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Uuringu taust

Eesmärk

Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade elanike hinnangutest oma koduvallale.

Sihtgrupp

15+ aastased Anija valla registreeritud elanikud

Meetod

Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil – veebis küsitleti peamiselt elanikke vanuses 20–59 aastat,
telefoni teel vanuses 15–19 ja 60+ ning vene keelt kõnelevaid inimesi. Vastajate kontaktid saadi Rahvastikuregistrist.

Valim

Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Anija valla elanikkonnale, seetõttu valimi koostamisel lähtuti Anija valla
elanikkonna tegelikust struktuurist. Rahvastikustatistika soo, vanuse ja elukoha kohta on saadud Anija valla elanike registrist
seisuga märts 2017. Rahvuse aluseks on võetud 2011. aasta rahvaloenduse andmed. Küsitlusuuringu üldkogumi moodustavad
15+ aastased Anija valla elanikud. Eesti Statistikaameti andmetel on üldkogumi suurus 01.01.2016 seisuga 4 570 inimest.

Vastanute arv

400 (sh veebi teel vastas 312 ja telefoni teel 88 inimest)

Aeg

Mai–juuni (nädalatel 20–23)

Valimi iseloomustus sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel

Mudel (%)

Saadud küsitlustulem (%)

Kaalutud küsitlustulem (%)

Mees
Naine

48,5
51,5

48,5
51,5

48,5
51,5

15–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70+

5,5
14,6
16,4
13,4
19,1
14,8
16,2

3,3
15,5
18,0
14,8
20,5
16,3
11,8

5,5
14,6
16,4
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19,1
14,8
16,2

Eestlane
Mitte-eestlane

69,3
30,7

74,4
25,8

69,3
30,7

Põhja-Anija
Kehra linn
Kesk-Ida Anija
Lõuna-Anija

19,3
49,1
16,5
15,1

17,0
53,8
14,8
14,5

19,3
49,1
16,5
15,1

SUGU

VANUS

RAHVUS

PIIRKOND

Vastajate profiil (%, kõik vastajad)
0
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HARIDUS
Põhiharidus
Keskharidus
Kõrgharidus
NETOSISSETULEK LEIBKONNALIIKME KOHTA
Kuni 350 EUR
351-500 EUR
501-800 EUR
Üle 800 EUR
Ei soovi avaldada
Ei oska öelda
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Anija vald on jagatud neljaks piirkonnaks
Valimi koostamisel ja tulemuste analüüsil on
Anija vald jagatud neljaks piirkonnaks*:
1)

2)
3)

4)

* Kuna Anija vallal ajalooliselt väljakujunenud piirkondi varasemalt ei eksisteerinud, siis lähtuti nende loomisel valla
elanikkonna struktuurist ja geograafilisest paiknemisest.

Põhi – Aavere küla, Anija küla,
Härmakosu küla, Kehra küla, Kihmla
küla, Kuusemäe küla, Lilli küla, Linnakse
küla, Looküla, Paasiku küla, Parila küla,
Partsaare küla, Raudoja küla, Salumetsa
küla, Salumäe küla, Soodla küla, Ülejõe
küla
Kehra linn
Kesk-Ida – Kaunissaare küla, Lehtmetsa
küla, Mustjõe küla, Pillapalu küla,
Vikipalu küla
Lõuna – Alavere küla, Arava küla, Lükati
küla, Pikva küla, Rasivere küla, Rooküla,
Uuearu küla, Vetla küla, Voose küla

VALLA ÜLDINE KUVAND

Millise märksõna või -sõnadega Te kirjeldaksite Anija valda
sõbrale, kes ei tea Anija vallast midagi? (%*, kõik vastajad)
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Looduskaunis, roheline
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Rahulik, vaikne

21

Paberivabrik (+hais)

16
14
12

Kena koht elamiseks
Jõgi, veehoidlad,mets
Arenev, perspektiivne
Lähedal Tallinnale
Väike koht
Sõbralik
Hea ühendus Tallinnaga
Käsipall, sport
Hea infrastruktuur
Turvaline
Lastesõbralik
Kõik on lähedal

7
6
6
5
4
4
3
2
2
1

Muu – positiivne

12

Muu – neutraalne

8

Muu – negatiivne
Ei oska öelda
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• Kõige enam iseloomustatakse Anija valda läbi siinse
looduslähedase keskkonna (27% mainib ühena
märksõnadest loodust või rohelust);
• Iga viies vastaja märkis, et vald on eemal
linnakärast, siin on rahulik ja vaikne elada;
• Lisaks tuuakse ka välja Kehra tselluloosivabrikut
ning seda seoses eeskätt ebameeldiva
lõhnaprobleemiga (16%);
• Esiviisikusse kuuluvad veel ’kena paik elamiseks’
(14%) ning ’jõgi, veehoidlad, mets’ (12%).
• Kaunist loodust valda iseloomustava märksõnana
leiab rohkem naiste poolt antud vastustest,
hariduslikus lõikes domineerivad kõrgharitud
inimesed. Piirkondlikult toovad rohelust enim välja
Kesk-Ida piirkonna vastajad ning vähem Põhja-Anija
inimesed. Põhja-Anija vastajad märgivad pigem, et
vald on ‘kena koht elamiseks’;
• Rahu ja vaikust tõid kogu valla inimesed välja,
siinkohal piirkondlikult erisusi ei olnud; mitteeestlased toovad seda sagedamini välja ning
vanemad inimesed vähem;
• Tehasega seotud lõhnaprobleemi nimetasid vähem
Lõuna-Anija elanikud ning vanemad vastajad
(vanuses 60+).

* Kuna iga vastaja poolt antud spontaanne vastus võis sisaldada mitut siin toodud määratlust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem.

Millise märksõna või -sõnadega Te kirjeldaksite Anija valda
sõbrale, kes ei tea Anija vallast midagi? (vastajate tsitaate)
• Rahulik, ilus loodus, arhitektuuris domineerivad eestiaegsed hooned läbisegi nõukaaja korterelamutega, tööl ja koolis käiakse palju pealinna, sest
kohalikke võimalusi napib, tööd saad kas tehases või poes müüjana. Endiselt natuke räämas, aga tundub, et vald panustab järjest rohkem Kehra
linna väljanägemisse ning seega tore. Ära pole aga kasutatud jõeäärse kaldatee potentsiaali, erilisi vaateid pole kujundatud, sealsed puud on
paljuski vanad ja tunduvad ka haiged, vajaksid hoolduslõikusi või osati ka välja vahetamist. Matkatee võiks samuti viia kaugemale, ühendada
rohkem RMK teedega, eriti kui Aegviiduga kokku nüüd minnakse.
• Suur, rahulik, roheline, linnalähedane, paberivabriku lõhnaline. Loodust ja lootust täis, mida tasub hoida.
• Linnalähedane maakoht. Palju metsa ja veekogusid, mis võimaldavad sportida. Mererannani 25 km, Kõrvemaale 32 km, Valgehobuse
suusakeskusesse 31 km. Meilt on hea sõita nii Tartu kui Narva rongiga ja autoga. Rahulik paik.
• Kehraga seoses pisut hirmutavalt tööstuslik, tegelikult ilusa loodusega, mõistlikult arenev ja väga hea asukoha ja transpordivõimalustega.

• Harju maakonna idaosas asuv vald, kus asub tselluloosi- ja paberitööstus. Anija valda läbib Jägala jõgi, mis teeb valla üldpildi maalilisemaks.
Jägala jõel asub ka Kaunissaare veehoidla, mis kaunistab Anija valla üldpilti.
• Rahulik, hea elukoht peredele, aga haiseb ja võiks rohkem võimalusi olla, mida teha.

Mis Teile Anija vallas elamise juures kõige rohkem meeldib? (%*,
kõik vastajad)
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• Positiivse poole pealt tuuakse peamiselt
välja neid samu omadusi, mille kaudu
valda ka sõbrale tutvustatakse.;
• Ennekõike meeldib Anija valla elanikele
siinne looduslähedane keskkond ja vaikus
ning rahu (iga kolmanda valla elaniku
vastustest jooksid need märksõnad läbi);
• Sageli (17%) nimetati ka Jägala jõge,
Kaunissaare ja Soodla veehoidlaid ning
seda, et vallas on rohkelt metsa (sh et
saab marjal- ja seenel käia);
• Samas on vastajatele tähtis ka Tallinna
lähedus (12%);
• Muude vastusena nimetasid vastajad
oma kodu- või sünnikohta, mõistliku
hinnaga kinnisvara, tegusat vallavalitsust;
osa vastajaid kasutas iseloomustava
sõnana ‘normaalne’ või ‘mulle meeldib’.
• Rahu ja vaikust tõid sagedamini välja
mitte-eestlased (43% vs eestlastest 27%);
• Looduslähedus jooksis läbi eeskätt
kõrgharitud vastajate vastustest (36% vs
põhi- ja keskharidusega vastajate 22%).

1
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* Kuna iga vastaja poolt antud spontaanne vastus võis sisaldada mitut siin toodud määratlust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem.

Mis Teile Anija vallas elamise juures kõige rohkem meeldib?
(vastajate tsitaate)
• Vähene linnakära, samas pealinn on piisavalt lähedal. Pardid ja üldine rohelus, siilid ja oravad. Elurikkus üldiselt.
• Et lapsed saavad jalgsi kooli, trenni, muusikakooli ja tagasi koju. Et lasteaed on maja kõrval. Et on rohelust, kus iga kell piknikku pidada, vaikuses
metsatukas raamatut lugeda; jõgi, kus ujuda.
• Siin on ka gümnaasiumi osa, lapsed ei pea kaugel koolis käima. Piisavalt palju metsa, kus jalutamas käia. Suurepärane ujumiskoht liivase rannaosaga.
Vähe kuritegevust.
• Kehra linn võiks veel rohkem meeldida, kui oleks ujula, rohkem söögikohti või üldse midagi, millega saaks tegeleda – see on väga puudu meie väikeses
linnas!
• Metsamassiivi on palju, jõgi, 2 veehoidlat. On suur spordihoone ja uus staadion. Kergliiklusteid on rajatud. Sportimistingimused on head, kuna
Kõrvemaa spordikeskus on ligidal ja olemas on kaubandus.
• Kehras meeldib see, et loodus on lähedal, samas on kõik vajalik infrastrutruur käe-jala juures (lasteasutused, kool, spordirajatised), väga hea
rongiühendus Tallinnaga.
• Mulle meeldib kogukonna tunne. Tahaks, et kogukonna tunne oleks veel tugevam. Selleks oleks vaja rahvast rohkem utsitada koos ühiseid ettevõtmisi
läbi viima.
• Linna- ja maaelu sümbioos – peamised eluks vajalikud teenused on olemas, kuid puudub üleliigne kära.

Mis Teile Anija vallas elamise juures kõige vähem meeldib? (%*,
kõik vastajad)
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• Negatiivse poole pealt tuuakse
kõige sagedamini esile Kehra
tselluloosi- ja paberivabrikuga
seotud lõhnaprobleemi – iga
viienda vastaja poolt täheldatud
miinus, selle osas eristub LõunaAnija, kus probleemi täheldati
iga kümnenda vastaja poolt ;
• Respondentidele ei meeldi ka
teede halb olukord (15%);
• Veidi enam (7%) toodi
miinustena esile veel vaba aja
veetmise võimaluste vähesust ja
vallasiseste bussiühenduste
vähesust;
• Muude miinustena nimetati
mh liigset metsaraiet,
liiklusprobleeme (müra, ohtlik,
parkimine), erivajadustega
inimeste liikumistakistusi,
vaesust, arengust mahajäämust,
ühistegevuste vähesust ,
venekeelse elanikkonna suurt
osakaalu, kodutudteloomade
probleemi; samuti küttekulude
suurust, sotsiaalkorterite
puudust.
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* Kuna iga vastaja poolt antud spontaanne vastus võis sisaldada mitut siin toodud määratlust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem.

Mis Teile Anija vallas elamise juures kõige vähem meeldib?
(vastajate tsitaate)
• Eks ikka see hais, mis siin on; varem oli hullem, nüüd on nagu vähem, see on kõige kehvem asi, mis siin on;
• /.../ tehas on vajalik kahtlemata, aga püüaks seda haisu piirata ja Jägala jõge vähem mürgitada;
•Tehasest tulev ebameeldiv lõhn, mida on tunda aeg-ajalt kogu Kehras ja mujal Anija vallas. Vähe töökohti;
• Täiskasvanute jaoks vaba aja veetmine: on küll olemas väliseid tegevusi, millega saab vaba aega veeta, aga kehvemate ilmadega napib tegevustest.
Tallinn on küll piisavalt lähedal, aga ühe piljardi -või bowlingumängu pärast sõitmiseks siiski kaugel;
• Vaba aja veetmise kohti on vähe. Suvel võiks välikohvik olla ja pühapäeviti lastele jäätiseauto;
• /.../ kohutavalt tolmav kruusatee. /.../ Kevadel ja suvel on võimatu olla õues, aknaid lahti hoida ei saa ja pesu väljas kuivatada. Eriti hull on siis, kui läbi
küla sõidavad metsaveo autod või rekkad, eriti praegusel ajal. /.../;

• /.../ Jägala jõest jala üle silla minnes on olnud mitmeid olukordi, kus vaata, et hüppa sillalt vette, et ellu jääda ja seda silda ületavad ka paljud lapsed
ning ise lapsevankriga ja teine laps veel süles /.../. Oleme palunud vallal seal 50-ala teha, aga vald kahjuks vajadust ei näe :(
• Et meie seas on inimesi, kes ei väärtusta ilu ja puhtust meie ümber. Lõhutakse pinke, soditakse mänguväljakuid, pissitakse bussiootepaviljonidesse. Et
alkoholiga kimpus olevad keskealised hõivavad ilusate ilmadega kõik päikese käes olevad pingid, isegi magavad seal. /.../
• Vähene üürikorterite turg. Olematud sotsiaalkorterid (korralikud), mida oleks vaja noortele peredele;
• Ma ei leia tööd siin, aga linnas käia on nii väsitav. Rohelusest on küllalt vähe kasu, kui mul pole aega seda nautida, vaid magan vabal päeval väsimust
välja. See pole kellegi elu.

VALLAELANIKE IDENTITEET JA SEOTUS ANIJA
VALLAGA

Mis seob Teid lisaks elukohale veel Anija vallaga? (%, kõik
vastajad)
• Valdav osa elanikest on vabal ajal enamasti Anija vallas – õhtuti veedab enda sõnul enamiku oma vabast ajast siin 84% ja nädalavahetustel 80% vastanuist;
tulemustest hakkab silma tendents, et mida kõrgem on vanus, seda rohkem veedetakse rohkem aega koduvallas (vanuserühmas 15–29 veedab õhtuti aega
kohapeal 70%, vanuses 60+ tervelt 95%);
• ¾ vastajatest kasutab ka enamikke eluks vajalikke teenuseid (kauplus, arst jne) kohapeal, teistest enam teevad seda Kehra linna elanikud (85%) ning mitteeestlased; vanuselises lõikes saab öelda, et suurem osa vanemaid inimesi tarbib teenuseid kohapeal; väljaspool valda tarbivad teenuseid enam suurema
sissetulekuga inimesed (35% inimestest, kelle netosissetulek pereliikme kohta on üle 800€);
• Positiivsena hakkab silma, et pea iga kolmas vastaja osaleb enda sõnul kogukonna või külaseltsi tegevustes. Osalejaid on mõnevõrra rohkem valla
lõunapoolses piirkonnas, soolises võrdluses on need pigem mehed ja rahvuseliselt on tegevustesse kaasatud enam eestlased ning kõrgharidusega ja kõrgema
sissetulekuga inimesed.
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Ei oska öelda

Elukeskkonna juures väärtustatavad tegurid: eelistused vaba aja
veetmisel – kumb väide iseloomustab vastajat paremini (%; kõik
vastajad)
Ma eelistan veeta oma vaba aega Tallinnas, kus on palju
valikuvõimalusi
Ma eelistan veeta oma vaba aega kodukandis, näiteks
osaledes külaseltsi tegevuses
Ei oska öelda
• Pooled vastajad eelistavad oma vaba aega veeta
kodukandis; neljandik Tallinnas ja neljanik ei oska
selles osas seisukohta võtta;
• Tallinnas eelistavad aega veeta mõnevõrra enam
naised, piirkondlikult enam Kesk-Ida piirkonna
inimesed, samuti kõrgema sissetulekuga elanikud
(üle 800€ leibkonnaliikme kohta kuus); rahvuste
lõikes olulisi erisusi välja ei joonistunud.

52%

24%

25%

Elukeskkonna juures väärtustatavad tegurid: võimalikult
looduslähedases keskkonnas elamine vs teenuste paiknemine käe-jala
juures (%; kõik vastajad)
Minu jaoks on oluline, et kõik teenused oleksid käe-jala juures
Oluline on elada võimalikult looduslähedases keskkonnas, isegi kui sellega
kaasnevad ebamugavused teenuste kättesaadavuses
Ei oska öelda

55%
40%

5%

• Veidi üle poole vastajate jaoks on olulisem elada
pigem looduslähedases keskkonnas kui tingimustes,
kus kõik vajalik on käe-jala juures.
• Elamist looduslähedases keskkonnas väärtustavad
selgelt enam Lõuna piirkonnas elavad inimesed
(76%); rahvuslikus võrdluses eestlased (60% vs 45%
mitte-eestlased) ning kõrgema sissetulekuga
inimesed (3/4 inimestest, kelle netosissetulek
pereliikme kohta on üle 800 euro);
• Vanuselises lõikes on teenuste lähedus kõige
olulisem noorema vastajarühma (15–29) jaoks
(47%).

Elukeskkonna juures väärtustatavad tegurid: koolieelistused (%;
kõik vastajad)
Ma eelistan, et mu laps/lapselaps käiks Tallinnas koolis
Ma eelistan, et mu laps/lapselaps käiks kohalikus, Anija vallas asuvas koolis
Ei oska öelda

• Üle poole vastajate sõnutsi eelistavad nad, et
nende laps käiks kohalikus koolis; 22%, et pigem
võiks kool olla Tallinnas ja sama paljudel seisukoht
puudub selles osas;
• Piirkondlikult tuleb esile Lõuna piirkond, mille
elanikud selgelt eelistavad enam kohalikku kooli;
• Rahvuste osas võrdlus näitab, et mitte-eestlased
eelistavad enam Tallinna koole (19% eestlastest vs
30% mitte-eestlastest);
• Tallinna kooli eelistus väheneb vanuse kasvades,
selgelt kõige enam pooldavad Tallinna koolide
võimalust nooremad vastajad (33% vanuses 15–29);

56%

22%
22%

• Antud küsimuse juures vaatasime eraldi
vastajarühma (n=171), kus on vähemalt üks alla 18aastane laps leibkonnas. Huvitav on see, et tulemus
ei erine kogu vastajate omast – 23% pooldab
Tallinna ning 60% eelistab, et nende laps käiks valla
koolis.

Elukeskkonna juures väärtustatavad tegurid: huvi siinse
kogukonnaelu vastu (%; kõik vastajad)

Võimalusel võtan alati osa siinsest kogukonnaelust, näiteks osalen koristus- või mõttetalgutel,
koosolekutel, aruteludel jms
Siinne kogukonnaelu ei paku mulle huvi
Ei oska öelda

20%

50%
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• Täpselt pool Anija valla elanikest kinnitavad, et nad
võtavad osa valla kogukonna tegemistest, samas iga
viienda vastaja sõnul ei paku talle selline tegevus
huvi;
• Huvitav tulemus on, et mehed on küllalt huvitatud
kogukonna tegevustest (54% vs 47% naised);
• Piirkondlikult on kogukondlikest tegevustest veidi
enam huvitatud Lõuna-Anija elanikud (57%) ja
rahvuste võrdluses selgelt eestlased (55% vs 41%
mitte-eestlased);
• Tulemused näitavad trendi, et vanuse tõustes huvi
kogukonnaelu vastu kasvab.

Nõustumine väidetega, mis puudutavad Anija valda ja siin
elamist(%, kõik vastajad)
• Kolm neljandikku vastajatest nõustub kas täielikult või osaliselt väitega, et Anija vald sobib neile elupaigaks. Veidi vähem nõustujaid on Lõuna piirkonnas
(64%) ning rohkem on toetajaid kuni 500 eurose sissetulekuga (leibkonnaliikme kohta) inimeste ja soolises võrdluses meeste seas. Vanuseliselt on selge
ülekaal kõige vanemas vanuserühmas – vanuses 60+ on nõustujaid koguni 86%;
• Väitega, et Anija vald areneb õiges suunas nõustub rohkemal või vähemal määral kokku 73% elanikest; seejuures suuri erisusi vastajarühmade lõikes ei ole,
vaid 30–49-aastased olid väitega mõnevõrra vähem nõus (66%);
• Anija vald meeldib rohkem võrreldes teiste elupaikadega Eestis natuke üle pooltele vastajatest (57%); enim on seda meelt põhiharidusega ja vanemad
elanikud (üle 60 a vanuses 75%);
• Anija vallast koliksid võimalusel ära pigem noored (29%), veidi enam mitte-eestlased;
• Suurem osa vastajaid (72%) ei näe valda vaid magamiskohana, vastupidist väidavad enamasti noored vastajad (42% 15–29 aastastest); siin on märgata selget
vanuselist trendi, kõige vanemas vanuserühmas (60+) oli väitega nõus vaid 6% vastajatest.
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Mõeldes üldistele elamistingimustele Anija vallas, kuidas Te hindate olukorda
järgmistes valdkondades? (%, kõik vastajad)

• Enim on vastajad rahul raamatukogude, lasteaedade ja -hoiu teenustega ning spordi- ja vabaaja rajatistega (kõigi kolme valdkonna keskmine
hinne on 3,2; arvutades, et 4 = väga hea ja 1 = väga halb);
• Samuti on ühendus pealinnaga vastajate meelest pigem või väga hea (keskmine hinne 3,1);
• Oodatav tulemus on, et osade valdkondade puhul on suur hulk ‘ei oska öelda’ vastuseid – hinnata oskavad ikkagi need vastajad, kes vastava
valdkonnaga kuidagi kokku on puutunud. Nt noortekeskuste tööga või laste hoolekandega seotud teenustega (lastekaitse, eestkoste, hooldus) ei
pruugi paljud elanikud kokku puutuda. Sama võib öelda eakatele mõeldud teenuste (kodu- ja tugiteenused, hoolduse korraldamine jms) ja
erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta;
• Kõige kehvemad hinnangud sai etteantud 27 valdkonnast vallasisene ühistransport (keskmine hinne 2,2);
• Nõrkade hinnete TOP 5-te kuuluvad veel ettevõtluskeskkond ja selle arendamine valla poolt (keskmine hinne 2,4), vallaelanike võimalused
valla elu suunamisel, teavitamine valla teenustest ning tõenäoliselt paljude Eesti omavalitsuste murekoht – teede ja tänavate ehitus ning
korrashoid. Viimase kolme nimetud valdkonna keskmine hinne oli kõigil 2,5;
• Ettevõtluskeskkonda ja selle arendamist hindasid halvemaks mehed (32% vs 18% naised), naiste seas oli antud valdkonna juures rohkem neid,
kes ei osanud hinnata ja valisid ‘raske öelda’ vastusevariandi (61% vs 43% mehed);
• Mehed hindasid teede ja tänavate ehitust ja korrashoidu kriitilisemalt, 48% (vs 35% naised) arvasid, et olukord on pigem või väga halb;
• Raamatukogude tööd hindasid positiivsemalt naised (77% hindasid pigem või väga heaks vs 66% mehed);
• Kergliiklusteede olukorda hindasid paremaks mitte-eestlastest vastajad ja piirkondlikult kõige positiivsemalt Kehra linna elanikud (84% leidsid,
et olukord on pigem või täiesti hea);

Mõeldes üldistele elamistingimustele Anija vallas, kuidas Te hindate olukorda
järgmistes valdkondades? (%, kõik vastajad)

•Kehra elanikelt sai ka keskkonnakaitse kõige enam plussmärgiga hääli (58%), kõige kriitilisemad selle valdkonna suhtes olid Põhja-Anija elanikud
(36% leidsid, et olukord on hea);
• Põhja-Anija elanikud tunnetasid enam probleeme koolide ja lasteaedade osas (mõlema valdkonna osas 43% arvasid, et olukord on hea);
• Ühistranspordi ühendust Tallinnaga hindasid positiivsemalt mitte-eestlased ja piirkondlikult kõige paremini Kehra linna elanikud (tervelt 94%
andsid hindeks pigem või täiesti hea), samas Lõuna-Anija vastajatest vaid 33% on olukorraga rahul;
• Vallaametnike kättesaadavusega on rahul 55% eestlastest ja 36% mitte-eestlastest, pooled mitte-eestlased ei osanud antud valdkonda
hinnata; vanuselises lõikes hindavad vallaametnike kättesaadavust paremaks vanemad elanikud (68% vanuses 60+ hindab olukorda heaks vs
keskmiselt 49%);
• Vallaelanike võimalusi valla elu suunamisel ja mõjutamisel hindas heaks iga kolmas (34%) eestlane ja pea iga viies (18%) mitte-eestlane.
• Antud küsimuse juures said vastajad võimaluse pakkuda välja veel mõni muu valdkond, mida nad sooviksid välja tuua. Positiivsena toodi esile
korteriühistute tegevus ja taluturg ning söögikoha olemasolu. Vabade vastustena toodi peamiselt välja siiski kitsaskohti, eeskätt kruusakattega
teede korrashoiu probleeme – 11 korral, vaba aja veetmise võimaluste nappust (sh teater, kino) – 8 vastajat. Üksikud vastajad nimetasid veel
järgmisi valdkondi/märksõnu: söögikohtade ja ujula puudus, jõe puhtuse ja kinnikasvamise teemat, töökohtade loomise vajadust, samuti toodi
välja transpordiküsimusi, valla vähest huvi elanike probleemide vastu, probleeme politsei tegevuse ja reageerimiskiirusega, sooviti eakate kodu;
nimetati veel märksõnu: arstiabi, kodutud loomad, elamuarendus/eluaseme kättesaadavus, haljastus/metsa raie, laste mänguväljakud,
pangateenused, elektrivarustus, kaubandus, õhusaaste.

Milline nendest eelnimetatud valdkondadest on Teie meelest
kõige olulisem, millesse vald peaks ennekõike panustama? (%,
kõik vastajad)
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• Eelnevalt toodud 27 valdkonnast paluti
vastajatel välja valida üks kõige olulisem,
millesse nende meelest peaks vald
ennekõike panustama. Jooniselt nähtub,
äramärkimist leidsid enamik etteantud
valdkondadest;
• Kõige rohkem sai vastajate hääli
teedeehituse valdkond (17%), millele
järgneb ettevõtluskeskkond ja selle
arendamine (9%);
• Teede ja tänavatesse raha suunamise
vajadust näevad rohkem mehed (23% vs
12% naised) ning piirkondlikult tunnetavad
seda kõige tugevamalt Põhja-Anija
elanikud (27%);
Järgnevatel slaididel on toodud vastajate
põhjendused, miks nad just oma eelistuse
poolt hääle andsid.

Te ütlesite, et Anija vallas oleks kõige olulisem panustada teede ja
tänavate ehituse ning korrashoiu arendamisse. Mis on hetkel selle
valdkonna/teenuse põhiline probleem?
Pea pooled vastajaid (n=30) viitavad üldiselt teede halvale seisundile, sh teed on lagunenud ja auklikud ning avaldati rahulolematust remonttööde
kvaliteedile. Umbes kolmandik vastajaid (n=23) rääkisid kõrvalteede halvast olukorrast: kruusateed on auklikud, hooldamata ning tolmavad. Viimase
osas saab tuua ka ilmekaid tsitaate, mis probleemide olemust avavad:
- Kevadisel ajal on konkreetne valla tee läbitav ainult maasturiga;
- Kohalikud vallasisesed kruusateed on kehvas seisus, teed on auklikud ja ainult hööveldamisest ei piisa. Teid hööveldatakse nn kaussi ja vesi jääb
pidama. Peale vihmasadu seis veel hullem, kui enne!
- Pikalt investeeringutepuuduses olnud valla teed ei ole enam tavalise iga-aastase hooldusega korras hoitavad. Põhilistele külakeskusi
riigimaanteedega siduvad teed peaksid minema musta katte alla, nagu seda tehti Härmakosus. Kui vaja, võtame selleks laenu (mis on hetkel väga
madala interessiga) ja kasutame valdade liitumistoetust;
- Kuna vald on suurelt osalt väga hajusa asustusega, siis kaugemad teed muutuvad külmemal perioodil väga kehvaks, auklikuks ja libedaks.
Kevadel läheb väga kaua aega, enne kui neid parandama asutakse:
- Kevadel/sügisel on tee korralik mülgas. Sel aastal jäi prügi mitmel korral vedamata, sest prügi vedaja keeldus külla sõitmast.
Kurdeti ka kergliiklusteede vähesust ja juhiti tähelepanu kõnniteede parandamise vajadusele (n=7).
- Valla sisesed teed ja tänavad (ka kõnniteed) on nagu kuu maastik! Puudu on kergliiklusteedest! Alles eelmisel sügisel sai valmis esimene enam
vähem normaalne kergliiklustee lõik. Siiamaani ma käisin Tallinas rulluisutamas!
- Meil on ilus veehoidla aga sinna puudub normaalne juurdepääs. Pean silmas jalutades, lapsevankriga või lapseljalgrattaga sõites.

Te ütlesite, et Anija vallas oleks kõige olulisem panustada
ettevõtluskeskkonna ja selle arendamisse. Mis on hetkel selle
valdkonna/teenuse põhiline probleem?
Ettevõtluskeskkonna ja selle arendamise osas viitasid vastajad ennekõike ettevõtete ja töökohtade vähesusele vallas, tsiteerides vastajaid:
⁻ Vallas on töökohti vähe, on ainult üks suur tööandaja Kehra tehas;
⁻ Vallas võiks olla rohkem võimalusi leida kohapeal tööd - suur osa elanikest töötab Tallinnas;
⁻ Anija vallas võiks olla palju rohkem ettevõtteid, see aitaks valla arengule oluliselt kaasa.
⁻ Kui on ettevõtlus, siis on inimestel kodulähedane töö ja võimalus parendada elukeskkonda.
Samuti sooviti valla poolt suuremat aktiivsust ettevõtluse arendamisel:
⁻ Pole loodud tingimusi, et suured ettevõtted koliksid Anija valda. Samuti mitmed projektid on tagasilükatud, nt paadilaenutus / kanuusõit Jägala jõel
(Kehras);
⁻ Ma ei tea miks, aga ettevõtted ei taha oma tootmisi-ladusid-kontoreid siia tuua. Kauge? Või pole loodud tingimusi?;
⁻ Puuduvad vallapoolsed tugiteenused ettevõtlusega alustamiseks. Suurtel kontsernidel puudub motiiv Anija valda kolimiseks; tuleb leida midagi, mis
motiveeriks ettevõtjaid Anija valda tulema;
⁻ Aastaid pole püütud leida tootmist, mida võiks Kehras arendada. Tingimused on ju olemas(raudtee, jõgi, maantee, inimesed);
⁻ Vallas on peale valla ametnikega seotud ettevõtetele ka teisi ettevõtteid.
Lisati, et vallas võiks olla tööstuspark, kinnine turuhoone, uus katlamaja, korrastada tuleks infrastruktuuri (teed korda teha).

Muude valdkondade probleemid
Muid valdkondi ja teenuseid peale teedeehituse ja ettevõtluse arendamise mainiti harvemini, seetõttu uuringufirma juhib siinkohal tähelepanu, et
alljärgnevate kommentaaride ja tsitaatide põhjal ei saa teha statistiliselt olulisi üldistusi ja järeldusi, mis neis valdkondades probleemiks on.

Kultuuri-, spordi- ja vaba aja üritused: kõige enam mainitakse, et kohapeal on üritusi liiga vähe. Lisaks tuuakse veel välja järgmisi probleeme: ei
korraldata teatrietendusi, samuti puuduvad vajalikud ruumid teatriks, kinoks; kultuuritegevus baseerub taidlejatele; puuduvad rühmatreeningud;
kohad, kus rulaga sõita, jõusaal ei ole tasemel, puudub ujula, saun. Tsiteerides:
- Noortel on vähe tegevust ja kultuuriüritusi nt Kehra inimestele on äärmiselt vähe (kontserdid, teatrietendused), sest pole ka kohta, kus neid
korraldada. Samuti oleks väga teretulnud ujula, mida paljud inimesed juba aastaid ootavad.
Koolid: probleemidena tuuakase välja hariduse nõrka kvaliteeti ja õpetajate kvalifikatsiooni, kiusamist koolis, õpetajate puudust ning nende väheseid
oskusi tegeleda erivajadustega lastega; samuti kindluse puudumist, et gümnaasium säilib; puuduvad venekeelsed klassid.
Turvalisus: probleemidena toodi välja politseipatrulli puudumine, purjus noorte kambad ning noored joobes kihutajad, samuti asjaolu, et õhtuti ei ole
turvaline liikuda, esineb vargusi, vandaalitsemist.
Ühistranspordi ühendus Tallinnaga: ei vasta ootustele ennekõike seetõttu, et praegune transpordiühendus on liiga harv, eriti õhtuti ja
nädalavahetustel; veel toodi välja peatuste kaugust, pinkide puudumist peatustes.
- Kuna töökohad on Tallinnas /.../ ja tagasi saab ainult ühe bussiga, mis väljub Tallinnast 17:40. Puudub varasema väljumisega buss. Tööl käimisele
kulub 13 tundi ööpäevas. Mis valla tegevusi siis veel teha jõuab? See tekitabki huvipuudust küla tegemiste vastu.
- Linnaminekuks tuleb sõita hommikul /.../ kohaliku bussiga Kehra, sealt edasi rongiga Tallinna. Tagasi vastupidi. Probleem on selles, et bussi oodates
pole kusagil istuda, aga 80-aastasel on siiski raske pool või rohkem tundi püstijalu seista.

Muude valdkondade probleemid
Eakatele mõeldud teenused (kodu- ja tugiteenused, hoolduse korraldamine, üritused): eeskätt tõid vastajad välja, et sihtrühmale tuleb senisest
rohkem tähelepanu pöörata valla poolt, samuti nimetasid üksikud vastajad transpordiprobleeme (puudub takso, puuetega inimeste transport,
Tallinnasse arsti juurde viimine); täheldati, et üksikud vanainimesed saavad loota vaid iseendale; mainiti ratastooliga liikumise raskusi, ülekäigukohtade
vähesust, teenustest teavitamise vähesust ja hooldekodu puudust valla piires.
Heakord: vastajad näevad vajadust lammutada kuurilobudikud, korrastada hoonete välisfassaade; mainiti prügikonteinerite ümbruse korrashoidmist,
hekkide pügamist, puude istutamist vanade asemele, linna sissesõidu tähistamist, teede korrashoidu, lillede istutamist, suurjäätmete äravedu kord
aastas.
- Kaunid ja hooldatud paigad loovad hoolimise tunde.
- /.../ Kui me hoiame tänavad puhtad, autod ei pargi murule, istutame puid, põõsaid,lilli – siis sellega me kujundame ju ka valla ilmet.
Asjaajamine Anija vallavalitsuses: peamiselt heidetakse ette vähest operatiivsust ja raamides kinni olemist, samuti ametnike raskesti kättesaadavust
(telefonidele ei vastata ja tagasi ei helistata) ning nurisetakse e-maili teel tagasiside saamise üle (e-meilidele ei ole vastatud või on vastuse saamise aeg
vastaja jaoks olnud liialt pikk). Juhiti tähelepanu ka töökohtade loomise vajadusele valla poolt; ehitamisega seotud paberimajandusele, venekeelse info
puudusele; nimetati ettevõtet Velko.
Kergliiklusteed: kurdetakse nende vähesuse üle, tuleks pikendada olemasolevaid ja rajada uusi.
- Kergliiklusteede rajamisega /.../ arendaks tugevalt tervisesporti ja tooks valla üksused üksteisele lähemale. Seeläbi saaks areneda ka valla
kaubandusettevõtted.
- Ei ole ühtset sujuvat ringi, mida saaks ette võtta rulluiusumarsruudiks. Kaunissaarde saab, aga kuhu edasi? Kose mnt majade blokist tuleb kuni
pargiteeni uisud näppus tulla, sest kõnnitee pole sõidetav.
Tänavavalgustus: siinkohal on probleemi olemus kõigil vastanuil ühesugune – teatud piirkondades puudub tänavavalgustus või siis valgustus ei tööta
korralikult.
- Põleb mõttetutel aegadel või ei põle üldse, kui miski on kuskil kustunud, parandatakse see jumal-teab-millal, kergliiklusteed on täiesti pimedad jne.

Muude valdkondade probleemid

Huvikoolid ja -ringid: vastajad kurtsid vastavate võimaluste vähesuse üle, sh toodi esile, et noortele võiks olla töö-ja puhkelaagreid suvel. Kolmel juhul
märgiti basseini vajalikkust.
- Ujula puudus ja erinevaid rühmatreeninguid võiks olla rohkem (jooga, bodybalance, ujumine, vesiaerioobika, beebide ujumine, väikelaste ujumine).
Beebidega kodus olevatele emadele ei ole päevasel ajal mitte ühtegi võimalust vaba aega koos veeta peale väljas kergliikulusteedel jalutamise.
Müügi- ja teenindusettevõtete olemasolu: vastajate sõnul on kaubavalik väike või puudub üldse kohalik pood.
- Peale toidukaupu müüvaid poode pole ühtegi asjalikku poodi, kus müüakse jalanõusid, riideid, kosmeetikat jne.
- Kuna poed on väiksemad, siis kõike kaupa sealt ei saa ja tervele perele riiete ostmiseks on vaja ikkagi Tallinnasse sõita.

Vallasisene ühistransport: probleemiks on vallasisese bussi/marsruuttakso harv graafik/ühistranspordi puudumine; välja toodi marsruuttakso kehv
tehniline seisukord ja selle juhi ohtlik liiklemisstiil.
- Mulle endale ei ole probleem, aga olen Anijalt hääletajaid peale võtnud küll, kes kaebavad, et sinna enam üldse buss ei käi. Sama olla ka muudes
külades
Valla poolt pakutavatest teenustest teavitamine: kurdetakse infopuudust, sh venekeelse teabe vähesust; soovitakse valla poolt pakutava tutvustamist
ajalehes ning rohkem infot kodulehele.
- Mina näiteks ei teagi, mis seal toimub. Ei käi ju igapäev,nädal, kuu kodulehte uurimas;
- Mina, kui täiesti tavaline inimene, ei tea , missugust abi ma saaksin vallast, kui mul tekib vajadus mõne toetuse või teenuse jaoks. Kõik tuleb ise
uurida, aga samas ei oska ju uurida ka väga, kui ei tea täpselt, mida on võimalik küsida;
- Rääkides teenustest, siis võiks kohalikus lehes /.../ korra aastas teavitada, milliseid teenuseid vald pakub.
Noortekeskuste töö: mainitakse, et noortel on vähe tegevust; võiks olla välijõusaale ja noortekeskus nädalavahetusel avatud.

Muude valdkondade probleemid

Spordi- ja vabaaja rajatised: tuntakse muret, et vastavaid rajatisi napib, nimetatakse ujulat, kino, kergliiklusteid, pallimänguplatse.
- Pigem on probleem nende vähesuses, Kehras on küll spordihoone ja uus staadion, aga lisaks nendele on veel palju muid noortele huvipakkuvaid
spordialasid (kaks rampi küll on, aga veits vähevõitu :)). Sama ka mänguväljakutega – nii avalikega kui ka lasteaia omadega – need on tehtud, aga
samas võiks neid iga aasta uuendada, sest lapsed ju tahavad ka uuendusi.
Keskkonnakaitse: vastajate sõnul paberivabrik lekitab ebameeldivat haisu ja tekitab mura, nimetati liigset metsaraiet ja metsateede olukorda ning
looduse prügistamist.
- Lihtkodanikuna on minu jaoks häiriv, kui metsa all sõidab suur auto ja pärast on rajad segamini, korda ei tehta. Samuti on jube vaadata, kui palju
plastikut ja muud sodi looduses lebab, loomad-linnud söövad selle sisse, klaasikillud- lapsed astuvad jalga jne.
- Tehasest kostev lubatud piire ületav müra (sageli ka öisel ajal!). Iiveldama ajav hais, mis halvendab oluliselt minu elukvaliteeti ja vähendab ka
oluliselt kinnisvara väärtust.
Lasteaiad ja lastehoid: probleemiks on ettevalmistuseta töötajad, kohtade puuduvus, pikad järjekorrad; asjaolu, et lasteaed on juulis suletud.
Vallaelanike võimalused valla elu suunamisel ja mõjutamisel: siin toodi välja elanike ettepanekutega mittearvestamist, soovi kohtuda valla juhtidega,
info vähesust ning tehti ettepanek ehitada ökonoomne katlamaja.
- Vallas võiks arvestada ka elanikke ettepanekutega. Tihtilugu sõidetakse neist ettepanekutest lihtsalt üle ja otsustatakse omavahel.

Muude valdkondade probleemid
Prügivedu ja jäätmekäitlus: probleemiks on suvilate prügi, mida põletatakse või viiakse metsa alla; tühjendamisprobleemid ning prügikonteinerite
ümbruse reostus või puudub pakendikonteiner; tehti ettepanek, et Anija vallas võiksid olla ühtse kujundusega prügimajad, mis tagavad elukoha
ümbruses korra ja sulanduks ümberkaudse linnaruumiga.
Sotsiaaltoetused ja -teenused: puudust tuntakse abi, nõustamise, haiglaravi järele, rohkem võiks tähelepanu pöörata paljulapselistele peredele,
puudustkannatavatele; soovitakse suuremat matusetoetust, toetusi vanuritele sünnipäevaks , koolitoetust (kui üks vanem elab vallas).
- Esimesse klassi minevatele lastele makstakse sel juhul koolitoetust, kui lapse mõlemad vanemad on kirjutatud Anija valda sisse. Aga paljudel ei ela
ema-isa kooski. Miks peavad need lapsed poole võrra vähem koolitoetust saama? Ei saa ju näiteks lapse isa sundida Anija valda kolima, kui ta
elab hoopis näiteks Ida-Virumaal?
Perearsti kättesaadavus: probleemidena toodi, et puudub traumatoloogia, tervisekeskus vajab renoveerimist, perearst võiks ajaliselt kauem vastu
võtta, eriarste võiks olla, järjekorrad on pikad , samuti nimetati probleemi protseduuride kättesaadavusega.
Loodus- ja matkarajad, pargid ning rohealad: mainiti, et tegevus toimub peamiselt Kõrvemaal, vastavates kohtades puudub valgustus, rajad pole igal
aastaajal läbitavad, neid rohkem olla, probleemiks ka rüüstamine.

KASUTATAVAD INFOALLIKAD JA SUHTLUS
VALLAAMETNIKEGA

Kui Teil on mõni küsimus või probleem, mis puudutab Anija valda ja
siinset elu, siis kuhu Te vastuse saamiseks esmalt pöördute? (%, kõik
vastajad)
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• Probleemide esinedes vaatavad elanikud esmalt
valla kodulehte;
• E-kirja, telefoni teel ühenduse võtmine ning
kohapeale vastuvõtule tulemine said sarnaselt hääli
– 18–19%;
• Tavaposti teel kirja enam ei saadeta (1%) ning
sotsiaalmeediast probleemidele pigem ei otsita (6%);
• Soolises võrdluses infoallikate kasutuses erisusi ei
ilmnenud, piirkondlikult eristus Lõuna-Anija, kelle
vastajad eelistavad võrreledes teiste piirkondadega
enam helistamist, Põhja-Anija vastajad seevastu
märkisid enam veebilehelt info otsimist;
• Mitte-eestlased otsivad vähem vajalikku infot valla
veebilehelt (18% vs 33% eestlased), samuti
kasutavad vähem helistamise võimalust (6% vs 27%
eestlased, pigem minnakse ametniku vastuvõtule
(33% vs 14% eestlased);
• Veebilehe külastamine on madalam kõige vanemas
(60+) vanusegrupis (16%), vanem inimene pigem
tuleb kohale (35%) või siis helistab vallaametnikule
(27%).

Kui mitu korda Te olete viimase 12 kuu jooksul suhelnud Anija
valla ametnikega? (%, kõik vastajad)
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• Võttes kokku kõik erinevad suhtlemisviisid, siis
pooled vastajad (n=195) on vähemalt korra viimase
aasta jooksul suhelnud teatud viisil vallavalitsusega:
nad on kas käinud vallamajas kohapeal, suhelnud
telefoni teel või siis (e-)kirja teel;
• Suuremal osal on suhtlus piirdunud ühe-kahe
korraga;
• Piirkondlikult tulemusi analüüsides selgub, et
vähem suhtlemist on olnud Kehra linna elanikel;
rahvuslikus võrdluses on kokkupuuteid
vallaametnikega olnud enam eestlastel ja
haridusetaseme lõikes on enim ametnikega
suhelnud kõrgharitud ning vähem põhiharidusega
vastajad.

Palun öelge, kuivõrd Te olete nõus järgnevate väidetega Anija valla ametnike ja nendepoolse
teeninduse kohta. (%, N=195; vastajad, kes on viimase 12 kuu jooksul vallaametnikega
suhelnud)
• Antud küsimusele said vastata vaid need Anija valla elanikud, kes olid viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra mingil viisil vallaametnikega suhelnud;
• Kõige kõrgemad punktid sai vastusevariant, et ametnikud on sõbralikud ja viisakad, 77% vastajatest olid kas täiesti või pigem nõus;
• Natuke üle poole vastajaskonnast nõustusid seisukohaga, et vallaametnikud on kas e-posti või telefoni teel lihtsalt kättesaadavad;
• Ka info saamist, ametnike professionaalsust ja lahenduste pakkumise võimet ning probleemide lahendamist mõistliku aja jooksul hindasid pooled
vastajad positiivselt;
• Vähem nõustuti seisukohaga, et vallavalitsuse tegevus on läbipaistev ning väitega ‘tunnen, et olen vallamajja oodatud’;
• Väidetega ‘ametnikud on professionaalsed ning suudavad pakkuda lahendusi’ ning ‘minu probleemid lahendatakse mõistliku aja jooksul’ nõustuvad
enam naised;
• Tunne, et olen vallamajja oodatud on tugevaim Lõuna-Anija elanike seas;
• Kõikide väidetaga nõustuvad enam eestlased.
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Soovi korral saan põhjalikku infot vallavalitsuse
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Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul lugenud ajalehte
„Sõnumitooja“? (%, kõik vastajad)
Lugesin enam-vähem kõiki numbreid
Lugesin umbes pooli numbreid
Lugesin harvemini
Ei ole üldse lehte lugenud
Ei oska öelda

20%
32%
32%

14%
3%

• Ajaleht „Sõnumitooja“ on uuringu põhjal arvestatava
lugejaskonnaga – ligikaudu 1/3 elanikest on enda sõnul
lugenud viimase aasta jooksul enam-vähem kõiki
numbreid ja viiendik vastajaid pooli numbreid. Neid, kes
üldse nimetud ajalehte ei loe, on ainult 14%;
• Piirkondlikult on rohkem lugejaid Kesk-Ida piirkonna
elanike seas;
• Noorem vastajaskond loeb vähem ja kõige vanem
vanuserühm (60+) kõige rohkem.

Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul lugenud Anija valla VENEKEELSET
ajalehte „Sõnumitooja“? (%, N=126, mitte-eestlastest vastajad ja vastajad, kes
eelistasid ankeedi keelena venekeelset versiooni)

Lugesin enam-vähem kõiki nelja numbrit
Lugesin 2–3 numbrit
Lugesin harvemini
Ei ole üldse lugenud
Ei oska öelda

17%

15%

18%

19%

31%

• Eraldi uuriti venekeelse „Sõnumitooja“ lugemuse kohta
ja antud juhul on vastajateks mitte-eestlased või siis
vastajad, kes eelistasid uuringu keelena vene keelt;
• Tulemused näitavad, et viiendik vastajatest on lugenud
enamikke ajalehe numbreid ning pea sama palju on
lugenud kahe kuni kolme numbrit;
• 15% ei ole ajalehte lugenud ning pea iga kolmas ei
osanud oma lugemisharjumust hinnata.

KOKKUVÕTE
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2017. aasta kevadel läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade
elanike hinnangutest oma koduvallale.
Uuringu tulemused näitavad, et:
• Ennekõike meeldib Anija valla elanikele siinne looduslähedane keskkond ja vaikus ning rahu (iga kolmas vastaja tõi neid kahte omadust esile);
• Negatiivse poole pealt tuuakse kõige sagedamini välja Kehra tselluloosi- ja paberivabrikuga seotud lõhnaprobleemi – iga viienda vastaja poolt
täheldatud miinus;
• Valdav osa elanikest on vabal ajal enamasti Anija vallas – õhtuti veedab enda sõnul enamiku oma vabast ajast siin 84% ja nädalavahetustel 80%
vastanuist, ¾ vastajatest kasutab ka enamikke eluks vajalikke teenuseid (kauplus, arst jne) kohapeal;
• Veidi üle poole vastajate jaoks on olulisem elada pigem looduslähedases keskkonnas kui tingimustes, kus kõik vajalik on käe-jala juures;
• Üle poole vastajate sõnutsi eelistavad nad, et nende laps käiks kohalikus koolis; 22%, et pigem võiks kool olla Tallinnas ja sama paljudel seisukoht
puudub selles küsimuses;
• Täpselt pool elanikkonnast kinnitavad, et nad võtavad osa valla kogukonna tegemistest ning iga viienda vastaja sõnul ei paku talle selline tegevus
huvi;
• Kolm neljandikku vastajatest nõustub kas täielikult või osaliselt väitega, et Anija vald sobib neile elupaigaks;
• Väitega, et Anija vald areneb õiges suunas nõustub rohkemal või vähemal määral kokku 73% elanikest;
• Anija vald meeldib rohkem võrreldes teiste elupaikadega Eestis natuke üle pooltele vastajatest (57%);
• Erinevatest teenustest vallas on vastajad enim rahul raamatukogude, lasteaedade ja -hoiu teenustega ning spordi- ja vabaaja rajatistega; kõige
vähem ollaks rahul vallasisese ühistranspodiga, ettevõtluskeskkonna ja selle arendamisega valla poolt, vallaelanike võimalusega valla elu
suunamisel, teavitamisega valla teenustest ning teede ja tänavate ehitus ning korrashoiuga;
• Probleemide esinedes vaatavad elanikud esmalt valla kodulehte; e-kirja ja telefoni teel võtab ühendust ja vallaametniku vastuvõtule tuleb iga
viies elanik; 77% vastajatest olid kas täiesti või pigem nõus, et vallaametnikud on sõbralikud ja viisakad; vähem nõustuti seisukohaga, et
vallavalitsuse tegevus on läbipaistev ning väitega ‘tunnen, et olen vallamajja oodatud’;
• Ajaleht „Sõnumitooja“ on uuringu põhjal arvestatava lugejaskonnaga – ligikaudu 1/3 elanikest on enda sõnul lugenud viimase aasta jooksul
enam-vähem kõiki numbreid ja viiendik vastajaid pooli numbreid.

Ei ole head ega halba teavet, on vaid õige teave.
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