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TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIDU ARENGUKAVA AASTATEKS 2018 - 2020 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Türi Spordiklubide Liit on asutatud 06. juuli 1998.a.  ja  on mittetulundusühinguna 

tegutsev vabatahtlik piirkondlik spordiühendus, mille põhitegevus on suunatud 

sportliku tegevuse arendamisele Türi piirkonnas. Liit ühendab erinevate spordialadega 

tegutsevaid, neid arendavaid ja toetavaid spordialaseid juriidilisi isikuid.  

Liidul on oma sümboolika. Liidu asukohaks on Türi linn , Kalevi 9 ja 

tegevuspiirkonnaks Türi vald.  

 

LIIKMED 
 

Türi Spordiklubide Liidu liikmeteks on 19 spordiklubi: 

Järvamaa Amburite klubi 

Järvamaa kabeklubi 

Järvamaa Matimehed 

Kergejõustikuklubi Järvala 

Spordiklubi “ESTO” 

Spordiklubi “Väätsa” 

Järva Karud 

Türi Auto-Motoklubi 

Türi Tenniseklubi 

Türi Ujumisklubi 

Türi Võrkpalliklubi 

Järvamaa Bridžiselt 

Türi “Ganvix” jalgpalliklubi 

Orienteerumisklubi “JOKA” 

Kultuuri- ja spordiklubi “Alem” 

Smart Sport 

Türi Vibukool 

Kabala Kultuuri ja Spordi Selts 

MTÜ Türi Rattaklubi 

 

Liikmete õigused ja kohustused on ära määratud Türi SKL põhikirjas, mida vastavalt 

vajadusele muudetakse.  

 

Türi Spordiklubide Liidu põhieesmärgid  on liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes 

sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, sportliku õppe-

treeningtöö korraldamine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine 

tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini  ning ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse 

tõstmine. 

 

 

Eesmärkide täitmiseks Türi Spordiklubide Liit 

 
1)   koondab ja ühendab spordist huvitatuid spordialaseid mittetulundusühinguid.  

2) propageerib spordiga tegelemist ja kaasab spordialaste mittetulundusühingute  

kaudu liidu tegevusse erinevatest spordialadest huvitatud isikuid. 



3) arendab aktiivset tegevust liitu kuuluvate erinevate spordiklubide ja spordialade 

tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks; 

4) korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja 

üritusi, osavõtte võistlustest, koostab liidusiseseid edetabeleid, määrab liidu esindajad 

erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja oma liidu, samuti 

piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, 

palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad, toetab ja austab sportlasi, treenereid, 

kohtunikke, juhte.   

5) Stimuleerib  spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab 

välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale. 

6) korraldab tipp-ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks 

spordivõistlustest; 

7) arendab koostööd teiste tegutsevate klubide, seltside ja liitudega, teiste 

organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui 

välismaal harrastatava(te) spordiala(-de) edendamiseks ning spordi traditsioonide 

säilitamiseks; 

8) võimaldab isikutele ja huvitatud liikmesklubi esindajatele koolitust ja enesetäiendust liidu 

poolt antud kohustuste ja ülesannete täitmiseks.; 

9) loob vastavalt võimalustele soodustingimusi, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse 

hankmiseks; 

10) viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi 

spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja 

omandis oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab 

loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor-ning reklaamilepinguid; 

11) vastavalt võimalustele hooldab, remondib ja kaasajastab tema omanduses või kasutuses    

      olevaid spordibaase . 
  

Missioon 

Türi valla sporditraditsioonide hoidmine, arendamine ning kõigile valla kodanikele 

erineval sportlikul tasemel spordi harrastamise võimaldamine.  

 

Visioon 

Türi Spordiklubide Liit koordineerib kogu spordielu ja tagab spordiürituste 

korraldamise vallas ning  valla esindamise maakondlikel, vabariiklikel ja 

rahvusvahelistel võistlustel ning üritustel. 

 

Pikaajaline eesmärk 

 Aastateks 2020 on TSKL tugev ja atraktiivne liit 

 TSKL-i koosseisu kuuluvad kõik vallas tegelevad mittetulunduslikud 

spordiorganisatsioonid 

 Palgaliste treeneritena töötavad litsenseeritud treenerid 

 Kõikides valla piirkondades on korrastatud spordiväljakud 

 Toimib ühtne spordivõistluste süsteem  

 

Põhiväärtused 

 Koostöövalmidus 

 Avatus 

 Kompetentsus 

 Ausus 

 

 



Tugevad küljed     Nõrgad küljed 

1. Hulk tegusaid liikmesklubisid  1. Kontaktid suurvalla äärealadega 

2. Uus kaasajastatud põhikiri   2. Tegevuse koondumine Türile 

3. Koostöö vallavalitsusega   3. Vananevad spordibaasid 

4. Atesteeritud treenerid 

5. Vabatahtlike olemasolu 

 

Võimalused      Ohud  

Piirkondliku spordisüsteemi   1. Elanike arvu vähenemine vallas 

väljatöötamine ja TSKL-i   2. Spordibaaside amortiseerumine 

tegevusülesannete ja kohustuste 

ning ka sellesks vajalike finantseeringute 

täpsem määratlemine 

 

 

Arengueelised ja eesmärgid aastaks 2020 

 Sportlike ja tervislike eluviiside propageerimine 

 Spordibaaside ja – väljakute korrastamine ja rajamine vallas 

 Õppe-treeningtöö korrastamine 

 Valla võistlussüsteemi korrastamine 

 

Tegevuskava 

 Võistluste ja tervisespordiürituste korraldamine valla rahvale 

 Meedia kaasamine ürituste läbiviimisele 

 Kalenderplaani koostamine 

 Parimate sportlaste austamine 

 Koostöö teiste spordiorganisatsioonidega 

 

Rahalised vahendid 

 

Türi Spordiklubide Liidu vara ja vahendid moodustuvad: 
1 ) sisseastumis-ja liikmemaksudest; 

2 ) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest; 

3 ) toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest; 

4 ) riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt; 

5)  liidu põhikirjaliste eesmärkide täitmisega otseselt seotud tegevustest, heate-  

tegevusloteriidest ja oksjonitest, intressitulust ja muudest laekumistest. 

 

 

Arengukava kinnitatud TSKL juhatuse koosolekul 7.03.2018.a.  


