PROGRAMM „TERVISLIKKE VALIKUID TOETAVAD MEETMED 2013–2014“

TÕRVA LINNA TERVISEPROFIILI TEGEVUSKAVA
HINDAMISRAPORT 2015
1. SOTSIAALSE SIDUSUSE JA VÕRDSETE VÕIMALUSTE VALDKONNA TEGEVUSKAVA TÄITMINE
Eesmärk: Tõrva linnas elavate inimeste sotsiaalse sidususe suurendamine ja tõrjutuse vähendamine ning seeläbi üldise heaolu
suurendamine omavalitsuses.

EESMÄRGID JA MEETMED

2015

Pikaajaliste töötute tööprogrammi
ellukutsumine

x

Lastega peredele mõeldud tegevuste
laialdasem pakkumine

x

TULEMUS
Töötute enesehinnangu
ja motivatsiooni tõus

Mitmekülgne vabaaja
sisustamine lastega
peredele

SELGITUSED, MÄRKUSED
Tõrva kultuurimajas viiakse juba kolmandat aastat
läbi Töötukassa koolitusi pikaajalistele töötutele
(tööharjutusgrupid). Riisutakse lehti, raiutakse puid,
koristatakse jne.
Tõrva linn panustab oluliselt laste vabaajategevusse:
aktiivselt lastele vabaajategevust pakkuva
noortekeskuse juures sai 2015 aasta kevadel
renoveeritud korvpalliväljak. LV koos Tõrva
Spordiseltsiga korraldab aastaringselt nii
täiskasvanutele kui ka lastele tasuta matkasid ja
spordivõistlusi. Nt 2015. aasta kergejõustikupäeval
olümpialastega osales lastevõitlusel rekordarv lapsi
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(115). Linnas tegutsevad aktiivselt Kunstistuudio,
Tantsustuudio, Tõrva Muusikakool,
orienteerumisklubi Käbi, spordiklubi Viraaž
(kergejõustik), jalgpalliklubi ja võrkpalliklubi ning
Noortekeskus huviringidega ja erinevate võimalustega
vabaaja veetmiseks. Kord kuus näidatakse kino, kus
alati on enne seanss lastele ning see on osutunud väga
populaarseks, saal on alati peaaegu täis.
Elanike arvu suurendamine Tõrva linnas
– Tõrva linna reklaamimine hea elu- ja
tegevuskohana

x

Tõrva rahvaarvu
stabiliseerumine, Tõrva
laiem tuntus

Linn viis juba teist korda aasta lõpus läbi linna
elanikuks registreerimise kampaania (2015. aastal
registreerus elanikuks 25 inimest, eelmise aastaga
võrreldes 5 rohkem) . Linn võttis kasutusele uue logo
(Tõrva – Suvituslinn aastast 1937), millega loodetakse
rohkem reklaamida linna kui suvituslinna.

Tööhõive kasvu soodustamine tööealises
elanikkonnas läbi erinevate projektide
ellukutsumise ja läbiviimise (näiteks
ettevõtlusalased koolitused)

x

Paikkonna elanike, k.a
noorte, kõrgem
motiveeritus
ettevõtlusega
alustamiseks/ettevõtluse
arendamiseks

Tõrva Gümnaasiumis käis oktoobris enda tegevust
tutvustamas noorte ettevõtlikkusprojektide konkurss
„NUPP NOKIB“. Ettevõtlusnädala raames toimusid
Tõrva Linnavolikogu saalis mitmed
seminarid/arutelud, mille eesmärgiks oli tõsta
ühiskonna ettevõtlusteadlikkust ning arendada ka
ettevõtjate teadmisi

Südame-veresoonkonna haigustesse
suremuse vähendamiseks: elanikkonna
teadlikkuse tõstmine südame
veresoonkonna haiguste riskiteguritest,
nende ennetamisest ning varase

x

Elanike
terviseteadlikkuse tõus

Tõrvas viiakse läbi erinevaid liikumisüritusi läbi aasta,
mille alla kuuluvad ka iga-aastased traditsioonilised
südamenädala matkad. Apteegis saab tasuta mõõta
igapäevaselt vererõhku.

avastamise olulisusest
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x

Elanike
terviseteadlikkuse tõus

Tõrva Haigla juures peatub sihtrühmade tarbeks
emakakaela-ja rinnavähi uuringuid läbiviiv liikuv
mammograafiabuss. Naistearst dr Kalininina
eestvedamisel korraldati 2015 aprillis tasuta seminar
„Terve naine“, kus mõõdeti tasuta veresuhkrut, räägiti
rindade tervisest, tervislikust toitumisest ja
terviseteadlikkusest üleüldiselt.

Tõrva linna teenistujate ja linnavolikogu
liikmete terviseedenduslik koolitamine

x

Ametnike
terviseteadlikkuse tõus

Linna teenistujaid ja volikogu liikmeid teavitatakse
pidevalt toimuvatest tervisespordiüritustest. 2015. a
oktoobris toimus Valgamaa Tervisetoa ja
naabermaakondade koostöös kohalikele omavalitsuste
töötajatele koostööseminar paikkonna
terviseedendajatele (Tõrvast osales 3 linna struktuuris
olevat töötajat).

Tervise ja liikumisteemaliste vahelehtede
avaldamine ajalehes Helme
Kihelkonnaleht

x

Tervislike eluviiside
populariseerimine

2015. aastal sai eriväljaandena välja antud Tõrva TulePäevade teemaline vaheleht, kus kajastati ka erinevate
spordi- ning liikumisürituste toimumist ja
reklaamimist.

Tõrva Linnavalitsuse teenistujate
volikogu liikmetele suunatud
terviseedenduslike projektide
ellukutsumine ja läbiviimine

x

Ametnike
terviseteadlikkuse tõus

Volikogu liikmetele edastatakse pidevalt infot Tõrvas
toimuvatest spordiüritustest.

Tõrva linna tervisenõukogu
moodustamine ja arendamine

x

Terviseedenduse
hoogustumine

Planeerimisel.

Pahaloomulistesse kasvajatesse suremuse
vähendamiseks: elanike Geenivaramu
projektidesse kaasamine; elanikkonna
teadlikkuse tõstmine uuringutes
osalemise vajadusest, et
avastada haigus võimalikult varases
staadiumis; emakakaelavähi vastu
vaktsineerimise propageerimine
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2. LASTE JA NOORTE TURVALISE JA TERVISLIKU ARENGU VALDKONNA TEGEVUSKAVA TÄITMINE
Eesmärk: Tõrva linna noortele kvaliteetse elu- ja õpikeskkonna arendamine ning täiendavate võimaluste loomine huvihariduse
omandamiseks ja mõtestatud vaba aja veetmiseks.

EESMÄRGID JA MEETMED

2015

Tõrva Gümnaasiumi ja lasteaia Tõrvalill
hoonete jätkuv kaasajastamine

x

Koolide ja koolieelsete lasteasutuste
õppetehnilise baasi kaasajastamine

x

Kaasajastatud
haridusasutused

Pidevalt.

Noorsootöö väärtustamine,
traditsiooniliste ürituste korraldamine,
kaasaaitamine noorsoo-organisatsioonide
tekkele, mitmesuguste koolituse
korraldamine, osalemine projektides ja
programmides, teotahtelistele ja haritud
noortele eneseteostuse võimaluste
pakkumine

x

Noortekeskust ja
noorsootöötajaid
kaasates tagatud
noorte vabaaja
sisustamine

Tõrva ANKis on tööl juhataja, noorsootöötaja,
administraator ja 18+ projektijuht. Tõrva ANK osaleb
programmis „Riskilapsed ja –noored“, noortekeskus
teeb tihedat koostööd Tõrva Noortevolikoguga,
noored kasutavad tihti võimalust korraldada
noortekeskuses ise üritusi jne. Noortekeskusel on tihe
suhtlus ning hea koostöö Tõrva Gümnaasiumiga.

Tõrva linnas aktiivselt tegutseva
noortekeskuse arendamine

x

Aktiivne noortekeskus

Noortekeskuses tegutsevad mitmed huviringid
(tantsuklubi, taipoks, näitering), on oma bändiruum,
kus on võimalik harjutada ja lugusid salvestada. 2015.
a loodi Noortekeskusesse projektitoetuse abil oma
fotostuudio.

Uute laste mänguväljakute rajamine ja
olemasolevate parendamine ning

x

Korras
mänguväljakud, uued
võimalused noortele

2015. a renoveeritud korvpalliväljak noortekeskuse
territooriumil. Pidevalt hoitakse korras noortekeskuse
territooriumil asuvaid skateparki ja seiklusparki.

TULEMUS
Kaasajastatud
haridusasutused

SELGITUSED, MÄRKUSED
Pidevalt.
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uuendamine

vabaaja sisustamiseks

2015. a septembris viidi osa noortekeskuse disc-golfi
korvidest gümnaasiumi ümbrusesse olevasse parki
ning loodi kohalike noorte abiga uus ja senisest
põnevam disc-golfi rada. Algatus tuli noortelt endilt.
2016. a on plaanis rada veelgi edasi arendada.

Tõrva Avatud Noortekeskuse juurde
jalgpalliväljaku väljaehitamine

x

Korras jalgpalliväljak

Noortekeskuse juures olevat jalgpalliväljakut
tasandatakse ja rullitakse kevaditi-sügiseti (vastavalt
vajadusele) ja viiakse vastavusse võistluste
läbiviimiseks vajalike tingimustega. 2015. a sügisel on
olnud volikogu poolt arutusel väljaku laiendamine ja
osaline renoveerimine linna uue aasta
eelarvevahenditest.

Tõrva Gümnaasiumi, lasteaedadesse ja
avatud noortekeskusesse täiendava
inventari soetamine noorte tervisliku
arengu tagamiseks

x

Tagatud võimalused
noorte tervislikuks
arenguks

Vastavalt vajadusele ja võimalustele uuendatakse
inventari pidevalt.

Laste ja noorukite subjektiivsete
terviseuuringute iga-aastane läbiviimine

x

Kontroll noorte
tervisliku seisundi üle

Lasteaedades ja koolis on olemas meditsiiniõed.

Õigusrikkumiste, sh korduvate
õigusrikkumiste arvu vähendamine:
lapsevanemate koolituste korraldamine,
tugisüsteemide arendamine, järjepidev
erinoorsootöö,

x

Vähenenud alaealiste
õigusrikkujate arv

Tõrvas tegutseb alaealiste komisjon, Noortekeskusel
on tihe infovahetus kooli, linna sotsiaaltöötaja,
lastekaitsespetsialisti ja noorsoopolitseiga
(korraldatakse regulaarseid ümarlaudu).
Noortekeskus koos Noortevolikoguga korraldab 2015.
a novembris alkoholi ja mõnuainete temaatilise
konverentsi ja aktsiooni, mille eesmärgiks on
vähendada noorte mõnuainete tarbimist ning tõsta
teadlikkust mõnuainetest tulenevatest probleemidest.

noortega tegelevate spetsialistide
koolitamine.
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Laste- ja noortelaagrite toetamine ja
korraldamine

x

Vähekindlustatud
perede lastele tagatud
teistega võrdsed
võimalused, kõigil
soovijatel võimalus
osaleda laagritegevuses

Tõrva Linnavolikogu poolt vastu võetud „Täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmiste kord“ alusel
kompenseeritakse vastavalt võimalustele
vähekindlustatud peredele suvelaagrite tuusikute
maksumus ja omavalitsus tagab ka transpordi. Tõrva
linnavalitsus toetas 2015. aastal ka Tankla Suvekooli
toimumist. Tõrva Gümnaasiumi 6. klassid võtavad osa
KEAT laagritest ning läbivad enne ka KEAT
koolitused.

Noorte integreeritud (karjääri-,
psühholoogilise, sotsiaal- ja
eripedagoogilise) nõustamise tagamine ja
arendamine

x

Vajaliku teabe
Tõrva Gümnaasium osaleb SA Innove karjääri- ja
kättesaadavus noortele nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis
„Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Koolil on
olemas karjäärikoordinaator, psühholoog ja
sotsiaalpedagoog. Pidevalt teavitatakse Valga
Rajaleidja Keskuse võimalustest.

Erivajadustega laste tervisliku arengu
toetamine lasteaedades ja koolides
(kasvukeskkond, toitlustamine,
spetsialistid jm)

x

Tagatud erivajadustega Koolis ja lasteaedades on olemas tugispetsialistid
(ühes lasteaias on osalise koormusega logopeed, teises
laste tervislik areng
osalise koormusega eripedagoog ja logopeed
mõlemad) ning tihedalt suheldakse linna
lastekaitsespetsialistiga, koolis on logopeed,
psühholoog ja sotsiaalpedagoog, kes pakuvad
nõustamist ja tegelevad ka individuaalselt lastega.

Inimese- ja terviseõpetuse õpetajate
kvalifikatsiooni tõstmine

x

Õpetajate pidev
eneseareng

Õpetajad koolitavad end vastavalt võimalustele,
eelistatud on tasuta koolitused.

Õppeliiklusväljaku väljaarendamine
Tõrva Gümnaasiumi juurde

x

Laste suurenenud
liiklusteadlikkus

Statoili ja Maanteeametiga koostöös on loodud
liiklusväljak Tõrva lasteaia „Mõmmik“ juurde, Tõrva
Gümnaasiumi juures väljakut hetkel pole.
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3. TERVISLIKU ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKONNA VALDKONNA TEGEVUSKAVA TÄITMINE
Eesmärk: Tõrva linn on kaasaegne ja heakorrastatud elukeskkonnaga omavalitsus, kus väärtustatakse tervislikke tegevusi ja
ellusuhtumist.

EESMÄRGID JA MEETMED

2015

Tõrva linna eakate päevakeskuse ja avaliku
saunakompleksi rajamine

x

Kultuuriasutuste materiaalse olukorra
parandamine

x

Renoveeritud Tõrva
kultuurimaja,
kultuurimaja
külastatavuse kasv

2015. a vahetatud välja kultuurimaja elektrisüsteem,
renoveeritud kultuurimaja II korrus.

Tõrva linna spordihoone
rekonstrueerimise jätkamine

x

Mitmekülgseid
sportimisvõimalusi
pakkuv spordihoone

Jätkub.

Spordirajatiste väljaehitamine ja
renoveerimine, spordirajatiste materiaalse
baasi parandamine

x

Linna elanikele on
tagatud head
sportimistingimused

Pidevalt. Uus disc-golfi rada ning noortekeskuse
juures renoveeritud korvpalliväljak. Pidevalt
hooldatakse linna ümbritsevaid/läbivaid Tõrva
Terviseradasid.

Turvalisuse suurendamine koostöös
Politsei ja Päästeametiga

x

Elanike suurenenud
teadlikkus
turvalisusest, ürituste
kooskõlastatus
vastavate

Linnapäevade raames traditsioonilised Politsei ja
Päästeameti näitused/väljapanekud/töötoad.
Võistluste vms ürituste puhul alati kooskõlastused
Politsei ja Päästeametiga.

TULEMUS
Eakate elukvaliteedi
tõstmine läbi
seltsitegevuse

SELGITUSED, MÄRKUSED
Planeerimisel. Hetkel on eakate seltsingutel olemas
ruumid kasutamiseks Tõrva kultuurimajas ning
võimalus kasutada spordihoone sauna.

7

organisatsioonidega
Linna tänavatel liiklusskeemide
korrastamine ja parkimisküsimuste
lahendamine

x

Linna korrastatud
liiklus

Pidevalt.

Heakorrakampaaniate ja projekti „Kaunilt
värvitud elamu“ jätkuv läbiviimine

x

Heakorrastatud
elamud

Planeerimisel.

Linna haldusalas olevate sotsiaal- kultuuri,
hariduse- ja spordi-objektide (arvestades
laste, puuetega inimeste, eakate, noorte
emade ja ajutiste tervise-vajadustega
inimeste erivajadustega)
rekonstrueerimine ja tehnilise baasi
uuendamine

x

Võrdsed võimalused
Vastavalt võimalustele.
kõigile linnakodanikele

Spordi- ja kultuuriühenduste tegevuse
toetamine

x

Mitmekülgne ja
aktiivne spordi- ja
kultuuritegevus

Spordiklubide tegevust toetatakse linnavolikogu poolt
kehtestatud määruse järgi (nr 39, „Tõrva linnas
tegutsevatele spordiklubidele toetuste andmise
kord“), kultuuritegevust toetatakse läbi ringijuhtide ja
–õpetajate töötasude. Eelarvelisi vahendeid on ka
arvestatud ka ühenduste transpordikulu,
materjalikulu jms toetamiseks.

Tõrva linna järvede ja vooluveekogude
ning nende ümbruse korrastamine ja
tervendamine

x

Atraktiivsed ja puhtad
veekogud ning nende
ümbrused

Järve-äärseid alasid korrastatakse pidevalt. Kord
aastas toimub Vanamõisa järves ka niitmine.

Osalemine tervist edendavate linnade,
tervist edendavate lasteaedade ja tervist
edendavate koolide liikumistes

x

Tervislik
koolikeskkond

Tõrva Gümnaasium on ühinenud Tervist Edendava
Kooli võrgustikuga.
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4. TERVISLIKU ELUVIISI VALDKONNA TEGEVUSKAVA TÄITMINE
Eesmärk: Tõrva linna elanikud on tervislike ja sportlike eluviisidega.

EESMÄRGID JA MEETMED

2015

Tõrva linna spordi- ja
kultuurikontseptsioonide väljatöötamine ja
rakendamine

x

Aastaringselt toimuvate tervise-, liikumis- ja
spordiürituste läbiviimine koostöös
kodanikeühendustega

x

Aktiivne keskkond
elamiseks

Linna spordisündmusi korraldab aktiivseid
vabatahtlikke koondav MTÜ Tõrva Spordiselts koos
Tõrva Linnavalitsusega. Linnavalitsuses on tööl ka
spordimetoodik.

Kultuuri-ja spordiürituste pikaajalise
kalenderplaani koostamine ning linna ja
kultuurisündmusi tutvustavate trükiste
koostamine ja levitamine

x

Pikaajaline visioon,
linna laialdasem
tutvustamine ja maine
kujundamine

Linna kodulehel on üleval aasta spordi- ja
kultuurikalender ning Tõrva linn on ühinenud
„Euroopa Kultuurilinnad Eestis“ võrgustikuga, mis
annab iga-aastaselt välja võrgustikku kuuluvate
linnade tähtsündmuste reklaamvihikut.

Suuremate spordiürituste jätkuv läbiviimine
(päev olümpialastega, jt) ja uute ürituste
planeerimine ja korraldamine
(rahvatriatlon)

x

Tõrva tuntuse
suurendamine läbi
laiakõlaliste ürituste

2 triatloni ja esmakordselt duatlon. Päev
olümpialastega 2015. aastal juba 8. korda (rekordarv
osalejaid, kvaliteetne kergejõustikuvõistlus, mida
kajastas ka ERR). Tule-Päevade raames toimus 2015.
aastal keskväljakule spetsiaalselt ehitatud liivaväljakul
juba kolmandat korda EMV naiste rannavõrkpallis.
Uute üritustena viidi läbi I Tõrva Jalgrattaöö ja Tõrva
Sügisseiklus (ülimalt positiivne vastukaja ja suur
osalejate hulk).

TULEMUS
Pikaajaline visioon
linna spordi- ning
kultuurielust

SELGITUSED, MÄRKUSED
Töös.
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Vabaühenduste toetamine aktiivse vaba aja
liikumisega seotud tegevuste läbiviimisel

x

Suurenenud
vabatahtlikkuse alusel
korraldatavate
ürituste arv

Tõrva linna elanike tervisega seotud
uuringute läbiviimine ja tulemuste põhjal
tegevuste kavandamine ning läbiviimine

x

Teave elanike
Planeerimisel.
tervisenäitajate kohta,
tervisenäitajate
parandamine läbi
tegevuskava

Tõrva linna elanike tervise-teadlikkuse
tõstmine läbi tervisedenduslike projektide
läbiviimise ja erinevate infopäevade
korraldamise

x

Linna elanike
tervisenäitajate
parandamine

5.

Vabatahtlikkusel põhinevad nt spordiüritusi korraldav
MTÜ Tõrva Spordiselts, tervisliku seisundi tõttu abi
vajavatele lastele heategevuskontserte korraldav MTÜ
Usun Inimeste Headusesse ja LC Tõrva Mari, kes
korraldab iga-aastast 1. juuni lastekaitsepäevale
pühendatud üritust.

Pidevalt. Iga-aastased traditsioonilised
liikumisüritused ja pidev tervist puudutav infovoog
kodulehel jne.

TERVISETEENUSTE VALDKONNA TEGEVUSKAVA TÄITMINE

Eesmärk: Tõrva linna elanike hea tervisliku seisundi tagamine kvaliteetsete tervishoiu- ja terviseteenuste osutamise kaudu.

EESMÄRGID JA MEETMED

2015

TULEMUS

SELGITUSED, MÄRKUSED

Tõrva linna tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeasutuste kasutuses
olevate hoonete rekonstrueerimine ja
meditsiinilise aparatuuri uuendamine
Sotsiaalteenuseid pakkuvate

x

Kohapealne
meditsiinilise abi
kättesaadavus

Vastavalt võimalustele ja vastavalt vajadustele.

x

Kohapealne

Tõrva linnale kuulub osalus OÜ Tõrva
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organisatsioonide tegevuse toetamine

meditsiinilise abi
kättesaadavus

Tervisekeskuses (perearstid, eriarstiabi, hambaravi,
kooliõendus ja koduõendus) ja SA Tõrva Haiglas
(ööpäevane hooldusteenus).

Erihooldekodu rajamise igakülgne toetamine

x

Erivajadustega
inimestele abi
kättesaadavus

Sotsiaalabiameti töötajad pakuvad igapäevaelu
toetamise teenust ja linnas tegutseb AS
Hoolekandeteenused Tõrva Kodu psüühikahäirega
inimestele. 20. oktoobri 2015 volikogu istungil AS
Hoolekandeteenuste esindaja nende tööd tutvustamas
ja edasise planeerimist arutamas.

Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna
kontseptsiooni väljatöötamine

x

Pikaajaline visioon

Tõrva linna arengukava 2014-2025.

Täiendavate sotsiaalhoolekandeteenuste
pakkumine

x

Linna elanikele
vajaliku abi
kättesaadavus

Tõrva linnas on isikule võimaldatud kasutada
koduteenust, isikliku abistaja teenust ja igapäevaelu
toetamise teenust.

Kogu perele suunatud tervisedenduslike
ürituste läbiviimine

x

Aktiivne kogukond

Linna on palju juba traditsiooniks saanud
liikumisüritusi.

Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade
minimaliseerimine surmapõhjustena:
esmaabi- ja traumaennetus

x

Suurenenud
terviseteadlikkus

Mitmekülgne terviseinfo edastamine läbi linna
kodulehe. Erinevad koolitused juba lasteaialastele.

Uuringute läbiviimine tervishoiuteenuste
tarbimise kohta Tõrva linna elanike poolt

x

Teave linna elanike
arstiabi vajaduste
kohta

Planeerimisel.

Kõik lastele ja eakatele suunatud tegevused on ellu viidud linna 100% eelarvelistest vahenditest.
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Koostaja: Piret Karu, Tõrva abilinnapea
Nõustas vanemspetsialist tervisedenduse alal Leili Saluveer
14.10.2015
/digitaalselt allkirjastatud/
Piret Karu
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