
TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIDU ARENGUKAVA 2021-2025 

 

HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

Türi Spordiklubide Liit (edaspidi TSKL) 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.  
Liidu asukohaks ja tegevuspiirkonnaks on Türi vald. Liidul on oma sümboolika. 
Eesti Spordiregistri andmete kohaselt tegutseb Türi vallas 31 spordiorganistatsiooni, 1 spordikool. Vallas on 952 
spordi harrastajat, 23 kutsega treenerit ja 46 spordiobjekti 
 
TSKLi liikmeteks on 20 spordiklubi:  
Järvamaa Amburite Klubi  
Järvamaa Bridžiselt  
Järvamaa Pentanque Klubi 
Kabala Kultuuri ja Spordi Selts  
Kergejõustikuklubi Järvala  
Kultuuri- ja spordiklubi Alem  
Maadlusklubi Järvamaa Matimehed  
MTÜ IMsport 
MTÜ Smart Sport  
MTÜ Türi Rattaklubi 
MTÜ Türi Vibukool  
MTÜ Türi Võrkpalliklubi  
Orienteerumisklubi JOKA  
Orienteerumisklubi Järva Karud  
Spordiklubi Esto 
Spordiklubi Väätsa 
Türi Auto-Motoklubi  
Türi Ganvix jalgpalliklubi  
Türi Tenniseklubi  
Türi Ujumisklubi  
 
TSKLi juures tegutseb Türi Spordikool. Türi spordikoolis harrastatakse 8 spordiala ja tegutseb 11 treenerit ja 225 
õpilast. Harrastatavad spordialadon kergejõustik (2 treenerit), võrkpall (2 treenerit), maadlus, ujumine, 
orienteerumine, vibusport, jalgpall ja ratsutamine.  
TSKL haldab järgnevaid Türi valla spordirajatisi: Türi spordihoone, Kabala spordihoone, Türi linna staadion, 
Türi kunstmuru väljak, Türi Tolli metsa terviserajad, Türi jalgpalli- ja vibustaadion, Türi tehisjärve 
rannavõrkpalli väljakud ja korvpalliplats, Türi discgolfi park, Türi spordihoone staadion ja korvpalliväljak. 
Alates 1. jaanuarist 2021 lisanduvad TSKLi haldusse Väätsa tervisekompleks ja selle juurde kuuluvad 
spordirajatised. 
TSKL korraldab ja korraldas eelmise arengukava perioodil järgmisi võistlus: Paide-Türi rahvajooks, Türi-
Paide triatlon, Türi valla külade spordimängud (3 etappi), Järvamaa MV koroona üksik-, paaris- ja 
segapaarismängus, Türi valla MV koroona üksik-, paaris- ja segapaarismängus, Türi linna ja valla 
perespordipäevad, Türi ja Järvamaa seeriavõistlused suusatamises, petankis, discgolfis ja maastikuratta Türi 
etapp, jalgratta paaris temposõit, erinevad matkad (~ 4-10 matka aastas). Samuti korraldasid TSKLi 
hulgaliselt erinevatel spordialadel ja tasemel võistlusi. 
Eelneva arengukava perioodi sportlikud tulemused:  
Eesti omavalitsuste suvemängud 2018 – üldarvestuses II koht (osales 50 omavalitsust), sh orienteerumine  ja 
mälumäng I koht, jalgrattakross III koht; 
Eesti omavalitsuste suvemängud 2020 – üldarvestuses III koht (54), sh discgolf I koht, meeste võrkpall ja 
orienteerumine II koht; 
Eestimaa suvemängud 2019 – omavalitsuste üldarvestuses 9.koht (64); 



Eesti koondistesse kuulusid ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osales 23 sportlast, sh 9 täiskasvanut, 12 
juuniori ja noort ning 7 veterani. Medalivõiduni jõudsid 10 sportlast. Eesti meistrivõistlustel võideti aastatel 
2018-2020 kokku 289 medalit, seljuures täiskasvanud 99 medalit, juuniorid ja noored 113 medalit ning 
veteranid 77 medalit. 
 
 
HINNANG ARENGUKAVA 2018-2020 TÄITMISELE 
 
Pikaajalised eemärgid/ Arengueelised ja eesmärgid aastaks 2020/ Tegevuskava 

 Aastateks 2020 on TSKL tugev ja atraktiivne liit 
Klubide, spordikooli treenerit ja muude hinnanguliste andmete ja infode kohaselt on hinnang 
TSKLile positiivne ja liidu tegevusega ollakse rahul 

 TSKLi  koosseisu kuuluvad kõik vallas tegelevad mittetulundusühingud 
 Koostöö teiste spordiorganisatsioonidega 

Spordiregistri andmetel on vallas 31 spordiklubi ja neist 20, ehk siis 2/3, on TSKLi liikmed. Ilmselt 
kõigi klubide liitumine TSKLiga pole reaalne, sest osade tegevus pole Türi vallaga praktiliselt üldse 
seotud. Samas mõnede klubide liitumine TSKLiga võiks olla igati reaalne. 
TSKL on Järvamaa Spordiliidu liige. Teeme koostööd ka erinevate teiste spordiorganisatsioonidega 
(erinevad spordialaliidud, EMSL Jõud, MTÜ Paide-Türi rahvajooks jne). 

 Palgaliste treeneritena töötavad litsenseeritud treenerid 
Türi vallas on kokku 23 kutsega treenerit. Kõik spordikooli treenerid omavad litsentsi. Klubides on 
tegevad nii litsenseeritud treenerid, kui ka neid, kes litsentsi ei oma. 

 Kõikides vallapiirkondades on korrastatud spordiväljakud 
 Spordibaaside ja -väljakute korrastamine ja rajamine vallas. 

Türi vallas on Spordiregistri andmetel 46 spordirajatist. Lisaks on veel mitmeid spordirajatisi, mida 
spordiregister ei kajasta (Kirna tall, Väätsa pentanki sisevaäljakud, jne). 
Arengukava perioodil valmisid või uuendati vallas järgmised spordirarajatised: Türi spordihoone, 
Türi spordihoone staadion ja korvapalliväljak, Türi rannajalgpalli väljak, Väätsa 
rannavõrkpalliplatside uuendamine, Türi Tolli terviseradade rajakatte uuendamine, Türi Tolli metsa 
MOBO püsirada, Türi Tolli metsa jõulinnak, Väätsa ja Metsajõe discgolfi park, Väätsa 
multifunktsionaalne palliväljak, Türi ujula lastebassein. 
Enamikes piirkondades on elementaarsed spordirajatised olemas ja need on enamast heas või 
rahuldavas seisukorras. Samas on välirajatisi, mis vajavad täiendavat järjepidevat hooldust (Kabala 
staadion, palliväljak, välijõulinnak; Käru staadion).  

 Toimib ühtne spordivõistluste süsteem 
 Sportlike ja tervislike eluviiside propageerimine 
 Valla võistlussüsteemi korrastamine 
 Võistluste ja tervisespordiürituste korraldamine vallarahvale 
 Kalenderplaani koostamine 

Välja on kujunenud spordivõistluste ja liikumisharrastue ürituste süsteem, kuhu on lisandunud ka 
uusi üritusi.Enam tähelepanu pöörati arengukava perioodil just tervislikele eluviisidele ja 
liikumisharrastusele suunatud üritustele ning neid lisandus juurde arengukava perioodil mitmeid 
(erinevad matkad, orienteerumised, peredele suunatud liikumisharrastuse tegevused, seeriavõistlused 
jne). Valla spordiüritused on sisestatud TSKLi kodulehele valla spordikalendrisse.Samuti on Türi 
rahvalehes lisandunud igakuine eraldi rubriik vallas toimuvatele spordiüritustele. Mitmetel 
piirkondadel on ka oma kohapealsed spordiüritused, mida nad järjepidevalt korraldavad. Ka need on 
enamasti kajastatud spordikalendris.  

 Õppe-treeningtöö korrastamine 
Türi Spordikoolis toimub õppe-treeningtöö kaheksal spordialal ja treeningtöös osaleb 225 last.  
Perioodi jooksul suurenesid vibuspordi ja võrkpalli erialade treeninggruppide ja õpilaste arvud. 
Täiendavalt asus tööle võrkpallitreener ja ka maadluses asus tööle uus treener. Lahkus 1 osalise 
koormusega vibutreener ja maadlustreener. 

 Meedia kaasamine ürituste läbiviimisele 



Vallas korraldatavad spordiüritusi oleme isekajastanud TSKLi kodulehel ja facebookis. Sageli on 
sedakaudu saanud need kajastuse ka maakondlikus meedias.  
Olulisematest valla spordisündmustest oleme järjepidevalt esitanud ülevaate Türi Rahvalehte. Aeg-
ajalt on meie spordisündmusi olnud kajastamas ka maakonna ajalehe sporditoimetajad ja/või 
fotograaf. 

 Parimate sportlaste autasustamine 
Viimasel kolmel aastal on kodulehel kajastatud Türi valla sportlaste medalivõidud Eesti 
meistrivõistlustel, Eesti koondistes ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.  
Iga aasta lõppedes toimub koos valla kultuurirahvaga ühine tunnustamisüritus parimatele 
sportlastele, spordiaktivistidele ja kultuuriinimestele. 
 

 
TÜRI VALLA ARENGUKAVA 2021-2025 SPORDI JA TERVISEEDENDUSE OSA 
 
Arengu takistused 
1. Uuendamist vajavad spordiobjektid. 
2. Treeneritel ja klubijuhtidel puudub aktiivne järelkasv (eakad treenerid, madal töötasu) 
3. Elanikkonna vähene teadlikkus  tervisekäitumisest. 
Strateegilised eesmärgid 2025 
1. Head võimalused tervisespordiga tegelemiseks, kergliiklusteede võrgustik, 
      mänguväljakud, puhkealad, tervise- ja suusarajad jne. 
2. Kaasaegsed sise –ja välitingimused spordiga tegelejatele. 
3. Toimuvad üleriigilise tähtsusega spordiüritused. 
4. Toetatakse rahaliselt valla seltside ja ühingute tegevust ning spordibaaside korrashoidu.  
5. Transpordikorraldus võimaldab valla elanikel osa saada spordi- ja liikumisharrastuse teenustest ning 

noortel osaleda spordikooli treeningutel. 
6. (Noorte) treeneri amet on väärtustatud ja hinnatud samaväärselt õpetajatega. 
7. Tervislikud eluviisid on populaarsed. Toetatakse tervisekäitumise kujundamist. 
8. Türi vallas on head võimalused liikumisharrastustega tegelemiseks. 
Eesmärgid ja tegevussuunad 2021-2025 
1. Korrastatud terviserajad ja mängu- ning spordiväljakud. 
2. Kaasaegsed sportimistingimused kõigile huvigruppidele. 
3. Vallas toimuvad  heal tasemel korraldatud spordiüritused. 
4. Türi Spordiklubide Liit korraldab sporditegevust kogu vallas. 
5. Treeneritel ja klubide eestvedajatel on olemas ambitsioonikas ja ettevõtlik järelkasv. 
6. Liikumise ja tervisliku toitumise propageerimine. 
7. Valla asutuste töötajate tervisekäitumise  ja töökeskkonna edendamine, valla töötajatele 

soodustingimustel ujula ja jõusaalide kasutuse võimaldamine.Võimalusel ka sporditoetuse 
sisseseadmine. 

 

Tegevuskava 2021-2025 

 
 

 

2021 2022 2023 2024 2025
V3.6 E2 T1. Türi spordihoone inventari soetamine

800 000 Investeering

V3.6 E5 T2. Motivatsioonipaketid noorte ja 
ambitsioonikate treenerite ja õpetajate 
töölerakendamiseks

X

V3.6 E2 T3. Olemasolevate liikumisharrastuse 
rajatiste järjepideva hooldamise tagamine X X X X X

3.6 KOKKU 800 000 0 0 0 0

Valdkond(V)   
Eesmärk (E)   
Tegevuse (T)nr Tegevus/investeering

Maksumus/aasta
Märkused

 3.6   SPORT

2021 2022 2023 2024 2025

V3.9 
E1,2,4,5,6 T1.

Türi valla terviseprofiili rakendamine

X X X X X
3.9 KOKKU 0 0 0 0 0

  3.9   TERVISHOID
Valdkond(V)   
Eesmärk (E)   
Tegevuse (T)nr Tegevus/investeering

Maksumus/aasta
Märkused



TSKLi ARENGUKAVA 2021-2025 

 
MISSIOON 
Türi valla sporditraditsioonide hoidmine ja arendamine ning kõigile valla kodanikele erineval sportlikul 
tasemel spordi- ja liikumisharrastuse võimaluste tagamine. 
 
VISIOON 
Türi Spordiklubide Liit koordineerib kogu Türi valla spordielu ja tagab valla spordiürituste korraldamise 
ning spordirajatiste korrashoiu ja valla esindamise maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel 
võistlustel. 
 
ARENGUKAVA 2021-2025 EESMÄRGID 
 

 Vallas toimuvad spordi- ja liikumisüritused, treeningud ning olemasolevad spordirajatised 
võimaldavad kõigil inimestel tegeleda aastaringselt spordi- ja liikumisharrastusega. 

 Valla erinevates piirkondades on korrastatud mängu- ja spordiväljakud ning matka- ja terviserajad. 
 Türi Spordikoolis toimub tulemuslik õppe-treeningtöö kvalifitseeritud treenerite juhendamisel ja 

vähemalt senises mahus. 
 Tulemuslik koostöö valla spordiklubidega spordiürituste ja treeningute korraldamisel, 

liikumisharrastusega tegelemisel ning spordirajatiste haldamisel. Klubide toetamine nimetatud 
tegevuste elluviimisel. 

 Türi vallas on sportlasi, võistkondi, spordiklubisi ja spordialasi, kes suudavad olla sportlikus 
konkurentsis edukad vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.  

 Türi vallas toimuvad üleriigilise tähtsusega spordisündmused. 
 Türi Spordiklubide Liit on usaldusväärseks partneriks Türi vallale sporditegevuse korraldamiseks ja 

TSKLile on jätkuvalt usaldatud halduslepingu alusel Türi valla sporditegevuse korraldamine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEGEVUSKAVA 2021-2025 
 

 Vallas toimuvad spordi- ja liikumisüritused, treeningud ning olemasolevad spordirajatised võimaldavad  
kõigil inimestel tegeleda aastaringselt spordi- ja liikumisharrastusega. 

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Valla spordkalendri koostamine ja selle erinevates kanalites 
avaldamine (TSKLi koduleht, facebook, Türi rahvaleht, JSL 
koduleht jne) 

X X X X X 

Seniste liikumisharrastuse ürituste ja seeriavõistluste 
jätkumineja nendetoimumine valla erinevates piirkondades 
ning uute aastaringsete liikumisarrastuse ürituste ja võimaluste 
lisandumine 

X X X X X 

Liikumisharrastuse ürituste infotehnoloogiapõhise 
osalusarvestuse rakendamine 

  X X X 

Erinevate spordirajatiste, treeningvõimaluste ja -gruppide info 
TSKLi kodulehel 

X X X X X 

Tagasiside küsimustik inimeste huvitatuse ja soovide kohta 
treeningutel ja liikumisharrastuses osalemiseks 

X  X  X 

Avatud ühistreeningud täiskasvanutele  X X X X X 

 
 Valla erinevates piirkondades on korrastatud mängu- ja spordiväljakud ning matka- ja terviserajad. 

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Olemasolevate spordirajatiste süsteemse korrashoiu ja selleks 
vajalike tehniliste ja rahaliste vahendite tagamine, sh 
tehnika (ATV) liikumisharrastuse radade korrashoiuks;  
staadionide muruhooldustehnika 

X 
 

 

X 
 

15000 

X X 
 

10000 

X 

Matka-, ratta- ja liikumisradade planeerimine, kaardistamine 
ja märgistaminesuuremate asualade ümbruses 
jalooduskaunites paikades 

X X X X X 

Türi Tolli terviseradade puitlaastuga katmine ja radade 
lähiümbruse võsastpuhastmine ning valgustuse järk-järguline 
uuendamine 

4000 X 
 

3000 

X 
 

3000 

X 
 

3000 

X 
 

3000 



Kõrgessaare rekreatsiooniala liikumisharrastuse võimaluste 
avardaminekoostöös Elamuspargiga, sh 
Kõrgessaare orienteerumiskaardi uuendamine 

X 
 

1500 

X X X X 

Türi linna MOBO (mobiili) orienteerumiskaardi valmistamine   3000   

Türi spordihoone staadioni ja Väätsa staadioni uuendamine X X X X X 

Spordibaaside ja nende kasutusvõimaluste info avaldamine 
TSKLi ja Türi valla kodulehel 

X X X X X 

Spordivahendite laenutamisvõimalus Türi järve ääres, 
spordihoonetes, Türi linna staadionil, Elamuspargis, jt 
sportimispaikades 

X X X X X 

 
 

 Türi Spordikoolis toimub tulemuslik õppe-treeningtöö kvalifitseeritud treenerite juhendamisel vähemalt  
senises mahus. 

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

(Noorte)treeneri amet on väärtustatud ja hinnatud 
samaväärselt õpetajatega, tagamaks vajadusel noorema  
põlvkonna treenerite tööle asumise 

X 
 

 

X X X X 

Koostöös Türi vallaga toetus noortreeneritele, kes siia tööle 
asuvad, nn lähtetoetus 

X X X X X 

Treenerite koolitustoetus treeneri 5. kutsetaseme omandmiseks 
ja enesetäiendamiseks 

X X X X X 

Koostöös Türi Põhikooligavõimaluste leidmine õpilaste 
kehalise tegevuse suurendamiseks koolis 

X X X X X 

Türi Ühisgümnaasiumis spordisuuna taastamise algatamine         X X X X 

 
 

   
 
 
 
 



 Tulemuslik koostöö valla spordiklubidega spordiürituste ja treeningute korraldamisel, liikumisharrastusega  
tegelemisel ning spordirajatiste haldamisel. Klubide toetamine nimetatud tegevuste elluviimisel. 

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Koostöö spordiürituste korraldamisel  X X X X X 

Käru piirkonna sporti eestvedava spordiühenduse liitumine 
TSKLiga 

X     

Info TSKLis ja klubides olemasoleva spordi- ja spordiürituste 
korraldusvarustuse kohta ning kokkulepped 
nendevastastikuseks kasutamiseks 

X X X X X 

Info- ja koolitusseminarid klubidele, spordiaktiivile, 
treeneritele, vabatahtlikele  

X X X X X 

Vabatahtlike spordiaktivistide initsiatiivi toetamine erinevate 
sporditegevuste elliviimisel 

X X X X X 

Klubide tagasiside küsimustiku läbiviimine iga kolme aasta 
järel  

        X   X 

 
 

 Türi vallas on sportlasi, võistkondi, spordiklubisi ja spordialasi, kes suudavad olla sportlikus konkurentsis  
edukad vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.  

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Täiendavate toetusvõimaluste leidmine tipptasemel sportlaste 
ja võistkondade ning nende treenerite toetamiseks 

X 
 

X X X X 

Tulemuslikkusel põhinev sportlaste ja treenerite tunnustamine 
ja toetamine  

X X X X X 

Valla sportlaste spordisaavutuste järjepidev kajastamine 
kohalikus meedias ja TSKLi kodulehel  

X X X X X 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Türi vallas toimuvad üleriigilise tähtsusega spordisündmused ja erinevate spordialade treeninglaagrid 
 

Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Kaasaegsete ja hästi hooldatud spordibaaside olemasolu ning 
koostöö klubie ja spordiala liitudega üleriigiliste võistluste 
korraldamise 

X 
 

 

X X X X 

Koostöö ja toetus Türi vallas juba toimuvate üleriigiliste 
võistluste jaspordisündmuste jätkumiseks ja arenguks (Paide-
Türi rahvajooks, Türi-Tori kiirlaskumine, murutraktorite 
ralli/EMV, …) 

X X X X X 

Koostöös vallaga treeninglaagrite majutusvõimaluste 
lahendamine  

X X X X X 

Koostöös koolidega treeninglaagrite toitlustamisvõimaluste 
korraldamine 

X X X X X 

 
 

 Türi Spordiklubide Liit on usaldusväärseks partneriks Türi vallale ja TSKLile on jätkuvalt usaldatud  
halduslepingu alusel Türi valla sporditegevuse korraldamine. 

 
Tegevus 2021 2022 2023 2024 2025 

Korrektne ja avatud koostöö Türi vallaga  X X X X X 

Osalemine Türi valla arengukava spordi ja terviseedenduse 
osade koostamisel ja täiendamisel. 

X X X X X 

TSKLi ja Türi valla vahelise uue halduslepingu sõlmimine   X   

 
 
 
Kinnitatud  TSKLi üldkoosolekul 26.05.2021



 


