
Pühalepa Naistekoja 
 

PÕHIKIRI 
 
 
I Üldsätted 
 
1. Pühalepa Naistekoda (edaspidi nimetatud ühing) on mittetulundusühing, mis 

asutatud 14.03. 2000.a. asukohaga Hiiu maakond Pühalepa vald. 
2. Mittetulundusühingu nimi on Pühalepa Naistekoda. 
3. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega 
 jaota kasumit oma liikmete vahel. 
4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümboolika ja arveldusarve 
 pangaasutuses. 
5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti vabariigi seadustest ja muudest 
 õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest. 
 
 
II Ühingu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid 
 
6. Ühingu tegevuse eesmärgiks on Pühalepa valla naiste vaimsuse-, majandusliku 

ja kultuurielu edendamine. 
7. Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks on ühingu ülesanneteks: 

7.1. avalikustada maal elavate naiste probleeme; 
7.2. leida aktiivseid kaasalööjaid igast külast; 
7.3. aktiivsete naiste kaudu mõjutada otsustajaid; 
7.4. piirkonna kunstiväärtuste kogumine, tutvustamine ja säilitamine; 
7.5. väärtustada maaelu ühistegevuse ja heategevuse kaudu; 
7.6. arendada majandustegevust põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

 
 
III Liikmed, nende õigused ja kohustused 
 
8. Ühingu liikmeks võib olla iga naine, kes soovib käesoleva põhikirja p 6 toodud 

tegevuseesmärgi saavutamisele kaasa aidata ning osaleda p 7 toodud 
tegevustes. 

9. Liikmeks võetakse juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku avalduse 
alusel. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liikme 
õigused ja kohustused tekivad juhatuse otsuse tegemise päevast. Samas korras 
toimub liikme omal soovil liikmeskonnast lahkumine. Liikmeskonnast 
väljaastumise soovist teatab liige kirjalikult juhatusele üks kuu ette. 

10. Liikme võib liikmeskonnast välja arvata: 
10.1. kui ta ei osale p. 7 toodud tegevuses 12 kuu jooksul; 
10.2. kui ta on teadlikult mingil moel kahjustanud Pühalepa Naistekoja huve. 

11. Liikme arvab liikmeskonnast välja üldkoosolek oma otsusega. 



 
12. Väljaarvatud liige kohustub hüvitama Pühalepa Naistekojale tekitatud kahju 

seadusega ettenähtud korras. 
13. Liikme õigused: 

13.1. võtta osa hääleõigusega üldkoosolekutest, samuti ühingu poolt 
korraldatavatest üritustest ja ettevõtmistest, nende elluviimisest, 
ülesannete täitmisest; 

13.2. valida ja olla valitud ühingu organitesse; 
13.3. saada organitelt täielikku informatsiooni ühingu tegevust puudutavates 
  küsimustes; 
13.4. esitada ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes; 
13.5. jääda otsustamisel eriarvamusele ning nõuda selle protokollimist; 
13.6. lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast. 

14. Liikme kohustused: 
14.1. täitma põhikirja nõudeid ja ühingu organite otsuseid; 
14.2. lisaks käesolevas punktis toodud liikmete kohustustele võib  
  üldkoosoleku otsusega kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi.  
  Selliste kohustuste vastuvõtmise poolt peavad hääletama kõik  
  koosolekul viibivad liikmed, kusjuures  koosolekul peab viibima ka  
  liige, kellele kohustus pannakse. 

 
 
IV Vara, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine 
 
15. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise 

eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine  ei ole seadusega 
 või teiste õigusaktidega keelatud. 

16. Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on 
 aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks ja 
lõppemiseks. 

17. Ühingu vara sh rahalised vahendid moodustavad: 
17.1. projektidest eraldatud vahenditest; 
17.2. riigi-ja kohaliku omavalitsusorganite eraldistest; 
17.3. tasuliste ürituste korraldamisest; 
17.4. sponsorite abist ja muudest allikatest. 

18. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. 
 
 
V Ühingu organid 
 
19. Ühingu organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.   
20. Üldkoosolek on kõrgeim organ, tema töövorm on üldkoosolek. Üldkoosoleku 

kutsub kokku juhatus. 
21. Üldkoosolekud toimuvad seadusega kehtestatud korras ja omavad seadusega 

kehtestatud pädevuse. 



22. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb üle poole liikme-
test, otsused võetakse vastu, kui poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikme-
test. 
23. Ühingu tegevust juhib ja esindab üldkoosoleku poolt määratud juhatus. 

Juhatuse liikmete minimaalne arv on üks kuni kolm. Juhatuse volituse aeg on 3 
aastat. 

24. Igal juhatuse liikmel on ühingu esindusõigus kõigis õigustoimingutes. 
25. Juhatus: 

25.1. korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust,  
  raamatupidamist ja aruandlust; 
25.2. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste  töötajatega; 
25.3. esindab ühingut õigustoimingutes; 
25.4. täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud   
  ülesandeid. 

26. Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 
27. Juhatuse liikme tasustamine toimub üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. 
 
 
VI Järelvalve ja raamatupidamine 
 
28. Järelvalvet juhatuse tegevuse üle teostab üldkoosolek. 
29. Juhatus korraldab  ühingu raamatupidamise arvestust vastavalt   
 raamatupidamise seadusele. 
30. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande
 koostamise ning esitab need üldkoosolekule. 
31. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 
 
 
VII Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine 
 
32. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega kehtestatud 

korras. 
33. Ühingu lõpetamise korral toimub selle likvideerimine ning 

likvideerimismenetluses allesjäänud vara antakse üldkoosoleku otsusega Hiiu 
maakonna ühendustele, mille tegevuseesmärgid on mittetulundusühingu 
tegevusele lähedased. 

34. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude 
õigusaktidega sätestatud korras. 

 
 
Käesolev põhikiri on kinnitatud 21.aprillil 2010.a. Üldkoosoleku otsusega. 
 
 
Juhatuse liikmed:   Ille Kivistu 
     Raili Mägi 
     Reet Põldveer 


