
 

 

MTÜ  Töömaja PÕHIKIRI 

 

 

1. Üldsätted 

 

1.1 Mittetulundusühing  Töömaja (TM) (edaspidi nimetatud Ühing). Ühing on eraõiguslik  

 juridiline isik,  avalikes huvides ja heategegevuslikult tegutsev organisatsioon. 

1.2. Ühingu asukohaks  Kehtna vald, Raplamaa. 

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute  

 seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 

1.4.  Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

 

2. Tegevuse eesmärgid 

 

2.1. Ühingu eesmärk on alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, vanglast vabanenute, 

 pikakajaliste töötute ning kodutute abistamine ja nende taasühiskonnastamine. Luua neile 

 taastumiseks vajalik elukeskkond, kasvatada neis tööharjumust ja sotsiaalseid oskusi, et 

 nad jõuaks tagasi tööturule. 

2.1.1. Selle saavutamiseks teostame  järgmisi tegevusi:  

2.1.2. pakume majutusteenust,  

2.1.3. kogemusnõustamist ja sotsiaalnõustamist, 

2.1.4 psühholoogilist, vaimulikku ning muud abi;  

2.1.5. tööpraktikat, õpetame tööeetikat, tööoskusi ja meeskonnatööd. Tööharjumuse   

 kujunemiseks tehakse talu-, ehitus-, renoveerimis- haljastus-, metsa-, ja muid töid Ühingu  

 toimetuleku hüvanguks; 

2.1.6. korraldame laagreid, kursuseid, koolitusi jt üritusi; 

2.1.7. propageerime tervislikke, sh looduslähedasi ja säästlikke eluviise; 

2.1.8. arendame koostööd samalaadsete eesmärkidega ühingutega Eestis ja välisriikides; 

2.1.9. võime koguda, vahendada, müüa ja jagada humanitaarabi; 

2.1.10. pakume toitlustamist ja toiduabi. 

2.1.11. võime anda kehtestatud korras välja stipendiume; 

2.1.12. arendame muud põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi. 

2.1.13. Iga abivajaja peab nõustuma Ühingu kodukorra ja reeglitega. 

 

 

3. Ühingu vahendid 

 

3.1.  Ühingu vahendid moodustavad: 

3.1.1.  nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest,  

 pärandustest ning eraldistest; 

3.1.2.  Ühingu põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevatest näitustest, heategevuslikest ja  

 tasulistest üritustest saadud summadest ja Ühingu finantstuludest (sh Ühingu poolt  

 asutatud fondide ja sihtkapitalide tuludest); 

3.1.3. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

3.1.4. muust tulust (sh majandustegevusest saadavast tulust), mis on vajalik Ühingu   

 põhikirjalise tegevuse arendamiseks. 

3.2. Ühingule tehtavad annetused kantakse Ühingu pangaarvele või makstakse Ühingu  

 kassasse. Ühingule kinnisasja või vallasasja üleandmine toimub vastavalt Eestis   

 kehtivatele õigusaktidele. 

3.3. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
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3.4. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale,  

 liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul  

 Ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega 

 nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduses piiritletud tähenduses. 

3.5. Arendada muud eesmärgiga kooskõlas olevat ja selle saavutamiseks vajalikku tegevust  

 kohaliku omavalitsuse, Eesti riigi, Euroopa Liidu ja teiste riikidega.  

 

 

4. Ühingu liikmed 

 

4.1.  Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Ühingu  

 eesmärkide saavutamist ning tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja. 

4.2.  Ühingu liikmeks võtmise küsimuse otsustab Ühingu juhatus soovija kirjaliku avalduse  

 alusel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema  

 liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu üldkoosolek. 

4.3.  Ühingu liikmel on õigus: 

4.3.1.  osaleda isiklikult või oma esindaja kaudu hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul; 

4.3.2.  teha Ühingu üldkoosolekule ettepanekuid; 

4.3.3.  valida ja olla valitud Ühingu juhatuse liikmeks (juriidilisest isikust liige teostab seda  

 õigust oma esindaja kaudu); 

4.3.4. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta; 

4.3.5. astuda Ühingust välja. 

4.4.  Ühingu liige on kohustatud: 

4.4.1. järgima Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuseid; 

4.4.2.  tasuma Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu, kui Ühingu üldkoosolek on otsustanud  

 need kehtestada; 

4.4.3.  teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi ja  

 isikukoodi (juriidiline isik asukoha, aadressi ja registrikoodi) ning teatama hiljemalt kahe  

 kuu jooksul elukoha või asukoha või aadressi muutumisest. 

4.5. Ühingu liige võib Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku  

 avalduse alusel, teatades lahkumisest ette vähemalt üks kuu. Liikmelisus lõpeb avalduses  

 näidatud kuupäeval, selle puudumisel ühe kuu möödudes avalduse esitamisest. 

4.6.  Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

3.6.1. liikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja või organite otsustega või; 

3.6.2. liikme tegevus kahjustab Ühingu tegevust või mainet või; 

3.6.3. liige ei ole mõjuva põhjuseta tasunud kahe aasta liikmemaksu. 

3.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades selle küsimuse arutelust   

 väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Ühingu liikmel on õigus  

 osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme  

 väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.  

 Otsus koos põhjendustega tehakse väljaarvatud liikmele viivitamatult kirjalikult   

 teatavaks. Pärast juhatuse otsust liikme väljaarvamise kohta võib see liige nõuda oma  

 väljaarvamise otsustamist Ühingu üldkoosoleku poolt. 

3.8. Ühingu liige, kes ei ole oma liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab Ühingu ees  

 tasumata liikmemaksuosa ulatuses. 

 

 

4. Üldkoosolek 
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4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad  

 osaleda hääleõigusega kõik Ühingu liikmed, kusjuures igal liikmel on üks hääl.  

4.2.  Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi.  

 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1.  põhikirja muutmine; 

4.2.2.  eesmärgi muutmine; 

4.2.3.  juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; 

4.2.4.  juhatuse tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine ning kinnitamine; 

4.2.5.  sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine; 

4.2.6.  vajadusel Ühingu revisjoni või audiitorkontrolli määramine; 

4.2.7.  sihtotstarbeliste kapitalide moodustamine; 

4.2.8.  järelevalve teostamine teiste organite üle; 

4.2.9.  Ühingu tegevust puudutavate põhimõtteliste otsuste vastuvõtmine; 

4.2.10. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles  

 tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 

4.2.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite  

 pädevusse. 

4.3.  Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Ühingu  

 juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja  

 põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul  

 üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad ise üldkoosoleku kokku kutsuda samas  

 korras juhatusega. 

4.4.  Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt kakskümmend  

 üks (21) päeva. 

4.5.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu  

 liikmetest. Kui üldkoosolek ei osutu selle avamisel otsustusvõimeliseks, kutsub juhatus  

 seitsme (7) päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek  

 on otsustusvõimeline, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust,  

 kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.  

4.6.  Hääletamine üldkoosolekul on salajane, kui vähemalt üks üldkoosolekul osalev Ühingu  

 liige seda nõuab. 

4.7.  Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees. Koosolek protokollitakse. 

4.8.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul  

 osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Käesoleva põhikirja punktis 4.2.1 ja 

4.2.2.  nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 9/10 Ühingu  

 liikmetest. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab sel juhul olema esitatud  

 kirjalikult. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam 

 hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse uus hääletusvoor. 

4.9.  Ühingu liige ei või üldkoosolekul hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist   

 kohustusest või vastutusest, tema ja Ühingu vahel tehingu tegemist või temaga   

 õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Ühingu esindaja   

 määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu  

 organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle  

 liikme hääli ei arvestata. 

4.10.  Üldkoosoleku otsus võetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt  

 hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. 

 

 

5. Juhatus 
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5.1. Ühingu tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus, millel on üks (1) kuni viis (5) liiget.  

 Juhatuse liikmete täpse arvu ja valimise korra määrab üldkoosolek kindlaks enne juhatuse 

 liikmete valimist. 

5.2.  Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast  

 esimehe. 

5.3.  Juhatus: 

5.3.1.  viib ellu üldkoosoleku otsuseid; 

5.3.2.  peab Ühingu liikmete arvestust ja korraldab liikmemaksu kogumise; 

5.3.3.  korraldab Ühingu raamatupidamist; 

5.3.4.  koostab pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande ja tegevusaruande ning esitab 

 need üldkoosolekule; 

5.3.5. koostab ja kinnitab Ühingu eelarve ja esitab vajadusel selle üldkoosolekule; 

5.3.6.  kehtestab Ühingu kodukorra ning töötajate palgakorralduse ja ametijuhendid; 

5.3.7.  otsustab töö- jt lepingute sõlmimise, peatamise ja lõpetamise; 

5.3.8.  otsustab muid küsimusi, mis on arvatud juhatuse pädevusse käesoleva põhikirjaga või  

 mis esitatakse Ühingu juhatusele arutamiseks Ühingu juhatuse liikmete algatusel. 

5.4.  Juhatuse kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle koosolekuid juhatab esimees. Juhatus  

 on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus  

 on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse   

 liikmetest. 

5.5.  Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad  

 kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

5.6.  Juhatuse esimees võib esindada Ühingut üksi, teised juhatuse liikmed kahekesi koos. 

5.7.  Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. 

 

 

6. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine 

 

6.1.  Ühing lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras.   

 Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui vastava otsuse poolt  

 on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest ja nende esindajatest. Ühingu  

 lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara  

 üldkoosoleku otsuse alusel üle valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega  

 mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule või 

 avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

6.2. Ühingu ühinemine teise mittetulundusühinguga või jagunemine toimub üldkoosoleku  

 otsusel vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale. 

 

 

MTÜ Töömaja põhikiri on kinnitatud 02.07.2019.a  Ahekõnnus 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Maarja Võrk 

juhatuse liige 


