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Harjumaa Spordiliidu missioon 

Harjumaa Spordiliit on maakonna spordielu 
korraldaja ning traditsioonide hoidja.  
 
Spordiliidu tegevus on suunatud kõikidele maakonna elanikele, 
kes soovivad spordielust osa saada. 
 
Erinevate võimaluste loomisel ja sündmuste korraldamisel on 
oluliseks partneriks klubid, seltsid ja teised spordivaldkonna 
ühendused ning kohalikud omavalitsused, kelle jaoks on 
Spordiliit maakonnas (nii sündmuste korraldamisel kui ka 
taristu edendamisel), keskne koordinaator, nõustaja ja 
infopunkt. 



Tulevikupilt 2020 
• Organisatsioonina on Harjumaa Spordiliit maakonnas oma valdkonna 

keskne katusorganisatsioon. Spordiliidu egiidi all toimuvad 
sündmused kannavad endas kindlat kvaliteeti ning välja on kujunenud 
standardid, mille hoidmine tagab nende ettevõtmiste kõrge taseme. 
Harjumaa Meistrivõistlused on Eesti ühed paremini korraldatud 
maakondlikud spordisündmused, kusjuures osalemiste arv püsib 
stabiilselt üle 12 000 aastas.   

• Spordiliit suudab olla sisukas partner paljude spordialade eestvedajatele ja 
harrastajatele ning teeb spordielu korraldamisel kohalike omavalitsustega igakülgset 
koostööd. Maakonnas harrastatavate alade spekter on lai ning mitmekesine. Spordiliit 
toetab igati vabakonna panust spordielu korraldamisel ja seob erinevad 
spordiühendused koostoimivasse võrgustikku. Lisaks võistluste algatamise ja 
läbiviimisega seotud tegevustele on Spordiliidul oma roll ka arutelude algataja, kohaliku 
elu edendaja ning valdkonnas silma paistnud inimeste tunnustajana. 
 

• Spordiliidul on tihe koostöö maakonna koolidega. Kõik üldhariduskoolid on Spordiliidu 
partneriteks ning õpilaste osavõtt korraldatud võistlustest püsib ühtlasel 
tasemel. Koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja kohalike oma- 
valitsustega on leitud lahendused transpordiga seotud probleemidele.  



Hetkeolukorra 

ülevaade 



Olulisemad statistilised näitajad 

Näitaja Allikas 

Harjumaa Spordiliidu liikmete arv 77 HSL-i liikmete nimekiri 

Harjumaal tegutsevate 
spordiklubide/harrastajate arv 

261/ 
11 692 Spordiregister 

Harjumaa elanike arv (va Tallinn) 152 540 Siseministeerium (01.01.2014 seisuga) 

Harjumaa haldusüksuste arv (sh Tallinn) 23 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu 

Harjumaa üldhariduskoolide arv 60 Harju Maavalitsus 

 

seisuga 01.01.2014 



Ülevaade Harjumaa Spordiliidu rahastamisest 
2011-2013 

 

Allikas 2011 2012 2013 

Harjumaa Omavalitsuste Liit 63 360 66 176 63 360 

Kultuuriministeerium / Harju 
Maavalitsus 

33 588 34 096 34 479 

Eesti Koolispordi Liit 7 830 7 530 7 030 

Kultuuriministeerium 19 174 19 174 26 000 

EMSL Jõud 2672 2302 2267 

Projektitoetused 11 761 11 750 12 320 

Muud tulud 0 1 708 1 365 

KOKKU: 138 385 142 736 146 821 



Seesmised tugevused 

• Spordiliidul on välja kujunenud oma kindel roll 
maakonna sporditegevuste korraldamisel. 

• Eelarveseis on püsinud stabiilsena, olemas on ühe-aastase 
ajaraamiga detailne tegevuskava.  

• Kavandamise võimekus on hea – selle tunnuseks on toimiv 
kalenderplaan ja võimekus korraldada erineva tasemega võistlusi. 

• Spordiliidul on olemas hea töökeskkond ja vajalik tehniline 
varustatus (nii kontori ja side kui ka võistluste teenindamise osas).  

• Spordiliit on koolituste korraldaja ja nõuandja.  
• Organisatsioonil on oma tugevad traditsioonid ning selle 

tegevus pole mõjutatud päevapoliitikast.  



Seesmised nõrkused 

• Liikmete passiivne osalemine otsustusprotsessides, 
panustab alla 50% liikmetest. 

• Liikmete üldine arengutase on ebaühtlane, napib nii eestvedajaid 
kui ka finantse. Vajaka jääb teadmistest ja oskustest näiteks 
raamatupidamise ja asjaajamise ning IT-valdkondades. 

• Liikmeskond pole täielikult korrastatud, palju on igapäevaselt 
mittetegutsevaid spordiklubisid.  

• Vähemharrastatavate spordialadega on kontakt pigem nõrk.  
• Vajadus on enamate arutelude järele (nt spordialade sektsioonide 

töö järjepidev korraldamine jms). 
• Valdkonna inimeste tunnustamine väärib rohkem tähelepanu.  
• Sporditöötajate töötasud pole valdavalt 

konkurentsivõimelised.  
 



Välised võimalused 
• Harrastus- ja tervisesport on populaarne ning pakub inimestele 

jätkuvalt suurt huvi. harrastatakse väga erinevaid spordialasid.  
• KOV-de poolt tuleva rahastamise trend on olnud stabiilne. Olemas on positiivne 

foon, et alustada HOL-ga läbirääkimisi näiteks pikemaajaliste rahastamiskavade 
loomiseks. 

• Erasektori panus maakonna arendamisesse ning sealhulgas ka sporti on kasvamas 
(näiteks projektid Paldiskis, Maardus jm). Sponsorluse tähtsus ja maht kasvab.  

• Liikmetele on kättesaadavad erinevad välisfinantseerimise vahendid ja 
regionaaltoetused (LEADER jms).   

• Veeb ning IT-valdkond laiemalt pakub kiiremaid ja suurema kasutajamugavusega 
võimalusi nii info jagamiseks kui ka töökorralduses üldisemalt. 

• Tänu uuenenud sporditaristule ja erinevatele sündmustele on noorte kaasamiseks 
tekkinud uusi võimalusi. 

• Vabakonna üldine aktiivsus on tõusuteel ning see avaldab mõju ka 
spordivaldkonnale. 

• Seoses uute asumite kiire arenguga suureneb nendepoolne 
nõudlus ka spordielu suhtes. 



Välised ohud 
• Olemas on risk, et muutuvad strateegilised alused, 

mille põhjal spordivaldkonda rahastatakse 
(nt HOL prioriteedid koolispordi sündmuste vms toetamisel). 
Valdkond sõltub suurel määral ühe-aastastest rahastamisotsustest ning 
pikemaajalisi plaane on keeruline kavandada.  

• Kohalikud omavalitsused ei oma kohustust kultuuri ja sporti toetada. Mõned 
omavalitsused näevad spordi toetamise vajadusi kitsalt mõne kindla spordiala 
vaates ning see võib vähendada mitmekesisust ning kaasatust.  

• Spordiliikumise kandepind sõltub olulisel määral KOV-de võimekusest 
muutuvas finantskeskkonnas toime tulla. Näiteks kõrged transpordikulud 
kitsendavad koolide võimalusi spordielus osalemisel. 

• Konkurents noorte koolivälisele ajale on väga tihe ning kuna spordi 
harrastamine nõuab järjekindlust ja motivatsiooni, on risk minna kergema 
vastupanu teed. Noorte osalemine võistlustel sõltub suurel määral õpetajate 
teadlikkusest ja võimekusest ning seda on faktorit on keeruline 
millegi muuga tasakaalustada. 



2014-2017 
eesmärgid 

 

& olulisemad 
tegevused 



Võistluste korraldamine 

EESMÄRK 1: 
Harjumaal toimuvad regulaarselt maakondlikud ning  

koolidevahelised meistrivõistlused. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 HSL poolt korraldatavatel võistlustel on aastas 

vähemalt 12 000 osalust.  
 



Võistluste korraldamine 

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 
Harjumaa Meistrivõistluste 
(HMV) iga-aastane 
kavandamine. 

Kalenderplaan 
valmib iga 

aasta jaanuaris 

Ette on valmistatud 
Harjumaa MV alade loend 
ning võistluste juhendid. 

2 Harjumaa Meistrivõistluste 
läbiviimine. Pidev 

Iga-aastased võistlused on 
vastavalt tegevuskavale ellu 
viidud. 

3 Koolidevaheliste 
meistrivõistluste läbiviimine. Pidev 

Kaasatud on vähemalt 
70 % koolidest, võistlused 
on vastavalt juhenditele 
läbi viidud. 



Võistluste korraldamine 

EESMÄRK 2: 
Aastal 2016 toimuvad esimest korda suvised 

Harjumaa Mängud. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 Uus maakondliku haardega võistlus on kvaliteetselt ette 

valmistatud ja läbi viidud. 
 



Võistluste korraldamine 

Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 Harjumaa Mängude põhimõtete 
väljatöötamine. 2014 Kirjeldatud on mängude 

eesmärk ja sisu. 

2 
Juhendite väljatöötamine, 
eelinfo jagamine ja võistluste 
tutvustamine. 

2015 

Koostatud on vajalikud 
juhendid. Võimalikud 
osalejad on saanud eelinfo 
mängude toimumise, sisu 
ning ajakava kohta. 

3 Suviste Harjumaa Mängude 
läbiviimine. 2016 

Esimesed Harjumaa 
Mängud on kvaliteetselt läbi 
viidud. 

4 Talviste Harjumaa Mängude 
ettevalmistamine. 2017 

Kirjeldatud on talviste 
mängude sisu ja koostatud 
on vastavad juhendid. 



Koolitustegevus 

EESMÄRK 1: 
Aastal 2015 toimub Harjumaa Spordiliidu eestvedamisel 

maakondlik Vaba Aja Foorum. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 Spordiorganisatsioonide ja KOV-de osalemine ning panus Vaba 

Aja Foorumi elluviimisel. 
 



Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 
Foorumi kontseptsiooni 
koostamine ja sisuline 
ettevalmistamine. 

2014 Kirjeldatud on Foorumi eesmärk 
ning sisuteemad. 

2 
Teavitus- ja 
kaasamistegevused 
maakonnas. 

2015 
Foorumi idee elluviimisesse on 
kaasatud  KOV-d ja 
(spordi)organisatsioonid. 

3 Vaba Aja Foorumi 
läbiviimine. 2015 

Maakonna spordielule ja 
erinevatele vaba aja tegevustele 
keskenduv foorum on kvaliteetselt 
läbi viidud. 

4 Jätkutegevuste 
kavandamine. 2016 

Läbi on kaalutud kava jätkata 
foorumite korraldamist üle aasta 
(otsus 2017 aasta foorumi 
korraldamise kohta). 

Koolitustegevus 



Koolitustegevus 

EESMÄRK 2: 
Harjumaa Spordiliit korraldab või vahendab oma liikmete jaoks 

ühe aasta jooksul vähemalt kaks nende koolitusvajadusest 
lähtuvat koolitust. 

SOOVITUD TULEMUS: 
Liikmete tagasiside toimunud koolitustele. 



Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 
Koolituste eelinfo 
koostamine tegevuskava 
osana. 

Iga aasta 
jaanuariks 

Liikmeid on teavitatud iga-aastasest 
koolituskalendrist. 

2 Koostöö kavandamine teiste 
koolitusorganisatsioonidega. Pidev 

Liikmetel on lisaks HSL-i 
koolituskalendri sündmustele 
suurem ligipääs ka teiste 
korraldajate koolitustele. 

Koolitustegevus 



Spordielu korraldamine 
& arendustegevused  

EESMÄRK: 
Harjumaa Spordiliit on valdkondlike arutelude ja algatuste 

eestvedaja. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 Koostööpartnerite tagasiside HSL-i tegevusele. 

 



Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 Arutelude korraldamine 
spordialade sektsioonides. 2014 / pidev 

Koostatud on ühe-aastane arutelude 
ajakava ning sõnastatud on iga 
kohtumise peamised eesmärgid. 

2 
Korrapärased kohtumised KOV-
de juhtide (sh Tallinna) ning HSL-
i vahel. 

Pidev 
HSL algatab omalt poolt maakonna 
omavalitsustega kohtumisi kohaliku 
spordielu teemade arutamiseks. 

3 Võimaluste kaardistamine 
erasektori laiemaks kaasamiseks.  2015 

Läbi on analüüsitud erasektori ootused 
ning ühised huvid spordiellu 
panustamisel. 

4 Välisrahastu projektide 
nõustamine. Pidev 

HSL nõustab võimalike koostööprojekte, 
mille eesmärgiks on terviseradade ja 
liikumispaikade rajamine. 

5 Tunnustamise põhimõtete 
täiendamine. 2014 HSL tunnustab lisaks varasematele 

kategooriatele ka spordielu toetajaid. 

6 Koostöö tihendamine 
Paraolümpiakomiteega.  2014 Kaardistatud on võimalikud 

koostöökohad.  

Spordielu korraldamine 
& arendustegevused  



EESMÄRK 1: 
Aastaks 2016 on 2/3 Harjumaa omavalitsustest 
Harjumaa Spordiliidu toetajaliikmed / liikmed. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 Spordiliidu liikmelisus on korrastatud. 

Koostöö liikmetega, nõustamine,  
rahastamise korraldamine 



Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 

Arutelude läbiviimine 
määratlemaks KOV-de huvi ja 
võimalused HSL-i strateegia ja 
tegevuste kujundamisel. 

2014 

Selgitatud on võimalikud 
üldpõhimõtted, millele 
toetudes saavad HSL ja 
omavalitsused (sh HOL 
kaudu) koostööd teha. 

2 

Läbirääkimised Harjumaa 
omavalitsustega eesmärgiga 
asuda HSL-i toetajaliikmeks / 
liikmeks. 

2015 

Pöördutud on kõikide 
maakonna omavalitsuste 
poole, et arutleda ühiste 
huvide ning ootuste teemal. 

3 Liikmete nimekirja üldine 
korrastamine. 2014 

HSL-i liikmete nimekirjas on 
organisatsioonid, kellel on 
oma tegevuse kaudu seos 
Spordiliidu eesmärkidega. 

Koostöö liikmetega, nõustamine,  
rahastamise korraldamine 



EESMÄRK 2: 
 Spordiliit on oma liikmetele usaldusväärne partner. 

SOOVITUD TULEMUS: 
 Liikmete tagasiside Spordiliidu tegevustele. 

Koostöö liikmetega, nõustamine,  
rahastamise korraldamine 



Olulisemad tegevused Tähtaeg Tulemus  

1 Liikmete ootuste kaardistamine 
(sh koolitusvajadus) 2014 

HSL on kirjeldanud oma 
liikmete Spordiliitu kuulumise 
peamised ootused ja huvid. 

2 Harjumaa spordiklubide 
nõustamine. Pidev Harjumaa spordiklubid saavad 

vajadusel nõu. 

3 Tagasiside kogumine HSL 
tegevuse kohta  Kord aastas 

Üks kord aastas kogutakse 
kokku liikmete tagasiside HSL-
i algatatud ja ellu viidud 
tegevuste kohta. 

4 HSL veebi arendamine ja 
kaasajastamine 2014 Avatud on uuendatud veeb. 

Koostöö liikmetega, nõustamine,  
rahastamise korraldamine 



Eelarve prognoos 

2014-2017 



Tulude prognoos 

TULUDE PROGNOOS 2014 2015 2016 2017 

Kultuuriministeerium 65 000 65 000 65 000 70 000 

Harjumaa Omavalitsuste Liit 70 000 70 000 70 000 70 000 

Projektitoetused 13 000 15 000 15 000 15 000 

Eesti Koolispordi Liit 7 500 8 000 8 000 8 500 

EMSL „Jõud" 1 500 2 000 2 000 2 500 

Muud laekumised 3 000 3 000 5 000 5 000 

KOKKU:  160 000 163 000 165 000 171 000 



Kulude prognoos 

KULUDE PROGNOOS 2014 2015 2016 2017 

Põhitegevus 
• maakonna meistrivõistlused 
• koolidevahelised meistrivõistlused 
• põhikoolidevahelised võistlused 
• TV 10 olümpiastarti võistlused 
• liikumisharrastuse programm 
• spordipäevad 

72 223 72 500 79 500 82 000 

Võistlused väljaspool Harjumaad 10 000 10 000 10 000 10 000 
Eestimaa Spordimängud 5 000 5 000 0 0 
Harjumaa I Suvemängud 5 000 5 000 5 000 0 
Eestimaa Talimängud 1 000 1 000 1 000 5 000 
Vaba Aja Foorum 2 000 2 000 0 2 000 

Seminarid, koolitused, lähetus- ja esinduskulu, 
majanduskulud jms. 

12 462 12 500 12 500 13 000 

 Tugikulud (sh palgafond) 52 315 55 000 57 000 59 000 
KOKKU: 160 000 163 000 165 000 171 000 



Aitäh! 

Allan Kiil 
Harjumaa Spordiliit 
Juhatuse esimees 


