Ajatempel

Vanus:

Elukoht

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Elu hääbumine. Minu kooliajal käis külast kooli 10 last.
Nüüd elab külas alaliselt 2 pensionäri ja 4 täiskasvanut.
Igapäevaselt häirib otseselt Türi valla suutmatus täita talle
seadusega pandud kohustusi. Teeäärte võsast
puhastamine, teeaukude täitmine, lume lükkamine. 3
aastat oleme rääkinud, et teeäärsed oksad kriibivad
masinaid, tulemus on null.
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
38 Türi linn)

Põllumajandusega seotud ettevõtlus, mis annab tööd
ja leiba. Siin on Eesti parimad põllumaad.

Häirib see pidev ettevõtluse arendamise jutt, kui sisuliselt
loobitakse ettevõtjale kaikaid kodaratesse. Pibari küla
raudteeülesõit suleti 2011 aasta ilma külaelanikke
teavitamata. Meil jäi kuivati ja 80 ha maad ühele poole ja
maja koos kõrvalhoonete ja tehnikapargiga teisele poole
raudteed. Hämmastas Edelaraudtee esindaja ja IRLi
parteilase Rain Kaarjase ülbe, üleolev ja ükskõikne
suhtumine. Sama võib öelda Türi valla ja
majandusministeeriumi kohta. Ma saan väga hästi aru,
miks ettevõtlusega ei taheta Eestis tegeleda. Kes ikka
tahab olla avaliku sektori peksupoiss.

Minu kodukohas ei ole enam midagi arendada,
rong on läinud.
2 pensionäri lähevad külast ära lähiajal, siis
jääb 2 inimest ühele poole raudteed ja 2
inimest teisele poole raudteed. Eks aeg näitab,
kaua meil on raha ja entusiasmi
põllumajandusettevõtlusega tegelemiseks, et
kärutada mitmeid kordi päevas kogu tehnikaga
suure ringiga oma põldudele mööda auklikke
teid.

Ebaõnnestunud koolireform, lasteaiakohtade puudus Türil,
töökohtade puudus (eriti naistele), korraliku spordisaali
puudumine.
Kahe kooli ühistegevuse täielik puudumine, noore
haritlaskogukonna väiksus.
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
45 Türi linn)
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45 Väätsa vald
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
47 Türi linn)

4/5/2014 9:14:54

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
52 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
35 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
72 Türi linn)
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4/7/2014 8:48:26
4/8/2014 12:19:00

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
48 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
55 Türi linn)

Väga näotu on Säreverepoolne Türi sissesõit. Luhapealne
võib küll olla looduskaitse ala, aga kas looduskaitse ala
tähendab risu ja rägastikku?
Mõistilk jõeäärse ala hooldus teeks Türi linna ainult
kaunimaks, praegune olukord jätab linnast läbisõitjale
väga halva mulje. Kuidagi ei haaku " kauni aedlinna"
kuvandiga. Looduskaitsjad võiksid korralikult läbi mõelda, Linn vajaks hädasti vähemalt ühte korralikku
kuidas seda ala saaks kaunimaks muuta ilma
tootmisettevõtet a`la "Konesko", mis tooks linna
Kompaktne toimiv väike ühiskond, kergliiklusteed, ilus kaitsealuseid liike kahjustamata. Võib korraldada suured juurde noori kõrgelt haritud spetsialiste.
kesklinna park, imeilus mänguväljak
ühistalgud
oma elamisega selles heakorrastatud kogukonnas.
aktiivsetest inimestest- organiseeritud üritustest.
naabrid, rõõmu teevad inimesed, kes tahavad siin
ettevõtlusest, mis tooks maale inimesi juurde, annaks tööd
elada, säilitada tuleks elamised ja kogukond pakkudes ja põhjust siia jääda. kindlasti korralikust treeningsaalist ja
ümbruskonnas tööd ja lastele lasteaia kohta ning
kehahooldusteenusest. Väikestest ettevõtetest nagu
säilitada kool, raamatukogu.
pagarikoda ja kohvik
ettevõtlust,
Türilt väljasõit enne Särevere silda on jõeäärne
väga kole. Võibolla saaks mingi projekti
raames jõesängi konkreetsemaks õgvendada.
Tekiks ilus kaldapealne. Rohelised on küll
rääkinud kunagi mingitest kaitse all olevatest
taimedest mis seal kasvavad ja seepärast vist
ei tohi seal isegi koristada. Kurb on seda laga
Lillelaat, Türi linna rohelisus. Laste mänguväljak.
Töökohtade vähesus, vananev elanikond, noorte
vaadata ja need taimed ei paista sellest
Kergliiklusteed.
lahkumine, korraliku spordisaali puudumine.
võpsikust välja
Puudust tunnen eraettevõtjatest maal, kellega teha
Peaks säilitama puhast loodust, rahulikku
koostööd. Pakkuda omapoolseid teenuseid ja kasutada
Ettevõtluse alast koostööd. Ettevõtjate
elukeskkonda.
nende poolt pakutavaid teenuseid.
kokkusaamised, ühised õppereisid, koolitused.
Traditsioonilised üritused (Lillelaat, Kevadpealinn)

Puudub lastelaager Järvamaal
Tänavapildis vaatavad vastu remonti vajavad fassaadid,
lammutamist vajavad ehitised ja rajatised. Kõnniteedega
Rahulik aedlinn, tubli linnapea
kannatame, kuna need on juba plaanis teha.
Suurema arendaja puudus, kes looks palju ja põnevaid
Olen rahul suhteliselt vaikse ja puhta elukeskkonnaga, töökohti, kes annaks inimestele kindluse homse ees, et
linnulaulu ja rohelusega. Samuti kultuuri- ning
kui on tööd, siis on ka palka ja siis on ka võimalik elu
spordivõimalustega.
maal.
Meeldib meie looduslähedus, kultuurikeskuse aktiivne
tegevus.
Töökohtade vähesus ja seoses sellega perede lahkumine.

Rajada Türi valda lastelaagrikompleks
Et toetataks välisfassaadide korrastamist,
mõistlik oleks, et ka soojustamist

Kõnniteid, ettevõtlust.
Meelitada investoreid töökohtade loomiseks.
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38 Imavere vald
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
45 Türi linn)

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Noortele atraktiivseid töökohti, et tuleks valda
noori ning elujõulisi peresid. Elamuehitus - et
Töökohtade puudus naistele. Samuti võiks kaubandus olla oleks koht, kus noored pered saaks alustada
On olemas enamus eluks tarvilikke teenuseid,
mitmekesisem. Probleem on ka elanike arvu
iseseisvat elu ilma, et kohe peaks kaela võtma
töökohti. Valla juhtkond on optimistlik.
vähenemine.
ränga laenukoorma.
1. Elamuehitus - rajada üürikorteritega
korrusmajad noortele peredele
1. Vähenev elanike arv ehk vähe maksumaksjaid
2. Leida tühjalt seisvatele majadele uued
2. Vaba elamispinna puudus
omanikud ja elanikud
3. Kõik vajalikud teenused välja arendatud - vähe tarbijaid 3. Luua võimalus anda lastele korralikku
1. ettevõtlik meelelaad
4. kaubandusega kehvasti - JTÜ pood väike ja kehva
muusikaõpet 2. soodne ettevõtluskliima
kaubavalikuga
4. kergliiklusteed Paia ristist Eistvere külani ja
3 võimalus kasutada kohapealseid hästitoimivaid
5. laste muusikahariduse vähene võimalus
Paia ristrist Käsukonna külani
teenuseid - lastehoid, haridus, tervishoid,
6. Hääbuv kultuuritöö
5. Teha uuesti kasutuskõlbulikuks Saare
sotsiaalhoolekanne, sportimisvõimalused, noorsootöö, 7. masendav bussiühendus maakonnakeskusega
Kuusiku puhkekompleks ja saepurukattel
tasemel kaugküte, töökohtade rohkus jne
8. turismiteenuse pakkujaid võiks olla rohkem terviserada
4.
mitmekesisus
6. Luua ettevõtlust mis annaks naistele töökohti
Säilima peaks meie pargid ja haljasalad. Rõõmu
Töökohtade arv on linnas järjest vähenemas. Noorte ja
valmistavad kevadised üritused kodulinnas, kontserdid keskealiste arävool suurematesse linnadesse
Unistan renoveeritud kaasaegsest koolimajast
jm kultuuriüritused linnas ja kultuurikeskuses.
suurenemas.
ja korras kõnniteedest.
-et on olemas võimalused erinevatele
vanusegruppidele vaba aja veetmiseks
-Madalad palgad
-haridus kättesaadav
-naiste töökohad
et eelnevad ei oleks probleemid :)
-töötus suhteliselt madal
- noortele töövõimalus ja elamispind
Vananenud Türi Põhikooli hooned, mööbel, tehnika,
Kaunid pargid, rahulik elukeskkond.
spordivahendid, ventilatsioon jne, algkoolil puudub võimla Uuest kaasaegsest koolist.
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
47 Türi linn)

ilusad aiad

62 Imavere vald

elada maal

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
55 Türi linn)

Sobilik elukeskkond: palju rohelust, metsad
ümberringi, piisavalt kultuuri, piisavalt ajalugu.
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50 Imavere vald
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47 Imavere vald
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
46 Türi linn)
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69 Imavere vald
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
58 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
63 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
26 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
25 Türi linn)

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?

On kohapeal vald, kool, lasteaed, sidejaoskond,
arstipunkt,
kauplus, päevakeskus, rahvamaja ja
piimandusmuuseum, kõrts.
Hea bussi- ja rongiühendus, head teed (kasutan
peamiselt Rakvere- Pärnu teed ja kergteid), ilus uus
kultuurimaja ja muusikakool, kultuurimajas tegus
rahvas ja tegevust pakutakse kõigile; Kevadpalinna
traditsioon ja lillelaat, ujula ja tehisjärv

Puhas loodus
Rõõmu teeb, et tähelepanu pööratakse elanike tervise
edendamisele ja liikumisharrastus võimaluste
laiendamisele õues. Head kergliiklusteed, suusarajad,
uisuväljakud ja uisurada järvel.
Spordiürituste ja võistluste rohkus harrastajatele.
Kõik on hästi. Varasemad aastad Tallinnas elades on
siin kõik HÄSTI! Kõik asjad on käe-jala juures (poed,
koolid, lasteaiad jne). Inimesed on sõbralikud ja koos
leiame alati lahendused. Vallavaloitsuses töötavad
inimesed, kes muretevad vallas elavate kodanike
pärast ja püüavad neile tagada veelgi paremat elu.
Sport on Türil heal järjel ja samuti kultuur. Mina ei
kurda küll millegi üle - KÕIK ON HÄSTI!

öösel on linn pime
kuritegevus

kultuuritegevust

teede olukord
tolmuvabast teest Koigi-Laimetsa
Paremast heakorrast: külateed, linnatänavad ja kõnniteed
jm. See taandub rahale ehk siis valla rahakoti suurusele.
See omakorda on kinni väheses ettevõtluses siinses
piirkonnas.
Ehk siis: probleemiks on töökohtade vähesus.
Teede-tänavate korrashoid.

Võiks olla võimalus ka ravimeid osta kohapeal, samuti
juuksur.
Töökohtade nappus, tunnen puudust endisest Saara
kohvikust, selliseid huvitavaid kohti võiks veel olla. Minu
arust on kõige kehvem elukvaliteet alevike inimestel.
Head asjad on peamiselt Türil ja külade elanikud on ise
aktiivsemad, oskavad koostööd teha ja ennast lõbustada

Väga viletsad teeolud, aastaringselt

Bussiühendus Põltsamaaga oleks selline, et
oleks pikem
peatusaeg Põltsamaal, näiteks 2 tundi (
võimalus kasutada
hambaarsti jt arstiteenuseid, juuksuriteenust
jm ).
Tegus inimene leiab ikka võimalusi. Ehk
sooviks just alevike lastele arukat
rakendamist- olgu sport, muu vaba aja või töine
tegevus
Teed korda, et saaks kodunt välja ja ka koju
puhta autoga, või külas jalutades ei pea
sumpama poris. Teatrisse sõiduks ei peaks
jalga panema kummikuid, et jõuda
bussipeatusse,

Türi Põhikooli algklassiõpilastel ei ole võimalus kasutada
võimlat. Sportimistingimused siseruumides Türi Põhikoolis Unistan korralikust spordihoonest Türi
on väga nigelad ja puudulikud. Tunnen puudust korralikust Põhikooli lähedal, kus on mitu pallimängu
spordihoonest.
väljakut, tantsusaal, maadlussaal ja jõusaal.

Tunnen puudust Laupa Põhikooli sportimistingimustest.
Koolis pole võimlat (12x7m ei vääri võimla nime, kus ühes Türile võiks tulla korralik spordihall, mida
nurgas on kamin) ja ka väljas pole staadionit ega midagi. oodatakse. Samuti võiks Laupal olla kasvõin
Türi linnas on aga kõik olemas. Siin ma puudust ei tunne! veidikene paremad tingused sportimiseks.

Ajatempel

Vanus:

Elukoht

4/10/2014 11:49:21

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
33 Türi linn)

4/10/2014 12:13:23

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
21 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
41 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
33 Türi linn)
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43 Imavere vald
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
65 Türi linn)

Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Unistan kergliiklusteest Kabalast Võhmasse ja
Kabalast Türile. Selline kergliiklus tee paneks
rahvast rohkem liikuma, olgu see siis
jalgrataste, rulluiskude või jala. Kindlasti võiks
arendada väljas istumise olemise võimalusi
Ole enda elukohas rahul sellega, et mul on olemas
noortele. Ma ei pea silmas mänguväljakut. See
kõik esmavajalik. Kauplus, kool, lasteaed, perearsti
võiks olla rulaväljak või niisama "hängimise"
punkt, raamatukogu ja rahvamaja.
koht, et noored ei peaks olema ainult laululaval
See kõik peab ka säilima, et elu Kabalas jätkuks.
või bussijaamas.
Töökohtade loomine, kooli ehk mõisa
renoveerimine (vanemad ei paneks oma lapsi
linnakooli ja meelitaks ehk turiste ligi?), rohkem
Kooli ja poe olemasolu (Kabala küla), spordihalli
Vananev rahvastik. Aktiivseid inimesi jääb aina vähemaks, tegevusi noortele (hetkel on enamus
tasuta kasutusvõimalus.
kuna pole (hästitasustatud või erialast) tööd.
tähelepanust siiski pensioniealistele suunatud).
Leader mõistes: pole sidusust Võrtjärvega. Meil omad
Kõo vald ja Võhma linn võiksid liituda
Tegelikult Kõo vald: aga väga piirilähedane Imavere ja asjad, neil omad- kahjuks need väga ei kattu.
Järvamaa Koostöökoguga, see tugevdaks
Kabalaga.
Haldusplaanis: väikevallad ei ole jätkusuutlikud- hääbuv tervikuna Kesk-Eesti identiteeti ja kuvandit ning
Olen rahul sellega, et koostöö Imavere-Kabalarahavaarv toob kaasa tervik-kärbumise.
aitaks ühise kultuuri- ja sotsiaalselt läbikäiva
Võhma-Pilistverega on saanud uue hingamise. Seda Tunnen puudust partnerlusest, kus kodanik (MTÜ) teeb
piirkonna jalgele. Või vähemalt uutele ideedele,
eriti noortetöö vallas. See võiks areneda ja jätkuda. Ka koostööd ametnikuga (KOV) ning nad täiendavad
väljakutsetele.
täiskasvanute tasandil.
teineteist, mitte ei kiru ja ei siuna, et teine on "jalus" :-)
Kas asume läbirääkima? :-)
Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko
Tunnen puudust oma ala spetsialistidest. Pean silmas just
liikumise, sportimise alaselt. Jõusaal on, aga seal teha ei
oska midagi, kui keegi ei õpeta. Noored sooviksid käia ka
sportimas, aga pole õpetajat, eestvedajat. Bussiajad
Türiga alati ei klapi ja sõitmine on päris suur ajakulu. Kui
saaks oma kodukohas treeneri käe all tegutseda paar
kolm korda nädalas oleks super.
Veel tunnen puudust iluteenustest kohapeal.( juuksur,
ripsmete hooldus, küüntehooldus)

Mõis,rahvamaja ,pood,spordihoone.

Töö puudumine.
spordijuhi puudumine, laulukoori juhtimise puudumine,
pillimängu õppimisvõimaluse puudumine, ühendus
Imavere-Põltsamaa vahel (gümnaasiumi minejaid tuleb
järjest juurde); kohaliku bussiliini vajadus sellele
marsruudile.
ühistranspordi täielik puudumine,kaupluse ,side ,panga
jne puudus ,arstiabi kättesaamatus selline ehk ongi
ääremaa elu ja elu võlu

kool, lasteaed, huviharidus
rõõmustamiseks pole põhjust,kõik mis oleks võinud
olla on ammu lammutatud ainumas asi mis veel on talvel aetakse tee lumest lahti

4/11/2014 10:16:05

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
62 Türi linn)

Kool, Lasteaed, raamatukogu-infopunkt, kauplus,
postiasutus.

4/15/2014 0:28:50

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
46 Türi linn)

Rõõmu teevad inimesed kes on siia veel jäänud
elama, meeldiv on pea olematu kuritegevus ja säilima Kodanike ja osade omavalitsusüksuste koostööst,
peaks linna läbivad riigimaanteed.
nt.Urmas Kupp

4/15/2014 5:45:25

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
36 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
61 Türi linn)
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Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
19 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
27 Türi linn)

Türi linn on jäänud ilusaks aedlinnaks, kuigi siin neid
silmariivavaid kohti ole ka
Rõõmu teeb, et on kodu ja kokkuhoidev pere, lähedal
on lasteaed, kool, alati abivalmis raamatukogu,
rahvamaja, kus osaleda ringides, korraldada mõnd
pidu või kuulata-vaadata teisi.
Meeldib, et Estonia osaühingul läheb ikka vaja veel
töökäsi, kuigi töökohti on vähevõitu. Aeg-ajalt leitakse
tööd ka väiksemates firmades. Kui on tööd, siis on
elamine ka elamist väärt.
Säilima peaksid kohapeal lasteaed, kool,
raamatukogu, rahvamaja, postkontor, kauplus,
perearst, sotsiaalteenus.
Türi linna üldpilt on ilus, head lasteväljakud,
kultuurikeskus jne.
Kõige rohkem olen rahul maal elamisega.

teed, tänavate korrashoid, reoveekäitlus hajaasustuse
tarvis

Rahvastiku vähenemine
Töökohtade puudus

Kõrvalteed on kehvas seisus. Harva hööveldatakse.
Taludel ja väikefirmadel napib tööriistadest traktorile, siis
oleks võimalik ka aiapidajatele maaharimise teenust
pakkuda.

Tahaks kergliiklusteed.

Kui eelnevad probleemid saaks lahenduse, siis
tänu sellele täituksid ka unistused.

vallasisesed teed hästi sõidetavad, toetatakse
ettevõtlust (kohalikele elanikele suunatud
teenuste arendamise toetamine), toetatakse
maapiirkondadesse elama asujaid (külaelu
aktiviseerimine elanike lisandumisega)
Tootmist, töökohtade loomist, noortele
ekstreempargi rajamist kesklinna piirkonda,
paremat heakorda peatänavatel sh. kõnniteed.
Kultuurikeskuse sihipärasemat rakendamist
noortele mõeldud ettevõtmistes(mitte
huvialaringid). Lauluväljaku, tehisjärve ja
rannaala miljööväärtuse arendamist. Linna
läbivatele, saabuvatele külastajatele muuta
sissesõidud atraktiivsemaks...nt. oleme Teid
ammu oodanud Türile jne. blaa-blaa,
ühesõnaga nats bling-plingi.
Tugev ja raske töö ettevõtluse siia toomiseks

Unistan, et poliitika ei rikuks inimestevahelisi
suhteid!
Hetkel näen kõige suurema puudusena
töökohtade vähesust, ehk unistan sellest, et
puuduvad normaalsed kõnniteed(märjal ajal suured
saaks teha tööd oma kodulinnas, mitte ei
lombid), Viljandi ja Paide tn juures.
peaks sellepärast kuskile suurlinna kolima.
tööpuudus ja korralik palk. Noored inimesed kaovad maalt neid asju on palju... eelkõige in frastruktuuri ja
linna.
luua töökohti

Ajatempel

4/15/2014 21:18:36
4/15/2014 22:29:00

Vanus:

Elukoht

57 Imavere vald
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
39 Türi linn)

4/16/2014 8:54:02

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
49 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
35 Türi linn)

4/16/2014 9:09:36

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
34 Türi linn)

4/16/2014 9:24:40

31 Väätsa vald

4/16/2014 9:57:05

25 Imavere vald

4/15/2014 23:36:58

4/16/2014 10:04:47

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
38 Türi linn)

4/16/2014 10:30:22

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
49 Türi linn)

4/16/2014 16:55:59

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
33 Türi linn)

4/16/2014 19:07:01

48 Väätsa vald

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko
Suuremaks probleemiks on bussiliiklus.Kui isiklikku
liiklusvahendit ei oma siis nädala vahetusel ei saaks üldse
liikuma .Kuid maainimese palkade juures ei jõua ka
Et kodukohas on veel säilinud töökoht.Üksikvanemana üksikvanem liiklusvahendit omada.Elu on Tallinn-Tartu
oleks küll väga raske, kui peaks veel kaugele tööle
mnt ääres kuid linnaskäimise võimalused kasinad. Ja
käima.Meeldib,et on võimalik huviala ringides
laps kui tahaks käia huvialaringis ei saa, sest
käia.Peaks säilima külade tugevad
kojusaamiseks võimalus puudub.Elad koolist 10km.
lülid(kogukonnad).Siis on ikka võimalus,et noored veel kaugusel kui tahad noortekas käia koos teistega
meil maale käivad.Muidu on küll päris raske noori pole toimetamas on selleks ainult võimalus Imavere asula
külad tühjad.
lastel.Suur puudus Käsukonnas sellisest tegevusest.
rongi liiklus ,buss ja rahulik koht

Turvaline ja rahulik elukeskkond.
Kultuuritegevus peab säilima, maaelu peab säilima.

Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?

Unistus on ,et Käsukonna endisest
rahvamajast võiks küll midagi kujuneda.Oleks
ka selle kandi noortel peale lihtsalt kolamise
tegevust . Kindlasti peaks ka olema ikka
tegevusjuhendaja sellisel juhul. Suur,suur
murekoht on see,et see maja niisama ära ei
laguneks.

töökoha puudus
Töökohtade puudus, madalad palgad. Noortel ei ole siin
tasuvat tööd võtta ja lähevad suurtesse linnadesse. Maale
tagasi tulevad neist üksikud. Väga paljud mehed/naised
käivad pere toitmiseks tööl kaugemal ja ka see lõpeb tihti
kogu pere kolimisega töökohtadele lähemale.
Inimestest, piirkonda peab rohkem inimesi elama
meelitama.

Siinkandis on väga suures ülekaalus
põllumajanduslik tootmine. See on aga
valdkond, mis on kõige enam mehhaniseeritud
ja seetõttu vajab iga aastaga järjest vähem
töökäsi. Vastukaaluks tuleks arendada muid
tootmisharusid, ettevõtlust jms.

Tootvat tööstust ja elamumajandust.
Võiks teha sarnaselt Lõuna-Eestiga projekte
"maale elama". Anda noortele kas tasuta või
väga odavalt maale talusid. Praegu on paljud
majad veel elamiskõlbulikud, aga omanikud ei
olegi huvitatud maale elama tulemisest. Võiks
need talud kaardistada (võin olla abiks
Villevere ümbruses) ja need talud võiks saada
valla omandisse ja seejärel noored pered
maale elama meelitada. Paljud ju tahavad
linnast maale, aga pole näiteks raha, et talu
osta. Noori, kellele talu anda võiks valida selle
Mulle ei meeldi lagunenud hooned, mis on vene ajast
järgi, et mida nad siin tegema plaanivad
Mulle meeldib, et mul on ruumi ja privaatsust (elame jäänud ja millega enam miskit peale ei hakata. Need võiks hakata. Eelistada neid, kel plaanis
maal).
ära koristada.
ettevõtlusega-põllumajandusega tegeleda.
Talvel lumekoristusega vanavallamaja juurest edasi lõõla
Kuna elan siin siis ilmselt olen rahul momendil kõigega poole
Jalakäiate rada mööda pikka tänavat
Võiks arendada küla väljanägemist, et küla
Kogukonna tunde puudumine. Mitmekesiste
teed ja haljasalad oleks korras ja silmale ilus
Laste vabaaja sisustamis võimalused ja lasteaia töö. töövõimaluste puudumine.
vaadata.
Teed, aga sellega praegu just tegeletakse. ja
väikestest äridest (mitte kaltsukad ja täikad)
Kergliiklusteed, muusikakool, kultuurimaja, purskaev Politsei vähene kättesaadavus, kuritegevus
tunnen puudust.
et saaksin tööd teha koduvallas ja selle eest ka
konkurentsivõimelist tasu saada. Bussi
ühistransport,kooliealisel lapsel pole võimalik trennis ega sõidugraafik võiks arvestada sellega, et oleks
huvialaringis käia see sõltub, kas kellegil perest on
võimalik liikuda koolilastel ja tööinimestel ka
rahulik, roheline elukeskkond
võimalik autoga sõidutada.
pealelõunasel ja õhtupoolsel ajal
Me oleme väike kogukond, aga nähtavad juba
kaugemale, seega tuleks turismi arendada nii
et kohalikel tekiks töökohti, võimalust end
arendada, ettevõtlusega tegeleda, mitte ainult
Huvitegevuse kallidus.
lühipäevased suursündmused.
puudub noortele peredele tugi, toetus.
Vähe kohti kus lastega mängimas käia, puudub
suur spa või hotell, maaturism, ökoküla,
Türil on toredad üritused, palju kultuuri ja
mängutuba-batuudi keskus vms, kus saaks ka sünnipäevi raudteemuuseum koos atraktsioonidega tooks
traditsioonilisi sündmusi.
pidada.
ka siia pidevalt külastajaid.
Samuti areneb jõudsalt huvitegevus ja
Järve äärne on korrast ära läinud, sealsed ronilad ei ole
sportimisvõimalused.
turvalised, rääkimata katusealustest.
edu
Turism. Väätsa rabas võiks olla korralik
matkarada ja vaatetorn.
Arendada võiks ka ühistransporti Väätsa ja Türi
vahel.
Väätsa tehisjärvel võiks olla sõudepaadi
laenutus.
Arstiabi hea kättesaadavus ja suurepärane perearst. Töökohtade vähesus, halb ühistransport.
Väätsal võiks olla kaugtöö keskus.

Ajatempel

4/17/2014 10:52:35
4/17/2014 11:20:28

4/17/2014 11:53:15

Vanus:

Elukoht

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
46 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
40 Türi linn)

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
54 Türi linn)

4/17/2014 14:33:26

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
58 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
64 Türi linn)

4/19/2014 10:02:12

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
27 Türi linn)

4/20/2014 11:18:32

62 Imavere vald

4/17/2014 11:57:22

4/21/2014 7:44:56

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
67 Türi linn)

4/21/2014 9:50:18

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
39 Türi linn)

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?

Oisu park
Oisu rahvamaja
lasteaed
kool
pood
raamatukogu
valla teeninduspunkt
bussiühendus Viljandi ja Türi (Tallinna) suunal
Siia pole midagi kirjutada.

Inimestel on säilinud koostegemise harjumused
(vähemalt meie külas)
Vald toetab jätkuvalt külades seltsitegevust, mida on
tehtud ka raskematel aegadel (kriisiperioodil).
Hea infrastruktuur. Lasteaed, kool, teenindus hästi
kättesaadav;
Kultuuriüritusi piisavalt.
Meil on väga head,tolmuvabad teed.

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Oisu pargi renoveerimine (terviserajad,
valgustus, istumiskohad, välilava, jaanitule
plats, valgustatud purskkaev keset tiiki)
kergliiklustee Türini välja (puudu on VäljaotsaMäeküla lõik)
kergliiklustee Kabalani ja sealt Arkmani
Oisu rahvamaja muutmine hubaseks ja
noorte liikumine, tegelemine noortega, üritused ja kohad kutsuvaks kohaks (siseruumide ümberehitus
noortele
jm)
sularahaautomaadi puudumine
kaugküttevõrgu ümberkorraldus (et Avotermi
kallis küte korterelamutes (Järvamaa kalleim)
asemel oleksid kütjateks oma biogaasi mehed)
Ääremaaks olemine! Tööpuudus. Elanike lahkumine.
Lagunevad hooned.
Töökohad. Teede hooldus.
Tänapäeva mõistes olematud kommunikatsioonid, mis
takistavad oluliselt ettevõtluse tulekut maapiirkonda.
Olulisemad nendest on teedevõrgu (riigiteed) halb
- Saaks külast puhta autoga välja (bussiliiklus
olukord, mis ei kannata kriitikat, mobiilside levi
nagunii puudub),
puudulikkus. Lisaks veel interneti püsiühenduse
- võiks toas mobiiltelefoni teel suhelda,
võimaluse puudumine, milleta tänapäeval enam kuidagi
- oleks võimalik arendada loodusturismi
hakkama ei saa.
- võimalus töötada kodukontoris
Terviseraja kasutamise võimalus.
Töötute ja alkohoolikute kaasamine.

Vananev elanikkond.
Rohkem seltsitegevust. Võiks olla kohake kus inimesed
saaks koos käija ja koos midagi ettevõtta. Nagu näiteks
mingisugune käsitöötuba. Inimesed toimetavad kõik
Rohelisus ja vaikus. Meie küla on väike armas kohake, omaette ja suhtlemine on jäänud vajaka. Peaks olema
kus aeg kulgeb omasoodu. Ei ole vaja tööstushooneid midagi, mis rahva kokku toob ja taas teineteisega
ega muid pidevaid käraallikaid.
suhtlema paneb.
Probleem on kaupluse puudumine. Meie väikeses külas
muidugi pood oleks natuke liiast, aga autokauplus oli väga
hea.
Kõige rohkem rõõmustab, et meil on raamatukogu.
Ainuke koht, kus koos käia.
Teine probleem on puuduvad kergliiklusteed.

Kodulähedane, pimedal ajal algustatud
terviserada peredele.
Väikeettevõtlust.
Inimeste omavahelist koostööd. Sellest on
puudus. Kuna inimesed hoiavad eemale, siis ei
taha keegi kedagi aidata, ega midagi teha. Kõik
ootavad, et keegi teine teeks midagi. Vaat mina
unistangi ühest väiksest kooskäimis kohast kus
õpetada inimesi taas koos tegema ja suhtlema.

Ettevõtlust võiks rohkem olla, siis oleks noortel
töökohti.
olen aru saanud, et terves Eestis on
tõusetunud küsimuseks seltsi/külamajade
kasutamine- mõistlik oleks ju, et see täidaks
mitut funktsiooni: raamatukogu; teatud
sotsiaalteenuste osutamise punkt; nt. ka
vallavolikogu istungid väljasõiduna, et
külaelanikud saaksid otse kuulata ja ei peaks
vaid Türile sõitma;
üksikult elavate vanainimeste perioodiline
külastamine- nt. üks kord nädalas- see võiks
olla kuidagi külavanemaga seonduv tegevus ja
seega ka tasustatud.
Külavanema staatus ja tegutsemine- pole palju
neid, kes suudavad igapäevatöö kõrvalt seda
teha. Kas ja milline tegelik funktsioon ja millise
tasu eest võiks neile valla poolt üleantud
saada..

Kui poleks autot ja abikaasat, ei saaks ilmselt kuhugi
liikuma, sest ühistransporti siit kandist läbi ei liigu;
et elan looduse keskel;
vallale kuuluva seltsimaja kasutamine
et ikkagi teid hööveldatatakse
küsimuseks on, miks peab vallakodanik erladi tasuma
et
lumelükkamise eest teel, mis tema majani viib?
1. Noortele suunatud tegevus, ikka on neid noori, keda ei
ole kuskile kaasatud ja kes ise ilmselt mitte kunagi ei lähe
osa kuskilt võtma, seega tuleks neid kuidagi
ühistegevusele tõugata. 2. Huviringid on aegadel, mil
ühistransporti ei ole või puudub nt ühendus üldse,
logistiliselt on üsna keeruline lapsi neisse ringidesse viia.
Minul on paindlik tööaeg, seega tulen sellega toime, aga
see on keeruline. 3. Probleemiks on kaugkütte kõrge hind,
kusjuures tundub, et omavalitsus sellest väga ei hooli,
Suhteliselt rahulik ja turvaline. Rohelus. Võimalus osa kuigi ka ise maksab tohutuid summasid. Oisus on
võtta mitmetest kultuurimajade nö tegevusringidest,
võimalus saada sooja Oisu Biogaasilt, kuid KOV
üritustest. Suuremad üritused- Lillelaat ja muud
suutmatus asju ajada ei ole viinud kaugkütte hinna
Kevadpealinna üritused. Noortele mõeldud üritused.
odavnemisele. 4. Viimasel ajal tundub, et kogu tegevus
Ühendus vallakeskuse ja külade vahel on tööaegadel üritatakse Türi vallas valla keskusesse suunata, lükates
Kergliiklustee, mis oleks pikem kui 800 m, st
suhteliselt hea (alati võiks muidugi parem olla).
muu piirkonna tahaplaanile.
kergliiklustee Oisust Türini.

4/21/2014 10:53:20

Elukoht
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
25 Türi linn)

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
Haljastus, toitlustus, laste mänguväljakud, pargid,
sportimisvõimalused (tolli metsa rada)

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Minu unistuseks oleks Oisu ja Türi vaheline
Tunnen puudust Oisu ja Taikse vahelisest kergliiklusteest! VALGUSTUSEGA kergliiklustee !

4/22/2014 12:23:49

72 Imavere vald

Puhas loodus

kergliiklusteest

4/22/2014 12:43:08

63 Imavere vald

4/22/2014 12:58:46

76 Imavere vald

4/22/2014 13:04:41
4/28/2014 18:48:12

63 Imavere vald
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
48 Türi linn)

4/28/2014 18:58:20

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
45 Türi linn)

Meeldib, et on raamatukogu, kus saab koos käia
Tunnen puudu tolmuvabast teest
Meil on vilgas külaelu ja toimiv külaselts, naaberkülas
jällegi raamatukogu, kus käime koos.
Kuna elan suure maantee ääres, on probleemiks müra
Maal võiks elada rohkem rahvast, eriti noori.
Palju on mahajäetud maju, mille ümbrused võiksid olla
naaberkülas on raamatukogu, kus käime tihti koos.
korras, omanikud on ju kõigil olemas.
Ettevõtlust on vähe.Auto puudumisel on võimatu
Ilus ,vaikne jõe äärne kohake.Linn 15 min kaugusel.
kaugemal tööl käia.
Tööst Eeestis,koduvallas????Miks vald ei ole liitunud
:kodude taristu väljaehitus programmiga.Enne,kui vald ei
tee selleks midagi,ei tule ka maksumees maale
elama???Kõik maksavad ju 1/3!!!!!Vallal peaks kaa olema
programmid noorte perede aitamiseks,et naad jääksid
Teeb rõõmu:head võimalused
maale,krundi programm,sisseliikujatele,tee tallinnastliikuda,Tallinna,Tartu,Pärnu,Rakkverre!!! Türi-Paide paide saab äkki valmis,kui kiirtee jõuab meieni!!!!tuleb
kergliiklus tee teeb meele rõõmsaks!!!! Ühistransport teha tööd et inimene tuleks valda elama tooks oma raha
toimib,vähemalt liinil Paide-Türi!!!
kaasa!!!!!

4/28/2014 19:36:00

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
51 Türi linn)

4/28/2014 22:12:14

42 Imavere vald

Ei ole põhjust rõõmustada.
inimesed, omavaheline koostöö, järv, kool,
noortekeskus

4/28/2014 23:35:56

22 Imavere vald

Sportlik eluviis ja tantsimine.

4/29/2014 10:38:10

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
53 Türi linn)

Lillelaat,see on Türile tipphetk.

4/29/2014 10:39:44

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
39 Türi linn)

Kaunid pargid, laste mängupark, noortekeskus,
noortele mõeldud kaubandus, kultuurikeskus,
kergliiklusteed, lillelaat, kevadpealinn.

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
43 Türi linn)

Elu on suhteliselt turvaline.
Lapsi kasvatada Türi linnas on hea.
Türil on ilus mänguväljak.
Türi Kultuurikeskus pakub mõnusat
ajaveetmisvõimalust ja paide asub ka väga lähedal,
kus samuti palju tegevust toimub.

Ajatempel

4/29/2014 10:54:03

Vanus:

Töökohad, postkontor, normaalne pood Kabala külas

Võiks arendada ettevõtlust
Ettevõtlust arendada
Ettevõtlust võiks arendada
Koos võiks kasvatada juurvilja kas lasteaia- või
koolile. Või siis koos kasvatada ja korraldada
teeäärset müüki.
Oma väikesest käsitöötalust koos lammaste ja
alpakadega.

Kiirtee,Tallinnnast-Paide.
Kauplus, postkontor-puuduvad töökohad.
Lastel puudub võimalus tegeleda
harrastustegaaa-jalgpall, korvpall või kas või
elementaarne huviring.

üürikorterid, töökohad, mänguväljak Käsukonda
Käsukonna küla, väike ettevõtlust,
Ühised mõttetalgud ja koosviibimised, kus inimesed
õpiksid üksteist rohkem tundma. Aktiivsed töötoad
huvilistele. Koolitused huvitavate inimestega. Kontsertid
väiksemate tegijatega.
Tegevusi tuleks tuua kodust välja, et toimuks ühistegevus.
See on ainuke viis, kuidas hoida inimesi rõõmsalt
kodukohas.
Noorsootööd.
Unistus see,et Türi rahvastik ei kahaneks.
Üldiselt võttes siis TÖÖPUUDUS.
Et noored leiaks võimaluse jääda kodulinna,
Kui võtta midagi täpsemat,siis laululava vähene kasutus pered saaksid olla koos ja kasvatada lapsi,
suvel.
mitte ei näeks üksi lapsi kasvatavaid emasid
Rohkem laiemale publikule mõeldud üritusi ja kontsete.
,kellel mehed välismaal tööl.
Meie laululava asub ju nii ilusa kohapeal, miks me laseme Tore oleks vaadata ka hetkel peatee ääres
ta siis lihtsalt kurvalt tühjana seista.
tühjalt seisvaid maju hoogsalt tegutsemas.
Rohkem võiks olla ka järjepidevaid üritusi nagu
Ja muidugi mõelda veel juurde tegevusi lastele,
LILLELAAT.
nii väiksematele kui suurematele.
Noorte (15-19 a.) suvised töökohad on täiesti
puudu. Enamus ikkagi ei lähe ajalehti müüma
või rohima, eriti oma kodulinnas. Keegi võiks
teha lepingud firmadega ja kaasata noori
Tasuvad töökohad, põhikooli nukker seis-lapsed ei mahu kõikjal vallas töötama. Muidugi on väga oluline
ära, staadion on vana, noortel pole kuskile peole minna, palk. Samas võiks ka mingit vabatahatlike
tehisjärve ümbrus on igav.
üritust algatada, näiteks vanu inimesi aidata.
Kui Türil oleks rohkem töökohti siis ei käiks
perepead mujal tööl.
Ka igasugustel erinevatel kauplustel oleks
rohkem elamisvõimalust.
Minu ilus unistus on, et Viljandi tänav oleks
TÖÖPUUDUS!TÖÖPUUDUS! TÖÖPUUDUS!
ääristatud toredatest väikestest äridest ja
Noortele rohkem tegevusi!
paarist mõnusast kohvikust!
Türil ei ole hubast, mõnusat, head- tavalist kohvikut, kus Noortel oleks noortekeskuses rohkem tegemist
sõbrannadega head kohvi juua ja niisama lobiseda. Mitte ja peredele ka rohkem koostegemisvõimalusi!
söögikohta, vaid just kohvikut!
Muidu pole siin Türil ju väga vigagi!

Ajatempel

4/29/2014 10:59:55
5/8/2014 22:27:41

Vanus:

Elukoht

Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
55 Türi linn)
Türi vald (s.h. Oisu, Kabala,
45 Türi linn)

Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
Aktiivne kultuurielu,
Tolli metsa olemasolu,
järv.
ühisgümnaasium,
kaasaegne muusikakool,
lillelaat.
Rahulik elu väikelinnas, lasteaed,kool, arstiabi jne
eluks esmavajalik.

Mis on sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu ko Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Hariduse väärtustamine ( põhikooli lastakse juhtida
küündimatul ja õelal inimesel ),
inimeste väärtustamine,
väärt inimesi ei osata hoida.
Aur läheb valede asjade peale.
Lokuta kant on tõeline ääremaa - enam pole ka kauplust,
buss liigub harva, teede olukord ei kannata kriitikat.
Hästi palju silmakirjalikkust ümberringi.
Kaasaegsest ujulast koos mõne spa teenusega, kus
võiks olla ka ühtlasi kaasaegne taastusravikeskus .

Hoida traditsioone, mitte lammutada toimivaid
asju,
aitab eksperimenteerimistest.
Perekeskusest, kus on tegevusi sama aegselt
lastele ja vanematele.

