MITTETULUNDUSÜHINGU IDA-SAAREMAA KIHELKONNAKOGU
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu (edaspidi ühing) on avalikes
huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Ida-Saaremaa Kihelkonnakogu, ühingu asukoht on Ida-Saaremaal
ajalooliste Muhu, Pöide ja Jaani kihelkondade territooriumil.
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.4. Ühingu eesmärgid on:
1.4.1 Muhu, Pöide ja Jaani kihelkondades loodava piirkondliku kihelkonnakogu
eesmärk on liita kohalike äriettevõtete ja vabatahtlike rahvaühenduste esindajaid, et
ühiselt kavandada ja teostada piirkonna arenguks olulisi algatusi, kujundada ühist
inforuumi ning tagada ühingu liikmete ühistele huvidele esindatus;
1.4.2 Ühingu liikmeskonna moodustamisel on eesmärgiks kaasata:
- juriidiliste isikutena piirkonnas tegutsevaid äriettevõtteid ja vabatahtlikke
organisatsioone, sh. kohalikud MTÜ-d, kogudused, sihtasutused, külaseltsingud,
kohalikud vabatahtlikud pääste- ja merepäästeseltsid jne;
- füüsiliste isikutena piirkonnas tegutsevate vabatahtlike maakondlike ja üleriiklike
riigikaitse-, elanikkonnakaitse-, korrakaitse-, looduskaitse- jne organisatsioonide
kohalike allüksuste esindajaid, pääste- ja kaitsevaldkonna noorteorganisatsioonide jt
kohalike huviringide juhendajaid;
- ajalooliste kihelkondlike traditsioonide jätkamiseks füüsilisi isikuid, kes esindavad
ühingus oma perekonda, suguseltsi või hõimkonda.
1.4.3 Olla ühinguga liituvate vabatahtlike organisatsioonide ja rahvaühenduste jaoks
nende huve esindavaks piirkondlikuks katusorganisatsiooniks, mis teenib ühiselt
kokku lepitavaid eesmärke ja esindab ühingu liikmete huve suhtlemisel:
- kohalike tööandjatega ja elanike jaoks elutähtsaid teenuseid pakkuvate ettevõtete ja
asutustega;
- kohalike omavalitsustega ja nende allasutustega;
- riigiasutustega ja nende kohalike esindustega.
1.4.4 Planeerida ja korraldada ühingu liikmete huvidele ja kokkulepetele vastavalt
koostööd ja ühingu liikmete huvide esindamist koostöös
- teiste sarnaselt moodustatavate kihelkonnakogudega ning kihelkonnakogude baasil
ühiselt võimalike vabatahtlike rahvaühendustega,
- muude ühingu sõprusorganisatsioonidega ja välispartneritega.
1.4.5 Koondada ja liita eraldi eesmärgina Ida-Saaremaal ja Muhus tegutsevate
kohalike vabatahtlike kaitse-, pääste- ja merepäästeallüksuste esindajaid ja vastavate
noorteorganisatsioonide huvirühmade juhendajaid, et toetada piirkonna kohalikke
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omavalitsusi ja vabatahtlikke organisatsioone elanikkonnakaitseks vajalike ülesannete
täitmisel, planeerida ühiselt piirkonnas elanikkonnakaitseks vajalike võimekuste
loomist, teha selles valdkonnas vajalikku koostööd Eesti riiklike struktuuridega ja
meie välispartneritega ning panustada ühise elanikkonnakaitsealase väljaõppe
korraldamisse ja varustuse täiendamisse.
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
- ürituste korraldamine, sh koosolekud, seminarid, tähtpäevade tähistamine,
väljaõppeüritused, jne;
- ühingu liikmeks olevate vabatahtlike organisatsioonide tegevuse koordineerimine ja
toetamine, sh. koostöö ühistes kogukondlikes huvides vajalike projektide elluviimisel,
vastavate projektitaotluste koostamisel ja esitamisel;
- uuringute ja planeeringute algatamine ja korraldamine, sh rahvaküsitlused;
- piirkondlikku arengut ja kogukondliku kommunikatsiooni arendamist korraldavad ja
toetavad tegevused;
- ühingu liikmete huvide esindamine;
- kohalikelt omavalitsuselt ja muudest meetmetest ühingu tegevusele võimalike
toetuste taotlemine;
- koolitused ning piirkonnas tegutsevate seltside ja huviringide tegevuse toetamine, sh
noorte huviringide juhendamine ja noorte isamaalise kasvatustöö toetamine,
rännakmatkade, noortelaagrite, ekskursioonide ja spordivõistluste korraldamine ning
piirkondlike ja kogukondlike rahvatraditsioonide järgimine ja edendamine;
- kogukondlike transporditeenuste korraldamine kohalikele elanikele ühistel üritustel
osalemise võimaldamiseks, sh ühistel sporditreeningutel ja huviringides osalemiseks,
piirkonnast kaugemal toimuvatel kultuuriüritustel ja võistlustel käimiseks;
- piirkonna ajaloolise kultuuripärandi säilitamine, kohalike inimeste ja ajalooliste
mälestiste säilitamisele ja eksponeerimisele suunatud töö;
- osalemine kohaliku looduskeskkonna kaitseks, kultuurmaastike ja pool-looduslike
koosluste taastamiseks ja hoolduseks ning kohaliku majandustegevuse arendamiseks
suunatud projektides;
- ühingu eesmärke ja tegevust toetav ja tutvustav teavitustöö ning ühise inforuumi
kujundamine ühingu liimeskonna jaoks;
- IT-alase nõustamise ja koolituste kavandamine, veebilehtede kujundamine, trükiste
ettevalmistamine ja väljaandmine;
- ühingu eesmärkidele vastavad projektipõhised tegevused ja nende teostamiseks
toetuste taotlemine;
- kohalike omavalitsuste ja vabatahtlike organisatsioonide toetamine valmistumisel
elanikkonnakaitsealaste ülesannete täitmiseks, vastava varustuse hankimine,
ladustamine, hooldamine ja väljaõppe korraldamine;
- muud üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevused;
II
ÜHINGU
LIIKMEKS
VASTUVÕTMISE
NING
ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab
liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma
ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Vastavalt ühingu
eesmärkidele võib ühingu üldkoosolek liikmeks saamisele kehtestada eraldi nõuded ja
piirangud, mis fikseeritakse ühingu kodukorras.
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2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes
hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või
sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta
liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine
kuulub üldkoosoleku päevakorda.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab
vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks, näiteks
konkureerivas ühenduses tegutsemine; ühingu maine kahjustamine; pikaajaline
passiivsus ühingu liikmena; jms.
2.7. Ühingu juhatus võib liikmete hulgast välja arvata jooksva majandusaasta
liikmemaksu mittetasunud liikme.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
- võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
- võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
- olla valitud ühingu juhtorganitesse;
- kasutada vastavalt seadustele ja neile antavatele volitustele ühingu vara;
- saada teavet ühingu tegevuse kohta;
- astuda ühingust välja;
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
- tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja
ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- järgida ühingu üldkoosolekul kehtestatud kodukorra nõudeid
- tasuda ühingu liikmemaksu.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on
üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
- ühingu põhikirja muutmine;
- ühingu eesmärgi muutmine;
- ühingu kodukorra kehtestamine;
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ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
ühingu revisjoni aruande ja majandusaasta aruande kinnitamine;
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust
kui sellest on vähemalt 7 päeva ette teatatud.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud ja millest ei
olnud ette teatatud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik
mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete
nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või
vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kümme päeva enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel
üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku
kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget
hääletama tema eest kas elektronpostiga saadetud või lihtkirjaliku volikirjaga. Iga
volitus annab volitatule juurde ühe hääle. Sama isik võib üldkoosolekul esindada kuni
kümmet liiget.
4.9. Ühingu üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks kõigil juhtudel, milliste kohta
allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, kui selle poolt hääletab üle poole
üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Samas on ühingu tegevuses
eraldi taotluslikuks eesmärgiks, et ühingu üldkoosolekutel hääletamisele minevad
otsused on eelnevalt ette valmistatud ja kooskõlastatud tasemel, mis võimaldab
konsensuslike otsuste vastuvõtmist.
4.10 Ühingu juhatusel ja üldkoosoleku kokkukutsumise algatanud ühingu liikmetel on
õigus omal äranägemisel paluda üldkoosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid
näiteks sekretärina, konsultantidena, ekspertidena või külalistena, kellel on
üldkoosolekul sõnaõigus. Ühingu liikmeteks mitte olevatele isikutele üldkoosolekust
osavõtmise õiguse andmiseks tehakse üldkoosoleku alguses eraldi otsus. Vajadusel
hääletatakse iga koosolekule täiendavalt kaasatava isiku suhtes eraldi.
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub
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vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
- ühingu igapäevategevuse korraldamine;
- ühingu kodukorra eelnõu ettevalmistamine ja üldkoosolekule esitamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub
valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud
ühingu liikmetest. Juhatus valitakse 3 aastaks.
5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda
sõltumata põhjusest.
5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul tehtavate otsuse poolt on üle poole
juhatuse liikmetest. Samas on ühingu tegevuses eraldi taotluslikuks eesmärgiks, et
ühingu juhatuse koosolekutel hääletamisele minevad otsused on eelnevalt ette
valmistatud ja kooskõlastatud tasemel, mis võimaldab juhatusel otsustada
konsensuslikult.
5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa
võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul
sõnaõigus.
5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
VI KONTROLLORGANID
6.1 Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib
omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas
VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse
aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks
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hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule
omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 07 aprillil 2018
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