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MEESTE KODA 
 

PÕHIKIRI 
 

 
MTÜ Meeste Koda (edaspidi: Ühing) põhikirja redaktsioon on kinnitatud 6.09.2022. a 
üldkoosoleku otsusega. 
 
I ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Ühingu nimi: Meeste Koda, inglise keeles Men’s Shed Estonia. 
 
1.2. Ühingu asukoht: Eesti Vabariik, Tartu linn. 

 
1.3. Ühing on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik eraõiguslik 

juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, 
asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest asjakohastest 
õigusaktidest. Ühingu eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Eesti meeste heaolu ja 
tervise eest seismisele. 
 

1.4. Ühingu eesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, 
käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja Men’s 
Shed kontseptsiooni alusel töökodade võrgustiku loomine Eestisse. 

 
 

1.5. Ühingu alaeesmärgid on: 
 Traditsioonilise käsitöö ja mehhaniseeritud töövõtete järjepidevuse hoidmine; 
 Kultuuri ja rahvusliku pärandi kandmine; 
 Men’s Shed põhimõtete edendamine ja propageerimine; 
 Meeste  ühendamine, sidemete loomine teiste klubide ja ühingutega; 
 Men’s Shed alase informatsiooni kogumine ja levitamine; 
 Meeste töö, hobi, võistluste, vabaaja veetmise ja treeningutega seotud  

taustsüsteemide ja infrastruktuuri loomine ning arendamine (sh turismialased 
teenused, toitlustus, transport). 

 
1.6. Põhieesmärkide saavutamiseks ühing: 

 arendab kontakte ja teeb koostööd teiste institutsioonidega Eesti Vabariigis 
ning välisriikides, riigi ja kohalike omavalitsustega ja teiste vabatahtlike 
ühendustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

 vastavalt vajadusele korraldab õppepäevi või seminare, osaleb projektides, 
koostab vajalikke infomaterjale, jms; 

 teeb muid põhikirjalist tegevust toetavaid tegevusi vastavalt vajadusele; 
 järgib säästva arengu põhimõtteid. 

 
1.7. Ühingu tulu kasutatakse ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  
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 Ühingu tegevuse põhimõteteks on: 
 liikmete hääleõiguse võrdsus; 
 liikmelisuse vabatahtlikkus;  
 liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees; 
 liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda. 

 
1.8. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on  
       vara, oma sümboolika.  
 
1.9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 
 
1.10. Ühing on asutatud määramata tähtajaks. 
 
 
II LIIKMELISUS 
 

2.1. Ühingu liikmeskonna moodustavad liikmed. Liikmed jagunevad tegev-, toetaja- ja 
auliikmteks. Ühingu liikmeks võib olla füüsiline ja juriidiline isik.  

2.1.1. tegevliige on täisealine füüsiline isik, kes võtab aktiivselt osa ühingu tegevusest. 

2.1.2. toetajaliige on täisealine füüsiline ja juriidiline isik, kes toetab ühingu tegevust 
rahaliselt ja moraalselt.  

2.1.3. auliige on täisealine füüsiline isik kellel on erilisi teeneid Meeste Koja ja Men`s 
Shed liikumise edendamisel, sealhulgas Eesti meeste vaimse tervise riskide 
ennetamisel. 

2.2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab juhatus liikmekandidaadi 
kirjaliku avalduse alusel. Ühingu auliikmeks võib olla valitud igaüks, kellel on erilisi 
teeneid vaimse tervise riskide ennetamise teemal, Meeste Koja ja Men`s Shed 
liikumise edendamisel. Ühingu auliikmeid valib Liidu üldkoosolek salajasel 
hääletamisel juhatuse ettepanekul, auliikmekandidaadi nõusolekul, valimiseks on 
vajalik on vähemalt 2/3 üldkoosolekuliikmete poolthäältest. 

2.3. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse määrab üldkoosolek. 

2.4. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema soovi korral, tema surma või 
likvideerimise korral (juriidiliste isikute puhul). 

2.5. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta rikub korduvalt ühingu 
põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral. 

2.6. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale. 
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III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva 

põhikirjaga. 
  

3.2. Ühingu liikmel on õigus: 
 osa võtta üldkoosolekust; 
 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse; 
 võtta osa kõigist ühingu üritustest; 
 kasutada ühingu sümboolikat; 
 saada teavet ühingu tegevuse kohta; 
 astuda ühingust välja; 
 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi. 

 
3.3. Ühingu liige on kohustatud: 

 täitma põhikirja nõudeid; 
 hoidma ja otstarbekalt kasutama ühingule kuuluvaid materiaalseid väärtusi; 
 osalema ühingu juhtorganite valimisel; 
 abistama ühingu juhatust parimal võimalikul moel ühingu eesmärkide 

saavutamisel; 
 tasuma ühingu liikmemaksu. 

 
 
IV JUHTIMINE 
 
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek kus võivad osaleda 

kõik ühingu liikmed. 
 

4.2. Üldkoosolek võtab vastu  otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei 
ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi 
pädevusse. 
 

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
 põhikirja muutmine; 
 eesmärgi muutmine; 
 juhatuse liikmete määramine; 
 liikmemaksu suuruse määramine; 
 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine; 
 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 

esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; 
 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 

ühingu teiste organite pädevusse. 
 

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 1/4 
ühingu liikmeist. Juhul kui koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse kahe 
nädala jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline, vaatamata 
kohaletulnud liikmete arvule. Üldkoosolek võtab otsuseid vastu 
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lihthäälteenamusega, välja arvatud Mittetulundusühingute seaduses sätestatud 
juhtudel.  

 
4.5. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas. 
 
4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust 

ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest. 
 
4.7. Üldkoosolek kinnitab juhatuse poolt esitatud eelnenud aastaaruande ja määrab 

järgneva aasta töösuunad. 
 

  4.8. Üldkoosoleku kokkukutsumise teate edastab juhatus ühingule, vähemalt 7 päeva 
ette e-maili teel ning avaldab teate ka ühingu veebilehel. 

 
  4.9. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühistut igapäevases tegevuses. Juhatuses 

olevate liikmete minimaalne arv on kolm ja maksimaalselt kuus inimest, kes 
määratakse üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat. Juhatuse liige ei pea 
olema ühingu liige. 
 

4.10. Juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes üksi. 
 

4.11. Juhatus võib ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või 
asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsuse alusel. 
 

4.12. Juhatus juhib ühingu tööd  üldkoosolekute vahelisel ajaperioodil. 
 

 
V TEADETE AVALIKUSTAMINE 
 
5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul. Edasilükkamatuid ja 

kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka e-maili või muude ühingu 
suhtluses kasutusel olevate meediakanalite kaudu. 
 

 
VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 
 
6.1. Ühingu vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara 

kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse 
toetustest, annetustest ning muudest laekumistest. 
 

 
VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE 
 
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures 

selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni, mille 
soovitavaks liikmete arvuks on kaks liiget. 
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7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi 
revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 
 

 
VIII MUUD TINGIMUSED 
 
8.1. Ühing lõpetatakse: 

 pankroti väljakuulutamise korral; 
 üldkoosoleku koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga 

ettenähtud organite liikmeid; 
 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel. 

 
8.2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu 

võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud 
liikmetest. 
 

8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses 
ettenähtud korras ja viisil. 
 

8.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse ühingu vara üle kohalikule 
omavalitsusele või sarnase tegevuse ja eesmärkidega mittetulundus ühingule, mis on  
kantud tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja. 
 
8.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses 

sätestatut. 
 
 


