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1. SISSEJUHATUS

LEADER programm toetab piirkonda arendavaid projekte maal. Seoses MTÜ Lõuna-Järvamaa
Koostöökogu strateegia koostamisega aastateks 2014-2020 Imavere, Türi ja Väätsa vallas viisime läbi
elanikkonna küsitluse. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada, mida inimesed arvavad enda kodukohas
elamise võimalustest ning millest kõige rohkem puudust tuntakse.
Küsimustik koosnes järgmistest küsimustest:
1. Vastaja vanus
2. Vastaja elukoht
3. Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul (mis teeb rõõmu, mis meeldib)?
4. Mis on Sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu kodukohas (millest tunned puudust)?
5. Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas (millest unistad)?

Küsimustele sai vastata nii paberkandjal kui elektrooniliselt.
Paberkandjal tegin valiku ning saatsin ankeedid kõikidesse tegevuspiirkonna koolidesse
vaadates, et võimalikult erinevates vanustes lapsed ja noored saaksid vastata. Samuti oli
võimalus vastata kõikidel elanikel paberkandjal – infot ja ankeete levitasime kasutades
raamatukogusid, omavalitsusi, kultuurikeskuseid jne.
Lisaks oli võimalik küsimustele vastata google keskkonnas. Sellest võimalusest teavitasime
elanikke võimalikult paljudel erinevatel viisidel: jagasime infot kõikides enda listides,
palusime jagada infot kõikides omavalitsuste listides ning muudes võimalikes listides,
teavitus oli üleval Koostöökogu kodulehel, vastata sai www. koostööportaal.ee, Facebookis
jagasime väga aktiivselt küsimustiku vastamise infot ning ka kohalikes lehtedes.
Küsitlusele vastas kokku 330 elanikku.
Paberkandjal vastas jagatud ankeetidele Väätsa vallast 33 inimest, Imavere vallast 41 inimest
ja Türi vallst 187 inimest. Enamus vastajatest olid kooliealised ( vanuses 10-19). Kokku
vastas paberkandjal 261 inimest ehk 79% vastanutest.
Elektrooniliselt vastas Väätsa vallast 3 inimest, Imavere vallast 15 inimest ja Türi vallast 51
inimest. Kokku vastas elektrooniliselt 69 inimest ehk 21% vastanutest. Elektrooniliselt
vastanud olid vanuses 19-76 eluaastat.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus aprill kuni oktoober 2014.a.
Vastuseid on võimalik vaada lisa 1 Strateegia E-küsitluse vastused ja lisa 2 Strateegia
paberkandjal vastused. Lisa 3 on võimalik tutvuda ankeediga.
Täname südamest kõiki vastajaid!
MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

2. Väätsa valla elanike küsitluse kokkuvõte

Väätsa vallast vastas paberkandjal esitatud ankeetidele 33 vastajat ja elektrooniliselt 3
vastajat. Kokku vastas küsimustikule 36 vastajat.

Vastajad jagunesid vanuseliselt järgmiselt:
10 – 5 vastajat
11- 5 vastajat
12 – 3 vastajat
14 – 3 vastajat
15 – 11 vastajat
16 – 4 vastajat
17 – 2 vastajat
31 – 1 vastaja
45 – 1 vastaja
48 – 1 vastaja

2.1.Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
Skatepark – 21
Noortekeskus – 17
Infrastruktuur (arstiabi, kool, lasteaed, pood jne) – 13
Vaikne, rahulik, kaunis elukeskkond – 10
Mänguväljak – 10
Noortevolikogu, noorte arvamusega arvestamine – 7
Väätsa mõis ja park – 6
Aktiivsed, sõbralikud inimesed – 5
Sportimisvõimalused (staadion, spordihoone, kergliiklusteed) – 4
Huviringid – 3
Raamatukogu – 3
Huvitavad üritused – 1
Kodanikumaja – 1
Vallavanemaga väga rahul – 1
Vanadekodu – 1

2.2.Mis on Sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu kodukohas?

Bussiliiklus – 7
Järve ümbrus ja lasterand – 7
Sportimisvõimalused (võrkpalliplats rannaliival, jalgpalliväljak) – 5
Suurem pood – 5
Ei tunne millestki puudust – 5
Vähe üritusi – 4
Huvitegevus võiks olla mitmekülgsem – 3
Puudub hea söögikoht – 3
Lisaks nimetatud: noortel puuduvad vaba aja veetmise võimalused, rahvamaja on vana ja
vajab renoveerimist, noortele puuduvad töökohad, puudub sise skatepark, kino ja ujula.

2.3.Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?

Sportimisvõimalusi (võrkpall, jalgpall, korvpall, kunstmuru jalgpalliks, ujula) – 20
Järve ääre ja lasteranna korrastamist (hüppetorn) – 8
Mõnus söögikoht – 4
Noortekeskuse arendamine (muusikavahendid, pillid, puldid) – 3
Rohkem üritusi korraldada (väliskontserdid, üritused) – 2
Bussiliiklust – 2
Huviringide mitmekesistamist – 2
Kultuurimaja võiks korda teha – 2
Võiks olla suurem pood – 2

Lisaks nimetatud: võiks olla mitmekesisemad poed, raamatukogu võiks olla rohkem avatud,
aktiivsete inimeste meelitamine valda, võiks olla sise skatepark, tuleks arendada teid, oma
kino võiks olla, lõkkeplats, arendada tuleks ettevõtlust ja turismi.

3. Imavere valla elanike küsitluse kokkuvõte
Imavere vallast vastas paberkandjal esitatud ankeetidele 41 vastajat ja elektrooniliselt 15
vastajat. Kokku vastas küsimustikule 56 vastajat.
Vastajad jagunesid vanuseliselt järgmiselt:
9 – 3 vastajat
10- 2 vastajat
12 – 2 vastajat
13 – 15 vastajat
14 – 6 vastajat
15 – 10 vastajat
16 – 2 vastajat
22 – 1 vastaja
25 – 1 vastaja
38 – 1 vastaja
42 – 1 vastaja
43 – 1 vastaja
47 – 1 vastajat
50 – 1 vastaja
57 – 1 vastaja
62 – 2 vastaja
63 – 2 vastaja
69 – 2 vastaja
72 – 1 vastajat
76 – 1 vastaja

3.1.Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
Sportimisvõimalused väga head (korvpall, jalgpall, jalgpalliväljak, võimla jne) – 21
Vaikne, rahulik, looduslik elukeskkond – 20
Noortekeskus, aktiivsed tegevused noortega – 9
Hea kool – 9
Mitmekülgsed huviringid – 8
Väike, aktiivne kogukond – 6
Lasteaed ja mänguväljak – 6
Raamatukogu – 4
Üritused, koolitused, tegevused – 3
Head ja sõbralikud inimesed – 3
Hea bussiliiklus – 2
Eluks vajalikud teenused (eakatele jne) – 2
Soodne ettevõtluskliima – 2
Lisaks nimetati veel, et ollakse rahul Kaie burksi müügikohaga, muuseumi olemasoluga, kõik
on lähedal (kool, lasteaed, arstipunkt, päevakeskus, rahvamaja), valla juhtkond on optimistlik,
töötus on madal ja üks vastus oli, et midagi ei meeldi.

3.2.Mis on Sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu kodukohas?
Kergliiklusteede ja kõnniteede puudus – 14
Külavaheteede halb olukord – 13
Rohkem kaubanduskeskusi, mitmekülgsemaid poode – 9
Noortel puudub vaba aja veetmiseks oma koht – 7
Halb bussiliiklus, transport õhtusel ajal puudulik – 6
Mänguväljak võiks olla suurem – 6
Vähe töökohtasid – 5
Puudub park, kus saaks jalutada ja vaba aega veeta – 4
Ainult üks ülekäigukoht sõiduteel – 3
Vaba elamispinna puudumine – 3
Puudub skatepark, rulapark – 2
Prügi vedeleb maas – 2
Lisaks nimetati veel, et probleemideks on kanalisatsiooniprobleemid, puudub krossirada,
koolikiusamine ja vägivald, suvel pole midagi teha, jõusaal on liiga väike, Eistvere järve
ümbrus on korrast ära, puudub oma kino, noortekeskus on liiga väike, puudub välikohvik,
puuduvad meelelahutusvõimalused, elanike arv väheneb, puuduvad apttek ja juuksur,
huvitegevus on nõrk (puuduvad spordijuht, laulukoor, pillimängu õppimisvõimalused),
puuduvad ühised mõttetalgud ja koosviibimised, kus inimesed õpiksid üksteist rohkem
tundma. Puuduvad koolitused huvitavate inimestega, kontserdid väiksemate tegijatega.
3.3.Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Kergliiklusteed, jalgrattateed, kõnniteed – 14
Ettevõtluse arendamine, töökohtade loomine noortele – 8
Rohkem poode ja mitmekülgsemat kaubandust – 6
Ujula – 6
Transpordi, bussiliikluse arendamine – 5
Imavere Mini Arena – 5
Oma park Imaveresse – 5
Kino – 5
Pesapalli väljak – 5
Rohkem inimesi Imaveresse! - 4
Rohkem tegevusi, üritusi suvel – 4
Rohkem kohti, tegevusi noortele – 3
Noortekeskusesse rohkem asju ja tegevusi – 3
Muusika õppimise võimaluste arendamine – 3
Rohkem üritusi – 2
Diskod – 2
Elamuehitus – 2
Käsukonna rahvamaja korda – 2
Lisaks soovitakse veel kindlasti arendada aiandusalast tegevust, teede parendamist, teha oma
välikohvik ja tehnikaring, teha suuremaks mänguväljak, oma hobuste farm.

4. Türi valla elanike küsitluse kokkuvõte
Türi vallast vastas paberkandjal esitatud ankeetidele 187 vastajat ja elektrooniliselt 51
vastajat. Kokku vastas küsimustikule 238 vastajat.
Vastajad jagunesid vanuseliselt järgmiselt:
10 – 14 vastajat
11- 15 vastajat
12 – 17 vastajat
13 – 9 vastajat
14 – 15 vastajat
15 – 13 vastajat
16 – 27 vastajat
17 – 23 vastajat
18 – 20 vastajat
19 – 11 vastajat
21 – 1 vastaja
24 – 1 vastaja
25 – 2 vastajat
26 – 1 vastaja
27 – 2 vastaja
28 – 1 vastaja
29 – 2 vastaja
30 – 1 vastaja
32 – 1 vastaja
33 – 4 vastajat
34 – 1 vastaja
35 – 2 vastaja
36 – 2 vastaja
37 – 2 vastajat
38 – 2 vastajat
39 – 3 vastaja
40 – 3 vastajat
41 – 1 vastaja
42 – 1 vastaja
43 – 1 vastaja
45 – 4 vastajat
46 – 3 vastaja
47 – 3 vastajat
48 – 2 vastajat
49 – 3 vastaja
51 – 1 vastaja
52 – 1 vastaja
53 – 1 vastaja
54 – 1 vastaja
55 – 5 vastajat
56 – 1 vastaja

58 – 2 vastajat
61 – 1 vastaja
62 – 1 vastaja
63 – 1 vastaja
64 – 1 vastaja
65 – 1 vastaja
67 – 1 vastaja
69 – 1 vastaja
72 – 1 vastaja
74 – 1 vastaja
78 – 1 vastaja
81 – 1 vastaja
84 – 1 vastaja
85 – 1 vastaja

4.1.Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
Rahulik, vaikne, looduslik, kaunis elukeskkond – 96
Väga head sportimisvõimalused s.h. jalpalliväljak, vibuväljak, metsarajad jne. – 31
Kaunis kultuurimaja, väga aktiivne kultuurielu – 28
Palju kaupluseid - 24
Korrastatud ja kaunid pargid – 23
Noortkeskus – 22
Palju toredaid sündmusi nt lillelaat, õunafestival jne – 22
Türi Murumoori mänguväljak – 22
Türi tehisjärv ja selle kaunis ümbrus – 19
Väga hea kool nt Türi Ühisgümnaasium ja Laupa Põhikool – 18
Kõik vajalik on lähedal nt apteek, arstiabi, poed jne – 13
Hea transport, nii bussiliiklus kui rongiliiklus – 13
Turvaline elukeskkond – 13
Toredad, sõbralikud, aktiivsed inimesed – 12
Türi ujula -12
Huviringide olemasolu – 12
Olen rahul kõigega – 10
Kergliiklusteed, korras teed – 7
Türi Muusikakool – 6
Türi skatepark – 5
Jõgi – 3
Heas korras kõnniteed – 3
Kirna hobusetall – 3
Erinevad söögikohad – 3
Töökohad – 2
Türi kiirabipunkt – 2
Toimub pidev areng – 2

Lisaks nimetati veel, et koolis on head õpetajad, raamatukogu Änaris peab säilima, hea, et on
Türi muuseum ja Järvamaa Kutsehariduskeskus, hea nett, palju parkimiskohtasid, palju
iluteenuseid, lastehoid, parimad põllumaad Eestis, purskkaev, Türi asukoht-Eesti keskpunkt.
Üks inimene arvas, et ei ole põhjust rõõmustada millegi üle. Oisust vastati, et ollakse enda
elukohaga rahul, kuna kõik esmavajalik on olemas ehk kauplus, kool, lasteaed, perearst,
raamatukogu, rahvamaja, park, võimla, staadion ja ka bussiühendus. See kõik peab säilima.
Samuti vastati Kabalast, et kooli ja poe olemasolu on väga olulised, et säiliks aktiivne
kogukond ja inimesed ei lahkuks maalt.

4.2.Mis on Sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu kodukohas?
Teede väga halb olukord – 43
Töökohtade puudus, eriti noortele – 34
Ebaturvaline elukeskkond )palju pimedaid kohtasid, noorte vandaalitsemine jne – 23
Noortel pole vabal ajal midagi teha, eriti külades – 23
Halb bussiliiklus, eriti õhtusel ajal küladesse, mis takistab huviringides osalemist - 22
Palju loobitakse prügi maha ja reostatakse elu- ning looduskeskkonda – 21
Vähe poode ja kaubanduskeskusi – 18
Türi Põhikoolis väga palju probleeme ning väga halvad tingimused lastele – 17
Inimesed, eriti noored inimesed lahkuvad maalt – 17
Külades ei ole poodi – 14
Halvad sportimisvõimalused Türi Põhikooli juures ja külades – 12
Türi tehisjärv on must, hüppetorn vajaks uuendamist – 11
Ujula võiks olla suurem, spaa, veetorud jne – 6
Palju lahtiselt ringi jooksvaid ja hulkuvaid koerasid - 6
Ei ole ühtegi suurt probleemi – 6
Suitsetamine ja alkoholi tarbimine – 5
Kino ei ole – 4
Vähe söögikohtasid – 4
Pole korralikku jõusaali – 4
Vähe üritusi, meelelahutust – 4
Külades ei ole mänguplatse – 2

Lisaks peeti veel probleemideks veekeskuse puudumist, teatri puudumist, looduslike
puhkekeskuste puudumist, turu puudumist, bussijaamades varjualuste puudumist, külades
noortele vaba aja veetmise võimaluste puudumist, kingsepa puudumist. Inimesed tunnevad, et
kohalik info ei liigu. Külades on nõrk seltsitegevus, puuduvad aktiivsed eestvedajad, kes
tooks kogukonna inimesed kokku ja paneks nad üheskoos tegutsema.

4.3.Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?
Töökohtade loomine ja ettevõtluse arendamine – 41
Teede parandamine, korrashoid - 27
Noortele, eriti gümnaasiumiealistele, rohkem vaba aja tegevusi, huvitegevust – 24
Ehitada uus koolimaja s.t. uus Türi Põhikool – 23
Üks suur kaubanduskeskus Türile - 20
Spordihall Türile - 15
Bussiliiklus võiks olla tihedam, eriti õhtusel ajal – 14
Peatada elanike, eriti noorte inimeste, lahkumine maalt – 13
Mitmekülgsemad söögikohad s.h. Hessburger, restoran jne, välikohvikud - 11
Korralik jõusaal – 11
Kino Türile - 9
Rohkem trenne, huviringe, eriti külades - 9
Terviseradade, matkaradade, seiklusradade arendamine – 9
Rohkem üritusi, traditsiooniliste ürituste arendamine- 7
Kergliiklusteede võrgustiku arendamine vallas -7
Veekeskus Türile – 6
Küladesse rohkem mänguväljakuid – 5
Küladesse rohkem poode – 5
Baar, pubi, ööklubi, nädalavahetusel vaba aja veetmise koht – 5
Noorte tantsustuudio – 4
Turismi arendamine, koduturism, elamused, koduaiad, loodusturism – 4
Parandada, täiustada sportimisvõimalusi s.h. jalgpalliväljak – 3
Suurem ujula Türile - 3
Batuudikeskus - 3
Türi järv tuleks hoida puhtana, uus hüppetorn – 3
Lõbustuspark – 2
Turvalisuse tagamine – 2
Elamuehitus, noortele korrusmajade ehitamine - 2
Lastelaagri kompleksi rajamine - 2
Lisaks nimetati, et Türi vallas võiks olla relvapood, veel kiirem internet, tehnoloogiapood,
loomade varjupaik, uued bussijaamad, oma teater, kalamuuseum, liikluslinnak, ülikool Türil,
väliskate peaks asuma Türi kesklinnas, teeääred tuleks teha prügist puhtaks ja rohkem
tegeleda heakorratöödega, Türi siseskate tuleks korda teha, kuna seal on talvel väga külm,
noortele tuleks luua suvised töökohad. Türi kirik tuleks renoveerida. Grillfest peaks toimuma
Türil, Saara kohvik võiks olla suvel avatud, noortekeskuses võiks olla rohkem tegevusi.
Piirkonnas võiksid olla kõrgemad palgad, jalgrattateede võrgustik, vanad lagunenud hooned
tuleks võtta taaskasutusse. Võiks ehitada uue elamurajooni Türi linna ümber. Tuleks leida
miski, mis meelitaks noori maale jääma ja ka tagasi tulema. Arendama peaks rahvusvahelisi
projekte. Vajalik oleks tööstusküla loomine. Koolides võiks arendada huvialategevusi.
Käsitöölistel võiks olla oma kohtumispaik. Kergliiklustee võiks olla Ollepa-Kabala-VõhmaArkma-Laevaküla-Ollepa ring. Jälle võiks olla pagariäri, mis kunagi oli Türil. Luua tuleks
perekeskused, kus on tegevusi nii lastele, noortele kui vanematele. Türi Tervisekeskusele
oleks vaja lifti ning tuua perearstid kolmandalt korruselt alla. Väga oluline on
inimestevahelise koostöö arendamine.

5. KOKKUVÕTE

5.1.Millega oled enda kodukohas kõige rohkem rahul?
VÄÄTSA:
Skatepark – 21
Noortekeskus – 17
Infrastruktuur (arstiabi, kool, lasteaed, pood jne) – 13
Vaikne, rahulik, kaunis elukeskkond – 10
Mänguväljak – 10
IMAVERE:
Sportimisvõimalused väga head (korvpall, jalgpall, jalgpalliväljak, võimla jne) – 21
Vaikne, rahulik, looduslik elukeskkond – 20
Noortekeskus, aktiivsed tegevused noortega – 9
Hea kool – 9
Mitmekülgsed huviringid – 8
TÜRI:
Rahulik, vaikne, looduslik, kaunis elukeskkond – 96
Väga head sportimisvõimalused s.h. jalpalliväljak, vibuväljak, metsarajad jne. – 31
Kaunis kultuurimaja, väga aktiivne kultuurielu – 28
Palju kaupluseid - 24
Korrastatud ja kaunid pargid – 23

Vastused on erinevates omavalitsustes erinevad. Kuid kõige rohkem hinnati meie
tegevuspiirkonnas kaunist, looduslikku, rahulikku, vaikset ja korrastatud parkidega
elukeskkonda. Lisaks oldi kõige rohkem rahul mitmekülgsete sportimisvõimalustega,
noortekeskuste aktiivse tegevusega ning aktiivse kultuurielu ja mitmekülgsete
huviringidega.

5.2. Mis on Sinu arvates kõige suuremaks probleemiks Sinu kodukohas?

VÄÄTSA:
Bussiliiklus – 7
Järve ümbrus ja lasterand – 7
Sportimisvõimalused (võrkpalliplats rannaliival, jalgpalliväljak) – 5
Suurem pood – 5
Ei tunne millestki puudust – 5

IMAVERE:
Kergliiklusteede ja kõnniteede puudus – 14
Külavaheteede halb olukord – 13
Rohkem kaubanduskeskusi, mitmekülgsemaid poode – 9
Noortel puudub vaba aja veetmiseks oma koht – 7
Halb bussiliiklus, transport õhtusel ajal puudulik – 6

TÜRI:
Teede väga halb olukord – 43
Töökohtade puudus, eriti noortele – 34
Ebaturvaline elukeskkond - palju pimedaid kohtasid, noorte vandaalitsemine jne – 23
Noortel pole vabal ajal midagi teha, eriti külades – 23
Halb bussiliiklus, eriti õhtusel ajal küladesse, mis takistab huviringides osalemist - 22

Kõige suuremaks probleemiks kodukohas peetakse üldiselt teede üldist halba olukorda,
külavaheteede halba olukorda ja kergliiklusteede võrgustiku puudumist maapiirkondades.
Teiseks suuremaks probleemiks on halb bussiliiklus maapiirkondades, seda eriti õhtustel
aegadel, et oleks võimalik osaleda keskustes toimuvates huviringides. Suureks probleemiks
peeti ka töökohtade puudumist, ettevõtlus ei arene ning inimesed s.h. noored lahkuvad
maalt. Küladesse oodatakse oma poodi, puudust tuntakse kaubanduskeskusest. Noortel
(15-19) ei ole kohta, kus koos olla ja vaba aega veeta, kuna noortekeskustes viibivad
nooremad lapsed ning piirkonnas ei ole pubisid, ööklubisid jt meelelahutusasutusi.

5.3.Mida kindlasti võiks arendada Sinu kodukohas?

VÄÄTSA:
Sportimisvõimalusi (võrkpall, jalgpall, korvpall, kunstmuru jalgpalliks, ujula) – 20
Järve ääre ja lasteranna korrastamist (hüppetorn) – 8
Mõnus söögikoht – 4
Noortekeskuse arendamine (muusikavahendid, pillid, puldid) – 3
Rohkem üritusi korraldada (väliskontserdid, üritused) – 2

IMAVERE:
Kergliiklusteed, jalgrattateed, kõnniteed – 14
Ettevõtluse arendamine, töökohtade loomine noortele – 8
Rohkem poode ja mitmekülgsemat kaubandust – 6
Ujula – 6
Transpordi, bussiliikluse arendamine – 5

TÜRI:
Töökohtade loomine ja ettevõtluse arendamine – 41
Teede parandamine, korrashoid - 27
Noortele, eriti gümnaasiumiealistele, rohkem vaba aja tegevusi, huvitegevust – 24
Ehitada uus koolimaja s.t. uus Türi Põhikool – 23
Üks suur kaubanduskeskus Türile – 20

Kindlasti tuleks kodukohas arendada töökohtade loomist, ettevõtluse arendamist ning
elanike väljarände peatamist. Noortele võiks olla rohkem trenne, huvitegevust, vaba aja
veetmise võimalusi. Elanikud soovivad tegevuspiirkonda rohkem poode ja
mitmekülgsemat kaubadust. Soovitakse sportimisvõimaluste parandamist ja
mitmekesistamist. Lisaks oodatakse teede parandamist, kergliiklusteede võrgustiku
arendamist ning bussiliikluse parandamist.

