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1. VALLA ÜLDANDMED
1.1 Pindala
Paikuse vald hõlmab 177,1 ruutkilomeetri suuruse maa-alal1 olles pindala
poolest üks Pärnumaa väiksemaid kohaliku omavalitsuse üksusi, ning siin elab
üle 3800 inimese, mis iseloomustab valda eelistatud elupaigana. Valla pindalast
üle 50 protsendi on kaetud metsaga, 30 protsendil laiuvad rabad, alla 15-ne
protsendi on põllud ja ligi 5 protsenti on elamumaad.
Paikuse vald oma praegusel kujul sai eluõiguse Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
Presiidiumi 24. oktoobri 1991. aasta seadlusega, millega kinnitati Paikuse valla
omavalitsuslik staatus ja kehtestati see 1991. aasta 24. oktoobrist.
Varasem ajalugu on Paikuse vallal tunduvalt mitmekesisem.
Arheoloogilised uuringud ja leiud viitavad, et Paikuse valla territooriumil
tegutsesid inimesed juba mesoliitikumis2. 2000. aastal avastatud leiud võivad
viia koguni järelduseni, et siin paiknes esimene inimasustus Eestis.3
Tänane Paikuse vald asub Pärnu ja Sindi linna vahel ning saab alguse
sealtsamast Pärnu ja Reiu jõe ristumiskohalt, kust leitigi esimesed inimtegevuse
jäljed. Lääne pool piirnebki vald nende jõgedega ja põhja pool Kõrsa rabaga.
Valla idaosas laiub Soomaa Rahvuspark oma puutumatu loodusega.
Naabervaldadeks on Sauga, Tori, Surju ja Tahkuranna Pärnumaal ning Kõpu
teisel pool Soomaad Viljandi maakonnas.

1.2 Rahvastiku
soo- ja
vanusjaotus
Kui rahvaarv alates aastast 2000-2010 kasvas jõudsasti, siis vaadeldavas
perioodis 2011-2013 on väike rahvaarvu tõus täheldatud veel aastatel 2011 ja
2012. 2013. aasta lõpuks on valla rahvaarv võrreldes eelmise aastaga langenud
88 elaniku võrra. Rahvaarvu kasvu on toetanud nii positiivne loomulik iive, mis
on Paikuse valda erinevalt enamusest Eestimaa paikadest iseloomustanud ka
riigi jaoks kõige sügavamate madalseisude ajal, kui ka positiivne rändesaldo.
Küllap on see seletatav eelkõige soodsa asendiga looduslikult kaunil ja
infrastruktuuriliselt hästi korraldatud alal . Kuid ka Paikuse vald ei ole jäänud
puutumata riigi üldisest rändepoliitikast. Nimelt 2013. aasta elanike langus on
tingitud töörändest ennekõike välismaale. (2013 lahkus välismaale 52 ja
välismaalt tagasitulijaid oli 12) Vallas on säilinud positiivne iive.

1

riigi maakatastri andmete kohaselt.
A. Kriiska. Aegade alguses. Tallinna Raamatutrükikoda, Tallinn, 2004, lk 18.
3
A. Kriiska. Sindi-Lodja savinõu – haruldane tavaline leid. - Kahe jõe vahel, nr 2, 2003, lk 2.
2
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2009

2010

2011

2012

2013

Mehed

1865

1892

1916

1920

1897

Naised

2002

2015

2042

2045

2001

Kokku

3867

3907

3958

3965

3877

Tabel 1. Paikuse valla aastakeskmine rahvaarv aastate lõikes. Allikas: KOV kogutud andmed

Sooline jaotus näitab naiste väikest ülekaalu. Keskmiselt 51,4% elanikest on
naised ja 48,6% mehed. ,Rahvastikust 24% moodustavad alaealised, tööealisi on
61% ja pensionäre 15% (2013 lõpu seisuga) Rahvastiku vanuseline jaotus on
sarnasem eesti rahvastiku üldise jaotusega kui Pärnumaa vastava jaotusega. Kui
perioodil 2004-2008 olid suurimad vanuserühmad 15-19, 20-24, 25-29, siis
viimaste aastate võrdluses on Paikuse valla näitajad oluliselt paremad, kui
maakonna omad (Paikuse suurimad vanuserühmad 40-44;35-39:5-9;0-4 ) Pärnu
maakonnas vastavalt (40-44;50-54; ja 55-59) Nende näitajate alusel on
Pärnumaa vanadusele kalduv maakond kus Paikuse valla elanikkond keskmist
vanust langetab. Kui võrreldes 2000. aastaga oli kasvanud tööealiste kodanike
osakaal, siis võrdluses 2010 aastaga on 2013-nendaks tööealiste osakaal alla ühe
protsendi langenud. Tõusnud on aga paar protsenti pensionäride osakaal, mis
jällegi annab tunnistust rahvastiku üldisest vananemisest.

Joonis 1. Paikuse valla rahvastiku soo ja vanuseline püramiid. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 2. Paikuse valla naiste ja meeste osakaal 2009-2013. Allikas: Statistikaamet

Joonis 3. Paikuse valla elanikkonna sooline jaotuvus seisuga 01.012013. Allikas: Statistikaamet

Mehed
Keskmine
vanus

Naised

Mediaanvanus

Keskmine
vanus

Mediaanvanus

Vallad

38,0

38,0

43,1

44,0

Paikuse vald

34,9

35,0

38,1

37,0

Tabel 2. Keskmine vanus ja mediaanvanus Paikuse vallas 31.12.2011. Allikas: Statistikaamet

Paikuse valla elanike keskmine vanus võrdluses valdade keskmisega ning
mediaanvanuse võrdlus (mediaanvanus on vanus, millest nooremaid ja vanemaid
isikuid on ühepalju).
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Joonis 4. eakate osatähtsus omavalitsusüksustes seisuga 01.01.2012. Allikas: Statistikaamet

Joonis 5. Laste osatähtsus omavalitsustes seisuga 01.01.2012. Allikas: Statistikaamet

Kaks viimast kaarti näitavad, et eakate osakaalult oleme vabariigis kõige
väiksema osakaaluga OV-de hulgas ja laste osakaalult kõige suuremate hulgas.
Need näitajad kinnitavad kujukalt Paikuse valla jätkusuutlikkust.

1.3
Asustustihedus
Paikuse valla asustustihedus on 17,5 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Elanikud on
koondunud Paikuse alevikku (2936 elanikku) ja Silla (340) Seljametsa (290)
Vaskrääma (91) Tammuru (151) ja Põlendmaa (47) küladesse.
(andmed seisuga 01.01. 2014)
Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri põhiselt on Paikuse vallas Paikuse kant, mis
7
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hõlmab aleviku ja põhiosa Silla külast ning mis kandi tüübilt kuulub linna-lähedaste
keskuskantide tüüpi. (LKK) Selle kandi tunnuseks on asukoht linnaregioonis,
stabiilne või kasvav rahvaarv, suurem osa teenuseid olemas kohalikus keskasulas.
Seljametsa kant hõlmab Seljametsa küla põhiosa, Silla küla lõunaosa, Põlendmaa,
Tammuru ja Vaskrääma küla. See kant kuulub tüüpi: linna lähiümbrus (LÜ)
Probleemiks ühistranspordi kättesaadavus. Selle kandi elanikkond tarbib
terviseteenuseid seal, kuhu võimalik ühistranspordiga pääseda. Tõmme tervishoiuteenuste suunas Paikusele on maakonna sotsiaalse infrastruktuuri järgi isegi
Urge, Suigu, Tori suunalt.
Pärnu maakonna valdade keskmine elanike tihedus ruutkilomeetri kohta on 8,1
inimest. Kõige hõredama asustusega vallas on 2,3 inimest ruutkilomeetril (Koonga)
ja kõige tihedamal 422,7 inimest ruutkilomeetril (Tootsi).

Joonis 6. Paikuse valla rahvastiku tihedus ruutkilomeetri kohta 2009-2013. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 7. Paikuse valla rahvastikutiheduse ruutkaart, seisuga 31.12.2011. Allikas: Statistikaamet

1.4
Elussünnid

Joonis 8. Elussünnid 2002-2012, Paikuse vald. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 9. Elussünnid soo järgi 2002-2012. Allikas: Statistikaamet

Sündimuse arv 1000 elaniku kohta näitab languse trendi, saame järeldada, et enamus
peresid on juba 3-4 liikmelised siia elama asudes.
Kuna piirkonna rahvastiku soo ja vanuseline jaotus näitas, et sünnitusealiste naiste ja
ka samaealiste meeste osakaal elanikkonnast on jätkuvalt kõige suurem, saame
prognoosida sündimuse stabiilset jätku. Parimas sünnituseas elanike arv on aga
languses ja seetõttu ei saa ka loota suurele sündimuse kasvule.

Joonis 10. Sündimuse näitaja muutumine 2002-2012. Allikas: Statistikaamet
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1.5 Surmad

Joonis 11. Surmade arv Paikuse vallas aastatel 2002-2012. Allikas: Statistikaamet

Joonis 12. Surmade arv Paikuse vallas soo järgi aastatel 2002-2012. Allikas: Statistikaamet

surmad
rahvastik
suremuse
üldkordaja

2008
35

2009
24

2010
30

2011

2012

3877

3867

9,02

6,2

2013
31

3907

24
3958

30
3965

3877

7,67

6,06

7,56

7,99

Tabel 3. Suremuse üldkordaja Paikuse vallas aastatel 2008-2013. Allikas: Statistikaamet

Suremuse üldkordaja näitab stabiilsust, mis on seotud elanikkonna vanuselise
kooseisuga. Vabariigi 2012. aasta statistika kohaselt sureb kõige rohkem inimesi
vereringeelundite haigustesse, millele järgneb suremus pahaloomulistesse
kasvajatesse. 2012. aastal suri Pärnumaal kõige enam 80-84 vanuseklassi kuulunud
elanikke (182) järgmine vanuseklass oli 75-79 (164).
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Joonis 13. Paikuse valla surmad kasvajate, vereringeelundite, õnnetusjuhtumite järgi. Allikas: Tervise Arengu Instituut

1.6 Loomulik
iive
Positiivne loomulik iive ning seda toetav positiivne rändesaldo teeb
piirkonnast jätkusuutliku kogukonna, kelle vajadused sotsiaalse
infrastruktuuri järele üha kasvavad . Valla imago tugineb elukeskkonna
kvaliteedile ja toetab sisserännet ja ka loomulikku iivet. Loomulik iive
on elussündide arvu ja surmade arvu vahe aastas.

2008
2009
2010
2011
2012

surmad sünnid
35
35
24
50
30
70
24
52
30
54

iive
Paikuse

Tabel 4. Piirkonna iibe arvnäitajad: Allikas: Statistikaamet
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0
26
40
28
24

iive Pärnumaa
-112
-49
-101
-198
-247
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Joonis 14. Paikuse valla elussünnid, surmad, loomulik iive 2004-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

100
50
0
2008

2009

2010

-50

2011

2012
surmad
sünnid

-100

iive Paikuse
iive Pärnumaa

-150
-200
-250
-300

Joonis 15. Loomuliku iibe kordaja võrdluses Eesti vastava näitajaga demonstreerib selgelt piirkonna
jätkusuutlikkust. Allikas: Statistikaamet

2008
2009
2010
2011
2012

Paikuse
0
6,72
10,23
7,07
6,05

Eesti
-0,48
-0,24
0,03
-0,42
-1,08

Tabel 5. Piirkonna iibe kordaja võrdluses vabariigi statistiliste arvnäitajatega. Allikas: Statistikaamet
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12

10

8

6

Paikuse
Eesti
Eesti

4

2

0
2008

2009

2010

2011

2012

-2
Joonis 16. Piirkonna iibe kordaja võrdluses vabariigi statistiliste arvnäitajatega. Allikas: Statistikaamet

1.7 Kohaliku
omavalitsuse
eelarve
Kohalikke omavalitsusi grupeeritakse elanike arvu ja tulu järgi
elaniku kohta. Paikuse vald kuulub üle 3000 elanikuga valdade
gruppi, kus
on eelduseks, et elanike arv mõjutab tulude
nomenklatuuri ning erinevate allikate omavahelisi seoseid. Suurema
elanike arvuga kohalikul omavalitsusel on rohkem võimalusi
majanduskeskkonna mõjutamiseks ja selle kaudu ka tulubaasi
mõjutamiseks. Nii ka Paikuse vallal.
Paikuse valla eelarve maht on vaadeldavatel aastatel tänu üldisele
majandusolukorrale kahanenud, kuid asunud tänaseks tõusuteele.
2013. aasta ebaloomulikult suur tõus on tingitud spordi-ja
tervisekeskuse ehituse tarbeks võetud laenust, mida eelarve kajastab.
Paikuse vald kuulub tulukate valdade gruppi, kus arvestuslik tulu ühe
elaniku kohta on üle Eesti keskmise.
aasta
eelarve
inimese kohta

2009
4,9
1270

2010
4,21
1078

2011
3,1
783

2012
3,6
908

2013
6,6
1702

Tabel 6. Paikuse valla eelarve aastatel 2009-2013 miljonit eurot. Allikas: KOV kogutud andmed

Firma Geomedia poolt välja antud omavalitsuste võimekuse indeksi
analüüsi tulemusel on Paikuse vald aastatel 2009- 2012 vabariigi 226
omavalitsuse hulgas 72. kohal. Analüüs näitab, et nimetatud aastad
on olnud ka Paikuse valla jaoks rasked. 2005-2008. aastate analüüsi
14

Paikuse valla Terviseprofiil 2014
tulemusena paigutus Paikuse vald samas tabelis 44-ndale kohale.
Trend eelarvemahu tõusule on aluseks positiivsele arengule.

Joonis 17. Paikuse valla eelarve maht aastatel 2009-2013:. Allikas: KOV kogutud andmed

Joonis 18. Tulu inimese kohta Paikuse vallas 2009-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

1.8 Tulumaksu
laekumine
Tulumaks on omavalitsuse põhiline omatulu allikas. Tulumaksu
laekumine on otseses seoses elanikkonna vanuselise struktuuriga ning
töötuse näitajatega. Samuti avaldab sellele suurt mõju piirkonna
palgatöötajate brutotulu määr ehk keskmine palk piirkonnas.

Füüsilise isiku
tulumaks
eurodes
Tulumaks
elaniku kohta
eurodes

2009
1 758,3

2010
1 619,2

2011
1 713,4

2012
1 846,8

2013
2 040,7

450

410

430

460

520

Tabel 7. Paikuse valla tulumaksu laekumine 2009-2013. Allikas: KOV kogutud andmed
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Joonis 19. Aastaaruanne 2012 tulumaksu laekumine aastate ja kuude lõikes. Allikas: KOV kogutud
andmed

2009

2010

2011

2012

Kuu keskmine brutotulu

742,85

728,12

760,18

811,61

Brutotulu saajate arv

1 448

1 399

1 433

1 471

Tabel 8. Palgatöötajate kuu keskmine brutotulu 2009-2012. Allikas: Statistikaamet

1.9 Rahvastiku
rahvuslik jaotus
Paikuse valla elanikest moodustavad 84,26% eestlased. See on
0,26% rohkem, kui eelmisel vaadeldud perioodil. Ülejäänud 15,74
% sisse mahub 210 venelast ja 99 muu rahvuse esindajat
(ukrainlased, soomlased, valgevenelased , sakslased, leedulased,
moldovlased,
tatarlased, poolakad, mordvalased, bulgaarlased,
grusiinlased, karjalased, kasahhid, lätlased, rootslased).
Rahvaloenduse andmetel nimetab oma emakeeleks Paikuse valla
elanikest 2614 inimest eesti keelt , vene keelt 198, ukraina keelt 19,
soome keelt 9, valgevene keelt 3 ja läti keelt 1 inimene.
Kuna eelpoolloetletud rahvuste esindajad ei ole kontsentreerunud
ühte valla piirkonda vaid paiknevad hajusalt, ei pea terviseprojektide
läbiviimisel arvestama erinevate kultuuride eripäraga vaid
integreerima muulased põhirahvuse hulka.
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Joonis 20. Paikuse valla rahvastiku rahvuslik koosseis seisuga 31.12.2011. Allikas: Statistikaamet

1.10 Elussünnid
ema vanuse järgi
Paikuse vallas elussünde ema vanuse järgi eristada kogutavate
statistiliste näitajate põhjal pole võimalik, kuid vastavad näitajad
Pärnumaa kohta peegeldavad keskmist olukorda ka Paikuse vallas.

Joonis 21. Elussünnid Pärnumaal ema vanuse järgi 2009-2012. Allikas: Statistikaamet

1.11 Sisseränne
1.12 Väljaränne
1.13 Rändesaldo
Elanike sisseränne valda ja positiivne rändesaldo viitavad muudatustele
maakasutuses . Elamualade laienemine toimub metsa ja põllumaa arvel.
Sisserände üks olulisi põhjuseid on ka lisaks meeldivale elukeskkonnale
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kvaliteetsete haridus- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus.

Joonis 22. Paikuse valla elanikkonna liikumine aastatel 2008-2012. Allikas: Statistikaamet

1.14
Esmasehaigestumuskordaja
pahaloomulistesse
kasvajatesse

Tabel 9. Esmase kasvaja registreerimise juhud Pärnumaal 2000-2007. Allikas: Tervise arengu instituut
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1.15 Haigestumine
nakkushaigustesse
AndmedPaikuse valla kohta eraldi puuduvad. Allolevas tabelis kajastuvad
andmed Pärnumaa kohta Pärnumaa kohta.

Joonis 23. Nakkushaigustesse haigestumus Pärnumaal 2006-2012. Allikas: Tervise Arengu Instituut

1.16 Imikute surmad

Joonis 24. Pärnumaal alla 1 aastaste laste surmad 2009-2012. Allikas: Statistikaamet
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED
2.1 Tööturu situatsioon
2.1.1
Maksumaksjad
Valla maksumaksjate arv perioodil 2008-2012 on teinud läbi langustrendi
madalseisuga 2010. aastal ning on väikeses tõusus.

Joonis 25. Paikuse valla maksumaksjate arv aastatel 2008- 2012. Allikas: Eesti Maksu- ja Tolliamet

Joonis 26. Paikuse valla maksumaksjate osakaal elanikkonnast aastatel 2008- 2012. Allikas: Eesti Maksu- ja Tolliamet

Maksumaksjate osakaal näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri
ülevalhoidmiseks.
Paikuse vald
Palgatulu
Juriidilise isiku
juhtimis- ja
kontrolliorgani
liikme tasu
Töötasu
töövõtulepingu alusel
Vanemahüvitis
Töökaotusega seotud
hüvitised (sh
tööandjapoolsed)
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VMS
2008
2009
2010
2011
15 576 733 12 907 784 12 223 482 13 074 645

2012
14 326 567

463 061

370 392

398 555

464 443

462 032

109 757
377 682

125 013
403 572

154 016
487 526

201 754
680 461

204 182
500 532

298 772

588 236

329 172

166 732

155 512
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Muud
KOKKU

531 660
382 484
364 989
569 200
17 395 206 14 926 656 13 975 234 14 953 024

408 618
16 057 443

Tabel 10. Analüüsid Paikuse valla maksumaksjate tulude kohta. Allikas: Rahandusministeerium

VMS andmed kajastavad maksumaksjatele tehtud väljamaksete igakuiseid andmeid
("maksumaksjate brutotulu"), mille põhjalt arvestatakse omavalitsusüksustele ka
tulumaks

Joonis 27. VMS jaotus tulu liigiti 2008-2012. Allikas: KOV kogutud andmed

Joonis 28. Paikuse valla maksumaksjate arv 2005-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

Oluline näitaja valla võimekuse väljendamisel on ülalpeetavate määr, mis
aastatega tõuseb, kuna elanikkond väheneb ja vananeb.
2009

2010

2011

2012

2013

Ülalpeetavate määr 46,1

47,4

48,7

50,1

54,3

Tabel 11. Paikuse valla ülalpeetavate määr 2009-2012. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 29. Ülalpeetavate määr seisuga 01.01.2013. Allikas: Statistikaamet

2.1.2 Keskmine
brutotulu
Analüüsitaval perioodil on nii maksumaksjate osakaal kui ka
keskmine brutotulu võrreldes Eesti keskmisega olnud positiivne.
Oma jälje sissetulekute ja maksumaksjate osakaalu jättis
kindlasti toimunud majanduslangus aastale 2009-2012. Valla
maksumaksjate osakaal analüüsitaval perioodil oli keskmiselt
42,6 %, siis surve maksumaksjale sotsiaal- ja tervishoiusfääri
ülevalhoidmiseks on olnud mitte liiga suur. Seega ei ole tegur
muutunud arengut pidurdavaks näitajaks.

Joonis 30. Piirkonna elanike brutotulu inimese kohta võrdluses Vabariigi statistiliste
näitajatega aastatel 2008- 2012. Allikas: Statistikaamet
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2.1.3 Majanduslikult
aktiivsed / ettevõtted

Joonis 31. Piirkonna ettevõtete tööhõive aastatel 2008 – 2012. Allikas: Statistikaamet

Joonis 31. kirjeldab majandussituatsiooni, kus valdav osa vallas
eksisteerivatest ettevõtetest on mikroettevõtted (0-9) töötajat .
Oluliselt vähem on väikeettevõtteid (10-49 töötajat) ning üksikud
keskmise suurusega ettevõtted.
Suurettevõtete puudumine jätab ilma küll paljudest kodulähedal
asuvatest töökohtadest, kuid samas hajutab ka riske kriisisituatsioonis, kus suurettevõtte kadumine tooks kaasa endaga
sotsiaalse kriisi. Paikuse valla linnalähedase asukoha tõttu töötab
suur osa väljaspool koduvalda. Parematel aegadel on vallas asuvad
ettevõtted pakkunud ca 1000 töökohta, millest ainult 35% on
katnud kohalikud. 20% vallas asuvatest töökohtadest on avalikus
sektoris ja 80% erasektoris. Ettevõtlusaktiivsus ei ole endiselt
suurenenud. Siin on tublisti arenguruumi. Ettevõtete arv 100
elaniku kohta jääb oluliselt alla riigi keskmisest, kuigi piirkonnas
on palju ettevõtlikke inimesi, on nad oma ettevõtte sageli loonud
enne mujale ja seejärel valinud elupaiga Paikuse valda.

2.1.4 Töötus
KOMMENTAARID

Joonis 32. Piirkonna registreeritud töötute arv aastatel 2008- 2012. Allikas: Töötukassa

Nii töötute arv, töötuse määr kui tööhõive määr vallakodanike
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hulgas on 2008. aastast kuni 2010. aastani kasvanud eelmiste
aastatega võrreldes hüppeliselt. Aastatel 2011 ja 2012 on töötute
arvuline näitaja langenud, mis annab positiivseid märke olukorra
paranemise suunas.
Kuna töötus on üks suurematest terviseriskidest, tuleb siin
endiselt kavandada meetmeid sotsiaal- ja terviseriskide maandamiseks (koostöö Pärnumaa töötukassaga, nõustamisteenused,
töökohtade loomine, koolitused, terviseteenuste tagamine
kindlustamata isikutele)

Joonis 33. Piirkonna töötuse määr võrdluses Vabariigi statistiliste näitajatega aastatel 20082012. Allikas: Statistikaamet

2.1.5 Tööhõive määr

Joonis 34. Piirkonna tööhõive määr aastatel 2008- 2012. Allikas: Statistikaamet

Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealisest
rahvastikust.
Tööga hõivatu on isik, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle
eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;
töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; ajutiselt ei
töötanud ehk näiteks oli haiguslehel.
Töökoha olemasolu on inimese oluline tervisemõjur.
Tööhõive määrast on hästi näha ka tööealistest töö või muu eelnimetatud tegevusega mittehõivatute osakaal piirkonnas.
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2.1.6 Tööjõus
osalemine

Joonis 35. Piirkonna elanike osatähtsust tööealisest rahvastikust aastatel 2008- 2012. Allikas:
Statistikaamet

Tööjõus osalemise määr ehk aktiivsuse määr näitab tööjõu
osatähtsust tööealisest rahvastikust.
Töötud koos töötavate inimestega moodustavad majanduslikult
aktiivse rahvastiku, ülejäänud mitteaktiivse rahvastiku.
Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik - isikud,
kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.
Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud - isikud, kes
soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute
summa).

2.2 Toimetulek
2.2.1
Ravikindlustusega
kaetud
Riik /Maakond

(Kõik)

Maakonna nimi

PÄRNU

Linn/vald

Paikuse vald

Vanusegrupid

(Kõik)

Grupp

Harju
osakonnas

Kindlustatu
Lepingu alusel
võrdsustatud isik
Riigi poolt kindlust
Võrdsustatud isik

Pärnu
osakonnas

Viru
osakonnas

Paikuse elanikke
kokku

32

19

1 671

128

6

1

144

1 671

26

18

1747

54

38

3576

46

1 574

9
324

3

34

Välislepingud
Üldkokkuvõte

Tartu
osakonnas

11

11
87

3 387

Tabel 12. Paikuse valla elanikkonna Ravikindlustusega seotud isikute väljavõte 31.12.2013. Allikas:
Haigekassa
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Joonis 36. Piirkonna elanike ravikindlustusega kaetute osakaal võrreldes vabariigi statistiliste
andmetega aastatel 2008- 2012. Allikas: Haigekassa

Joonisel 36 kajastub selgelt majanduslangusest tingitud tagajärjed, kus
inimesed kaotasid töö ja seega ka õiguse ravikindlustusele. Oma
väikese, kuid siiski arvestatava osa, ravikindlustatud isikute
vähenemisele annab ka valla registris olevate, kuid välismaal töötavate
isikute hulk, kes ei oma Eesti ravikindlustust.
Kõrge ravikindlustusega kaetute % võrreldes eesti keskmisega
vaadeldavatel aastatel tuleneb kindlasti kõrgest tööealiste ja tegusate
inimeste osakaalust, kuid oma osa on kindlasti ka väga heal sotsiaal- ja
tervishoiuala inimeste võrgustiku koostööl ning vallaarsti ametikoha
olemasolul valla struktuuris. Majanduslanguse järgse tõusuperioodi
tulemusena kindlasti suureneb pikkamööda ravikindlustusega inimeste
arv, mis annab lootust antud sektori kulude vähenemisele.

2.2.2 Puuetega isikud

Puudega
inimesi

2008
189

2009
182

2010
258

2011
205

2012
273

2013
263

Tabel 13. Paikuse vallas elanike registri järgsed erivajadustega isikud aastatel 2008-2013.
Allikas: KOV kogutud andmed

Erivajadustega inimeste arv vallas on alates aastast 2008
tõusnud ligikaudu 70%. Sellest võib järeldada, et on suurenenud
nii riigi kui omavalitsuse kulutused erivajadustega inimeste
hoolekande korraldamisel ning antud valdkonda tuleks
planeerida ressursse tegevuste ja teenuste arendamiseks.
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2.2.3
Toimetulekutoetused

Joonis 37. Toimetulekutoetust saanud perede arv aastatel 2008- 2012. Allikas: Statistikaamet

Seoses töötuse kasvuga 2008-2010 on suurenenud oluliselt
toimetuleku saajate arv, mis viitab vaesuse, kui olulise
terviseriski kätte sattunud inimeste arvu kasvu. Alates aastast
2010 on hakanud toimetulekutoetust taotlevate perede arv
vaikselt langema, seega ka inimeste hulk, kes elasid eelnevalt
vaesuses.

Joonis 38. Piirkonna toimetulekute toetuste määr elaniku kohta võrreldes Vabariigi
statistiliste näitajatega aastatel 2008- 2012. Allikas: Statistikaamet

2.2.4 Sotsiaaltoetused

Joonis 39. Paikuse vallale eraldatud toimetulekutoetus aastatel 2008- 2012. Allikas:
Statistikaamet

Lisaks sotsiaaltoetustele pakub Paikuse vald erinevaid sotsiaalteenuseid eesmärgil parandada inimeste toimetulekut. Need on
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isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, avahooldusteenus,
nõustamisteenus, transporditeenus, sotsiaalkorteri teenus,
pesupesemise teenus, psüühilise erivajadusega inimestele
igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus. Liialt
spetsiifilisi ning ressursimahukaid teenuseid ei osuta vald ise,
vaid ostab vastavalt vajadusele teenuse naaberomavalitsustelt
(näiteks hooldekoduteenus, rehabilitatsiooniteenus, jne).
Teenuseid vallas arendatakse vastava vajaduse tekkimisega.

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse
2.3.1 Kogukonna
motivaatorid

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

2.3.2 Elanike kaasamine

Elanikud on kaasatud otsustusprotsessidesse läbi volikogu
liikmelisuse ning läbi laialdaste komisjonide, kus suur osa
komisjonide liikmetest ei ole volikogu liikmed vaid aktiivsed
vallakodanikud, kes soovivad vastavatel teemadel kaasa rääkida.
Suurte programmdokumentide nagu näiteks arengukava ja
üldplaneeringu arutelud on avalikud ning nendesse
töörühmadesse kaasatakse elanikke. Neid tutvustatakse külades.
Volikogu juures töötavad alljärgnevad komisjonid: keskkonnaja maakomisjon, spordi- kultuuri- ja noorsookomisjon, haridussotsiaal-ja tervishoiukomisjon, eelarve-ja arengukomisjon ning
revisjonikomisjon, Lisaks volikogu komisjonidele tegutsevad
pereabikomisjon, tervisenõukogu, kultuurirahastu ekspertgrupp
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ja rida lühemaajalisi ja projektipõhiseid töörühmi, läbi mille
toimib osalusdemokraatia.
Olulist rolli mängib on ka kolmanda sektori ühenduste tegevus
valla eesmärkide täitmisel. Suuremad projektid on ellu viinud
naisselts Martad (Seljametsa Külamaja), MTÜ Pastlapaar (laste
mänguväljak Seljametsas) MTÜ Edela-Eesti Arenduskeskus
(Rattapargi mänguväljak Silla külas) jne. Põlvkondade vahelise
teabe järjepidevuse eest hoolitseb Paikuse koduuurijate seltsing
koostöös Seljametsa Muuseumiga. Elavdunud on külaliikumine
Vaskrääma külas.

2.3.3 Naabrivalve
piirkondade arv

Naabrivalve ametlikke piirkondi on üks. 2009 on registreeritud
sektor nimega ORU, kuhu kuulub Oru, Oruvälja ja Jõekalda
tänava 13 kodu. Kuna külades toimib naabrivalve ka ilma seda
seadustamata võiks siiski igas tiheasustuse piirkonnas olla oma
sektor näiteks Kastani väikekoht, Kooli tn, Männiku tänaval ja
nii Seeneriigis kui Linnuriigis.

2.3.4 Kultuurielus
osalemise ja tarbimise
võimalus

Kultuurielus osalemiseks on Paikuse vallas suurepärased võimalused. Pärnu linn koos teatri, raamatukogu, muuseumi ja
kunstinäitustega on vaid mõne kilomeetri kaugusel. Paikuse
alevikus on olemas rahvaraamatukogu ning 1x nädalas töötab ta
Seljametsa külas . Raamatukogul on teavikuid 2013.a. aruande
põhjal 21 677 , lugejaid 496 ja laenutusi 15 352.Võrreldes
eelmise perioodiga on koju laenutuste arv kasvanud. Raamatukogu kui kultuurikeskus saab tööle hakata pärast uute ruumide
saamist. Täna pärsib tegevuse laiendamist ruumikitsikus. Vallas
on alates 2001.a. ka Seljametsa Muuseum, mis on tööle
rakendunud
ennekõike
kultuurikeskusena.
Muuseumi
eestvedamisel toimub aastaringselt suur hulk üritusi ja näitusi.
Külastajate arv on kasvanud pea 3000-ni. Vallas tegutseb
kultuuri ja spordialal kokku ca 60 huviringi, milles osalejaid ca
800. On püütud luua tegutsemisvõimalusi erinevatele vanuse- ja
sihtrühmadele.
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG
3.1 Õpilaste arv
haridusasutustes

Joonis 40. Õpilaste arv piirkonna haridusasutustes aastatel 2000- 2008. Allikas: KOV kogutud
andmed

Õpilaste arvu kasv haridusasutustes nõuab üha tõhusamat terviseedendusliku tegevuse korraldamist.

Joonis 41. Mujalt KOV –st õpilaste osakaal piirkonna haridusasutustes aastatel 2009- 2013. Allikas:
KOV kogutud andmed
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Joonis 42. Mujalt KOV –st õpilaste osakaal piirkonna haridusasutustes (lasteaed ja kool eraldi)
aastatel 2009- 2013. Allikas: KOV kogutud andmed

3.2
Koolikohustuse
täitmine
Kuni seitseteistkümnenda eluaastani lasub alaealisel koolikohustus. Seega on
omavalitsus kohustatud pidama arvestust oma valla rahvastiku registris
olevate koolikohustuslike õpilaste üle. Aastate lõikes on Paikuse vallas olnud
selliseid noorukeid 1-2. Hetkel on meie registris 2 koolikohustuslikku õpilast,
kes ei õpi üheski Eesti vabariigi õppeasutuses. Selliste juhtude kontrolli
tulemusel on selgunud, et alaealised elavad mõne teise riigi territooriumil.
Hetkel siis USA-s ja Venemaal.
Eraldi arvestust peetakse valla koolides õppetööst osavõtu kohta, ehk
põhjuseta puudumiste kohta. See on suur töövaldkond koolide
pedagoogilisele-ja tugipersonalile ning valla lastekaitsetöötajale. Allpool
olev tabel kajastab õppeaastate lõikes põhjuseta puudunud õpilaste arvu .

Põhjuseta
puudunud
õpilasi

2011/12
Paikuse
Põhikool
26

õ-a
Seljametsa
LAK
0

2012/13
Paikuse
Põhikool
43

õ-a
Seljametsa
LAK
0

2013/14
Paikuse
Põhikool
22

Joonis 14. Piirkonna koolikohustuse täitmine aastatel 2000- 2008. Allikas: EHIS

Õppest mõjuva põhjuseta puudujate osakaal on meie koolidel 0. Sellesse
kategooriasse kuuluvad õpilased, kes on ühe õppeveerandi jooksul enam kui
20-nest % õppetundidest mõjuva põhjuseta puudunud.
Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust Paikuse
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vallas:
2010/2011
14,8%

2011/2012
18%

2012/2013
15,8%

Tabel 15. Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust Paikuse vallas. Allikas: KOV kogutud
andmed

Hästi toimivate tugisüsteemide olemasolu kindlustab ka klassikursuse
kordajate väikese osakaalu võrreldes vabariigi keskmiste näitajatega.

3.3 Noorte süüteod

Tabel 43. Alaealiste komisjonis arutatud süüteod 2010-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

3.4 Laste ja noortega
tegelevad asutused
Riskikäitumise vähendamiseks tegelevad lastega Paikuse vallas
alljärgnevad asutused:
Paikuse Põhikool,
Seljametsa Lasteaed Algkool ,
Paikuse lasteaed Mesimumm,
Paikuse Spordikeskus,
Paikuse Noortekeskus PANOKE,
Paikuse Huvikool.
Lisaks 30 huviringi lastele ja noortele.

3.5 Lastele ohutu
elu- ja õpikeskkond
Paikuse valla lasteasutused asuvad nii uutes kui renoveeritud
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ruumides.
Paikuse valla õpilaste tee kooli on üldiselt turvaline.
Kergliiklusteedega on kaetud suur osa valla keskuse
territooriumist, mida kasutab enamik jalgsi või jalgrattaga kooli
tulevatest õpilastest. Kergliiklustee on osaline või puudub
täielikult Silla külla ja Seljametsa viivate teede ääres. Muret
tekitab ka osaline lõik lasteaia juures, kus puudub kõnnitee. Nii
kooli, kui ka lasteaialapsed peavad läbima selle lõigu autoteel.
Eriti ohtlik on see hommikuti, kui inimesed sõidavad tööle ja
toovad lapsi autodega lasteaeda.
Need lapsed, keda vanemad toovad autoga lasteaeda saavad
autod parkida lasteaia parklasse, kust kulgeb ohutu tee lasteaia
hoovialale ja sealt edasi iga rühma ukse taha. Pargitakse ka maja
nr.11 juurde, mis tekitab pidevalt probleeme. Lapsed, kes
tulevad oma vanematega lähiümbruse majadest, peavad jälgima
liikluseeskirju, mis kehtivad hoovialal. Liiklus ei ole tihe, aga
ettevaatlik peab ikkagi olema.
Valda läbiva Paide maantee renoveerimise tulemusena on tee
hästi valgustatud ja piisavalt loodud ülekäiguradasid ja
ohutussaari.
Õpilaste vedu kaugematest valla piirkondadest toimub valla
bussiga. Kasutatakse ka Atko bussiliini nr 40.
Kooli ja staadioni vahetus läheduses asuv skatepark pakub
lastele vabal ajal rohkelt aktiivset tegevust, kuid tänu sellele on
hüppeliselt kasvanud traumade arv. Parandada tuleks laste
teadlikkust turvavarustusest ja ohutusest üldiselt ekstreemsporti
harrastades.
Üheks miinuseks võib välja tuua ka selle, et põhikooli
territoorium ei ole piiratud või märgistatud.
Mööbel, mänguasjad, sisetemperatuur Lasteaedade mööbel
vastab tervisekaitse nõuetele. Toole on neljas eri kõrguses.
Lauad on reguleeritavad vastavalt laste pikkusele. Mänguasjad
rühmades vastavad lapse eale. Rühmaruumides on termomeeter,
et jälgida ruumide temperatuure. Mesimummi uues osas-neljas
rühmas saab eestoas reguleerida temperatuuri ise radiaatoritest.
Tagumises toas on põrandaküte. Vanas osas on kahes rühmas
mõlemas rühmaruumis põrandaküte ja neljas rühmas on
sisetemperatuur reguleeritav maja üldküttesüsteemi kaudu.
Koolides on järk-järgult uuendatud mööblit, mis vastab
kõikidele kaasaegsetele nõuetele. Õppeklasside sisetemperatuuri
vastamist normidele saab alati kontrollida klassides seinale
kinnitatud termomeetrilt. Klassiruumides jälgitakse lisaks
pidevalt ruumide valgustust, korrapärast õhutamist, ruumide
koristamist jne.
Mänguväljakud- eelkooli ealised lapsed saavad lasteaia hoovil
mängimas käia. Seljametsa lastel on olemas kaunis looduslik
park koos mänguväljakute ja- vahenditega (erinevad kiiged,
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liivakastid, ronimisredelid, tasakaalupoom ja rippredelid)
Põhikooli kasutuses on kaasaegne staadion.

3.6 Kooli/ lasteaia
terviseteenuse
olemasolu
Paikuse valla kõigis lasteasutustes on olemas kvalifitseeritud
tervishoiuteenus.
Paikuse Põhikool

OLEMAS
logopeed

Seljametsa LAK

tervishoiutöötaja
sotsiaalpedagoog
liikumisõpetajad
Logopeed/eripedagoog

Lasteaed Mesimumm

PUUDUB
Psühholoog (teenust
ostetakse Pärnu ÕNKist)

Psühholoog (teenust
ostetakse Pärnu ÕNKist)

tervishoiutöötaja
liikumisõpetaja
logopeed
Liikumisõpetaja
tervishoiutöötaja
tugiõpetaja

Tabel 16. Paikuse valla haridusasutustes töötavad erispetsialistid 2013. Allikas: KOV kogutud
andmed

3.7 Kohaliku
omavalitsuse
poolne initsiatiiv ja
toetused tagamaks
teenuste
kättesaadavust
Koolitoit on lastele tasuta . Koolides töötavad erialaspetsialistid:
logopeed/eripedagoog, parandusõppe õpetajad, sotsiaalpedagoog,
tervishoiutöötajad. Rakendatakse alljärgnevaid tugisüsteeme:
arenguvestlused , klassijuhataja nõustamistegevus, aineõpetajate
konsultatsioonitunnid,
logopeediline
abi,
parandusõpe,
individuaalne õppekava, individuaalne ainekava, koduõpe,
pikapäevarühm, lastekaitsespetsialisti nõustamine, lastevanemate
konsulteerimine ja koolitus, muukeelsete õpilaste integratsioon.
Algklassiõpilastel toimub kohustuslik ujumisõpetus, koolide
huviringid on lastele tasuta.
Paikuse vallal on pikaajalised õpilasmaleva traditsioonid. Viimase
5 aasta jooksul on vald suvel kaks nädalat kestnud õpilasmalevas
andnud tööd 340-nele lapsele ja 34-jale rühmajuhendajale. Valla
kulu õpilasmaleva projektile 5 aasta jooksul olnud. ca 43 000
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eurot.

Joonis 44. Õpilasi õpilasmalevas 2009-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

3.8 Laste
subjektiivne
tervisehinnang
2009/2010. õppeaasta Eesti HBSC uuringu raport Eesti
kooliõpilaste tervisekäitumisest on saadaval Tervise Arengu
Instituudi kodulehel.
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135591995867_Eesti
_kooliopilaste_tervisekaitumine.pdf
Sellele tulenedes saab öelda, et hinnangu „hea“ või „väga hea“
andis oma tervisele pisut vähem kui 90% lastest. Kõige
paremaks peavad oma tervist 11-aastased, 13- ja 15-aastaselt
hindavad tüdrukud oma tervist halvemaks kui poisid.
Paikuse põhikoolis viiakse läbi tervisekäitumise küsitlus igal
aastal 7-ndatele klassidele. 2012/2013 õppeaastal läbiviidud
küsitluse põhjal tehtud kokkuvõtte tulemusena hindab oma
tervist „väga heaks“ 15 (33%), „heaks“ 27 (60%) ja
„rahuldavaks“ 4 (7% ) küsitletud 46-st õpilasest.
Seega, „väga heaks“ või „heaks“ hindab oma tervist 93%
Paikuse põhikoolis 7. klassis õppivatest õpilastest.
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Joonis 45. Paikuse põhikooli seitsmendate klasside õpilaste hinnang oma tervisele. Allikas:
Paikuse Põhikooli kogutud andmed

3.9 Kehaline
aktiivsus ja
kehakaal
On soovitatav, et lapsed osaleksid mõõduka kuni tugeva
intensiivsusega kehalises tegevuses
sagedusega iga päev vähemalt 60 minutit. Eestis vastas sellele
nõudele kõigist 11–15-aastastest õpilastest 14% .
Vabal ajal ei tegele sportliku tegevusega üldse ligikaudu 5%
tüdrukutest ja 3% poistest. Vanemaks saades suureneb noorte
hulk, kelle vabal ajal harrastatava kehalise aktiivsuse sagedus on
vaid kord nädalas või harvemini ja samas väheneb igapäevaste
harjutajate hulk.
Intensiivselt kehaliselt aktiivsete osakaal on langenud võrreldes
varasemate uuringutega alates 1998. aastast ning eelmise
uuringuga võrreldes ligikaudu 10%.
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135591995867_Eesti
_kooliopilaste_tervisekaitumine.pdf
Kokkuvõte Paikuse põhikooli arstikabinetis toimunud
terviseläbivaatusel saadud andmete põhjal õppeaastal 2012/13.
Klass
I
III
IV
VII
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Õpilaste
arv
58
49
36
48

Trenn vähemalt 1x näd.
36
23
21
30
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Joonis 46. Paikuse põhikooli õpilaste kehaline aktiivsus valitud klassides. Allikas:
Paikuse Põhikooli kogutud andmed

Selle tulemusel selgub, et I klassis on kehaliselt aktiivsete
õpilaste osakaal 61%, näitaja langeb veidi alla 50% III ja IV
klassis ja tõuseb jällegi VII klassis 62%- ni.
Võrreldes eelmise terviseprofiili samade näitajatega on kehaline
aktiivsus hüppeliselt tõusnud I klassi õpilaste hulgas (30% aastal
2009, nüüd 61%). Teistes vanuseastmetes on jäänud arv
suhteliselt sarnaseks (aastal 2009 50%, nüüd 50-60% õpilastest).
Ülekaalulisus on tõusutrendis nii Baltimaades kui ka mujal.
Eestis oli 2010. aastal ülekaalulisi või rasvunuid 17% poistest ja
11% tüdrukutest. 2006. aasta uuringus olid need tulemused
vastavalt 12% ja 7%.
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135591995867_Eesti
_kooliopilaste_tervisekaitumine.pdf
Kokkuvõte Paikuse põhikooli arstikabinetis toimunud
terviseläbivaatusel saadud andmete põhjal õppeaastal 2012/13.
Klass
I
III
IV
VII
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Õpilaste
arv
58
49
36
48

Ülekaal

Alakaal

3
3
1
9

2
2
1
2
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Joonis 47. Paikuse põhikooli valitud klasside õpilaste kehamassi indeksi (KMI) hinnang
õppeaastal 2012/13. Allikas: Paikuse Põhikooli kogutud andmed

Ülekaaluliste arv suureneb vanusega. Kui I klassis on see 5,1 %,
siis VII klassis 18,7%. Alakaaluliste laste arv on minimaalne ja
ei muutu vanuse kasvades.
Võrreldes eelmises terviseprofiilis toodud andmetega on
muutuseks ülekaaluliste laste arvu tõusmine vanemas
kooliastmes (aastal 2009 VII klassis 11,9%, nüüd 18,7%).
Muutus ei ole märkimisväärne ja selle põhjuseks võib olla ka
veidi suurem laste arv vastavas vanuserühmas

3.10 Sõltuvusained
Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus oli 2010. aastal neid, kes
ei ole suitsu proovinud, 11–15-aastaste õpilaste hulgas kokku
50%, suitsu ei olnud proovinud 44% poistest ja 55% tüdrukutest.
Rahvusvaheliseks indikaatoriks on 13-aastaselt või varem
esimese
sigareti suitsetanute osakaal 15-aastaste õpilaste hulgas. See
näitaja oli Eestis 15-aastaste tüdrukute seas 48% ja poistel 63%.
Rahvusvahelises järjestustabelis on Eesti esimesel kohal,
näidates, et meie noorukitel on kõige suurem huvi sigaretti
proovida võimalikult noores eas.
11–15-aastastest õpilastest oli 69% elu jooksul proovinud
alkoholi. Eesti õpilased joovad sageli end esimest korda purju
juba 13-aastaselt või veelgi varem; selle näitaja alusel oli Eesti
riikide järjestustabelis 2006. aastal esimesel kohal, 2010. aastal
aga viies.
Kanepit elu jooksul proovinute osakaal oli 11–15-aastaste
õpilaste seas 2010. aastal 10%
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135591995867_Eesti
_kooliopilaste_tervisekaitumine.pdf
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Joonis 48. Õppeaastal 2012/13 Paikuse Põhikoolis 7. klassis läbiviidud terviseküsitlusest
saadud andmed. Allikas: Paikuse Põhikooli kogutud andmed

3.11 Koolitoit
Lasteasutuse toitlustaja koostab vähemalt kümneks päevaks iga
päeva menüü, mille aluseks võetakse laste vanuserühmade
keskmine ööpäevane toiduenergia- ja toitainete vajadus ning
“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja
koolis” 15. jaanuar 2008 Sotsiaalministri määrus nr. 8
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360799? Kehtiv Koolitoidu
vastamist eelnevatele nõuetele kontrollib igapäevaselt kooli
tervishoiutöötaja ja 1-2x aastas Tervisekaitse ning Veterinaar- ja
Toiduameti ametnikud.
Paikuse valla kooli sööklad on alati pakkunud lastele
võimalikult tervislikku ja mitmekülgset toitu. Menüüsid
kaasajastatakse ja täiendatakse pidevalt. Arvestatakse ka mingi
toiduaine suhtes allergiliste lastega, koostöös lapsevanematega
on saavutatud mõlemaid pooli rahuldav tulemus.
Kahe nädala menüü on kättesaadav kõigile elektroonselt kooli
kodulehel, kooli fuajees infotahvlil ja sööklasaalis.
Sooja koolilõunat saavad kõik 436 Paikuse Põhikoolis ja 14
Seljametsa LAK-is õppivat last. Seljametsa LAK-is on
koolilastel võimalus süüa „hommikuputru“. Paikuse Põhikoolis
pakutakse lisatoidukorda päeval kell 13.00, mis on mõeldud
pikapäevarühma lastele ja soovijatele lapsevanema avaluse
põhjal. Mõlemad koolid osalevad nii „Koolipiima“ kui
„Koolipuuvilja“ programmides.
Lasteaias Mesimumm on 222 last, kellest hommikusööki sööb
184 last, ülejäänutel on lapsevanem kirjutanud avalduse, kus on
palunud laps maha võtta hommikusöögi nimekirjast.
Lõuna- ja õhtusööki söövad kõik lapsed.
Mida on lasteaedades tehtud, et muuta toit tervislikumaks?
- lastevanemate rahulolu-uuringu kaudu on arvestatud
lastevanemate soove seoses menüüga, selle vahelduslikkusega,
menüü on lastevanematele tutvumiseks üleval lasteaia
kodulehel;
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- on liitutud piimaprojektiga, mille abil toimub menüü
rikastamine erinevate piimatoodetega;
on liitutud puuviljaprojektiga, tänu millele saavad lapsed rohkem
värskeid juur- ja puuvilju süüa;
- on sisse viidud menüü allergilistele lastele, kus igapäevaselt
asendatakse allergikule mitte sobivad toiduained sobilikega;
- on oluline, et menüü oleks tervislik ja mitmekesine-selleks
kogutakse pidevalt tagasisidet rühmadest: millised toidud on
laste hulgas eelistatud, millised mitte ning kuidas võetakse vastu
uute retseptide alusel valmistatud toite. Seda arvestades ei jäta
me menüüst välja toite, mis esialgu lapsele ei maitse vaid
püüame midagi muutes toitu lapsele meeldivaks muuta;
- menüüs on mitu korda nädalas värsked puu- ja juurviljad
lisaks värsketele salatitele prae juurde;
- oleme püüdnud köögiviljade osakaalu toidus suurendada
sellega, et pakume laste lemmiktoite köögiviljadega, mida nad
muidu ei pruugiks nii meelsasti keedetult süüa (nt. kartuliporgandi püree, kartuli-kaalika püree, pasta-lillkapsa vorm);
- kord nädalas on lõunaks kalatoit, lisaks on mõnel hommikul
võileivakate kalaga.
- toiduainete tellimisel jälgitakse, et need ei sisaldaks transrasvhappeid;
- on jälgitud, et igas vanuses lapsed saaksid vajaliku koguse
valke, rasvu ja süsivesikuid;

3.12
Õpilastransport
Õpilaste vedu kaugematest valla piirkondadest toimub valla
bussiga. Jätkuvalt kasutavad õpilased bussiliini nr 40. Kaugemal
kui 3 km. elavad õpilased sõidavad kooli ja koju omavalitsuse
kulul. Samuti kompenseerib vald õpilaste sõidu huvikoolidesse.
Õpilastranspordi kompenseerimine on omavalitsusele märkimisväärne kuluartikkel.
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND
4.1
Huvitegevuse
ja vaba aja
veetmise
kohad
Füüsiline aktiivsus on võtmesõna paljude terviseprobleemide tekkes,
haiguste ennetamises ja ravis ning samuti tervist tugevdava eluviisi
kujundamises. Eesti elanike kehaline aktiivsus on vähene: vaid ligikaudu
10% naistest ja 15% meestest tegelevad (www.terviseinfo.ee). Paikuse
vallas konkreetset infoallikat pole loodud, kus kajastataks liikumisega
seonduvat informatsiooni, kuid Eestis on selleks loodud koduleht
www.trimm.ee ning on käivitatud projekt, kuhu on koondatud erinevad
liikumisega seotud üritused www.spordiaasta.ee.
Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase
elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on
võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (www.terviseinfo.ee).
Paikuse vald pakub huvitegevust läbi huviringide väga erinevatele
sihtgruppidele. Huviringid on seotud nii füüsilise kui ka vaimse
tegevusega. Huvitegevustega on hõivatud kõik peamised vanusegrupid,
kellele on mõeldud nii liikumisega seonduvat kui ka kunsti ja loomega
seonduvat. Valla rahva tarvis töötab üle 60 huviringi allasutuste juures,
milleks on Paikuse Päevakeskus, Paikuse lasteaed, Paikuse huvikool,
Paikuse Spordikeskus, Paikuse Vallamaja, Seljametsa külamaja, Paikuse
Noortekeskus. Lisaks rahastab vald osaliselt huvikooli kohatasu ligikaudu
250 õpilase eest, kes käivad teiste omavalitsuste huvikoolides.

Joonis 49. Paikuse vallas tegutsevad huviringid aastate lõikes. Allikas: Paikuse Huvikooli kogutud andmed

Jooniselt 49 on näha, et huviringide arv erinevatele vanusegruppidele on
pidevalt tõusnud aastatel 2009-2012 66-lt 81-ni, kuid 2013 on see arv
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vähenenud 62-le. Üheks põhjuseks on kindlasti 2013. aasta juulist alanud
uue võimla ehitus, mille tõttu puuduvad hetkel pesemisvõimalused.
Seepärast otsis osa liikumisrühmi treeningpinnad Pärnu linna. Oletatavalt
saab liikumisega seotud huviringide arvu tõus teoks uue Tervise- ja
Spordikeskuse valmimisega 2014. aasta septembris.

Joonis 50. Paikuse vallas tegutsevate huviringide jaotuvus vanuse lõikes. Allikas: Paikuse Huvikooli kogutud
andmed

Joonisel 50 on näha huviringide jaotuvus vanuse lõikes. Selgelt on näha, et
50 ja vanematele suunatud ringide arv on püsinud stabiilsena, milleks on
seitse huviringi. Kõikidele ülejäänutele vanuserühmadele mõeldud ringide
arv on vähenenud. Huviringide tegevuse valdkonnad on pidevalt muutunud
st on ringe, mis on tegevuse lõpetanud ja nende asemele on tulnud või
loodud uue suunaga ring või tegevus.
Paikusel registreeritud spordiklubisid on hetkeseisuga 4, kuid neile
lisanduvad veel lisaks need spordiklubid, kes on tegutsemas Paikuse vallas.
Neid on hetkeseisuga 5 spordiklubi, kes pakuvad tegevust väljastpoolt
tulnutena. Üheks põhjuseks, miks on selline tendents, võib lugeda Paikuse
valla positiivset spordipoliitikat, kus valla lastele treeninguid pakkuvatele
klubidele on antud võimalus tasuta kasutada spordibaase tingimusel, et
vähemalt pooled grupis olevatest lastest on Paikuse valla elanikud
rahvastikuregistri järgi.
Lisaks Paikuse vallas pakutavatele tegevustele käivad paljud lapsed teistes
omavalitsustes pakutavatest võimalustest osa saamas. Paljud lapsed on
registreeritud huvi-ja spordikoolide nimekirjades, mistõttu vastavalt
omavalitsuste kokkulepetele tuleb Paikuse vallal igal aastal tasuda
märkimisväärseid summasid pearaha näol. Alloleval joonistel on näha
õppeaastal 2013/2014 kõige populaarsemad spordialad ja huvialad, milles
osaletakse väljaspool Paikuse valda.
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Joonis 51. Teistes omavalitsustes spordikoolides käijad 2013/2014 õppeaastal. Allikas: KOV kogutud andmed

Joonis 52. Teistes omavalitsustes huvikoolides käijad 2013/2014 õppeaastal. Allikas: KOV kogutud andmed

4.2 Üldkasutatavad
spordirajatised ja
terviserajad
Spordiplatside arv
Spordisaalide arv
Staadionite arv
Mänguväljakute arv
Puhkealade ja
matkaradade arv

2009
6
3
2
5
3

2010
6
3
2
5
3

2011
6
3
2
5
3

2012
7
3
2
6
3

2013
8
3
2
6
3

Tabel 17. Paikuse valla spordirajatised ja terviserajad 2014. Allikas: KOV kogutud andmed

Lähiajal uuematest spordirajatistest on 2013. aastal ehitatud
skatepark ning 2013. aastal ehitatud välivõrkpalliväljak ning
2014. aasta septembriks valmib uus Paikuse Spordi- ja
Tervisekeskus. Juba pikemat aega on plaanis rajada vahendite
leidmisel Teeveere maaüksusele Paikuse Tervisepark, mis
sisaldaks endas korvpalli, võrkpalli, jalgpalli mängimise
võimalust ning liikumisrada ja võimlemislinnakut.
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4.3 Transport ja
teedevõrk
2010
Teede ja tänavate pikkus
Teede tihedus
Kõvakattega teede osakaal
Kergliiklusteede pikkus ja
osakaal
Teede jagunemine:
Kohalikud teed
Erateed
Kergliiklusteed

2013

77,6 km
81,3 km
0,65 km 1km2 kohta 0,46 km 1m2 kohta
26,1km e 33%
26,5 km ehk 33%
6,5 km 7%

7,5 km ehk 9%

52,1 km e 46%
25,5 km e 22%
6,5 km

63,1 km
10,7 km
7,5 km

Tabel 18. Paikuse valla transport ja teedevõrk 2013. Allikas: KOV kogutud andmed

Kuigi kõik peamised asulad on ühendatud kõvakattega teedega on
palju endiselt tolmuseid kruusateid, mis viivad alla elukeskkonna
head kvaliteeti. 2013 aasta seisuga on võrrelduna 2010 aastaga
kasvanud tolmuvabade teede pikkus 400m võrra. Oluliselt on
suurenenud viimaste aastatega tänavavalgustusega kaetud piirkondade
ulatus, mis loob eeldused inimeste paremaks nähtavaks tegemisel
liikluses, kui ka turvalisuse tagamisel. Liiklusintensiivsus on kõige
suurem Pärnu linna ja Paikuse aleviku vahel ning Paikuse aleviku ja
Sindi linna vahel. Paikuse aleviku ja valla teiste asulate vahel jääb
liiklustihedus alla põhimagistraali intensiivsusele.
Endiselt Paikuse alevikku läbiv u 30. minutilise intervalliga päevas
Pärnu- Sindi bussiliin ei taga piisavat ja vajaduspõhist
ühistranspordiühendust valla teiste piirkondadega.
Kergliiklusteid on valla territooriumil välja ehitatud 7,5 kilomeetrit,
mida kasutavad inimesed aktiivselt terviseedendamise eesmärgil, mis
omakorda tähendab seda, et luues võimalusi liikumiseks kasutatakse
seda intensiivselt. Lisaks on kergliiklusteed olulised liiklusohutuse
seisukohast, kus lapsed saavad ohutult liigelda jalgratastel ja jalgsi.

4.4 Keskkonna
mõjurid
Seoses kohtuvaidlusega polnud Paikuse vallas jäätmevedu
korraldatud kuni 01.03.2013, kuid antud kuupäevast teostab
organiseeritud jäätmevedu Ragn-Sells.
Olgugi, et puudus korraldatud jäätmevedu, olid täidetud kõik
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seadusest tulenevad kohustused: pakendikonteinerite paigaldus;
ohtlike jäätmete üleandmiseks iga-aastane kogumisring KIK-i
kaasrahastamisel ja koduses majapidamises tekkinud ohtlikke
jäätmete tasuta üleandmine prügilasse (hiljem esitatud andmete
alusel maksis vald
prügilale nende käitlemise eest);
biolagunevad aia- ja pargijäätmed sai üle anda Paikre prügilasse,
mille tulemusel müüs prügila valminud komposti); kaks
prügiveofirmat pakkus meie valla eramajadele eriti mugavat
rohelise pakendikoti teenust pakendi sorteerimiseks.
Jäätmeveo korraldus
Korraldatud jäätmevedu
Kes teostab
Elanike arv
Jäätmehoolduslepingute arv

1.03.2013-29.02.2016
Ragn-Sells
3877
808

Tabel 19. Paikuse valla jäätmevedu seisuga 31.12.2013. Allikas: KOV kogutud andmed

Praeguseks on vallas sõlmitud 808 jäätmehoolduslepingut.
Paikuse vallas asub Paikre prügila, kellel lasub kohustus
analüüside teostamiseks vältimiseks keskkonna riske..
Vallakeskusest lähima prügilani on 6,7 kilomeetrit.
Õhusaaste mõõtmist teostatakse Tehnika tn 1 katlamajas 1 kord
kvartalis arvutuslikul teel. Veeanalüüse puurkaevudele 1 kord
aastas, biopuhastite reoveeanalüüse tehakse 4 korda aastas ja
Seljametsa karjäärile suvel 1 kord kuus.

4.5 Kuriteod

Joonis 53. Paikuse vallas registreeritud kuritegude arv 2009-2013 III kvartal. Allikas: Politsei andmebaas
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Joonis 54. Paikuse valla kuriteod 2209-2011 nädalapäevade lõikes. Allikas: Politsei andmebaas

Joonisel 54 on näha Paikuse vallas registreeritud kuritegude statistikat. On
näha, et registreeritud kuritegude arv on vähenenud varavastaste kuritegude
arvelt. On toimunud üks naabrivalve teemaline infopäev, mille tulemusel
registreeriti üks uus naabrivalve piirkond aastal 2012, mis võib olla
varavastaste kuritegude vähenemise põhjuseks. Samas isikuvastaste
kuritegude arv on püsinud stabiilsena viimastel aastatel, kuid vähenenud
võrrelduna 2009 aastaga. Ühtlasi on märkimisväärne aasta 2010, mil
registreeriti vaid üks isikuvastane kuritegu. Lisaks on sõlmitud kokkulepe
Sindi politseikonstaabli osakonnaga, et alates 2014. aasta märtsist
edastatakse Paikuse vallale väär-ja kuritegudega seonduvat infot, mis
puudutab Paikuse valda eesmärgiga avalikustada ja avastada toime pandud
tegusid ning ennetamaks järgmisi.

Joonis 55. Alaealiste komisjonis osalenud Paikuse valla alaealised 2008- 2013. Allikas: KOV kogutud andmed

4.6 Liikluskuriteod
ja –õnnetused
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Joonis 56. Paikuse vallas registreeritud liikluskuriteod ja – õnnetused aastatel 2009-2013 III
kvartal. Allikas: Politsei andmebaas

On näha, et aastatel 2010-2011 on toimunud märkimisväärne
liikluskuritegude –ja õnnetuste vähenemine. Selle asjaolu
põhjuseid kahjuks ei oska välja tuua. Liiklusjärelvalve?
Seljametsa ringtee? Ilmaolud?

4.7 Tulekahjud

Joonis 57.
Päästeamet
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4.8 Alkoholi müüvad
kauplused

Joonis 58. Piirkonnas tegutsevate alkoholi müügi luba omavate kaupluste(kohvikute) arv
aastatel 2009-2013. Allikas: KOV kogutud andmed

Jooniselt 58 on näha, et Paikuse vallas alkoholi müüvate
kaupluste, kohvikute, baaride arv on vähenenud, mis tähendab
seda, et alkohol on muutunud raskemini kättesaadavaks. Oma
tegevuse on lõpetanud Pai pood, Reiu kauplus-baar, Mambo
baar.

4.9 Kohaliku omavalitsuse
alkoholipoliitika
Kohalik omavalitsus on jätkuvalt teostanud pidevat
kontrolli alkoholi müüvate kaupluste vastavate lubade ja
eeskirjade täitmise üle. Vallas on vähenenud alkoholiga
kauplevate kaupluste arv. Lisaks üleriiklikele
regulatsioonidele ei ole KOV omapoolselt sekkunud
alkoholimüügi reguleerimisse. Küll aga kontrollitakse
põhjalikult alkoholiga kaupleva ettevõtte tausta enne
MTR-i registreeringu tegemist ning uuritakse selle
soovitavat asukohta. Valla selge nägemus on see, et
haridusasutuste lähedale sellist tegevust ei lubata. Valla
territooriumil ei ole ühtegi öörahu ajal töötavat
alkoholiga kauplevat kaubandusettevõtet.

4.10 Tervist edendavad
töökohad
Varasemalt pole Paikuse vallas antud teemal uuringut läbi
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viidud. 2013a. üritati uurida Paikusel registreeritud ettevõte
seas seda, kas ja kuidas ettevõtetes tervist edendatakse.
Paikusel oli registreeritud 45 eraettevõtet ja 7 füüsilisest
isikust ettevõtjat.
Selleks saadeti vastav ankeet 27
ettevõttele, millest tagastasid ankeedi vaid 8 ettevõtet.

Joonis 59. Terviseedendus Paikuse ettevõtetes. Allikas: KOV kogutud andmed

Sellega mingeid üldistusi teha ei saa, aga mingi suuna
annab kätte. Võib järeldada, et nendes ettevõtetes, kelle
poolt tagastati ankeet, pööratakse tähelepanu terviseedendusele ja on olemas vastavalt töö – ja tervishoiu
seadusele määratud isik, kes vastutab antud valdkonna eest.
Ühtlasi näitab see seda, et tööandja hoolib oma töötajatest,
kellest sõltub tegelikkuses ettevõtte käekäik.

4.11 Tervist edendavad
koolid ja lasteaiad
Paikuse vallas on 3 haridusasutust, kes on liitunud TEL
võrgustikuga, Paikuse Põhikool alates 2008. aastast,
Seljametsa Lasteaed-Algkool alates 2008. aastast ning
Paikuse Lasteaed Mesimumm alastes 2009. aastast.
Kuna terviseedendusliku võrgustikus tegutsevate asutuste
põhieesmärk on pakkuda terviseedenduslikku õpi- ja
töökeskkonda nii lastele kui töötajatele võrdväärselt siis
Paikuse vald võimaldab:
Tervist edendavat lasteaia teenust 259 lapsele
Tervist edendavat kooli teenust 451 lapsele
Sisuliselt pakutakse tervistedendavat töökohta 97 töötajale.
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4.12 Tööõnnetused
Kahjuks peame tõdema, et Tööinspektsiooni kutsehaiguste ja
tööst põhjustatud haigestumiste register ei sisalda andmeid
valdade lõikes. Samuti puuduvad ka vallal antud andmed.

Joonis 60. Paikuse valla ettevõtetes toimunud tööõnnetused. Allikas: KOV kogutud andmed

Tööõnnetuste andmed kuni aastani 2013 on sellise tõlgendusega,
et mitte tööõnnetus ise ei pruukinud juhtuda Paikuse vallas vaid
tööõnnetuse juhtumid on seotud tööandja asukohaga. Kui
tööandja tegevuse asukohaks on registreeritud Paikuse vald, siis
registreeriti need õnnetusjuhtumid selliselt. Alates 2013.a
andmetest on lisandunud toimumiskoha põhine info valdade
kohta, et saaks just valdade jaoks kätte õnnetuste
toimumiskoha. Joonisel 8 on näha, et Paikuse valla ettevõtetes
on pidevalt toimunud kergeid ja raskeid tööõnnetusi. Õnneks
meie ettevõtetes surmaga lõppenud tööõnnetusi pole.
Tööinspektsiooni soovituste kohaselt võiks kohalik omavalitsus
ise jälgida tööõnnetuste toimumist oma valla piires ja panustada
ohutumasse töökeskkonda.

4.13 Kõrgendatud
riskiga objektid
Paikuse valla kõrgendatud riskiga objektideks on:
Paikuse Põhikool
Paikuse Lasteaed Mesimumm
Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool
Seljametsa Lasteaed - Algkool
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-

Paikuse Päevakeskus
Paikuse Spordikeskus ja Noortekeskus
SW Energia katlamaja Paikuse alevikus
SW Energia katlamaja Seljametsas
Paikuse kohvik Florinda
Reiu Puhkekeskus
Seljametsa Ragn_Sells AS prügi sorteerimisjaam
Paikre OÜ prügila
Paikuse toidupood

4.14
Juhtumikorralduste
skeemide olemasolu
Kõik nimeteadud asutused peavad järgima päästeameti poolt
kehtestatud tulekahju ja hädaolukorra lahendamise plaane ja
töötajate vastavat instrueerimist ohu korral. Lisaks on
Tuleohutus seaduse kohaselt alates 2012 aastast igal asutusel
kohustus teha tuleohutuse analüüs ja esitada see Päästeametile.
Piirkonnas on läbi viidud teabepäev ja ennetuskoolitus
käitumine äkkrünnaku puhul kõikidele KOV allasutuste
juhtidele, kes omakorda on instrueerinud oma töötajaid.

4.15 Hulkuvad
loomad
Hulkuvate loomade püüdmiseks on Paikuse vallal sõlmitud läbi
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu koostööleping Varjupaikade
MTÜ Pärnu piirkonna varjupaigaga. 2013. aastal viidi Paikuse
vallast varjupaika 6 kodulooma, kellest 3 olid kassid ja 3 koerad.

5. TERVISLIK ELUVIIS
5.1 Tervisealase
teabe kättesaadavus
Koolis kasutatakse tervisealase info jagamiseks infostendi,
kogunemisi, kooli kodulehte, tervishoiutöötaja, inimeseõpetuse
õpetaja või muude spetsialistide poolt läbiviidud tunde loenguid.
Esimeste klasside õpilased saavad koju kaasa lisaks tervisealased infovoldikud.
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Lasteaedades on info üleval:
Peasissekäigu koridorides, rühmade stendidel, kodulehekülgedel. Tervisealane info on väljas ka Päevakeskuses ja
tervisekeskuses. Veel leiab infot ka poodide sees olevatelt
infotahvlitelt. Laiemalt levitatakse infot vallalehe Paikuse
Postipaun kaudu, mis ilmub kord kuus.
Uueks infolevitamise kanaliks on Facebooki loodud Paikuse
valla uudiste lehekülg.

5.2 Tervislikku
eluviisi toetavad
üritused paikkonnas
Paikuse Põhikoolis on saanud traditsiooniks aprillikuus toimuv
Südamenädal või mõnel aastal ka Tervisenädala nimeline üritus.
Selle nädala jooksul on toimunud alati erinevaid üritusi
õpilastele ja kooli töötajatele. Töötajad on saanud mõõta oma
vererõhku, määrata veresuhkru- ja kolesteroolitaset. Õpilastele
on mõeldud terviseteemalised viktoriinid, maastiku- ja
matkamängud, plakatite joonistamine ning mitmesugused
erinevad loengud ja näidisesinemised oma ala spetsialistidelt.
Eriti populaarne on laste seas toitude valmistamine, nii on
valminud Tervisenädala raames tervislik salat, -võileib, magustoit, -snäkk.
2013 aastal oli Südamenädala teemaks „Sinu sammud loevad“,
mille raames toimus matk “Fotojaht“. Igal osaleval klassil oli
peal oma sammulugeja, matka lõppedes märgiti üles läbitud
sammud, liideti kokku ja nii saadi kooli ühine sammupank.
Kokku astuti 779087 sammu ehk 491 kilomeetrit.
Juba mitmendat aastat järjest viib Lääne-Eesti Päästekeskus
koolides 6-ndatele klassidele läbi projekti „Kaitse end ja aita
teist“. Eesmärgiks on õpetada noortele eluks vajalikke
ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ennetada ja kuidas
hakkama saada erinevates hädaolukordades. Koolis toimuvad
esmaabi, liiklusohutuse, sõltuvusainete, tule- ja veeohutuse
teemalised loengud ja projekt lõpeb kevadel kahepäevase
laagriga, kus Pärnu maakonna koolide õpilased saavad
erinevates situatsioonides oma omandatud teadmised proovile
panna. Paikuse kooli õpilased on võtnud sellest projektist iga
aasta osa. Kuna loengute ja laagri käigus omandatakse eluks
väga vajalikke oskusi ning lapsed võtavad iga aasta rõõmuga
sellest osa, siis loodame, et see projekt on jätkusuutlik veel
kaua.
Piirkonna külades
Külades korraldatavatel pereüritustel on alati üheks osaks
sportlikud mängud. Vallas korraldatakse kepikõnnipäeva,
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jalgrattamatka, Jüriöö jooksu, tervisematku, suusaretki jne.
Tervislikku eluviisi toetab ka 1x kuus toimub terviseklubi, kus
käsitletakse kogukonda huvitavaid tervisealaseid teemasid,
kuulatakse arste, terviseedendajaid jms.
Paikuse Päevakeskuses on avatud südamekabinet (arsti konsultatsioon, voldikud, vererõhu mõõtmise võimalus, veresuhkur ja
kolesterool).
Päevakeskuses toimuvad jooksvalt erinevad tervisele suunatud
loengud, koolitused jne. 2013.a. on toimunud tervisetoodete
esitlus, toitumiskonsultandi nõustamine ja organismi diagnostika, Pärnu veretalituse doonoripäev, Haigekassa ravimikoolitus
eakatele. Praegu on terviseklubi olnud pausil, 2014 aastal uuesti
plaanis korraldada loenguid 1x kvartalis.
Seljametsa Lasteaed Algkool
• südamenädal lasteaias
• tervisepäeva/-nädala tegemised Olümpiamängude
raames
• koolilastel igal aastal toimuv jalgrattamatk
• lasteaia Jänkukeste rühmal 3 x aastas Seljametsa
järvematk
• tervisliku toidunädal lasteaias
• leivanädal asutuses (leiva küpsetamine Muuseumis,
erinevate katetega võileibade valmistamine)
• juur- ja puuviljanädal (lapsed maitsevad erinevaid puuja juurvilju ning vestlevad vastavatel teemal)
• ilmanädal LA-s (õige riietus ja jalanõud)
• vastlapäeva lustimised kool + lasteaed
• retked kodutaludesse koduloomi vaatama (lehmapiima
maitsmine, karaski söömine)
• spordi- ja mängupäevad sügisel, talvel ja kevadel
• Jüripäeva rattaralli ja võidujooks
Paikuse Lasteaed“Mesimumm“
• Sügisjooks
• Leivanädal
• Isadepäeva tähistamine sportlikult
• Vastlapäev
• Südamenädal lasteaias
• Rattapäev koostöös maanteeametiga
• Jüriöö jooks
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• Olümpia
• Talgupäev ja rohelaat
• Paikuse laste laulu-ja tantsupidu

5.3 Subjektiivne
tervise
enesehinnang
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring toimub igal
paarisaastal alates aastast 1990. Peamised uuritavad valdkonnad
on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, kehaline
aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka terviseseisund koos tervise
enesehinnanguga ja arstiabi ning ravimite kasutamine.
Üldistuste tegemine piirkonna subjektiivse tervise
enesehinnanguga.

Joonis 61. Oma tervist heaks või üsna heaks hinnanud tööeline elanikkond Pärnumaaal 20042011. Allikas: Tervise Arengu Instituut

5.4 Füüsiline
aktiivsus
Piirkonnas pole kaardistatud inimeste osakaalu rahvastikust, kes
rohkem kui kord nädalas vabal ajal harrastavad tervisesporti.
Joonisel 62 kajastuvad Pärnumaa ja Eesti andmed.

Joonis 62. Tööealiste elanike osakaal kes teevad tervisesporti vähemalt kaks korda nädalas.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
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5.5 Toitumine
Piirkonnas pole kaardistatud tervisliku toitumise näitajaid.
Paikuse Lasteaias „Mesimumm“ pakutakse 220 lapsele tasuta
koolipiima- ja puuvilja alates 2009 aastast.

Joonis 63. Tööealiste elanike osakaal, kes vähemalt kord kuuel nädalapäeval söövad juurvilja.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 64. Tööealiste elanike osakaal, kes vähemalt kord kuuel nädalapäeval söövad puuvilju või
marju. Allikas: Tervise Arengu Instituut

5.6 Ülekaalulised/
rasvunud
Piirkonnas pole kaardistatud Ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste
osakaal täiskasvanud (vanuses 16-64 aastat) elanikkonnas. Näitajad
on välja toodud Pärnumaa ja kogu Eesti võrdlusena.
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Joonis 65. Ülekaaluliste ja rasvunud meeste (tööealiste) osakaal kõigist meestest. Allikas: Tervise
Arengu Instituut

Joonis 66. Ülekaaluliste ja rasvunud naiste (tööealiste) osakaal kõigist naistest. Allikas: Tervise
Arengu Instituut

5.7 Alkoholi
tarbimine
Piirkonnas pole kaardistatud erineva sagedusega alkoholi tarbijate
osakaalu. Allpool toodud andmed kajastavad Eesti ja Pärnumaa
andmeid.

Joonis 67. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate elanike (tööealiste) osakaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
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Joonis 68. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitavate elanike (tööealiste) osakaal, soo
lõikes. Allikas: Tervise Arengu Instituut

5.8 Suitsetamine
Piirkonnas pole kaardistatud erineva sagedusega suitsetajaid.
Siiski on märgata viimastel aastatel e-sigareti ning mokatubaka
sagenenud kasutamist teismeliste seas.

Joonis 69. Igapäevaselt suitsetavate elanike (tööealiste) osakaal, soo lõikes. Allikas: Tervise
Arengu Instituut

Joonis 70. Raseduse ajal suitsetanud naiste osakaal kõigist sünnitanutest. Allikas: Tervise
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Arengu Instituut

5.9 Narkootiliste
ainete tarbimine
Viimane vastavasisuline uuring on läbi viidud vaid 2003.a.
Paikuse Põhikoolis .
Küsitluses osales 132 6-9 kl. õpilast
- 80% õpilastest väitis, et nende sõpruskonnas ei liigu
narkootikume
- Mitte kunagi pole ühtki narkootilist ainet proovinud 84%
küsitletutest (mõni kord proovinud 9, pidevalt 4)
-48% isegi ei tea, kus pruugitakse ja pakutakse narkootilisi
aineid
-20% on näinud neid pakutavat linnas pidudel
-17% teab, et võib neid hankida tänavatelt, trepikodadest ja
bussist
-infot sõltuvusainete kohta saadakse enamasti sõprade käest,
koolist, ajakirjandusest, 37% ei tea, kust infot hankida.
Sellist küsitlust tuleks kindlasti korrata uuendades küsimustikku
ja laiendades vaatajaskonda.
Korraldatud reid 2011 (või 12 kevad) reid kooli, mil narkootilisi
aineid ei leitud.

5.10 Helkuri
kasutamine

Joonis 71. Paikuse Põhikooli Helkurite kontrolli tulemused 08.11. 2013. Allikas: Paikuse Põhikooli
kogutud andmed

Kuna harjumusi ja väärtushoiakuid
saab kujundada vaid
järjepideva tegevuse ja teadvustamise kaudu, oleme teemaga
hakanud tegelema alates kõige väiksematest.
Lasteaialastel on õues käimiseks kokku 234 helkurvesti. Lisaks sai
58

Paikuse valla Terviseprofiil 2014
2009.aasta sügisel iga lasteaialaps ning koolilaps ja kõik töötajad
valla poolt spetsiaalselt valla sümboolikaga ja hädaabinumbriga
helkuri, mida on kerge kinnitada ümber käe, koti jms
Maanteeametilt on iga SLAK I klassi astuja saanud kingituseks
helkuri ja seda juba vähemalt 3 aastat järjest.
2x õppeaastas korraldab Paikuse Põhikoolis õpilasomavalitsus
ülekoolilise helkurite kontrolli. Kahel aastal on tehtud koostööd
politseiga, kelle käest saadi helkureid jagamiseks nendele
õpilastele, kellel seda polnud. Kokkuvõtteid tehakse klasside lõikes,
eraldi on välja toodud ka personal.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et helkurit kannavad ca. 80%
kontrollitutest.
Klass

Olemas

Puudub
koolist

Puudu

1.a

23

0

2

1.b

23

0

1

2.a

18

1

1

2.b

18

0

1

2.c

15

4

1

3.a

19

0

1

3.b

21

0

3.c

11

4

3

4.a

19

3

2

4.b

21

2

2

5.a

16

2

5.b

15

4

6.a

10

7

6.b

13

5

7.a

12

8

1

7.b

18

5

2

8.a

15

8

3

8.b

8

11

6

9.a

4

14

4

9.b

14

9

1

2

Tulemus näitab, et helkuri kandjate osakaal on tõusnud. Plaanis on
teha kontrollreide ka mitte kooliga seotud
täiskasvanud
vallakodanike hulgas, et tõsta kõigi turvalisust.

5.11 Turvavöö
kasutamine
Andmed kogu Eesti ja Pärnumaa kohta.
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Joonis 72. Peaaegu alati turvavööd kasutanud paikonna osakaal tööealistest elanikkonnast.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 73. Peaaegu alati turvavööd kasutanud Eesti osakaal tööealistest elanikkonnast.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

6. TERVISETEENUSED
6.1
Tervishoiuteenused
Paikusel on üks perearstikeskus, kus töötab 2 arsti koormusega 1,5
ametikohta ja 2 täiskoormusega pereõde (seisuga 31.12.2013). Perearsti ja
pereõe poolt osutatud tervishoiuteenuste kättesaadavus on viiel päeva
nädalas ja 8 tundi päevas. Üks kord nädalas on vastuvõtt kuni kella kuueni
õhtul. Kuna patsientide arv on tõusnud, on ka vastuvõtud alati normajast
pikemad. Töötingimuste paranedes hakkab abiarst tööle täiskohaga. Üha
enam külastatakse pereõdede iseseisvat vastuvõttu ja kasutatakse
telefonikonsultatsioone. Pereõe iseseisev vastuvõtt on igal päeval kuni 5
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tundi. Pereõed on läbinud spetsialiseerumiskursused ja osalevad aktiivselt
õdedele organiseeritud koolitustel Pärnus, Tallinnas ja Tartus.
Tihe koostöö on Pärnu Haigla eriarstidega.
Ambulatoorsete külastuste arv on keskmiselt 10000 aastas, laste vastuvõtt
moodustab keskmiselt 20-22% üldvastuvõetud patsientide arvust.
Keskmine päevakoormus on 5 aasta jooksul tõusnud, s.o. keskmiselt 42,1
patsienti 2008 aastal ja 53,6 patsienti 2012 aastal päevas. Koduvisiitide
üldarv on kahanenud 2009a – 197, 2012 aastal - 179 keskmiselt 1
koduvisiit päevas.
Lapsed
Kokku
Kõik kokku
kindlustatuid
2009 a.
90( kuni 2a)
2653
2722
2010 a.
95 (kuni 2a)
2602
2763
2011 a.
107 (kuni 2a) 2648
2870
2012 a.
146(kuni 3a) 2636
2906
2013 a.
121(kuni 3a) 2729
3061
Tabel 21. Piirkonna perearsti praksise patsientide arv aastatel 2009-2012. Allikas: KOV kogutud andmed

2009
2010
2011
2012

Kokku Neist
Päevakoormus Koduvisiite Päevak
profülaktilisi
kokku
oormus
koduvis
iitides
10618 13,3%
54,7
203
1,0
8656
12,0%
50,9
193
1,1
10215 10,7%
44,6
220
1,0
11023 10,2%
43,4
179
0,7

Tabel 22. Piirkonnas registreeritud ambulatoorseid vastuvõtte aastatel 2009-2012. Allikas: KOV kogutud
andmed

Kindlustatud patsientide hulgast 1880 on Paikuse valla elanikke, 434 Sindi
linna elanikke, 249 Pärnu linna elanikke, 71 Tori valla elanikke, 69 Sauga
valla elanikke ning kokku on patsientide nimistus 30-ne erineva
omavalitsuse esindajaid seitsmest erinevast maakonnast. See näitab, et
inimesed elukohta vahetades või ajutiselt ära olles ei vaheta
perearstiteenuse osutajat. Sellest võib järeldada, et ollakse teenuse
kvaliteediga rahul.
Haigestumisest ja pöördumistest suure osa moodustavad ägedad haiged,
eriti lapsed. Seepärast on väga oluline, et vastuvõtutingimused oleksid
head, ooteruum piisavalt suur, eraldi kabinet arstile ja pereõele. Töö
organiseerimisel heaks näiteks on eraldi vastuvõtu päev tervetele imikutele.
Tervisekeskuses osutab hambaraviteenuseid Pärnu Hambapolikliinik.
alates 2002. aastast. Arstid teevad segavastuvõtte: teostavad hammaste
ravi, eemaldavad hambaid ja teevad proteese. Koostöös on organiseeritud
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ka laste profülaktilisi läbivaatus, kuid see peaks olema süsteemne, sest
kõrge hambakaariese esinemissagedus eelkooliealistel lastel ja selle
sagenemine lapse vanuse suurenedes viib krooniliste haiguste riskitegurite
suurenemiseni. Visiite hambaravisse on aastas keskmiselt 1500-1600.
Olemasolev ruum ei vasta hambaravi kabineti nõuetele, mis lisaks 12
ruutmeetrisele
hambaravikabinetile
nõuab
väiksemat
abiruumi
instrumentide steriliseerimiseks. See täna puudub ja edaspidi võib nõuetele
mitte vastamine teha võimatuks hambaravi teenuse pakkumise kohapeal.
Uue tervisekeskuse ehitusega saaks laiendada ka teenuste nimistut.
Näiteks on plaanis luua võimalused eriarstidest ka elanike poolt välja
toodud soovi kohaselt günekoloogi vastuvõtu ning füsioteraapia ja
massaaži teenuse.
Apteek Paikusel avatud esmakordselt 1998. aastal. Aastatega on käive
kasvanud üle 10 korra. Klientide keskmine arv kuus on 800-900. Täna
varustab apteek ravimite ja muu meditsiinilise kaubaga ka kohalikke
ettevõtteid ja asutusi, koole ja lasteaeda. Apteegi roll on ka nõustada
kliente ning anda perearstidele uut infot ravimite kohta . Kliendile on väga
mugav arsti juurest tulles saada kohe apteegist ka kõige sobivam ravim.
Toimib digiretsept. Seega peaks kindlasti olema apteegil kindel koht
tervisekeskuses.
Koolitervishoiu korraldamine
Paikuse vallas toimub koostöös Sindi
Tervisekeskusega.
Et valla 451 kooliõpilast saaksid kvaliteetset
koolitervishoiuteenust, mis sisaldab ka tervisedenduslikku ja profülaktilist
tegevust, panustab vald osa koolitervishoiu palgavahenditest, et koolis
saaks olla täiskohaga tervishoiutöötaja ning et ka lasteaed algkool saaks
teenindatud. Seljametsa Lasteaed Algkooli lasteaia osa suurenemisega peab
suurenema ka tervishoiutöötaja osakaal . Samuti on Paikuse Lasteaed
tööle rakendanud kvalifitseeritud tervishoiutöötaja. Kõik lasteasutuste
tervishoiutöötajad kuuluvad valla tervisemeeskonda. Toimib võrgustikutöö.
Viimastel aastatel on valla elanikel võimalus kasutada koduõendusteenust,
mida pakub Pärnu Haigla. Teenuse tellib perearst vastavalt vajadusele ja
konkreetsele kokkuleppele Pärnu Haigla õendusteenistuse juhatajaga.

6.2
Nõustamisteenuse

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

6.3 Kuni 2-aastaste
laste hõlmatus
immuniseerimisega
Alates 2008. a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava
(Sotsiaalministri 21. märtsi 2007.a määrus nr 34). Kõik
immuniseerimiskavas ettenähtud vaktsineerimised tehakse
lastele ja täiskasvanutele tasuta
Terviseamet korraldab immuunpreparaatide jaotamist, samuti
kogub andmeid immuniseerimise kohta ning peab arvestust ja
koostab koondaruandeid immuunpreparaatide kasutamise kohta.
OÜ Sindi Tervisekeskuse aastaaruannete ja Terviseametilt
saadud andmete põhjal on alla 2 aastaste laste hõlmatus
kohustuslike vaktsinatsioonidega iga-aastaselt langenud.
Soovituslikust 95% -st jääb allapoole hõlmatus Pärnumaal.
Paikusel moodustab see ~96% vabariigis 93%.
Muret tekitab üha suurenev vaktsinatsioonidest keeldujate arv.
Vanematel on antud õigus otsustada ja oma allkirjaga kinnitada
vaktsinatsioonidest keeldumine. Selgitustöö perearsti ja pereõe
poolt toimub pidevalt ning vastav kirjandus on kättesaadav
kõigile.
Iga-aastaselt suureneb aga ka nende patsientide arv, kes
vaktsineerivad endid gripi, puukentsefaliidi vastu ja enne reisimist sihtriigis olevate haiguste vastu.
Profülaktiline kontroll alla kahe aastastele lastele on regulaarne.

7. ÜLEVAADE TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE PROTSESSIST
7. 1 Paikuse valla
tervisemeeskond
Paikuse Vallavalitsuse korraldusega 30. september 2013 nr 221
on moodustatud Paikuse vallas Tervisenõukogu.
Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad:
Esimees: Helve Reisenbuk – Paikuse valla abivallavanem
Liikmed:
Anne Järvsaar – Paikuse perearst
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Astra Jamnes – Paikuse Lasteaed Mesimumm juhataja
Külli Vill – Paikuse Põhikooli tervishoiutöötaja
Eha Säde – Paikuse valla sotsiaaltöö spetsialist
Kaie Reial – Seljametsa Lasteaed Algkooli juhataja, vallavolikogu haridus-sotsiaal ja tervishoiukomisjoni esimees
Marika Valter – MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus juhataja
Roland Šimanis – Paikuse Spordikeskuse juhataja
Karmen Reinumäe – Paikuse Lasteaed Mesimumm tervishoiutöötaja
Paikuse valla tervisenõukogu liikmed on ühtlasi ka terviseprofiili koostamise meeskond.

7. 2 Piirkonna
tervisemeeskonna
tegevused
Paikuse valla terviseprofiili koostamisel juhindusime kehtivatest
õigusaktidest ning Paikuse valla kehtivatest arengudokumentidest.
Terviseprofiili ja tegevuskava koostamiseks on
eelpoolnimetatud meeskond teinud alljärgnevad tegevused:
24. oktoober 2014 Paikuse valla tervisenõukogu koosolek
teemaks:
1. Terviseedendus kohaliku omavalitsuse tasandil ja tervisenõukogu roll selles;
2. Ettevalmistus sisehindamise läbiviimiseks ja sisehindamise
raporti tutvustus;
3. Terviseprofiili uuendamiseks algandmete kogumiseks
valdkondade jagamine liikmete vahel.
07. november 2013 osales 7 meeskonna liiget (Vill, Reinumäe,
Reial, Valter, Säde, Jamnes, Reisenbuk) läbinud paikkonna
terviseprofiilide koostamise koolituse. Programmi „Tervislike
valikuid toetavad meetmed 2013-2014“ raames Pärnu
Maavalitsuse poolt korraldatud ühiskoolitusel sisehindamise
läbiviimiseks.
08. november 2013 sisehindamisraporti koostamine ja
edastamine Pärnu Maavalitsusele.
19. detsember 2013 tervisenõukogu koosolek, kus analüüsiti
eelnevalt koostatud terviseprofiili ja tegevuskava.
TN liikmed tutvustasid kogutud andmeid.
05. veebruar 2014 tervisenõukogu koosolek. Jätkub kogutud
andmete esitlemine nõukogu liikmete poolt. Otsustati esitada
kokkupandud terviseprofiil Paikuse vallavolikogu haridus- ja
64

Paikuse valla Terviseprofiil 2014
sotsiaalkomisjonile läbivaatamiseks.
11. märtsil 2014 Paikuse valla terviseprofiili esitamine Paikuse
vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjonile. Komisjon otsustas
selle saata aprilli volikogule kinnitamiseks.

8. KOKKUVÕTE
Terviseprofiili koostamise käigus on analüüsitud Paikuse valla
elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid arvestades
valla paiknemist, rahvastiku struktuuri, finantsvõimekust,
sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste olemasolu erinevatel
gruppidel. Analüüsitud on elanikkonna kaasatust tervisliku elu-,
õpi-, ja töökeskkonna loomisse, laste ja noorte turvalist ning
tervislikku arengut, tervislike eluviiside propageerimist ning
tervishoiuteenuste kättesaadavust.
Paikuse vallas on tervise- ja seda mõjutava keskkonna
probleemid pideva tähelepanu all. Seda näitab probleemide
käsitlemine kõigis valla arengut puudutavates dokumentides,
valla arengukavas kui ka eraldi peatükkidena kõigis haridusasutuste arengukavades.
Tervise ja heaolu paranemisele aitab kaasa elanike aktiivne vaba
aja veetmine oma kodukohas, milleks vald peab jätkuvalt
pakkuma piisavalt võimalusi.
Tervisenõukogu eestvedamisel tuleks korraldada vähemalt üks
kord aastas peredele aktiivset liikumist ja tervist propageeriv
üritus. Kuna meestel 30+ tervisenäitajad on oluliselt halvemad
kui teistel vanusegruppidel, tuleks erilist tähelepanu pöörata just
eelnimetatud sihtgrupile.
Paikkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline valla arengu
planeerimisel leida võimalusi ettevõtlust soodustavate tingimuste loomiseks. Ettevõtluse arenemine paikkonnas tekitaks
uusi töökohti, mis omakorda annaks võimaluse tööhõive
suurendamiseks ja väljarände vähendamiseks.
Terviseedenduslik ja profülaktiline tegevus toimub alates lasteasutustest.
Terved suhted ja aktiivne suhtlemine külakogukondades,
üksteise toetamine ja
aitamine on ka jätkuva perioodi üks
prioriteete.
Edasi peab arendama kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumise
mitmekesistamist vallas. Uuringutest lähtub, et kogu Eesti
rahvastik vananeb, mis ei jäta puutumata ka Paikuse valda.
Hetkeolukord on vallas parem kui Eesti keskmine, kuid antud
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fakti ei või alahinnata.
Sotsiaalse infrastruktuuri areng peab käima käsikäes tehnilise
infrastruktuuri arenguga valla strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Kvaliteetne sotsiaalne infrastruktuur peab sisaldama ka
sobivaid hooneid ja rajatisi terviseedenduslike eesmärkide
täitmiseks. 2014. septembris valmib vallal uus Spordi- ja
tervisekeskus, mis annab uue kvaliteedi otseselt tervishoiuteenustele. Vabanevate ruumide arvel saab laiendada ka kaasnevaid tegevusi. Jätkuvalt võib heaks lugeda ka laste- ja noorte
õpikeskkonna. Tunnustamist väärib valla haridusasutuste
teadvustatud ja sihipärane tervisealane tegevus. Profiili
koostamise käigus koorus välja rida konkreetseid valdkondi,
mille kohta pole võimalik saada statistilisi andmeid paikkonna
kohta. Eelmise profiili koostamisel otsustati, et vajalike andmete
vähesuse tõttu alustavad lasteasutused teatud andmete kogumist
ise, et edaspidi saada täpsemaid andmeid analüüsiks. Uue
profiili koostamisel on kasutatud rohkem valla ja haridusasutuste enda kogutud andmeid.
Kui üldine tendents vabariigis on noorte ja laste vähene
liikumine, siis Paikuse õpilased käivad vabal ajal treeningutes
rohkem kordi, kui Eestis keskmiselt.
Endiselt head ja tervislikud ning mitmekesised on meie valla
õpilaste toitumisvõimalused lasteasutustes. Arvestatakse
erivajadustega.
Lasteasutused osalevad terviseedenduslikes projektides,
kasutatakse ära paikkonna loodusressurssi. Lastega viiakse läbi
palju tegevusi värskes õhus.
Eelmisest profiilist selgus, et suureks kitsaskohaks oli puudus
lasteaiakohtadest, eriti just sõime vanuseastmes. Hetkel saame
nentida, et tänu kahe eralastehoiu loomisega Paikuse valda on
eelnimetatud probleem lahenduse saanud. Samas on lisandunud
vallale
kaks
head
koostööpartnerit
lapsehoiuteenuse
osutamiseks.
Kuna Paikuse vallas on rohelusega ning metsaga kaetud alasid
palju ning lasteasutuste territooriumid piirnevad rohealadega,
siis tuleks pöörata suuremat tähelepanu elanikkonna teadlikkuse
tõstmisele antud valdkonnas.
Majanduslik olukord on seadnud ülesandeks keskenduda
võrdsete võimaluste pakkumiseks erinevatele sihtgruppidele.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata riskirühmadele erinevate
sotsiaalse sidususe võimaluste loomisel ning pakkumisel näiteks
töötute rehabilitatsiooniprogrammides osalemisel, vallapoolsete
tugiteenuste arendamisel ja pakkumisel.
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Vallakodanike turvalisuse tagamiseks jätkata kergliiklusteede ja
tänavavalgustuse plaanipärast teostamist.
Perearstiteenuse kättesaadavuse kiirendamiseks tuleb endiselt
leida võimalusi teise perearsti praksise loomiseks, milleks annab
hea võimaluse 2014 aastal valmiv uus perearstikeskus.
Terviseprofiili koostamine tugevdas meeskonna koostöövõimet
täitmaks Paikuse valla arengustrateegia visiooni, mille kohaselt
on Paikuse vald miljööväärtuslik, kõrge kodutunnetusega tervist
väärtustav turvaline elamispaik, kus pakutakse kvaliteetseid
avalikke teenuseid, soositakse ettevõtlikkust, hoolitakse
inimesest ja looduskeskkonnast.
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