Muhu valla Terviseprofiili tegevuskava aastatel 2013  2017
Tegevus

Eesmärk

Aeg

Läbiviija

Rahastus

Avalike vallateede
korrastamine ja
tolmuvabaks muutmine

Elanikkonna
tervise ja
turvalisuse
tagamine.

2013 VV,

Maanteeamet
2017

KOV.

Nõuetekohased
ühisveevärk ja
ühiskanalisatsioon ning
tuletõrje veehoidlad

Elanikkonna
tervise ja
turvalisuse
tagamine.

2013 VV

2017

KOV

Olemasolevate sadamate
toimimine paadivõi
külalissadamatena,
avalike ujumiskohtade

Mereohutus,
elanikkonna
tervise ja
turvalisuse

2013 VV

2017

KOV

Maantee
amet

Hinnang
2013.a viidi mustkatte (tolmuvaba) katte alla üle
2000 m² vallale kuuluvaid teid ja parklaid ning
vallale kuuluvatel kruusateedel tehti tolmutõrjet 7 km
ulatuses
Maanteeamet viis tolmuvaba katte alla teelõigu
Tupenurme Nõmmküla.
2014.a. viidi tolmuvaba katte alla ca 1400 m²
vallateid ja parklaid ning tolmutõrjet teostati 7,5 km
ulatuses.
Koostöös Maanteeametiga valmis Piiri ja Viira
k.vaheline 0,9 km pikkune esimene valgustatud lõik
projekteeritud LiivaPiiri kergliiklusteest.
Maanteeamet viis tolmuvaba katte alla teelõigu
Pädaste Liiva.
Liiva, Piiri ja Hellamaa külade ühisveevärgi vesi
vastab
joogivee
kvaliteedi
nõuetele,
ühiskanalisatsioon
toimib
tõrgeteta
ja
puhastusseadmed töötavad nõuetekohaselt.
2013.a. rajati Liiva külla 100 m³ mahutavusega uus
tuletõrje veehoidla
Algatatud Vahtna puhkekoha detailplaneering.
Kallaste sadama rekonstrueerimistööde I etapp
valminud 2013. Toimivad sadamad Kuivastu,
Koguva ja Lõunaranna.

võrgustiku loomine
Loodusja kultuuripärandi
hoidmine ning
tutvustamine

tagamine.
2013 VV

2017

KOV,
projektid

Muhu Pärandikool – koolitused 2013/2014: akende
restaureerimine,
värvi
keetmine,
lubikrohvi
kasutamine, põrandamaalingute, rookatuse tegemine
Muhu traditsioonilise käsitöö oskuste hoidmine ja
edasi andmine – Muhu Käsitööselts „Oad ja Eed“,
Hellamaa Maanaisteselts, Hellamaa Külakeskus,
Muhu Põhikool, Muhu Muuseum – koolitused,
õpitoad, näitused jne
KIKi
projekt
„Muhu
pastoraadi
pargi
maastikukujunduse põhiprojekti koostamine ning
Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia
hoolduskavade koostamine“ – rahastusotsus juuni
2014, planeeritav projekti lõpp oktoober 2015.
Projekti tulemusena valmib riiklikult kaitstud Liiva
pargile (Muhu pastoraadi pargile) maastikukujunduse
põhiprojekt ning hoolduskava Muhu pastoraadi
pargile ja Muhu kirikuaiale. Maastikukujundamise
põhiprojekti ja hoolduskava alusel on võimalik
kultuurilooliselt
ja
esteetiliselt
väärtuslikku
looduskeskkonda kujundada, kaitsta ja säilitada
parimal võimalikul moel.
Loopealsete taastamise projektis osalemine  Projekt
puudutab Koguva, Igaküla, Paenase, Nõmmküla,
Kallaste, Lõetsa, Simisti ja Võiküla teatud
maaüksusi. Projekt kestab september 2014 –
september 2019
MTÜ Saarte Geopark liikmeks olemine – Muhu
loodus ja kultuuripärandi tutvustamine Eestis ja
mujal maailmas, eeskätt seoses geopargi sooviga

liituda Euroopa Geoparkide võrgustikuga
Turismiobjektidele ligipääsu ja heakorra tagamine
Muhu Valla Kommunaalameti poolt.
Turismitrükiste välja andmine, kaasfinantseerimine
Turismiinfopunkti töö korraldamine igal suvel juuni
august

Põhikooli ja lasteaia
jätkuvalt hea ajakohasel
tasemel hariduse
võimaldamine,
Lastevanemate
koolitamine läbi erinevate
loengute,õpitubade
(esmaabi,suhtlemine)

Laste turvalise
2013 VV, kolmas
ja tervisliku

sektor,
arengu tagamine 2017 haridusasutus
ed, koolitajad

KOV,
projektid

2013.a. rekonstrueeriti Muhu lasteaia III rühmaplokk,
mille
käigus
paigaldati
ka
nõuetekohane
ventilatsioon.
2014.a. vahetati lasteaia köögiploki katus ja koostati
köögiploki
rekonstrueerimisprojekt.
Lasteaia
rühmaruumide lagede katmine akustiliste plaatidega
kajaefekti
kaotamiseks.Lasteaia
peasissekäigu
kõnnitee rekonstrueerimine.
Muhu Põhikoolis vahetati välja kogu arvutiklassi
arvutipark ning soetati uusi õppevahendeid vastavalt
õppekavadele, vald toetab
lisaks riigipoolsele
rahastusele fondiõpikute ja töövihikute soetamist
201314 kaeti õppeklasside laed akustiliste plaatidega
vähendamaks kajaefekti.

Eakatele, puuetega
inimestele, abivajavatele
peredele on tagatud
sihtrühmade vajadustele
vastava
sotsiaalhoolekandeteenus
e osutamine

Võrdsete
võimaluste
loomine
vallaelanikele

2013 VV

2017

KOV,
projekt

2013.
aastal
alustas
Muhu
vallas
tööd
lastekaitsespetsialist. 2014 aasta kevadel valmis uus
hooldekodu hoone ja alustas oma tegevust Muhu
Hooldekeskuse SA. Seoses sellega on paranenud
sotsiaalteenuste maht ja kvaliteet. 2014. aasta sügisel
läbisid koolituse kaks tugiisikut.
Alustati
endise
hooldekodu
ruumide

Kultuuri ja spordiürituste
korraldamine

Elanikkonna
2013 VV, kolmas
liikumisaktiivsu 
sektor
se suurendamine 2017

KOV,
projekt

ümberprojekteerimist sotsiaalpindadeks.
2014.a toimus juba XII Muhu Jooks, mille osavõtjate
arv on kasvanud juba 350 osalejani.
SK Muhu eestvedamisel toimuvad igaaastaselt
Muhu lahtised meistrivõistlused võrkpallis, kus
osalevad võistkonnad üle maakonna.Toimusid Muhu
esimesed tennise meistrivõistlused.
Osaleti Saare maakonna valdade suve ja
talimängudel ning Eesti Saarte Mängudel.
Jalgrattamatk „ Tunne oma kodusaart“, Muhu põhja
lõuna jalgpall ( lapsed eraldi ja noored)
14  20. aprill Südamenädal 2014 „Sinu sammud
loevad“ ( sinna sisse jäid: Kundalini jooga
teemaga
Südameksekuse
avamine,
ujumine,
aeroobika ja Jüriöö Retk südame heaks.)
Aastaringselt tegutsevad järgmised ringid ujumine,
aeroobika, kundalini jooga, võrkpall, lauatennis,
rannavolle.
Jätkuvalt tegutsevad rahvatantsuringid.(naisrühm,
segarühm, laste segarühm, eakate naisrühm, ja
Külasema külaseltsi sega – ja naisrühm)

Teavitustöö ja koolitus
valla elanikele teemadel:
tervisedendus, tervislik
toitumine ja liikumine

Inimeste

2013 VV,
KOV,

projektid
Teadlikkuse
perearst,
2017
suurendamine ja
kolmas sektor
terviseriskide
vähendamine

15  21. aprill – Südamenädal 2013 „Sinu sammud
loevad“ sellega seoses Hellamaa külakeskuse eest
matk „Südame heaks“
2013 ja 2014 toimusid koolis ja lasteaias loengud
lastetervishoiust ja esmaabist. Terviseloeng ja

kontroll eakatele.

Töötutele suunatud
koolituste läbiviimine
(käsitöö, kokandus,
puutöö jms)

Võrdsete
võimaluste
tagamine
Elanikele

2013 VV, kolmas

sektor,
2017 ettevõtjad

KOV

Kultuuri ja
looduspärandile toetuv
vääristurismi arendamine.

Võrdsete
võimaluste
tagamine valla
elanikele

2013 VV

2017

KOV

Inimeste
kultuuripärandi
teadlikkuse
suurendamine

2013 Muuseum

2017

Muuseumi esemete
säilitustingimuste
parandamine,
restaureermine,
muuseumi majandamine

projektid

Muhu valla regitreeritud töötud osalevad Töötukassa
poolt pakutavatel teenustel.

RMK matkaraja hooldus, jalgratta marsruudi
parandamine, Turismiinfopunkt Liival (avatud juuni
august)
Tihuse turismitalu pakub võimalust osaleda looduse
ja pärandkultuuri matkadel.

Muuseumi
omafinantse
ering
ja
toetused

2013. 2014. aastal parandati muuseumi esemete
säilitustingimusi järgneval: Metalleksponaatidele
loodi paremad säilitus ja eksponeerimistingimused.
Tooma rehielamu sai uue katuseharja, millega
paraneb selle eksponaathoone säilimine. Lisaks tehti
remonti Eemu veski säilivuse tagamiseks. Veel
täiendati tulekustutite varu ja esmaabitvahendeid, et
muuseumis oleks turvaline nii töötajatel kui
külastajatel.
Jätkusid eksponaathoonete korrastamised. Tooma
talu Uus ja Vanem ait said uued katuseharjad,
valmisid kolm uut väravat muuseumi territooriumil,
remonditi põhjalikult Tooma veskit, et seda säilitada

ja paremini eksponeerida. Tooma ja Koolielu talude
õuedele ehitati uued kaevurakked. Põhjalikult
restaureeriti Tooma rehielamu kõige halvemas
olukorras olnud 4 akent. Tooma talu majaaluses
keldris, Täkulaudas ning Küünis on nüüd
elektrivalgustus, mis võimaldab neid ruume paremini
kasutada näitusteks ja paremini hooldada. avaid.
Eemu veski juures alustati Esimesest maailmasõjast
pärineva kaitsekraavi taastamisega. Nüüd on see
objekt juba hästi vaadeldav ja varustatud
infotahvliga.
Regulaarselt
korrastati
püsiekspositsioonis olevaid esemeid.Turvalisuse
tõstmiseks
vahetati
välja
automaatse
tulekahjusignalisatsiooni keskseade.

