Mittetulundusühingu TÖÖTUBA RATASTEL põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing TÖÖTUBA RATASTEL (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille juhatuse asukohaks on Tallinn ning praktilise töö piirkonnaks Eesti
Vabariik.
1.2 Ühingu peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ning ressursisäästlikule uus- ja taaskasutusele
orienteeritud käsitöö propageerimine teoorias ja praktilises tööõppes, s.o vastavasisuliste
huvikoolituste (eesti ja vene k) korraldamise ja vajalike juhendmaterjalide genereerimise,
kirjastamise/ tootmise ning levitamise teel ja aktiivne panustamine nii kohalike omaalgatuslike
seltsingute tegevuse kui ka keelelise integratsiooniprotsessi edendamisesse koostöös erinevate
regionaalsete arendus- ja kultuurikeskuste, haridusasutuste, samuti ERKL-i ning
keskkonnahoiule orienteeritud organisatsioonide-ettevõtete ja SEV-i ning PMN-ga.
Lisaks sellele on kavandatava üleriigilise tegevusraadiusega mittetulundusühingu kaugemaks
eesmärgiks kaasata MTÜ jooksvasse tegevusse nii eakamaid kui ka erivajadustega inimesi,
samuti neid, kes vajaksid huviala-/ ametipõhist keeleõpet,
mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 Liikuva tööviisiga õpitoa asutamine, jooksvate tegevuste ettevalmistamine, tegev- ning
toetajaliikmete võrgustiku moodustamine;
1.2.2 Loovale uus- ja taaskasutusele orienteeritud tasuliste huvikoolituste pakkumine kõikjal
Eestis;
1.2.3 Huvikoolituste läbiviimiseks vajalike kakskeelstete väiketrükiste jt juhendmaterjalide
genereerimine, kirjastamine ja levitamine/ turustamine;
1.2.4 Teabepäevade, näituste, demonstratsioonide, käsitöökonkursside ja muude loovat
uuskasutust propageerivate ürituste korraldamine koostöös erinevate piirkondlike ja üleriigiliste
ühenduste ning keskuste ja meediakanalitega.
1.2.5 Temaatiliste keskkonnahoidu ning säästlikku tarbimist propageerivate käsitöö-artiklite
koostamine-avaldamine ülevabariigiliselt levivates perioodikaväljaannetes jm meedias;
1.2.6 Liikmeskonna järk-järguline suurendamine ja pädevate kaastöötajate ning uute
koostööpartnerite, sh sekundaarse toorme tarnijate/ annetajate kaasamine ühingu tegevustesse;
II ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMINE, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu tegev- või toetajaliikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis
aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks
vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset
teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud

isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud
isikutele.
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek
on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
IV VARA TEKKIMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD
4.1 Ühingu vara moodustub: liikmemaksudest, huvikoolituskursuste ja -ringide osalustasust,
väiketrükiste loomise ja kirjastamise tasust, ajakirjandusliku tekstiloome tasust, erinevate info- ja
heategevuslike ürituste käigus saadud müügitulust jt rahalistest summadest ning varalistest
annetustest, mille kasutamine ühingu eesmärgipärase tegevuse teostamiseks on kooskõlas
kehtiva seadusandlusega.
V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase
eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
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