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Sissejuhatus

Arengukava on kokkulepe ja pikaajaline kava järgmise 15 aasta prioriteetidest ja 
tegevustest, et täita ühendusele seatud põhikirjalisi eesmärke, milleks on:

• sporditegevuse arendamine Hiiumaal; 

• spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele kaasa 
aitamine.

Omades pikaajalist arengukava:

• Loome parema ja läbipaistvama arusaama Ühenduse Hiiumaa Spordiliit 
tulevikuplaanidest ja käekäigust.

• Tõstame partnerite ja kogukondade teadlikkust meie pikaajalisest arengukavast 
ja peamistest eesmärkidest.

• Oleme usaldusväärne partner spordiklubidele, partneritele ja kogukonnale.

• Suuname erinevad osapooled kiiremini tegutsema ühiste eesmärkide nimel.

• Kinnistame organisatsiooni väärtusi.
3



Hiiumaa spordikorralduse skeem 

…..

Hiiumaa Vallavalitsus

määrab kindlaks oma haldusterritooriumil 
spordiks vajalik maa-ala

Kinnitab spordiorganisatsioonide valla- eelarvest 
toetamise tingimused, korra ja taotluste vormid 

ning vajaduse korral näeb ette omaosaluse 
tingimused toetuse saamiseks

Tagab munitsipaalkoolides tingimused kehalise kasvatuse 
tundide läbiviimiseks ja soodustab spordiharrastust 
koolides, spordikoolides ning noorte püsilaagrites

informeerib spordiehitise otstarbe muutmise 
kavatsusest Kultuuriministeeriumi

Määrab oma haldusterritooriumil spordi 
korraldamisega tegeleva teenistuja või määrab need 

ülesanded mõnele teisele valla või linna ametiasutuse 
teenistujale;

Ühendus Hiiumaa 
Spordiliit

on maakonnas 
tegutsevate 

spordiklubide ühendus

Koordineerib ja korraldab 
täiskasvanute ning noorte 

sporditegevust

On ainuõigus korraldada
maakonna meistrivõistlusi ja 

anda vastavaid tiitleid

Esindab maakonna sporti

Spordiklubid

Põhitegevus on 
spordi arendamine 
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Hiiumaa Spordiliidu missioon

•Ühendus Hiiumaa Spordiliit on maakonnas
spordiliikumise edendaja
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Hiiumaa Spordiliidu visioon 2035

• Hiiumaa spordi arendamine on jätkusuutlik, spordiklubid on 
aktiivsed, enamuse elanikkonna liikumisharjumused on kõrgemad 
kui  Eestis keskmiselt. Ühendus Hiiumaa Spordiliit on maakondlikult 
ja üleriigiliselt tunnustatud koostööpartner liikumisharrastuse 
edendamisel.
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Hiiumaa Spordiliidu alusväärtused

• Initsiatiivikus - initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine, ise 
initsiaatorina spordiklubidele eeskujuks olemine.

• Koostöö ja partnerlus- kõigi huvitatud osapoolte kaasamine 
tegevuse kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning üksteist 
toetavad töösuhted.

• Sporditegevuse propageerimine – erinevatel tasanditel ja oma 
sihtgruppide huvidest lähtuvalt.
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Hiiumaa Spordiliidu arengueesmärgid aastaks 2035

1. Hiiumaa Spordiliit on heas mõttes tuntud ja teatud üleriigiliselt.

2. Spordiliitu kuulumine on spordiklubide jaoks mainekas. 

3. Hiiumaa sportlased ja Hiiumaalt pärit sportlased on väärikalt tunnustatud ja meeles 
peetud. 

4. Meie spordiklubidest kasvab uus põlvkond, kes hindab ja harrastab tervislikke 
eluviise ning harrastab elukestvalt sportlikku tegevust. 

5. Meie liikmeskonnas on võimekad oma valdkonna eestvedajad ja arendajad. Meie 
liikmesklubide liikmed osalevad aktiivselt nii maakondlikul, vabariiklikul kui 
rahvusvahelisel tasemel võistlustel. 

6. Aitame kaasa kaasaegse infrastruktuuri loomisele ja parimate teenuste pakkumisele 
kõigis meie saare eri piirkondades. 

7. Meie ja liikmesklubide poolt korraldatavad võistlused on atraktiivsed iga-aastased 
kohtumispaigad nii kogukonnale kui saare külalistele.

8. Räägime kaasa spordi arengus riiklikul tasandil.
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Strateegilised tegevussuunad

• Strateegiline tegevussuund 1: Spordiklubide tegevus on elujõuline

• Sihtgrupp on Hiiumaa spordiklubid

• Strateegiline tegevussuund 2: Maakonna liikumisharrastus on 
stabiilselt arenev

• Sihtgrupp on Hiiu maakonna eri vanuses sportlased
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Strateegiline tegevussuund 1: 
Spordiklubide tegevus on elujõuline

Ühendus Hiiumaa Spordiliit

• nõustab spordiklubisid; 

• vahendab riiklike toetusi; 

• vahendab erialaliitude, omavalitsuse toetuste/ preemiate kohta infot; 

• toetab liikumisharrastuse arendamist võimalusel materiaalselt, näiteks ajavõtusüsteem; 

• toetab koostöös spordiklubidega harrastus- ja võistlusspordiürituste korraldamist;

• korraldab nõupidamisi, seminare, õppepäevi ja täienduskoolitusi (sihtgrupp: klubide juhid, 
treenerid, kohtunikud, kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse õpetajad, omavalitsuse 
sporditöötajad);

• koondab liikmesklubide kohta infot;

• edendab ja koordineerib spordiklubide vahelist koostööd;

• on spordiklubide ühiste huvide eestseisja ja eestkõneleja (survegrupp) erinevatel läbirääkimistel 
ja arendustegevuste kavandamisel;

• kaasab ja aktiviseerib liikmesklubisid osalema tegevustes. 10



Strateegiline tegevussuund 1: 
Spordiklubide tegevus on elujõuline

Probleemid seisuga jaanuar 2020

• Nõrk ja väheaktiivne koostöövõrgustik.

• Nõrk liikmete kaasamine.

• Puudub süsteemsus.

• Vähene veebirakenduse võimaluste kasutamine. 

• Kehvalt tagatud info kättesaamine ja levitamine sh vähene sotsiaalmeedia kanalite 
kasutamine. 

Eesmärgid aastaks 2025 

• Hiiumaa Spordiliidu maine on liikmeskonna seas kõrge.

• Spordiga seotud info on kättesaadav ning asja- ja ajakohane.

• Spordi rahastamine toimub keskselt läbi Hiiumaa  Spordiliidu. 

• Hiiumaa sportlaste ja Hiiumaalt pärit sportlaste tunnustamissüsteem toimib.

• Ellu on viidud koostöös spordiklubidega vähemalt 3 ühisprojekti. 11



Hiiumaa Spordiliidu 5 aasta tegevuskava 
Strateegiline tegevussuund 1: Spordiklubide tegevus on elujõuline

Tegevus 2021 2022 2023-2025

Uue kodulehe loomine 
ja ajakohasena 
hoidmine

Lähteülesanne, hange, kodulehe 
sisuloome

Eelarve/ allikas: 6 tuh €, KOP, 
Leader vm.

Aja- ja asjakohasena 
hoidmine

Aja- ja asjakohasena 
hoidmine

Hiiumaa spordi ühtse 
rahastussüsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine

Ettepaneku koostamine, 
läbirääkimised erinevate 
poliitiliste jõududega. 

Esitamine 
vallavolikogule, 
koostööleping vallaga

Rahastamine toimib uue 
süsteemi järgi 

Hiiumaa sportlaste ja 
Hiiumaalt pärit
sportlaste 
tunnustamissüsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine

Ettepaneku koostamine, 
esitamine vallavolikogule

Koostööleping vallaga

Koostöö sponsoritega 

Süsteemi rakendamine
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Hiiumaa Spordiliidu 5 aasta tegevuskava 
Strateegiline tegevussuund 1: Spordiklubide tegevus on elujõuline

Tegevus  (järg) 2021 2022 2023-2025

Arvamusuuringu teostamine 
(spordiklubide seas)

II poolaastal uuringu 
läbiviimine

2025 aasta I poolaastal 
uuringu läbiviimine

Arvamusuuringu teostamine (üle 
Hiiumaa)

2025 aasta I poolaastal
uuringu läbiviimine

Ühisprojektid spordiklubidega Koolitus-õppesõit 1x 
aastas

Ajavõtusüsteem 
5 tuh € (sponsorlus)

Klubide vaheline võistlus 
1x aastas

Hiiumaa esindamise ja 
esindusriietuse kasutamise 
põhimõtete väljatöötamine 
(Hiiumaa eest võistlemisel)

Kontseptsiooni 
väljatöötamine 
koostöös vallaga

Rakendamine
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Strateegiline tegevussuund 2: 
Maakonna liikumisharrastus on stabiilselt arenev

Ühendus Hiiumaa Spordiliit

• koostab iga-aastase maakonna spordikalendri ning vajadusel täiendab seda;

• koordineerib maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste korraldamist;

• kavandab ja viib ellu ühisprojekte koostöös liikmesklubidega, omavalitsusega;

• aitab kaasa maakonna võistlejate esindatuse koondamisele vabariiklikele ja rahvusvahelisele 
võistlustele; 

• nõustab haridusasutusi sporditöö korraldamisel; 

• koondab, analüüsib ja edastab spordialast ja liikumisharrastuse alast infot sh kaasaegsete 
meediakanalite kaudu (uuendab veebilehte; võtab kasutusele sotsiaalmeedia kanalid). Vajadusel 
ja võimalusel korraldab ise info kogumise. 

• tunnustab liikmesklubide spordialaseid saavutusi, algatusi, inimesi; 

• räägib kaasa eksperdina liikumisharrastust ja sportimist toetavate põhimõtete ja poliitika 
väljatöötamisel. 14



Strateegiline tegevussuund 2: 
Maakonna liikumisharrastus on stabiilselt arenev

Probleemid seisuga jaanuar 2020

• Vähene spordipoliitikas kaasa rääkimine.

• Spordiliit ei ole spordiliikumise arvamusliider.

• Vähene uute teenuste arendamine.

Eesmärgid aastaks 2025

• Osaletakse igakuuliselt spordi ümarlaua  tegevuses.

• Toimivad teenused (nõustamisteenus sporti reguleeriva seadusandluse ning 
projekti- ja osas; spordiürituste korraldamine; spordiinfo kogumine; 
turundustegevused; spordistatistika andmete kogumine, andmetöötlus ja –
analüüs; spordikoolituste vahendamine ja korraldamine; spordikalendri 
koostamine; sporditoetuste vahendamine; esindamine; tunnustamine)

• Liikumisharrastuse võistluste osalejate kasv on kahekordne (algtase 2020: 
keskmiselt ühel võistlusel 50 osalejat) .
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Hiiumaa Spordiliidu 5 aasta tegevuskava
Strateegiline tegevussuund 2: Maakonna liikumisharrastus on

stabiilselt arenev

Tegevus 2021 2022 2023-2025

Hiiumaa spordi ümarlaua* 
ellu kutsumine ja tegevus

Tegutsemise käivitamine, tegevus 
1 x kuus

Spordi ümarlaua 
tegevuses 
osalemine 
vähemalt kord kuus

Spordi ümarlaua 
tegevuses osalemine 
vähemalt kord kuus

Kommunikatsiooniplaani 
väljatöötamine ja 
rakendamine

Plaani koostamine. 
Kommunikatsioonisõnumite 
väljatöötamine. 

Kommunikatsiooni
-plaani 
rakendamine

Kommunikatsiooniplaani 
rakendamine

Järelkasvu kasvatamine 2023 a Meeskonnakoolitus 
teemal:  liikmete 
kaasamine korraldusse 

Ürituskorraldus kogemuste vahetamine, 
vajadusel/võimalusel koolitamine; 
atraktiivsuse lisamine (näiteks: 
perevõistkonnad; pealtvaatajate 
osakaalu suurendamine)

Tegevus jätkub Tegevus jätkub

Võistluste (rist)turundamine Turundustegevus (sisene, välis) Turundustegevus 
(sisene, välis)

Turundustegevus (sisene, 
välis)
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Organisatsiooni areng

Probleemid seisuga jaanuar 2020

• Eestvedajate entusiasm ja motivatsioon on nõrk.

• Strateegiliste partnerite / tellimuse esitajate puudumine, kes rahastaks ühendust.

• Väike (olematu) omatulu teenimine.

• Puudu on personalist.

• Puuduvad omavalitsuse poolsed selged spordisuuna poliitikad/rollijaotused.

Eesmärgid aastaks 2025

• Hiiumaa Spordiliidus töötavad särasilmsed ja motiveeritud inimesed. 

• Kõik juhatuse liikmed on arvamusliidrid ja eestvedajad. 

• Spordiliidu tegevus on jätkusuutlik (rahastus on stabiilne; omatulu osatähtsus on 
10 % eelarvest, tegevjuhi ametikoht on jätkuvalt täidetud).
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Hiiumaa Spordiliidu 5 aasta tegevuskava
Organisatsiooni areng

Tegevus 2021 2022 2023- 2025

Koolitused personalile Koos klubidega 
vähemalt 1 koolitus 
aastas

Koos klubidega 
vähemalt 1 koolitus 
aastas

Koos klubidega vähemalt 1 
koolitus aastas

Rahastussüsteemi 
stabiliseerimine

Läbirääkimised 
omavalitsuse ja riigiga 
(kokkulepped, 
koostöölepingud) 

Uus rahastusskeem 
(spordiklubide kõik 
toetused sh ov* omad 
eraldatakse läbi 
Spordiliidu)

Teavitustegevus. 

Uue süsteemi järgi 
toimimine

Motivatsioonisüsteem 
(otsene ja kaudne)

Tulemuste märkamine; 
teadvustamine/ 
tunnustamine

Tulemuste märkamine; 
teadvustamine/ 
tunnustamine

Tulemuste märkamine; 
teadvustamine/ 
tunnustamine

Töövahendid / töökoht uues 
spordihoones

Kontori sisustamine

Spordifond Idee edasiarendus, 
kontseptsiooni 
väljatöötamine

Rakendamine Rakendamine

18
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Kokkuvõte

Ühendus Hiiumaa Spordiliit (asutatud 14.detsembril 1993.aastal) on 
pidevalt kasvav ja arenev organisatsioon. 

2020 aastal valitud juhatus on seadnud eesmärgid ning kavandanud 
tegevused, mille keskmes on eelkõige spordiklubid, sportlane ja sport. 

Ühtsuses peitub jõud. Oluline on kõigil osapooltel eesmärkide 
saavutamise nimel anda oma panus.

Ühendus Hiiumaa Spordiliit arengukava aastateks 2021-2035 on vastu 
võetud üldkoosolekul …….. detsember 2020.a
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Lisad

• Liikmelisus 
• Seosed õigusaktidega
• SWOT
• Arengukava koostamise protsess
• Seire
• Teavituskanalid
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Liikmelisus

Hiiumaa Spordiliit on liige järgmistes organisatsioonides:

• Eesti Olümpiakomitee 

• Eesti Maaspordi Liit "Jõud“

• Eesti Koolispordi Liit
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Liikmelisus

Hiiumaa Spordiliit on katuseorganisatsiooniks järgmistele spordiklubidele

22

1.Hiidlaste korvpalliklubi ASKUS

2.Hiiu Purjelaeva Selts

3.Hiiumaa Kabeklubi

4.Hiiumaa Kergejõustikuklubi Hiiker

5.Hiiumaa Laskespordi Klubi

6.Hiiumaa Orienteerujate Klubi

7.Hiiumaa Sulgpalliklubi TUTI

8.Hiiumaa Tenniseklubi

9.Hiiumaa Võrkpalliklubi

10.Jahtklubi DAGO

11.JK Kärdla Linnameeskond

12.Käina Spordiklubi

13.Spordiklubi Kärdla Petanque

14. Terviseklubi Ingel

15.Viskoosa Spordiklubi

16.MTÜ Kassari Ratsamatkad
17. MTÜ Hiiu Hüljes
18. Matkaklubi Muku
19. Hiiumaa Budo Klubi “Heitai”
20. Pühalepa Suusaklubi Põhjakotkas
21. Hiiumaa Ratsaspordiklubi
22. Emmaste Spordiklubi ERNST
23. Pühalepa Spordiklubi
24. MTÜ Hiiumaa Jalgpall
25. MTÜ Hiiumaa Võrkpall
26. MTÜ Hiiumaa maraton
27. MTÜ Tasuja teab ja teeb
28. Spordiklubi Hiiu Ralli
29. Spordiklubi Dagö DG



Seosed õigusaktidega

Spordiseadus

maakonna spordiliit – maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee 
liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda 
vastavaid tiitleid

spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine

Vallal ja linnal on kohustus –

määrata kindlaks oma haldusterritooriumil spordiks vajalik maa-ala;

kinnitada spordiorganisatsioonide valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, kord ja taotluste vormid 
ning vajaduse korral näha ette omaosaluse tingimused toetuse saamiseks;

toetada eelarveliste vahendite olemasolu korral oma haldusterritooriumil asuvate spordiorganisatsioonide 
tööd;

tagada munitsipaalkoolides tingimused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja soodustada 
spordiharrastust koolides, spordikoolides ning noorte püsilaagrites;

määrata oma haldusterritooriumil spordi korraldamisega tegelev teenistuja või määrata need ülesanded 
mõnele teisele valla või linna ametiasutuse teenistujale;

informeerida spordiehitise otstarbe muutmise kavatsusest Kultuuriministeeriumi.

23
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Seosed õigusaktidega

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Probleemid ja kitsaskohad Hiiumaal puudub ainukese maakonnana Eestis kaasaegne spordikeskus. Seetõttu ei saa muuhulgas korraldada sisetingimustes Eesti 
meistrivõistluste võistlusi.

• Sportimistingimused olemasolevatel sise- ja välialadel on puudulikud, seejuures invasportlaste võimalused sisetingimustes sporti teha on väga piiratud.

• Spordijuhtimine on killustunud, rollijaotused ebaselged. Puudub süsteemsus ja järjepidevus sporditegevuse korraldamisel.

• Piiratud on valikud individuaalaladega tegelemiseks.

• Piirkonniti on ebaühtlased võimalused erinevateks tegevusteks. Ebaühtlaselt on jaotunud treeningbaaside koormus (n: Kärdlas ja Kõrgessaares 
ülekoormatus).

• Treenerite / juhendajate vähesus, eriti noorte. Uute treenerite vähene motiveeritus.

• Puudub ühtne visuaalne identiteet, läbi mille Hiiumaad turundada.

• Ühistranspordisüsteem ei toeta erinevates vaba aja veetmise võimalustes osalemist. Mis võib olla üheks põhjuseks, et osaletakse vähe huvitegevuses, 
huvihariduses.

• Huvitegevuse ja spordiklubide toetamine toimub ebaühtlastel alustel.

• Lapsevanemate madal sissetulek pärsib laste osalemist tasulistes vaba aja tegevustes.

Valdkondlik visioon

Hiiumaa elanik on terve ja toimetulev, eneseteostuse võimalustega …

Hiiumaa on atraktiivne ja mitmekesiste võimalustega aja veetmise koht hiidlastele ning saare külalistele.

Kriitiline edutegur: aktiivne kodanikuühiskond 

Eesmärk aastaks 2022

• Hiiumaal toimub jätkuvalt vähemalt 12 üle-eestilise tähtsusega spordivõistlust, kust saavad osa nii harrastussportlased kui profid.

• Valdav osa elanikest tegeleb sportlike harrastustega ja on sportliku eluviisiga.

Tegevuskava (kus on elluviijana märgitud ka Spordiliit)

• Töötatakse välja ühtne Hiiumaa esindamise vorm ja stiil (võistlusvorm, esindusriided, logod jms.) koostöös erasektoriga.

• Toetatakse merespordi harrastamist taristu parendamise ja sportimisvõimaluste tekitamisega (treener, treeningvahendid) Hiiumaa valla sadamates.

• Hiiumaa noortesport koondatakse ühise katusorganisatsiooni – Hiiumaa Spordikool SA alla. Sõlmitakse kokkulepped klubidega. 24
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Seosed õigusaktidega

Tegevuse võtmenäitajad Hiiumaa valla arengukavas 2035+

25

Näitaja algtase Sihttase

Hiiumaa sportlike 
suurürituste arv

12+ Säilitamine

Kvalifikatsioonile 
vastavate treenerite arv

29 Säilitamine

Aktiivselt sporditegevuses 
osalevate laste arv (vanus 
7 kuni 15) sh mitmes 
tegevuses osalejad

580 Uute osalejate püsiv kasv

Aktiivselt
liikumistegevuses
osalevate täiskasvanute
osakaal (vanus 16–74)

68,6% (2018) Eesti 
keskmine 70,8, Eesti 
kõrgeim 89,5%

Püsiv kasvamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/427112020028?leiaKehtiv


SWOT (seisuga jaanuar 2020)

Tugevus Nõrkus

stabiilne rahastamine 9*
tugev ja aktiivne koostöövõrgustik 7
liikmete koondumine ühtse organisatsiooni 
alla 11
liikmete rahaline toetamine 10
jätkusuutlikkus ning organisatsiooni 
järjepidevus 8
neutraalsus kõigi liikmesklubide suhtes 8
ligipääs detailsele spordiinfole 8
traditsiooniliste spordiürituste korraldamine 
7
liikmete kaasamine 6
esmatasandi info kättesaadavus 8
spordiorganisatsioonide esindajate 
võimekus ise projekte kirjutada 8

tugev ja aktiivne koostöövõrgustik 7
süsteemsus sealhulgas võistlussüsteemi 
olemasolu 9
informatsiooni kättesaadavuse ja levi 
tagamine 8
liikmete kaasamine 6
spordipoliitika otsustusprotsessis kaasa 
rääkimine 7
uute teenuste arendamine 8
sotsiaalmeedia kanalite kasutamine 11
veebirakenduse võimaluste kasutamine 10 
spordiliikumise arvamusliider 9
personali piisavus 8
omatulu teenimine 7
eestvedajate entusiasm, motivatsioon 7

26*Näitaja juures on vastava hinnangu andjate arv. Kokku oli arvamusuuringule vastajaid 18.



• ……

Võimalus Oht

tugev ja aktiivne koostöövõrgustik 7
võimekus meediapartnereid kaasata 12
suuremamahuliste koostööprojektide korraldamine 
10
üldine tuntus 8
liikmete muul moel toetamine 9
palgaliste töötajate olemasolu 8
maakonna üleste muude spordiga seotud 
tunnusürituste korraldamine 7
liikmete kaasamine 6
koolituste läbiviimine 8
spordiorganisatsioonide esindajate võimekus ise 
projekte kirjutada 8
tervislike eluviisidele harrastamisele kaasa aitamine 
10
noorte spordiharjumuste suurendamine 8
koostöö meediaväljaannetega 8 
spordipoliitika otsustusprotsessis kaasa rääkimine 7
kohalike huvide esindamine regionaalsel ja riiklikul 
tasandil 8
haldusreformi mõju 8
Tegevuste korralduspõhimõtted 7
tegevuskava järgimine 9

Spordiseaduses sisalduv säte, mis 
otseselt ei kohusta kohalikul 
omavalitsusel sporti finantseerima 10
Rahastusvõimaluste vähesus 8
Partnerid ei mõista tegutsemise 
vajalikkust 11

27



Arengukava koostamise protsess

Detsember 2019 – üldkoosolekul arengukava koostamise ettepaneku 
tutvustamine

Jaanuar 2020 – arvamusuuringu 

Jaanuar 2020- mai 2020 koos liikmesklubidega töökoosolek- koolituste 
läbiviimine. 

September 2020- november 2020 spordiklubide osalemise vähesuste tõttu jätkas 
arengukava eelnõu koostamist ainult juhatus.

Detsember 2020- eelnõu esitamine liikmetele täiendus-, parandusettepanekute 
tegemiseks.

… detsember 2020- arengukava vastuvõtmine ja kinnitamine üldkoosoleku poolt
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Seire

Juhatus jälgib jooksvalt tegevuskava elluviimist. 

Vähemalt üks kord aastas analüüsib juhatus arengukava  
asjakohasust ja teostatavust ning vajadusel esitatakse 
üldkoosolekule ettepanekud selle korrigeerimiseks.

Läbiviidud tegevuste eesmärkidele vastavuse hindamise kohta teeb 
juhatuse vähemalt üks kord aastas liikmetele kokkuvõtva ülevaate.
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Hiiumaa Spordiliidu teavituskanalid

Olemasolevad teavituskanalid seisuga november 2020

Elektroonilised: 

http://www.hiiumaasport.ee/

http://hiiumaasport.blogspot.com/

E-posti aadressid (list)
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