemise 

tulemusena on kool muutunud keskkoolist põhikooliks. Õpilaste arvu vähenemine toob kaasa 

koolis ka keskmise klassi täituvuse languse ja liitklasside teke. REL 2011 andmetel õppis 50% 

alla 15-aastastest Ahja valla lastest teistes Põlvamaa koolides (joon. 66). Fr Tuglase nim Ahja 

Kool on liitunud maakonna Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga. 

 

 
Joonis 66. Ahja valla õppurid õppeasutuse asukoha järgi seisuga 31.12.2011. Allikas: ESA 

 

Valla laste ja noorte tegevust toetab lasteaed, kool ja kultuurimaja oma erinevate huvi- ja 

spordiringidega ning avatud noortekeskus. Paljude lapsevanemate jaoks on lapse 

huvialaharidusega tegelemine kallis. Teine tõsine probleem on see, et kuna vallas on vähe 

töökohti, töötavad vanemad kodust kaugemal (teises maakonnas või teises riigis) ning selle 

tulemusena tegelevad perekonnad oma lastega vähem.  
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Maakonna alaealiste komisjonis oli viie aasta jooksul arutlusel kokku 16 esmas- ja 5 

korduvjuhtu, keskmiselt 4 juhtu aastas. Kuigi alaealiste komisjonis on üheksa vahendit, 

millega süütegu sooritanud last mõjutada saab, ei ole need eriti efektiivsed. Lapsevanemad ei 

ole ka ise varmad probleemidele abi otsima ning nende osalemissoov sotsiaalprogrammides 

on sageli madal. 

 

Alaealiste hulgas suurt alkoholi tarvitamist kinnitavad nii politsei poolt fikseeritud väärtegude  

arv kui läbi viidud uuringud. Kuigi alkoholi proovinud noorte osakaal võrreldes 2005. aastaga 

on langenud, on siiski kuni 15-aastased Lõuna-Eesti noored proovinud alkoholi Eesti 

keskmisest rohkem. Tarbitakse peamiselt kergeid alkohoolseid jooke. Alkoholi kättesaadavus 

noorte jaoks on küllaltki lihtne. Üle poole noortest leiavad, et on igaühe enda asi palju 

inimene joob ja jutud alkoholi kahjulikkusest on üle paisutatud. Keelatud aineid tarvitavad 

enam rahuldava õppeedukusega ja sageli koolist puuduvad noored. Alkoholi tarbimise kõrval 

on teiseks oluliseks tervist hävitavaks harjumuseks suitsetamine. 

 

Lõuna-Eesti noortel on Eesti keskmisest enam seksuaalvahekordi. Kondoomi kasutamine on 

küll Lõuna-Eesti noorte seas paranenud, kuid 10-17-aastastel Põlvamaa tütarlastel on rasedusi 

olnud igal aastal. Seega on vaja suurendada investeeringuid noorte füüsilise, emotsionaalse ja 

sotsiaalse potentsiaali arendamiseks, et luua eeldused noorte riskikäitumise vähendamiseks. 

 

Valla lapsed ja noored on osalenud erinevates ennetavates tegevustes nagu: 

 ˝Suitsuprii klassi˝ võistluses osalemine; 

 noorte infomessi ˝ISE˝ raames tervisetemaatikat kajastavates töötubades; 

 ohutusüritusel ˝Rolleritaltsutajad˝; 
 ohutu lastekaitsepäeva tähistamine;  

 ohutuspäevad noortelaagrites – teemadeks tule-, vee-, liiklus-, koduohutus ja esmaabi.  

 

Põlvamaa Karjääri- ja õppenõustamiskeskusest Rajaleidja saavad professionaalset nõu 7-26-

aastased noored (nii õpilased kui ka need noored, kelle õpingud on jäänud mingil põhjusel 

pooleli), õpetajad (klassijuhatajad, aineõpetajad jne), lapsevanemad, noortega tegelevatele 

spetsialistid.  
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4 TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 

4.1 Keskkonna mõjurid 
Riiklik keskkonnaseire andmestik annab ülevaate riigi keskkonnaseisundist erinevates 

valdkondades (välisõhk, vesi, jäätmed jne). 

 

Õhk 

Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Lõuna-Eesti piirkonnas peetakse 

peamisteks välisõhu saastajateks transporti ning olmekütmist. Keskkonnaregistri andmete 

alusel (http://register.keskkonnainfo.ee) puuduvad Ahja vallas õhku saastavad paiksed allikad. 

 

Siseõhk. Avalikes asutustes järgitakse tubakaseaduse nõudeid. 

 

Vesi  
Ahja vallas on tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivarustusega hõlmatud valdavas osas Ahja 

alevik, mille elanikest umbes 350 kasutavad ühisveevärgi- ning  umbes  290 

ühiskanalisatsiooni teenust. 

 

2004. aastast on Ahja vald osanik AS-s  Põlva Vesi. Alates 2006. aasta novembrist osutab AS 

Põlva Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenust Ahja alevikus ja Kosova külas (osaliselt). 

Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel on rekonstrueeritud ja laiendatud vee- ning 

kanalisatsioonitorustikke. Eesmärgiks on  tagada veetarbijatele normidele vastav joogivee 

kvaliteet.  

 

Hajaasustuses kasutatakse joogivee tarbimiseks salv- ja puurkaeve, reovesi juhitakse 

kogumiskaevudesse või kasutatakse omapuhastit või imbväljakut. Joogivee kvaliteedi 

parandamiseks tuleb kaevud puhastada ning vee rauasisalduse vähendamiseks paigaldada 

rauaeraldusfiltrid. 

 

Jäätmed 

Ahja valla haldusterritooriumil prügila puudub ning lähim keskkonnanõuetele vastav prügila 

asub Jõgevamaal Torma vallas. Ahja vallal on kehtiv jäätmehoolduseeskiri ning jäätmekava. 

Vallas puudub korraldatud jäätmevedu. Ahja alevikus on rajamisel jäätmepunkt, kus valla 

kodanikud saavad ära anda elektroonikajäätmeid, vanu rehve, ohtlikke jäätmeid ning 

suurjäätmeid. Paberikonteiner on Ahja alevikus ja pakendikonteinerid on neljas asustatud 

punktis (tabel 3). 

 
Tabel 3. Ahja valla olemasolevad paberi- ja pakendikonteinerid 

Alev, küla Konteinerite arv/pakendid Konteinerid/paber, papp 

Ahja alevik 3 1 

Akste küla 1 0 

Mõtsküla 1 0 

Vanamõisa 1 0 

 

Hulkuvad loomad 

Ahja vallal on sõlmitud koostööleping Varjupaikade MTÜ-ga, kes teenusena püüab valla 

territooriumil hulkuvaid ja hüljatud loomi. 2010 aastal toimetati varjupaika 2 koera, 2011 

aastal mitte ühtegi looma ja 2012 aastal 1 koer. Ahja vallal on kehtiv koerte ja kasside 

pidamise eeskiri. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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4.2 Transport ja teedevõrk 
Ahja vallas on seisuga 31.12.2012 riigimaanteid 47.5 km, kohalikke ja erateid  kokku 94 km 

(nendest kohalikke teid 48 km, metskondade teid 8 km, erateid 38 km). Ühistranspordi liinid 

ühendavad Ahjat Tartuga, Põlvaga ja Räpinaga. Kooliperioodil on käigus ka Ahjalt Vastse-

Kuustesse viiv buss. Siiski ei rahulda bussiliikluse praegune tihedus ja eriti sõiduplaanid valla 

elanike vajadusi - eriti keeruline on liikuma pääseda inimestel, kes ei ela Ahja alevikus. 

 

Kergliiklusteid on vallas mõnisada meetrit - apteegist vallamajani. 2014. aastal algab 

kergliiklustee ehituse I etapp Tartu-Räpina maantee äärde (Tartu poolt  Ahja aleviku algusest 

kuni tanklast  väljasõiduni). 

 

4.3 Liiklusõnnetused 
Aastatel 2002-2012 oli Ahja vallas keskmiselt 8 liiklusõnnetust aastas – enim oli õnnetusi 

2007. aastal (15 õnnetust), kõige vähem 2010. aastal (2 õnnetust). Inimkannatanutega 

liiklusõnnetused moodustavad keskmiselt 18% liiklusõnnetuste arvust (maakonnas 33%). 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv oli kõrgem 2006., 2007. ja 2012. aastal (3 inimest) 

(joon. 67). 

 

 
Joonis 67. Liikluskuriteod ja –õnnetused Ahja vallas. Allikas: Maanteeamet 

 

Ahja vallas toimunud liiklusõnnetustes sai aastatel 2000-2012 aastas keskmiselt vigastada 3,7 

inimest, s.o. 2,6 inimest inimkannatanuga liiklusõnnetuse kohta (maakonnas 1,5 inimest).  

Enim oli vigastatuid 2006. aastal (18 inimest), kolmel aastal liiklusõnnetustes inimesed 

kannatada ei saanud (joon. 68). 

 

 
Joonis 68. Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud. Allikas: TAI 

 

Aastatel 2002-2012 hukkus kokku kaks inimest – üks 2006. aastal ja üks 2012. aastal (joon. 

68). 
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4.4 Kuriteod 
Ajavahemikus 2005-2013 pandi Ahja vallas keskmiselt aastas toime 23 kuritegu. Kuritegude 

arv oli suurim 2008. aastal (40 kuritegu) ja väikseim 2006. aastal (17 kuritegu) (joon. 69).  

 

 
Joonis 69. Kuriteod Ahja vallas aastatel 2005-2013. Allikas: PPA 

 

Kõige enam pandi toime varavastaseid kuritegusid (vargus, omastamine, kelmus) -  42,5% 

Ahja valla kuritegude üldarvust. Varavastastest kuritegudest  96,5% olid vargused. Vargusi 

pandi enam toime 2008. aastal (21 vargust) (joon. 70). 

 

 
Joonis 70. Kuriteod Ahja vallas aastatel 2005-2013. Allikas: PPA 

 

Avalikku korda rikuti aastatel 2005-2013 kokku 36 korral, so. keskmiselt 4 korda aastas. Enim oli 

avaliku korra rikkumisi 2013. aastal. Vägivalla tegusid pandi toime 27 korral (nendest 25 kehalise 

väärkohtlemise juhtu)  ja 26 korral juhiti mootorsõidukit  joobesolekus (joon 70).   

 

 
Joonis 71. Kuritegevus aastatel 2006-2012. Allikas: ESA ja PPA 

 

Kuritegevus Ahja vallas on Eesti keskmisest väiksem. Alates 2009. aastast on kuritegevus Ahja vallas 

ka madalam Põlvamaa keskmisest kuritegevusest (joon 71).  
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Joonis 72. Vargused aastatel 2006-2012. Allikas: ESA, PPA 

 

Ahja vallas on nii Eesti kui Põlvamaa keskmisest tunduvalt vähem vargusi (joon. 72) ja kehalise 

väärkohtlemise juhtumeid (joon. 73). 

 

 
Joonis 73. Kehaline väärkohtlemine aastatel 2006-2012. Allikas: ESA, PPA 

 

4.5 Tulekahjud  
Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

Aastatel 2004-2012 oli Ahja vallas kokku 36 tulekahju, aastas keskmiselt 4,3 tulekahju. Kõige 

enam oli tulekahjusid 2004. aastal (6) ja kõige vähem 2010. ja 2011. aastal (joon. 74). 

 

 
Joonis 74. Tulekahjud arv Ahja vallas aastatel 2004-2012. Allikas: Päästeamet 

 

Tekkekoha järgi toimub kõige rohkem tulekahjusid elu- ja kõrvalhoonetes. Enamus 

eluhoonetes toimunud tuleõnnetustest on seotud inimeste hooletuse ning tuleohutusnõuete 

eiramisega, aga ka teadmatusega elementaarsetest tuleohutusnõuetest. 2011. aastal kohalikes 

omavalitsustes Päästeameti poolt registreeritud tulekahjusid kirjeldab joonis 75. 
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Joonis 75. Päästeametis registreeritud tulekahjud 2011. aastal. Allikas: ESA 

 

Tuleõnnetuste vähenemise põhjusteks on kindlasti nii kohustuslike suitsuandurite paigutamine 

kui Päästeameti poolt tehtav ennetustöö. Maakonnas töötab päästeala ennetaja, kelle 

juhtimisel ja koordineerimisel viiakse läbi erinevaid projekte eri vanuses inimestele. 

Maakonna ennetaja teeb koostööd kohalike omavalitsustega ning üheskoos püütakse teha 

erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ja infopäevi piirkonnas elavatele pensionäridele, 

puudega inimestele. Koos valla sotsiaaltöötajaga käiakse vajadusel kodudes nõustamas 

inimesi tuleohutuse osas.  
 

Asutuste tuleohutusnõuetele vastavuse üle toimub riiklik järelevalve ja seega on ka nendes 

toimuvate õnnetuste arv väiksem.  

 

4.6 Huvitegevus ja vaba aeg 
Ahja alevikus asub kultuurimaja, kus korraldatakse valla aastapäeva üritusi, Vabariigi 

aastapäevade tähistamisi, jõulupidusid, puhkeõhtuid jm. Kultuurimajas tegutsevad järgmised 

huvialaringid: naisrahvatantsurühm Roosi, memmede rahvatantsurühm Hõbesõlg, 

lauluansambel Rukkirääk, vokaal-instrumentaalansambel Umtsa, koolinoorte tantsurühm 

Perfeckt, seltskonnatantsu klubi, peotantsuklubi, kitarriring, koolinoortele, rõduteater.  

 

Ahja Spordihoones saab tegeleda fitnessvõimlemise, võrk-ja korvpalliga, naiste võimlemise ja 

jalgpalliga. 

 

Raamatukogus on avalik internetipunkt ja toimub üritusi nii väikestele kui suurtele lugejatele. 

 

3. märtsil 2005. aastal, Fr. Tuglase 119. sünniaastapäeval, avas uksed Ahja valla Tuglase 

muuseum, mis asub raamatukogu teisel korrusel. Ekspositsioon on kokku kogutud 

mõisahoones asunud memoriaaltoast säilinud materjalidest, mida oli võimalik ümber 

pildistada ja kopeerida. Olemasolev ekspositsioon juhatab sisse jalutuskäigu Illimari radadele 

ning tutvustab Ahja mõisa elu-olu. Muuseumi ülesanne on võimaldada külastajatel kasutada 

olemasolevat materjali ja aidata koduloolasi uurimustöödel, mis omakorda täiendavad 

muuseumi kogusid.  
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Kokkuvõte 
Ahja vald on hajaasustusega piirkond ning omavalitsuse territooriumil puuduvad õhku 

saastavad paiksed allikad. Suuremateks saasteallikateks on olmekütmine ja kõvakateta teed. 

Põhjavee kvantitatiivne seisund on hea. Kuna suurtarbijad puuduvad ei mõjuta inimeste 

igapäevane tarbimine põhjavee keemilist ega kvantitatiivset seisundit. Ahja vallal on kehtiv 

jäätmehoolduseeskiri ning jäätmekava. Alevikus on ka paberi- ja pakendikonteineri. 

Rajamisel on jäätmepunkt. 

 

Ühistranspordivõrk tagab igapäevase transpordiühenduse kodu, kooli ja töökoha vahel. 

Ühendused vallakeskuste ja maakonnakeskuse ning Tartu linna vahel tagatakse otseliinidega.  

 

Ajavahemikus 2005-2013 pandi Ahja vallas keskmiselt toime 23 kuritegu aastas. Suurim oli 

kuritegevus 2008. aastal. Kuritegevus Ahja vallas on Eesti keskmisest - ja alates 2009. aastast 

ka Põlvamaa keskmisest - väiksem. Kõige enam pandi toime varavastaseid kuritegusid, 

millest 96,5% olid vargused.  

 

Päästeameti poolt tehtav ennetustöö tuleõnnetuste vähenemiseks on olnud edukas.  

Tulekahjude arv võrreldes Eesti keskmisega on vallas  väike. 

 

Vallas puuduvad tervist edendavad  ettevõtted/asutused. Reeglina väikeettevõtetel puudub 

motivatsioon töötajate tervislike valikute toetamisel. Ka inimesed ise on vähe teadlikud elu-, 

töö– ja õpikeskkonnast tulenevatest riskidest ning nende ennetamise/maandamise 

võimalustest. Tööpuuduse olukorras töötajad pigem võtavad vastu mis iganes tööpakkumise 

kui otsivad töökeskkondi, kus pööratakse tähelepanu nende elukvaliteedile (nt sooja toidu 

kättesaadavus tööpäeval, tubakavaba keskkond või võimalus tegeleda kehalise treeninguga).  

 

Huvi- ja vabaajategevused on koondunud Ahja alevikku, võimalusi on erinevaid. 
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5 TERVISLIK ELUVIIS13 
 

5.1 Hinnang tervisele 
REL 2011 andmetel oli 43%-l (417) Ahja valla elanikest mõni pikaajaajaline haigus või 

terviseprobleem. Kõige rohkem ongi pikaajalisi haigusi Peipsiäärsetes maakondades  (joon. 

76). 

 

 
Joonis 76. Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu sugude ja vanuste lõikes Põlvamaal 

2011.a. Allikas: ESA 

 

5.2 Füüsiline aktiivsus 
Vähemalt kaks korda nädalas tervisesporti harrastava tööealise elanikkonna osakaal aastatel 

2004-2012 on pidevalt kasvanud. Lõuna-Eesti elanikud teevad tervisesporti Eesti keskmisest 

rohkem (joon. 77). 

  

 
Joonis 77. Tööealiste osakaal, kes teevad tervisesporti vähemalt kaks korda nädalas. Allikas: TAI 

 

Paikkonna tervisemõjurite uuring (PTU) andmetel viimase 30 päeva jooksul käis jala või 

sõitis rattaga vähemalt 30 minutit mitu korda nädalas 53,3% elanikest. Põlvamaa elanikud 

harrastavad tervisesporti Eesti keskmisest vähem (joon. 78). 

 

 
Joonis 78. Vähemalt 30 minutit jala käimise või rattaga sõitmise sagedus. Allikas: TAI  

                                                 
13

 Tervislikku eluviisi käsitlevad andmed on esitletud piirkondlike andmetena ja sisaldavat infot Tartu-Jõgeva-

Võru-Valga ja Põlvamaa kohta. Paikkonna tervisemõjurite uuring (PTU) andmed on maakonna kohta. 
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Vähemalt 30 minutit jala käijate või rattaga sõitjate seas on naisi meestest rohkem (joon. 79). 

 

 
Joonis 79. Vähemalt 30 minutit jala käimise või rattaga sõitmise sagedus Põlvamaal. Allikas: TAI  

 

Põlvamaa passiivsemad jalgsi või rattaga liiklejad saab iseloomustada järgnevalt: 

 pigem mehed (41%) kui naised (28%); 

 pigem keskealised (40%) ja vanemaealised (35%) kui noored (29%); 

 pigem madala (42%) kui kõrge (35%) ja keskmise (29%) ostujõuga vastajad. 

 

2005. aastal spordihoone valmimisega paranesid oluliselt Ahja valla elanike võimalused 

kehakultuuriga tegelemiseks. Kuigi spordihoone kasutamine peab olema majanduslikult 

efektiivne, taotletakse seda, et kasutamise võimalus oleks kõigil valla huvigruppidel. Elanike 

füüsilise aktiivsuse tõstmiseks kavatseb vald ehitada välja suusa- ja matkaraja ning rajada  

kergliiklustee. 

 

5.3 Toitumine  
Toiduga saadav energiahulk ja organismi üldise energiakulu tasakaalustamatus on 

ülekaalulisuse oluliseks põhjuseks. Täiskasvanud elanikkond tarbis toiduks enam puu- ja 

juurvilju 2006. aastal. Vähemalt kuuel päeval nädalas värsket puu- ja juurvilja söövate 

tööealiste inimeste arv Lõuna-Eestis langeb alates 2006. aastast. Lõuna-Eesti elanikud tarbisid 

aastatel 2006-2010 juur- ja puuvilju Eesti keskmisest vähem (joon. 80 ja joon. 81). 

 

 
Joonis 80. Vähemalt kuuel päeval nädalas värsket juurvilja sööv tööealine elanikkond. Allikas: TAI 

 

 
Joonis 81. Vähemalt kuuel päeval nädalas värsket puuvilja sööv tööealine elanikkond. Allikas: TAI 
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PTU 2011 andmetel ei söö puu- ja köögivilju üldse või sööb harva 66,7% Põlvamaa elanikest 

(joon. 82). 

 
Joonis 82. Puu- ja köögiviljade söömine Põlvamaal 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

Puu- ja köögivilju ei söö üldse või sööb harva 56,3% Põlvamaa naistest ja 75,7% meestest 

(joon. 83). 

 

 
Joonis 83.  Puu- ja köögiviljade söömine Põlvamaal 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

Vastajaid, kes puu- ja köögivilju ei söö üldse või söövad mõned portsjonid nädalas, saab 

iseloomustada järgmiselt:  

 pigem mehed (76%) kui naised (56%);  

 pigem vanemaealised (78%) ja keskealised (70%) kui noored (58%);  

 pigem alg- või põhi- (73%) ja kesk- (70%) kui kõrgharidusega (47%) vastajad; 

 pigem töötavad (68%) ja mitteaktiivsed (66%) kui töötud (56%); 

 pigem madala (74%) kui keskmise (63%) ja kõrge (60%) ostujõuga vastaja. 

 

5.4 Ülekaalulisus ja rasvumine 
Ülekaalulisus

14
 on tänapäeval üks kõige tõsisemaid terviseprobleeme. Rasvumine on 

riskifaktoriks kroonilistele haigustele nagu kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase, diabeet, 

südame-veresoonkonna haigused jne. 

 

 
Joonis 84. Ülekaaluliste ja rasvunute tööealiste osakaal kõigist tööealistest elanikest Allikas: TAI 

                                                 
14

 Maailma Terviseorganisatsiooni WHO klassifikatsiooni järgi on normaalkaalus täiskasvanute KMI väärtus 

vahemikus 18-25 , ülekaalulistel 25-30 ja rasvunutel rohkem kui 30. 
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Lõuna-Eesti tööealiste elanike hulgas on ülekaaluliste ja rasvunud elanike osakaal alates 

2008. aastast langenud (joon. 84) ja seda eelkõige meeste osas (joon. 85).  

 

 
Joonis 85. Ülekaaluliste ja rasvunute (tööealiste) meeste ja naiste osakaal. Allikas: TAI 

 

PTU 2011 andmetel oli Põlva maakonna elanikest ülekaalulisi ja rasvunuid 50,8% (joon. 86). 

Neid saab kokkuvõtlikult iseloomustada järgmiselt: 

 pigem naised (59%) kui mehed (43%); 

 pigem vanemaealised (57%) ja keskealised (56%) kui noored (42%); 

 pigem keskmise (55%) ja kõrge (48%) kui madala (40%) ostujõuga vastajad; 

 pigem täisealiste lastega (69%) kui alaealiste lastega (51%) ja ilma lasteta (34%). 

 

 
Joonis 86. 15-70-aastaste Põlvamaa elanike kehakaal 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

5.5 Alkoholi tarvitamine 
Alkoholi liigtarbimine on seotud paljude riskidega. Kõrgendatud riskiks loetakse vähemalt 

viie annuse
15

 alkoholi tarbimist korraga. Ülemäärane alkoholi tarbimine suurendab südame ja 

veresoonkonna haiguste riski, samuti haigestumist maksatsirroosi. Kaudselt aitab alkohol 

kaasa välispõhjustest tingitud surmade esinemisele (õnnetused, uppumised, enesetapud jne). 

 

 
Joonis 87. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate elanike osakaal. Allikas: TAI 

                                                 
15

 Üks annus absoluutset alkoholi võrdub selliste kogustega nagu näiteks 0,5 liitrit õlut, siidrit, long drinki või 

üks pokaal (100 ml) veini või üks pits (30 ml) viina, konjakit jms. 
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Vähemalt mõned korrad nädalas tarvitavad Lõuna-Eesti tööealised elanikud alkoholi Eesti 

keskmisest rohkem. Alkoholitarbimine ei ole aastate lõikes vähenenud, pigem 2004. aastaga 

võrreldes kasvanud (joon. 87). 

 

PTU 2011 andmetel tarvitab Eestis keskmiselt alkoholi vähemalt kord nädalas kuni viiendik 

üle 15-aastastest elanikest, Põlvamaal ca 32%. Viimase 30 päeva jooksul tarvitas alkoholi 

75% Põlvamaa elanikest (joon. 88).  

 

 
Joonis 88. Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul Põlvamaal 2011. aastal. Allikas: TAI 

 
 

 
Joonis 89. Alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul Põlvamaal 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

Mehed tarvitavad alkoholi naistest tunduvalt rohkem (joon. 89, joon. 90). 

 

 
Joonis 90. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate elanike osakaal. Allikas: TAI 

 

Viimase 30 päeva jooksul tarvitas vähemalt 6 alkoholi annust korraga (oli purjus) 48% 

maakonna elanikest. Vähemalt üks kord nädalas vähemalt 6 alkoholi annust korraga tarvitas 

16,8% Põlvamaa vastanutest (joon. 91). 

 

 
Joonis 91. Viimase 30 päeva jooksul korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitajad. Allikas: TAI 
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Viimase 30 päeva jooksul vähemalt üks kord nädalas korraga vähemalt 6 alkoholi annust 

tarvitanud kuuluvad erinevate vanusegruppidesse (joon. 92). 
  

 
Joonis 92. Viimase 30 päeva jooksul korraga vähemalt 6 alkoholi annuse tarvitajad. Allikas: TAI 

 

Vähemalt ühe korra nädalas purju joojaid võib iseloomustada järgmiselt: 

 pigem mehed (26%) kui naised (3%); 

 pigem keskealised (20%) ja noored (18%) kui vanemaealised (6%); 

 pigem kõrgharidusega (23%) ja keskharidusega (18%) kui alg- või põhiharidusega (12%); 

 pigem töötud (29%) ja töötavad (21%) kui mitteaktiivsed (5%); 

 pigem ilma lasteta (22%) ja alaealiste lastega (21%) leibkondade liikmed. 

 

Alkoholi müüki reguleerib Eestis kehtiv alkoholiseadus. Põlvamaal on 4,8 alkoholi 

müügikohta (jaemüügikohad ja toitlustusasutused) 1000 elaniku kohta. Alkoholimüük on 

lubatud vastavat luba omavates kauplustes kell 10.00-22.00. Ahja vallas saab alkoholi osta 

ühest poest ja ühest tanklast. 

 

TSN Emori poolt läbi viidud elanike alkoholitarbimise ja alkoholipoliitikasse suhtumise 

uuringus (2012) nähtub, et alkoholi tarbimise sagedus ei sõltu oluliselt alkoholi 

kättesaadavusest, vaid oleneb pigem tarbijate sotsiaal-demograafilisest profiilist. Vastanute 

alkoholist tulenevate probleemide tõsiduse tunnetamist kirjeldab joonis 93. 
 

 
Joonis 93. Alkoholist tulenevate probleemide tõsiduse tunnetamine. Allikas: Emor 

 

Ahja valla elanike alkoholijoobes sõidukite juhtimist kirjeldab joonis 94. 

 

 
Joonis 94. Tabatud joobes sõidukijuhid Ahja vallas. Allikas: PPA 
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5.6 Suitsetamine 
Suitsetamist peetakse suureks riskifaktoriks vereringe haigustele ja vähile, mis on kujunenud 

kaheks peamiseks varajase suremuse põhjuseks. Lisaks sellele on suitsetamine oluline tegur 

hingamisteede haiguste põhjustajana. Euroopa tervise ülevaate raportis hinnatakse 

suitsetamist suurimaks võimalikuks välditavaks terviseriskiks Euroopa Liidu riikides. 

 

Igapäevasuitsetajate osakaal tööealiste elanike seas on nii piirkonnas kui kogu Eestis alates 

2004. aastast pidevalt langenud (joon 95). 

 

 
Joonis 95. Igapäevasuitsetajate osakaal tööealistest elanikest. Allikas: TAI 

 

Lõuna-Eesti mehed ja naised (v.a. 2008. a) suitsetavad Eesti keskmisest vähem (joon. 96). 
 

 
Joonis 96. Igapäevaselt suitsetavate meeste ja naiste osakaal tööealistest elanikest. Allikas: TAI 

 

PTU 2011 andmetel suitsetas igapäevaselt 22,6% ja aeg-ajalt 4,3% Põlvamaa elanikest. Sama 

palju (26,8%) oli suitsetamisest loobunuid (joon. 97). 

 

 
Joonis 97. Põlva maakonna elanike seosed suitsetamisega 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

Eesti keskmisega võrreldes on Põlvamaa suitsetajate hulgas enam neid, kes alustasid 

suitsetamist enne 18. eluaastat (50%) (Eestis keskmiselt 40%).  

 



 

 52 

Igapäevaste suitsetajate hulgas on mehi naistest üle kolme korra enam. Mittesuitsetajate 

hulgas on naisi 2,2 korda meestest rohkem. Suitsetamisest loobunuid on nii meeste kui naiste 

hulgas (joon. 98). 

 

 
Joonis 98. Põlva maakonna elanike seosed suitsetamisega sugude lõikes 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

5.7 Seksuaaltervis  
Kõige levinum rasestumisvastane vahend on kondoom. Kondoomi eelistatakse turvalisuse, 

odavuse, lihtsa kättesaadavuse ja kõrvaltoimete puudumise tõttu. Täiskasvanud elanikkonna 

hulgas jääb kondoomi kasutamine Lõuna-Eestis Eesti keskmisele tasemele. 2010. aastal ei 

kasutanud juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi 43,5% (joon. 99). 
 

 
Joonis 99. Mitte kunagi kondoomi kasutanute osakaal kogu tööealisest elanikkonnast. Allikas: TAI 

 

PTU 2011 põhjal on 12% Põlvamaa vastajatest olnud seksuaalvahekorras juhupartneriga 

uuringule eelnenud 12 kuu jooksul. Näitaja on võrdne Eesti keskmisega. Juhupartneriga 

seksuaalvahekorras olnuid saab iseloomustada järgmiselt: 

 pigem noored (26%) kui keskealised (4%) ja vanemaealised (3%); 

 pigem kõrgharidusega (18%) ja alg- või põhiharidusega (14%) kui keskharidusega (8%); 

 pigem need, kes tarvitavad regulaarselt alkoholi. 

 

PTU 2011 põhjal kannab kondoomi alati või enamasti kaasas 49% Põlvamaa vastajatest, mis 

on kõrgem Eesti keskmisest (43%) (joon. 100). 

 

 
Joonis 100. Kondoomi kaasas kandmine. Allikas: TAI  

 

Kondoomi kannavad alati või enamasti kaasas: 

 pigem mehed (62%) kui naised (30%); 

 pigem noored (54%) kui vanemaealised (35%) ja keskealised (27%); 

 pigem alg- või põhi- (78%) kui kõrg- (38%) ja keskharidusega (30%) vastajad. 
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Joonis 101. Kondoomi kasutamine juhuvahekorras. Allikas: TAI  

 

Põlvamaa vastajatest 75% väitis, et kasutas juhuvahekorras kondoomi enamasti või igakord, 

mis on oluliselt kõrgem Eesti keskmisest 59% (joon. 101).  

 

2010. aastal 10-29-aastaste noorte seas läbiviidud uuringust selgusid kondoomi 

mittekasutamise järgmised põhjused: 35% noormeeste arvates vähendab kondoom 

mõnutunnet; 20% vastanutest ei soovinud seda lihtsalt kasutada; ligi pooled peavad 

kondoome liiga kalliks.  

 

5.8 Helkuri kasutamine 
 Helkuri kandmine Lõuna-Eesti tööealise elanikkonna seas on sagenenud (joonis 102). 

Peaaegu alati kandis helkurit 2010. aastal 56,3% tööealisest Lõuna-Eesti elanikkonnast.  

 

 
Joonis 102. Peaaegu alati helkuri kandjate osakaal tööealisest elanikkonnast. Allikas: TAI 
 

PTU 2011 põhjal kasutab helkurit alati või peaaegu alati 75% Põlvamaa vastanutest (joon. 

103). 
 

 
Joonis 103. Helkuri kasutajate osakaal 2011. aastal. Allikas: TAI 
 

Alati või enamasti helkuri kandjaid saab iseloomustada järgnevalt:  

 pigem naised (90%) kui mehed (62%);  

 pigem vanemaealised (87%) kui keskealised (76%) ja noored (67%);  

 pigem kõrg- (84%) ja keskharidusega (77%) kui alg- või põhiharidusega (68%). 
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5.9 Turvavöö kasutamine  
Turvavööd kasutas autot juhtides ja esiistmel kaassõitjana 98% piirkonna elanikest. Turvavöö 

kasutamise suurenemine on saavutanud nii esiistmel kui tagaistmel kaassõitjate hulgas 

(joon.104). 

 

 
 Joonis 104. Turvavööd kasutanute osakaal Lõuna-Eesti tööealisest elanikkonnast. Allikas: TAI 

 

Põlvamaal on juhina ja esiistmel kaassõitjana turvavöö kasutamise harjumused sarnased Eesti 

keskmisele, tagaistmel kasutatakse Põlvamaal turvavööd sagedamini (joon. 105).  
 

 
Joonis 105. Turvavöö kasutamine 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

5.10 Tervisealase teabe kättesaadavus 
Tervisealane teave on elanikele suunatud informatsioon tervist toetavate tegevuste, 

sündmuste, teenuste jms võimaluste kohta.  
 

Teavet saab Põlva Maavalitsusest maakonna Tervisetoast (TT) (avatud esmaspäevast neljapäevani 

8.00-17.00, reedel 8.00-15.30). TT  jagab TAI-lt ja Eesti Haigekassalt saadud teabematerjale ja 

edastab informatsiooni. 

 

Teavet elanikele levitab vallavalitsus. Jagame infomaterjale terviseüritustel ja 

tervisenurkades. Koolis jagatakse infomaterjale terviseüritustel või seoses tervise 

tähtpäevadega. Lasteaed saab teavet ja infomaterjale LA võrgustiku esindaja kaudu.  

Perearstipraksises on infonurgad/lauad/stendid terviseteabega;  

 

Teavet saab maakondlikult tervisedenduse koduleheküljelt (www.tervis.polvamaa.ee) ja  

facebooki lehelt. Teavet jagatakse vallalehes. 

 

5.11 Vastutus ja olulisemad tervisedenduslikud tegevused 
Ahja vallas loodi tervisekomisjon 2009. aastal. Komisjonis on 5 liiget. Tervisedenduslikud 

tegevused on läbi viidud vallavalitsuse, kooli, noortekeskuse või kultuurimaja eestvedamisel. 

Täiendavaid rahalisi ressursse selleks eraldatud ei ole.  

 

http://www.tervis.ee/
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Kokkuvõte 
Ahja valla elanike tervis on kehv – 43%-l elanikel on mingi pikaajaline haigus või 

terviseprobleem. Valla elanike füüsilist aktiivsust loodetakse suurendada terviseteadlikkuse 

tõstmise, spordihoones  kõigi valla huvigruppide sportimisvõimaluse loomine, suusa- ja 

matkaradade ning kergliiklusteede väljaehitamise läbi.  

 

Rasvumine on tänapäeval üks kõige tõsisemaid terviseprobleeme. Elanike kehakaal sõltub nii 

nende füüsilisest aktiivsusest kui toitumisharjumustest. Vaatamata aastaid kestnud 

toitumisalasele teavitustööle, on elanikud hakanud järjest vähem tarbima puu -ja juurvilja. 

Puu- ja köögivilju söövad vähem vanemaealised ja keskealised, alg- või põhiharidusega ning 

madala ostujõuga mehed. 

 

Samas on enam ülekaalulisi ja rasvunuid vanema- ja keskealiste, keskmise ja kõrge ostujõu 

ning täisealiste lastega perede naiste seas. 

 

Alkoholi tarbimine elanike seas on suur - vähemalt kord nädalas tarbib alkoholi 32% 

Põlvamaa elanikest. Meeste alkoholi tarbimine on kolm korda kõrgem kui naistel. Ühelt poolt 

inimesed küll tunnetavad alkoholist tulenevaid probleeme, kuid soovivad liberaalset 

alkoholipoliitikat. Emori poolt läbi viidud elanike alkoholitarbimise ja alkoholipoliitikasse 

suhtumise uuringus (2012) on vastajad alkoholi tarbimise vähendamiseks teinud järgmised 

ettepanekud:  

• inimesed peavad muutma suhtumist alkoholi tarbimisse ja olema teistele eeskujuks; 

• on vaja näidata noortele alkoholi tarbimise negatiivseid tagajärgi; 

• karistama alkoholijoobes inimesi õigusrikkumise korral rangemalt (nt joobes juhtimisel); 

• suurendada järelvalvet alkoholi müügiga seotud õigusrikkumiste üle (müük alaealisele, 

illegaalne müük. 

 

Igapäevasuitsetajate arv aasta-aastalt langeb.  Igapäeva suitsetajate seas on rohkem noorema- 

ja keskealisi alg- või põhiharidusega mehi. 

 

Täiskasvanutele suunatud reproduktiivtervisealane teavitus saadakse üleeestilistest 

kampaaniatest. Juhuvahekorras enamasti kondoomi kasutatakse. Kondoomi enamasti ei 

kasuta keskealised keskharidusega inimesed. 

 

Pimedal ajal valgustamata tänavatel või teedel liikudes kasutab helkurit peaaegu alati 75% 

Põlvamaa elanikest. Helkurit kannavad rohkem vanemaealised kõrgharidusega naised. 

 

Turvavöö kasutamine nii juhina kui kaassõitjana suureneb. Elanikkonna riskikäitumine on 

vähenenud liikluskasvatusealaste projektide ja seadusandluse tõhusa koostöö tulemusena. 

 

Tervisevaldkonna tegevuse koordineerijaks Ahja vallas on viieliikmeline tervisekomisjon. 

Ahja vald kuulub maakondlikkusse tervisedenduslikku võrgustikku. 

 

Vajalikud tegevused elanike tervise parendamiseks: 

 Teabe parendamine -  infovoldikud rahvale käidavatesse kohtadesse, et iga külastaja 

saaks vajadusel huvipakkuva info kaasa võtta; maakondliku tervisedenduse kodulehekülje 

propageerimine; valla lehtedes terviseteemade aktiivne kajastamine; 

 ettevõtete kaasamine töötajate heaolu edendamiseks, et iga töökoha planeerimisel 

arvestataks inimese füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse heaoluga töökeskkonnas; 

 omavalitsuses planeerida tulemusi andvaid tervislikke eluviise propageerivaid üritusi. 
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6 TERVISETEENUSED 

 

6.1 Tervishoiuteenused 
Ahja perearstikeskus asub Ahja alevikus, kus perearst ja pereõde annavad esmatasandi 

perearstiabi ja tegelevad ka haiguste ennetusega. Perearstikeskus on avatud tööpäevadel 8 

tundi. Tegevused: perearsti ja pereõe vastuvõtt, nõustamine, põhilised laboratoorsed uuringud 

nii ravi kui profülaktilisel eesmärgil, pisikirurgilised operatsioonid, laste ja täiskasvanute 

vaktsineerimine. Spetsiifilisemaid uuringuid ja analüüse saab teha 25 kilomeetri kaugusel 

asuvas AS Põlva Haiglas. Perearsti ambulatoorsete haigete vastuvõtt toimub 4-5 tundi päevas, 

edasine aeg on koduvisiitideks ja kirjatöödeks. Pereõde tegeleb ka koolitervishoiuga. 

Tingimused teenuste osutamiseks on head. Vastuvõtuks saab registreeruda nii telefoni teel või 

ise kohale tulles. Kordusretseptide soovid edastatakse pereõele. Kõik perearstikeskuse 

kommunaalkulud (küte, vesi, kanalisatsioon), interneti, telefoni ja elektri kulud tasub 

omavalitsus. 

 

Hambaravikabinet asub samuti Ahja valla keskuses. Ravikabinet on varustatud vajaliku ja 

kaasaegse aparatuuri ning sisustusega. Kabinetis töötavad hambaarst ja spetsiaalse väljaõppe 

saanud õde. Suure osa patsientuurist moodustavad Ahja valla elanikud. Erilist tähelepanu 

osutatakse nii Ahja kooli õpilaste kui ka eelkooliealiste laste teadlikkuse tõstmisele 

suuhügieeni osas. 

 

Eriarstiabi saavad valla elanikud kas Põlvast või Tartust. Erakorralist abi osutab SA Tartu 

Kiirabi. Ahja Apteek / (Põlva Apteegi haruapteek) asub alevikus ja töötab kahel päeval 

nädalas.  

 

PTU 2011 andmetel on Põlvamaa elanikud  kontrollinud oma tervist kahe aasta jooksul Eesti 

keskmisest rohkem (joon. 106). 

 

 
Joonis 106. Tervisekontroll kahe viimase aasta jooksul (2011). Allikas: TAI 

 

Perearsti või -õe teenus on kättesaadav samal või järgmisel päeval 60% Põlvamaa elanikele. 

See on Eesti keskmisest (48%) parem näitaja (joon. 107). 

 

 
Joonis 107. Perearsti või -õe teenus kättesaadavus 2011. aastal. Allikas: TAI 
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Perearsti või -õe teenus on samal või järgmisel päeval kättesaadav pigem keskealistele (64%) 

ja noortele (63%) kui vanemaealistele (50%) vastajatele.  

 

Samal või järgmisel päeval pääseb hambaarstile 21% Põlvamaa vastajatest, mis on kõrgem 

Eesti keskmisest (16% ) (joon. 108). 

 

 
Joonis 108. Hambaarstiteenuse kättesaadavus 2011. aastal. Allikas: TAI 

 

6.2 Nõustamisteenused 
Nõustamisteenuste osutamine on koondunud maakonna keskusesse – Põlva linna. Maakonna 

elanikel on võimalik saada järgmisi teenuseid: 

Psühholoogiline individuaalnõustamine. Teenuse osutajad: MTÜ Põlvamaa 

Nõustamiskeskus, Jaanson & Lääniste, AS Põlva Haigla (taastusravi), Töötukassa, L.M. 

Füsioteraapia. 

Pere- ja grupinõustamine. Teenuse osutajad: AS Põlva Haigla (taastusravi), MTÜ Põlvamaa 

Nõustamiskeskus, L.M. Füsioteraapia. 

Psühhiaatriline nõustamine.  Teenuse osutajad: Jaanson & Lääniste OÜ, FIE Krista Ruus. 

Nõustamine suitsetamisest loobumiseks.  Teenuse osutaja Põlva Haigla Tervisetuba. 

Seksuaalnõustamine. Teenust osutab Noorte Nõustamiskabinet Amor. Pakutakse nii 

meditsiinilist kui ka sotsiaalpsühholoogilist nõustamist.  

Sõltuvusainete alane nõustamine. Esmatasandi arstiabi ja AS Põlva Haigla põhine (noorte 

nõustamiskabinet AMOR, psühhiaatrid). 

Toitumise nõustamine. AS Põlva Haigla.  

Ohvriabi. Sotsiaalkindlustusameti alluvuses olev asutus nõustab kuriteoohvreid. 

 

Vajadusel saab võlanõustamist tellida Võru linnast MTÜ-lt  Nöörimaa Tugikodu (tasuline). 

 

Kokkuvõte 
Ahja valla elanikud on kindlustatud esmatasandi arstiabiga ja hambaravi teenustega. Samuti 

saab ravimid kätte valla keskusest. Eriarstiabi saab peamiselt Põlva linnast, kus 

tervishoiuteenused paiknevad kompaktselt AS-i Põlva Haigla ruumides.  
 

Nõustamisteenused on koondunud maakonna keskusesse – Põlva linna. Teenused maakonnas 

vajavad arendamist. Olemasolevad teenused: 

 on väikeste mahtudega/ei ole kõigile kättesaadavad (võla- ja juriidiline nõustamine); 

 on raskesti kättesaadavad vahemaade või raha nappuse tõttu; 

 puuduvad (kriisinõustamine).  

Inimeste teadlikkus nõustamisteenuste sisust ja teenuste võimalikust tulemuslikkusest nendele 

on madal. 
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 AHJA VALLA TERVISEDENDUSE TEGEVUSKAVA  2014-2017 
Tegevus Eesmärk 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Terviseprofiili järjepidev 

täiendamine  
Täiustatud andmebaas ja 

olukorrale vastav arengukava  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, 

tervisekomisjon 

Tegevuskava täiendamine ja 

ülevaatamine 
 

Olukorrale vastav tegevuskava 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, 

tervisekomisjon 

Tervisealaste infokandjate 

(voldikud, plakatid, brošüürid  

jne)  järjepidev levitamine   

Kättesaadav informatsioon, 

järjepidevus 

 
X 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

KOV , 

tervisekomisjon 

Nõustamisteenuste arendamine 

(kriisi-, võlanõustamine, 

toitumine, alkohol) 

Kättesaadavad teenused, teadlik 

elanikkond 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, kolmas 

sektor, allasutused 

Lasteaed TEL võrgustiku 

liikmeks 
Laste tervislik areng 

 

  

X 

  lasteaed 

Tervist edendavad töökohad 

vallas 
Tervislik töökeskkond, 

atraktiivsemad töökohad, õnnelikud 

töötajad 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

KOV, allasutused, 

ettevõtjad 

Noorte ja lastega tegelevate 

spetsialistide sotsiaalsete oskuste 

õpetamine võimekuse tõstmiseks 

 

Laste tervislik areng 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, kool, 

lasteaed, ANK 

Lapsevanemate koolitused/ 

infopäevad laste ja noorte tervise 

edendamise, terviseriskide 

maandamise ja arengu toetamise 

teemadel 

 

Teadlik lapsevanem, tervist toetav 

õpi- ja elukeskkond 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, allasutused, 

kolmas sektor 

Sotsiaalprogrammid 

riskirühmadele  
Teadlik aktiivne elanik, turvaline 

elukeskkond 

X X X X KOV, kolmas 

sektor, allasutused 

tervisekomisjon,  
Riskirühma kuuluvate isikute 

rakendamine heakorra- ja avalikel 

töödel 

 

Riskirühmade kaasamine 

X X X X KOV, kolmas 

sektor 
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Noorte koolitused (sõltuvusained, 

sotsiaalsed oskused, riskikäi-

tumine, reproduktiivtervis,  jmt)  

 

Terviseteadlikud noored 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

KOV, perearst, 

tervisekomisjon 

Laste ja noorte huvitegevuse 

mitmekesistamine  

  

Tervislike eluviiside 

harrastamine  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, noortekeskus, 

kool, lasteaed 

Lastele suviste töövõimaluste 

loomise toetamine 
Laste võrdsed võimalused  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
KOV, 

noortekeskus 
Laste terviseteadlikkuse 

suurendamine, silmaringi 

arendamine ja sotsiaalse 

suhtlemisoskuse parendamine  

 

Laste võrdsed võimalused 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

KOV, 

noortekeskus 

Toimetulekutoetust saavate 

perede lastele toetavate meetmete 

planeerimine ja rakendamine 

Laste võrdsed võimalused  

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, 

noortekeskus 

Ohutusalased ennetustegevused  
elanikele (tule, vee, liiklus, 

koduohutus, esmaabi) 

Teadlikkus ja turvalisus. 

Vähenenud riskikäitumine. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
KOV, perearst, 

kolmas sektor, 

asutused  
Teavitustöö sõltuvusainetest, 

tervislikust toitumisest ja 

kehalisest aktiivsusest  

Teadlikud inimesed ja vähem 

terviseriske 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

KOV, kolmas 

sektor, allasutused, 

perearst 
Liikumisharrastuste võimaluste 

arendamine 
Füüsiliselt aktiivse elustiiliga 

tervem elanikkond 

X X X X KOV, kolmas 

sektor, allasutused 
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