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PÄRNUMAA SPORDILIIT

Pärnumaa Spordiliit (lühend PSL) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik 

ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud liikumisharrastusele ja selleks tingimuste loomisele Pärnumaal. 

PSL ühendab Pärnumaal tegutsevaid ühendusi ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku 

spordiliikumise koordineerimiseks.

PÄRNUMAA SPORDILIIDU TEGEVUSED: 

● liikmete huvide esindamine ja kaitsmine erinevates kohalikes, maakondlikes ja riiklikes organisatsioonides

● rahvusliku olümpiakomitee liikmena maakonna spordi esindamine

● sporditegevuse koordineerimine Pärnumaal: maakonna meistrivõistluste reguleerimine, spordi- ja 

liikumisürituste toetamine, liikumisharrastuse edendamine

● koostöö võimendamine teiste spordiorganisatsioonide, riigiasutuste, KOVide, äri-ning muude ühingute ja 

üksikisikutega;

● spordi- ja liikumisharrastuse edendamisel silma paistnud isikute ja organisatsioonide tunnustamine ja 

toetamine

● spordialase informatsiooni kogumine ja selle leviku korraldamine;

● spordiliikumise toetamiseks loodud organisatsioonide tegevuse võimendamine;

● liikmesklubide esindajatele koolitus- ja arenguvõimaluste loomine.

Seisuga 01.04.2022 on Pärnumaa Spordiliidul 73 liiget. 

Arvestades Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja spordiklubide arvu, on arengukava koostatud eeldusel, et 

spordiliidus töötab 2024. aastaks 3 töötajat.

ARENGUKAVAS KASUTATUD LÜHENDID
● KOV - kohalik omavalitsus
● LV - linnavalitsus
● Jõulumäe TSK - Jõulumäe Tervisespordikeskus
● POL - Pärnumaa Omavalitsuste Liit
● SAPA - SA Pärnumaa Arenduskeskus
● EMSL Jõud - Eestimaa Spordiliit Jõud
● EOK - Eesti Olümpiakomitee
● KuM - Kultuuriministeerium
● TLÜ - Tallinna Ülikool
● TÜ - Tartu Ülikool
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PÄRNUMAA SPORDILIIDU 

MISSIOON

Pärnumaa Spordiliit on Pärnumaa 
liikumisharrastuse ja spordi 

kompetentsikeskus.

Selgitus:
Pärnumaa Spordiliit (PSL) on maakondlik kompetentsikeskus, kuhu 
koondubliikumisharrastuse ja spordiga seotud info maakonnas ning kust 
paljud erinevad osapooled (nii spordiklubid, treenerid, kohalikud 
omavalitsused, riiklikud organisatsioonid, koolisport jpt) saavad vajaminevat 
infot ja tuge

PSL tegeleb liikumisharrastuse ja spordi arendamisega kogu maakonnas - 
peab silmas erinevate asulate ja maakonna vajadusi tervikuna ning aitab 
erinevatel partneritel (spordiklubid, KOVid jt) planeerida liikumisharrastuse ja 
spordiga seotud tegevusi selliselt, et see võtaks võimalikult laiemalt arvesse 
nii maakonna elanike ootuseid kui ka riiklike suundumusi.
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PÄRNUMAA SPORDILIIDU 

VISIOON

Pärnumaa inimesed on Eesti 
keskmisest liikuvamad. 

Selgitus:

Pärnumaa Spordiliidu (PSL) visioon aastaks 2027 on, et Pärnumaa inimesed 
on Eesti keskmisest liikuvamad (Tervise ja heaolu ülevaate  andmete baasil*).
Selle saavutamise jaoks on PSL seadnud 5 strateegilist arengusuunda: 
● Tugeva kohaliku spordialase kompetentsi loomine ja maakondliku 

koostöö arendamine 
● Partnerlussuhete arendamine riiklikul ja maakondlikul tasandil
● Spordiinfo kättesaadavuse tõstmine ja info liikumise sujuvus 

spordiklubide jaoks
● Liikumisharrastuse populariseerimine Pärnumaal
● Organisatsiooni võimekuse tõstmine

*Maakondade tervise ja heaolu võrdlustabel  (Tervise Arengu Instituut). Hinnangu aluseks on näitaja nr. 25: “Tervisespordi harrastamine 
(16–64a) (%)”. 
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SPORDILIIDU 
STRATEEGILISED ARENGUSUUNAD KUNI 2027

Ehk teemad, millega me suures pildis tegeleme. Need jaotuvad omakorda 
täpsemateks eesmärkideks ja tegevusteks.

Tugeva kohaliku spordialase 
kompetentsi loomine ja maakondliku 

koostöö arendamine 

Arendame suhtlusvõrgustikku Pärnumaa 
valdade ja Pärnu linna spordiametnikega, et 

toetada ning samas olla kaasatud ja 
informeeritud omavalitsuste spordi- ja 

liikumisharrastuse juhtimisse. Arendame 
ühiselt maakonnaülest spordivaldkonna 

tegijate tunnustussüsteemi. 

Partnerlussuhete arendamine riiklikul 
ja maakondlikul tasandil

Arendame koostöösuhteid ja koostöövorme 
Kultuuriministeeriumi, üleriigiliste 

spordiorganisatsioonide, maakondlike 
spordiliitude ja maakonnaüleste 
organisatsioonidega, et muuta 

liikumisharrastuse areng koostöö abil 
mõjusamaks ja ressursitõhusamaks. 

Spordiinfo kättesaadavuse tõstmine ja 
info liikumise sujuvus spordiklubide 

jaoks

Loome kesksed infosüsteemid, mis muudavad 
spordiklubidele ja teistele valdkonnas 

tegutsejatele hõlpsasti kättesaadavaks info 
rahastusvõimaluste, spordiürituste, vahendite 

ja abi pakkuvate treenerite, kohtunike ja 
vabatahtlike kohta. Toetame spordiklubide 

igakülgset arengut. 

Liikumisharrastuse populariseerimine 
Pärnumaal

Aitame koostöös omavalitsuste, koolide ja 
spordiklubidega korraldada spordiüritusi, 

demoüritusi ja kampaaniaid, millega 
populariseerida erinevaid spordialasid ja 

innustada Pärnumaa inimesi rohkem liikuma. 

Organisatsiooni võimekuse tõstmine

Arendame PSLi kui organisatsiooni, et tõsta selle võimekust seista spordiklubide 
huvide eest riiklikul ja kohalikul tasandil ning toetada Pärnumaa spordivaldkonna 

tegutsejaid. Kasvatame PSL liikmeskonda
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Arengusuund 1.
Tugeva kohaliku spordialase 
kompetentsi loomine ja 
maakondliku koostöö 
arendamine 

Arendame suhtlusvõrgustikku Pärnumaa valdade ja Pärnu linna 
spordiametnikega, et toetada ning samas olla kaasatud ja 
informeeritud omavalitsuste spordi- ja liikumisharrastuse 

juhtimisse. Arendame ühiselt maakonnaülest spordivaldkonna 
tegijate tunnustussüsteemi.

Eesmärk 1. PSL on kaasatud Pärnumaa omavalitsuste spordijuhtimisse. 

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Pärnumaa kohalike omavalitsuste arv, mille linna- või vallavalitsuse 
erinevates spordivaldkonna komisjonide koosseisudes on PSL 
esindaja

2 5

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Ettepanekute tegemine Pärnumaa  KOVidele, et tagada PSLi esindatus 
omavalitsuse erinevates tervise- ja spordivaldkonna komisjonide 
koosseisudes (nt spordiprojektide komisjon, huvihariduse toetuse komisjon 
jne)

x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOVi juhid

KOVidele sisendi andmine ning selleks vajaliku info kogumine Pärnumaa 
spordiklubidelt

x x x x x

Pärnumaal tegutsevad 
spordiklubid, KOVide 
spordivaldkonna töötajad, 
KOVi juhid

Sporditaristu planeerimiste protsessides osalemine
x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOVi juhid

KOVide arengukavade ja strateegiate koostamise protsessides osalemine
x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOVi juhid

KOVi tervisedenduslikes projektides osalemine (nt tervisetelgid linnade ja 
valdade päevadel) x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, Pärnumaal 
tegutsevad spordiklubid

KOVidele liikumisharrastuse teemadel nõuandvate kogude moodustamine 
vähemalt neljas omavalitsuses x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOVi juhid

Eesmärk 2. Pärnumaa omavalitsuste sporditöötajate vahel toimub pidev koostöö Pärnumaa spordi ja liikumisharrastuse 
terviklikul arendamisel

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- KOVide ja nende sporditöötajatega kohtumiste arv aastas
- Sporditöötajate hinnang valdkondlikule koostööle maakonnas1

20
Koostöö toimib hästi ja 

on tulemuslik

50
Koostöö toimib hästi ja on 

tulemuslik

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

KOVide ja nende sporditöötajate koostööseminaride korraldamine x x x x x KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOV juhid

KOVidele ettepanekute esitamine spordi- ja liikumisharrastus alaste 
toetussüsteemide jaoks x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOV juhid, 
Pärnumaal tegutsevad 
spordiklubid

61 Hinnang antakse kvalitatiivselt kord aastas KOVide koostööseminaride raames



Erinevatele spordi-ja liikumisüritustele inimeste transpordilahenduste (nt 
ühisbussid) arutelude koordineerimine x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, spordiürituste 
korraldajad

Riiklikul ja maakondlikul tasemel spordivaldkonnas sisendi andmiseks 
seisukohtade väljatöötamise protsessi arendamine ja koordineerimine x x x x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOV juhid, 
Pärnumaal tegutsevad 
spordiklubid

Õppereiside korraldamine KOVidele parimate praktikate omandamiseks
x x

KOVide spordivaldkonna 
töötajad

Eesmärk 3. Pärnu linna ja selle osavaldadega planeeritakse ühiselt linna kui liikumistegevuse tõmbekeskuse arengut

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Pärnu linn kaasab oma liikumisharrastuse ja spordi alastesse 
tegevustesse ja otsustesse PSLi2

Jah, kaasab piisavalt Jah, kaasab pidevalt

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Linna spordiasutuste (spordikeskus, spordikool jt) tegevuse toetamine ning 
nendega koostöö tihendamine x x x x x

LV spordinõunik ja 
vastutav abilinnapea, 
Pärnu Spordikooli direktor

Linna toetamine spordimessi ja liikumispäevade läbiviimisel ja arendamisel x x x x x LV spordinõunik, Pärnu 
Spordikooli direktor

Koostöö arendamine osavaldadega, et nende liikumisharrastuse ja 
spordivaldkonna otsustes eksperdina nõu anda ja ettepanekuid teha x x x x x Osavaldade juhid

Pärnu linna sporditurismi arengusse panustamine (kalendrisse üritused, 
sisend linna turismi kodulehele jne.) x x x x x

LV spordinõunik, LV 
turismiarenduse 
peaspetsialist

72 PSL juhatuse/tegevjuhi kvalitatiivne hinnang

Arengusuund 1.
Tugeva kohaliku spordialase 
kompetentsi loomine ja 
maakondliku koostöö 
arendamine 

Arendame suhtlusvõrgustikku Pärnumaa valdade ja Pärnu linna 
spordiametnikega, et toetada ning samas olla kaasatud ja 
informeeritud omavalitsuste spordi- ja liikumisharrastuse 

juhtimisse. Arendame ühiselt maakonnaülest spordivaldkonna 
tegijate tunnustussüsteemi.



Eesmärk 4. Pärnumaal tunnustatakse tegijaid silmapaistvate tulemuste ja tegude eest spordi ja liikumisharrastuste 
valdkonnas.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Keskmine esitatud kandidaatide arv Pärnumaa Spordi “Tähesära” 
erinevates kategooriates

- Pärnumaa KOVid tunnustavad oma noorsportlaseid “Tähesära” 
üritusel

1

1

 3

5

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Valdade tõhusam kaasamine Pärnumaa Spordi Tähesära sündmusele x x x x x KOVide sporditöötajad, 
KOV juhid

Spordi Tähesära sündmuse tunnustuskategooriate arendamine
x x x x x

KOVide sporditöötajad

Spordi Tähesära sündmusele tegijate esitamise suurem turundamine 
(kampaaniad “esita tubli tegija”) x x x x x

KOVide sporditöötajad, 
Pärnumaal tegutsevad 
spordiklubid, kohalikud 
meediakanalid

Spordi Tähesära sündmuse kvaliteedi arendamine (nt auhinnad 
mitmekesisemad - vahendid, sponsorid) x x x x x KOVide sporditöötajad, 

sponsorid
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Arengusuund 1.
Tugeva kohaliku spordialase 
kompetentsi loomine ja 
maakondliku koostöö 
arendamine

Arendame suhtlusvõrgustikku Pärnumaa valdade ja Pärnu linna 
spordiametnikega, et toetada ning samas olla kaasatud ja 
informeeritud omavalitsuste spordi- ja liikumisharrastuse 

juhtimisse. Arendame ühiselt maakonnaülest spordivaldkonna 
tegijate tunnustussüsteemi.



Arengusuund 2.
Partnerlussuhete arendamine riiklikul 
ja maakondlikul tasandil

Arendame koostöösuhteid ja koostöövorme 
Kultuuriministeeriumi, üleriigiliste spordiorganisatsioonide, 

maakondlike spordiliitude ja maakonnaüleste 
organisatsioonidega, et muuta liikumisharrastuse areng koostöö 

abil mõjusamaks ja ressursitõhusamaks. 

Eesmärk 1. PSL koordineerib riiklike liikumisharrastuse alaste eesmärkide täitmist Pärnumaal

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- PSL hinnang, kui hästi riiklikud partnerid PSLi kaasavad riiklikesse 
tegevustesse

Kaasatakse piisavalt Kaasatakse järjepidevalt

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Riiklikele organisatsioonidele sisendi andmine ning selleks vajaliku info 
kogumine Pärnumaa KOVidelt ja spordiklubidelt x x x x x

KuM, EOK, Terviserajad, 
KOVide spordivaldkonna 
töötajad, KOVi juhid, 
spordiklubid

Pärnumaa terviseradade arenduse koordineerimine ja osapoolte 
kokkutoomine x x x

Terviserajad, KuM, KOVide 
spordivaldkonna töötajad, 
KOVi juhid

Koostöös EOK ja spordialaliitudega laste ja noorte liikumisaktiivsuse 
tõstmine läbi erinevate projektide x x x x x EOK, spordialaliidud, 

Pärnumaa koolijuhid

Riiklike kampaaniate ja uuringute kajastamine sihtgruppidele Pärnumaal x x x x x KuM, EOK, Terviserajad

Riiklikele preemiatele ja tunnustustele Pärnumaa kandidaatide esitamine (nt 
EOK aasta sportlane, Kultuurkapitali aastapreemiad) x x x x x EOK, Kultuurkapital, KuM, 

spordiklubid

Spordiklubidele ja KOV töötajatele riikliku esindajaga kohtumise 
korraldamine vähemalt kord aastas x x x x x

KuM, KOVide 
spordivaldkonna töötajad, 
KOVi juhid, spordiklubid

Aktiivne osalemine riigi poolt võimaldatud olulistes tegevustes (nt 
töögrupid, komisjonid, infopäevad) x x x x x KuM, EOK
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Eesmärk 2: Pärnumaa liikumisharrastuse ja spordi arengut koordineeritakse ühiselt PSL, Pärnumaa Arenduskeskuse ja 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- PSL hinnang, kui hästi maakondlikud partnerid PSLi kaasavad 
maakonna tegevustesse

Kaasatakse  piisavalt Kaasatakse järjepidevalt

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Maakondlikule terviseprofiilile sisendi andmine x x x x x POL, SAPA, 

Maakondliku arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” tegevuskava seire ja 
aruandlus (nt iga-aastane sisend tegevuskava täitmisele, arengustrateegia 
uuendamise protsess jne)

x x x x x
SAPA, POL, KOVid

Maakondlikele organisatsioonidele (SAPA, POL) spordi alase sisendi 
andmine ning selleks vajaliku info kogumine Pärnumaa KOVidelt ja 
spordiklubidelt, olulisteks aruteludeks seotud osapoolte kokkukutsumine

x x x x x
SAPA, POL, KOVid, 
spordiklubid

Spordialaste haridusvõimaluste tutvustamise ja laiendamise (nt koolides 
valikainete pakkumine) arutelude kordineerimine x x x x Koolid, spordiklubid, POL, 

SAPA, KuM, KOVid

Eesmärk 3. PSL loob võimalusi organisatsiooni ja liikumisharrastuse arenguks läbi koostöö teiste maakondlike 
spordiliitudega

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Maakondlike spordiliitude ühisprojektide arv, milles PSL osaleb
- PSL hinnang suhtlusele teiste maakondlike spordiliitudega

0
Suhtlus on harv

3
Suhtlus toimib hästi ja 

pidevalt

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Ühiste maakondlike meistrivõistluste korraldamise võimaluste läbi 
rääkimine naabermaakondade spordiliitudega x x x x x Maakondlikud spordiliidud, 

spordiklubid

EMSL JÕUDi ja spordiliitude võrgustiku seminaridel osalemine
x x x x x

Maakondlikud spordiliidud,  
EMSL Jõud, KOVi 
sporditöötajad

Õppereiside korraldamine maakondlikele spordiliitudele parimate praktikate 
õppimiseks x x x Maakondlikud spordiliidud, 

KOVid, spordiklubid

PSL arendusplaanide tutvustamine maakondlikele spordiliitudele leidmaks 
partnereid, kellega koos planeeritud suuremahulisi arendustegevusi ette 
võtta (infosüsteemid jm)

x x
Maakondlikud spordiliidud, 
spordiklubid, KOVid, KuM

Külastuste korraldamine teiste maakondlike spordiliitudega tutvumiseks x x x Maakondlikud spordiliidud
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Arengusuund 2.
Partnerlussuhete arendamine riiklikul 
ja maakondlikul tasandil

Arendame koostöösuhteid ja koostöövorme 
Kultuuriministeeriumi, üleriigiliste spordiorganisatsioonide, 

maakondlike spordiliitude ja maakonnaüleste 
organisatsioonidega, et muuta liikumisharrastuse areng koostöö 

abil mõjusamaks ja ressursitõhusamaks. 



Arengusuund 3.
Spordiinfo kättesaadavuse tõstmine 
ja info liikumise sujuvus 
spordiklubide jaoks

Loome kesksed infosüsteemid, mis muudavad spordiklubidele ja 
teistele valdkonnas tegutsejatele hõlpsasti kättesaadavaks info 

rahastusvõimaluste, spordiürituste, vahendite ja abi pakkuvate 
treenerite, kohtunike ja vabatahtlike kohta. Toetame 

spordiklubide igakülgset arengut.

Eesmärk 1. Olemas on hästitoimiv (IT) lahendus, mis koondab spordiklubide jaoks olulist infot.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Infosüsteemi (IT)lahendus on olemas ja kasutuses 
- Rahulolu lahendusega spordiklubide hulgas (skaalal 1-10)

Ei
(Ei kehti)

Jah
7.5

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Spordiklubide poolt väljatoodud IT arendusvajaduste süstematiseerimine (nt 
millised funktsioonid ja andmed peavad ühilduma) mh: x x x x x Spordiklubid, IT-partnerid, 

KOVid, EOK, KuM

Spordisündmuste kalendrite ühilduvuse (KOV kalendrid, Liigume.ee 
kalender jne) vajadused x x x x x KOVid, EOK, spordiklubid

Spordiregistri info ja statistika, selle jaotumise ja ühildumise 
vajadused teiste süsteemidega x x x EOK, KuM, spordiklubid

Vabatahtlike ja kohtunike registri olemasolu ning nendes loetletud 
isikutega kontakteerumise võimaluste vajadused x x x x x KOVid, koolid, 

spordiklubid, IT-partnerid

Spordiinventari ja sündmuskorraldusvahendite laenutamise ja 
jagamise vajadused x x x x x KOVid, spordiklubid, 

IT-partnerid

Spordisündmuste kalendrite ühilduvuse koordineerimine partneritega 
(riiklikud, KOVid) x x x x x KOVid, EOK, spordiklubid

Spordiregistri arenguvajaduste osas sisendi andmine riiklikele partneritele x x x EOK, KuM, spordiklubid

Võimaliku ja olemasoleva info uuendamine PSL kodulehel (nt kontaktid, 
võmalused jms) x x x x x KOVid, koolid, 

spordiklubid, IT-partnerid

Registrite loomine PSL kodulehele (inventar, kohtunikud, vabatahtlikud) x x x x x KOVid, koolid, 
spordiklubid, IT-partnerid
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Eesmärk 2. Pärnumaa Spordiliidu liikmed on kursis oluliste arengutega riigis ja KOV tasandil ning arenevad ise aktiivselt, 
et vastata oma liikmete ootustele ja laiematele trendidele.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- PSL infokirjade väljasaatmise arv
- Arendustegevustes osalemiste arv liikmesklubi kohta
- PSLi kasutamine nõuandva organina liikmesklubide poolt

8x aastas
50% klubidest 2x aastas

Vähemalt 30x aastas

12x aastas
70%klubidest 2xaastas
Vähemalt 50x aastas

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Klubidelt vajaduste ja arengusoovide sisendi kogumine ja selle esindamine 
KOVis, maakondlikult ja riigis x x x x x KOVid, KuM, EOK, POL, 

SAPA, liikmesklubid 

Infokirjade saatmine klubidele KOV ja riikliku tasandi arengute 
tutvustamiseks,  harrastajatega tegelemisele mõeldud info ja kampaaniate 
vahendamiseks jm info jagamiseks

x x x x x
Spordiklubid, KOVid

Spordiklubide võimekuse kasvatamine erinevatel viisidel, näiteks:
- koolitused (vahendamine ja korraldamine);
- mentorprogrammid;
- tugi võistluste korraldamisel;

tugi projektide kirjutamisel;
- demopäevadel osalemise võimaldamine jmt. 

x x x x x

Spordiklubid

Treenerite ja järelkasvu info vahendamine (kus on vaja, kus on vabu kohti, 
kes otsib jne) x x x x x Spordiklubid, KOVid, EOK, 

alaliidud

Spordiklubide jätkusuutlikkuse arendamine läbi PSL poolt antavate rahaliste 
toetuste abil (mh toetuse summa jätkusuutlik tõstmine) x x x x x Spordiklubid, POL, PLV, 

KuM
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Arengusuund 3.
Spordiinfo kättesaadavuse tõstmine 
ja info liikumise sujuvus 
spordiklubide jaoks

Loome kesksed infosüsteemid, mis muudavad spordiklubidele ja 
teistele valdkonnas tegutsejatele hõlpsasti kättesaadavaks info 

rahastusvõimaluste, spordiürituste, vahendite ja abi pakkuvate 
treenerite, kohtunike ja vabatahtlike kohta. Toetame 

spordiklubide igakülgset arengut.



Arengusuund 4.
Liikumisharrastuse 
populariseerimine Pärnumaal

Aitame koostöös omavalitsuste, koolide ja spordiklubidega 
korraldada spordiüritusi, demoüritusi ja kampaaniaid, millega 

populariseerida erinevaid spordialasid ja innustada Pärnumaa 
inimesi rohkem liikuma.

Eesmärk 1: Tervisesporti harrastavate inimeste osakaal on Pärnumaal on tõusnud 60%ni.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Tervisespordi harrastamine Pärnu maakonnas (16–64a) (%) 56,7% 60%

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

Kogupere liikumispäevade korraldamine (koostöös Jõulumäe TSK, 
spordiklubide  ja KOVidega) x x x x x Jõulumäe TSK, KOVid, 

spordiklubid

Terviseradade tihedam propageerimine ja kasutamine erinevate tegevuste 
jaoks (kampaaniad, tervisepäevad jne) x x x x x Jõulumäe TSK, KOVid, 

spordiklubid, sponsorid

Koostöö ettevõtete ja Eesti Firmaspordiliiduga töökohaspordi tegevuste 
elluviimiseks x x x x x

Eesti Firmaspordi Liit, 
kohalikud ettevõtted ja 
asutused

Jõulumäe tervisespordikeskuse võimaluste tulemuslikum kasutamine 
liikumisharrastuse edendamiseks ja tutvustamine laiemale ringkonnale x x x x x Jõulumäe TSK, KOVid, 

spordiklubid

Erivajadustega inimeste liikumisharrastusvõimaluste arendamine x x x x x KOVid, spordiklubid

PSL algatatud ja väljatöötatud kampaaniate arendamine (nt Hüppa 
Sadulasse jne) x x x x x Sponsorid
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Arengusuund 5.
Organisatsiooni võimekuse 
tõstmine

Arendame PSLi kui organisatsiooni, et tõsta selle võimekust 
seista spordiklubide huvide eest riiklikul ja kohalikul tasandil 

ning toetada Pärnumaa spordivaldkonna tegutsejaid. Kasvatame 
PSL liikmeskonda.

Eesmärk 1: 70% Pärnumaal aktiivselt tegutsevatest spordiklubidest on Pärnumaa Spordiliidu liikmed.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- PSL liikmete arv (spordiklubid) 73 90

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

PSL tegevuse jooksev tutvustamine mitteliikmetest klubidele (nt koolitused, 
demopäevad) x x x x x Mitteliikmed spordiklubid

Infopäevade korraldamine mitteliikmetest klubidele 1 kord aastas x x x x x Mitteliikmed spordiklubid

Eesmärk 2. PSL on maakonna kompetentsikeskus, kust kõik osapooled saavad olulist ja vajalikku infot (KOVid, 
spordiklubid, treenerid jpt).

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Partnerite hinnang koostööle4 Koostöö on olemas, kuid 
võiks olla tulemuslikum

Koostöö toimib hästi ja on 
väga tulemuslik

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

PSL kodulehe hoidmine värske ja ajakohasena, et see sisaldaks kogu 
vajalikku infot x x x x x

KOVid, spordiklubid, KuM, 
EOK, POL, SAPA, Jõulumäe 
TSK

PSL kodulehel toodud tööriistakasti (registrid, abivahendid, juhendid jms) 
hoidmine ajakohase ja kasulikuna x x x x x Spordiklubid

PSLi kui organisatsiooni juurde koonduvad ka teised maakonnas tegutsevad 
MTÜd oma kompetentsiga, et ühendada võimalikult palju spordi ja 
liikumisharrastusega tegelevaid teadmisi ja ressursse kokku

x x
Spordiklubid, spordiliidud

Võimalusel koolispordiga tegelevate organisatsioonide koostöö tihendamine 
või ühinemine x

MTÜ Pärnumaa Koolisport, 
koolid, PLV, Pärnu 
Spordikool

PSLi huvikaitsealaste teadmiste ja oskuste tõstmine (nt läbi koolituste, 
arenguprogrammide jms) x x x x x KuM, EOK, TLÜ, TÜ

144  Partnerite kvalitatiivne hinnang kord aastas koostöökohtumise käigus



Arengusuund 5.
Organisatsiooni võimekuse 
tõstmine

Arendame PSLi kui organisatsiooni, et tõsta selle võimekust 
seista spordiklubide huvide eest riiklikul ja kohalikul tasandil 

ning toetada Pärnumaa spordivaldkonna tegutsejaid. Kasvatame 
PSL liikmeskonda.

Eesmärk 3. PSL on jätkusuutlik organisatsioon.

Mõõdikud: Algtase 2023 Sihttase 2027

- Töötajate arv 1 3

Tegevused: 23 24 25 26 27 Kaasatud osapooled

PSLi sõltuvuse vähendamine projektirahastusest ja stabiilsemate 
rahastusallikate leidmine x x x x x KOVid, POL, KuM

Võimalusel rahastuse raamlempingute sõlmimine KOVide ja KuMiga x x x x x KOVid, KuM

Juhatuse koosseisu valimine selliselt, et selles oleks esindatud võimalikult 
paljud maakonna KOVid ja ka Pärnu linna osavallad x KOVid, spordiklubid

Uue spetsialisti palkamiseks rahastusvõimaluste leidmine ja spetsialisti 
palkamine x KOVid, KuM, POL

Kommunikatsiooni (sh kodulehe, sotsiaalmeedia) ja IT-lahendusi 
koordineeriva spetsialisti palkamiseks rahastusvõimaluste leidmine ja 
spetsialisti palkamine

x
KOVid, KuM, POL

Töötajate motivatsioonisüsteemi arendamine (preemiad, stabiilne palgatõus 
jne) x x x x x PSL rahastajad
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Lisa 1. Hetkeolukord ja läbiviidud kaasamisprotsess

Arengukava koostamiseks viidi läbi 6 kaasamisseminari ja 3 küsitlust erinevate sihtgruppidega: 

● PSL liikmesorganisatsioonidest spordiklubid

● Pärnumaa valdade vallajuhid ja spordiametnikud/töötajad

● Pärnu linna spordiametnikud ja vallajuhid

● Teiste maakondade spordiliidud

● Riiklikud spordivaldkonna partnerid ja Kultuuriministeerium

● Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit

● Mitteliikmetest Pärnumaa spordiklubid

● PSL spordisündmustel osalejad

MIS VAJAB ARENDAMIST VÕI JÄTKUVAT TOETAMIST …

… Pärnumaa spordiklubide vaatest?

● Spordisündmuste toimumise kohta ei ole Pärnumaal keskset infokanalit, kuhu kõikide sündmuste info kokku 

koondatakse ja millest oleksid ka kõik teadlikud. Sündmuste kohta peab praegu infot väga paljudesse 

erinevatesse kanalitesse esitama.

● Spordisündmustele on keeruline leida vabatahtlikke appi, abiks oleks vabatahtlike registri loomine ja  

vabatahtlikkuse propageerimine 

● Treeneritele ja klubide eestvedajatele on raske järelkasvu leida, potentsiaalseid uusi töötajaid on Pärnumaal 

vähe. Puuduvad süsteemid, kuidas piirkondlikult järelkasvu spordivaldkonna töötajaskonnale tekitada. 

● Luua infosüsteem, mille abil saaks ka teistelt spordialadelt abitreenereid ja kohtunikke palgata suuremateks 

võistlusteks ja laagriteks. 

● Spordiala ja spordiklubide tutvustamiseks korraldada keskselt koordineeritud turundus- ja tutvustusüritusi 

(eriti noorte seas).  

● Ressursside kokkuhoiu eesmärgil tuleks luua Pärnumaa spordi- ja võistlusvahendite laenutamise süsteem, 

kus saab laenutada nii teistelt spordiklubidelt kui ka ettevõtetelt soodsamalt rentida. 

● Suurendada koostööd üldhariduskoolidega ja kehalise kasvatuse õpetajatega lastele ja noortele meeldivate 

spordialade avastamiseks ja spordihuvi hoidmisel noortele keerulistel perioodidel.

● Pärnumaa sporditaristu ei kata mõningaid spetsiifilisi spordiklubide vajadusi. Selleks tuleks vaadata, kuidas 

juba olemasolevat taristut tõhusamalt kasutada. 
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Lisa 1. Hetkeolukord ja läbiviidud kaasamisprotsess

● Luua erinevaid võimalusi spordiklubide võimekuse kasvatamiseks - koolitused, mentorprogrammid, tugi 

võistluste korraldamise ja projektide kirjutamisel jmt. 

● Suunata tegevusi 19-25-aastastele noortele, et oleks toetatud nende treening nii harrastajana kui 

tippsportlasena Pärnumaal. 

● Spordivaldkonna rahastussüsteemid ei ole kõigile selged ja ühtlased, mis vähendab spordiklubidel võimalusi 

toetusi saada. Toetuste saamiseks loodud platvormid ja taotlusvormid on ka tihti keerulised ja väga 

ajamahukad, kuigi süsteemide ühtlustamisega saaks protsessi lihtsustada. 

● Riiklikult toimuvad võistlused, mis on oma korralduse poolest teisi võistlusi dubleerivad või kaotanud oma 

rolli teiste spordiala võistluste kõrval. 

… regionaalsete huvipoolte (vallad, linn, maakondlikud organisatsioonid) vaatest?

● Koostöö valla ja PSL vahel, sh igakülgne tugi spordiametnikele spordivaldkonna arendamiseks vallas - 

spordisündmuste korraldamisel, taristu planeerimisel jm 

● Spordivaldkonna KOV ametnike tihedam võrgustumine Pärnumaal 

● Koostöö laiendamine sportlaste ja spordivaldkonna inimeste tunnustamisel 

● Spordiklubide jätkusuutlikkuse toetamine ja arendamine 

● Ettevõtetele suunatud projektide kaudu liikumise propageerimine 

● Spordi- ja võistlusvahendite ühise laenutamine ja jagamise süsteem 

● Spordisündmuste info ühtne kalender ja selle ühilduvus teiste (nt valla) kalendritega, spordisündmuste 

turundamise toetamine

● Ühiste tutvustussündmuste korraldamine spordialade populariseerimiseks

● Ühistranspordi võimaluste arendamine (eriti Pärnumaa valdades toimuvatele) suurvõistlustele ja 

-sündmustele

● Laste ja noorte liikumisharjumuste arendamine koostöös üldhariduskoolide ja lasteaedadega

● Sporditöötajate järelkasvu soodustamine üld- ja kõrghariduses spordivaldkonna valikainete pakkumise kaudu

● Vabatahtlike registri loomine

● Koostöö liikumisharrastussündmuste ja spordivõistluste efektiivsel planeerimisel (vältida dubleerimist, kuid 

katta kõik spordialad ja piirkonnad), kohalike harrastusvõistluste säilitamine ja toetamine
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Lisa 1. Hetkeolukord ja läbiviidud kaasamisprotsess

… riiklike partnerite vaatest?

● Maakondlike spordiliitude roll on maakonna inimeste liikumisharrastuse võimalusi ja aktiivsust arendada.

● Spordiliidul peaks olema kompetents anda sisendit riigile, kuidas maakonnas liikumisharrastust edendada. 

Huvikaitsetegevus peab põhinema tõendustel ja liikmete sisendil. 

● Spordiliit võiks omada tervikvaadet sellest, milliseid vajadusi täiendava sporditaristuga tuleks maakonnas 

katta, sh tervikvaade terviseradade võrgustiku osas luua. 

● Spordiliitude finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline maakonna KOVide stabiilne rahastus 

spordiliitudele, mis on riikliku toetuse eelduseks. 

● Riiklikult arendatakse ühiste spordisündmuste kalendrisüsteemiks liigume.ee lehekülge, oluline on, et 

teadmine selle kohta jõuaks ka kohalikule tasandile 

● Spordivaldkonna maakondlik juhtimine võiks olla võimalikult ressursitõhusalt planeeritud, vältides 

organisatsioonide vahel rollide dubleerimist. 

● Tegevustes on oluline spordiliidu liikmeskonna laiendamine ja spordiklubides harrastusspordi arendamine 

(sh ka nt tantsu ja liikumise valdkonnas),  kuid võistlused ei tohiks spordiliidu fookus olla. 
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