
Mittetulundusühingu Rahvusvaheline Maja põhikiri 

 

Käesolev Mittetulundusühingu Rahvusvaheline Maja redaktsioon on kinnitatud Tartus, 

28.05.2018 aastal toimunud üldkoosolekul. 

 

I ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Mittetulundusühing Rahvusvaheline Maja (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev 

organisatsioon. MTÜ ametlik nimi inglise keeles on International House Estonia. Ühingu 

esialgne nimi oli MTÜ Ethical Links ja asutati 2011. aastal.  

 

1.2. Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik, ent ühing tegutseb üle Eesti ja ka väljaspool 

Eestit.  

 

1.3. Ühingu eesmärk on suurendada Eesti ühiskonnas sidusust erinevate etniliste gruppide 

vahel, toetada lõimumist ja sisserändajate kohanemist Eesti ühiskonnas nii kultuuriliselt kui 

ka praktiliselt, sh edendada Eesti kultuurilist pädevust ja dialoogi erinevate Eestis elavate 

gruppide vahel; edendada sotsiaalselt õiglast arengut ning laiemalt jätkusuutlikku ühiskonda, 

inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid, sh arengukoostöö ja humanitaarabi valdkonnas. 

 

Ühing tegutseb järgnevates tegevusvaldkondades: ränne, sisserändajate kohanemine Eesti 

kultuuri- ja keelemaastikul, sisserändajate kohanemine tööturul ning lõimumine (sh 

osalemine poliitikate ja strateegiate kujundamises), sotsiaalne sidusus, arengukoostöö, 

maailmaharidus, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, ökoloogiline ja sotsiaalne 

jätkusuutlikkus ja eetiline tarbimine. 

 

1.4. Nende eesmärkide saavutamiseks Ühing viib läbi järgnevaid tegevusi: 

- laiemalt kultuuridevahelise suhtluse, rände, akulturatsiooni, arengukoostöö jt teemadel 

kompetentsi kasvatamine (nt nõustamine ja koolitused) 

- uussisserändajatele ja uussisserändajatega tegelevatele inimeste kompetentsi 

kohanemiseks ja tööturule liikumiseks või töövõimaluste paremaks muutmiseks praktika 

võimaluste pakkumine, sh stipendiumite andmine 

- teavitustöö (materjalide avaldamine, info levitamine, õppematerjalide koostamine); 

- ürituste läbiviimine avalikkusele ja seotud sihtgruppidele; 

- osalemine poliitikate kujundamises – nt poliitikate analüüsimine ja reflekteerimine ning 

enda nägemuse selgitamine avalikkusele ja otsustajatele; poliitikate ja strateegiate jälgimine 

ja analüüsimine; 

- sotsiaalse ettevõtluse arendamine ja teostamine seatud eesmärkide saavutamiseks 

- kodanikühiskonda edendamine ja selleks võimaluste loomine ja pakkumine; 

- vajadusel materiaalse toetuse kogumine ja selle edastamine abivajajatele; 

- keeleõpe; 

- koostöö arendamine Eesti-siseselt ja rahvusvaheliselt, sh ühisprojektide algatamine ja 

nendes osalemine; 

- jne. 

 

1.5. Ühing ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks ja oma 

eesmärkide saavutamiseks. 

 



1.6. Ühing on oma eesmärkide seadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning ei satu 

erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma 

sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime. Ühingus tegutsevad isikud hoiduvad 

sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud 

abinõud selle lõpetamiseks. 

1.7. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril 

1.8. Ühing on asutatud määramata ajaks. 

 

 

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE 

TINGIMUSED JA KORD LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes jagab 

Ühingu eesmärke, on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu nende elluviimisel ja täidab 

põhikirja nõudeid. Ühingu liikmeks astumiseks ja Ühingust väljaastumiseks peab soovija 

esitama juhatusele kirjaliku taotluse. Vastuvõtmise otsustab juhatus oma järgmisel 

koosolekul. 

 

2.2. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui 

 

- Ühingu liige kahjustab oma tegevusega Ühingu mainet ja huve või kui ta tegevus ei ole 

kooskõlas heade tavade ja kommetega või Rahvusvahelise Maja eesmärkidega; 

- Ühingu liige ei ole kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu tasunud Ühingu 

liikmemaksu; 

- Ühingu liige ei ole aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul; 

- Väljaarvamise kohta esitab Ühing hoiatuse kuu aega varem ja väljaarvataval liikmel on 

õigus esitada kirjalikult omapoolne selgitus, et vaidlustada otsust. 

 

2.3. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt 

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. Ühingu liikmel on õigus esitada enda kandidatuur 

juhatuse liikmeks, samuti osaleda Ühingu tegevustes ja algatada Ühingu eesmärkide 

saavutamiseks projekte; 

 

2.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 

 

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, kus võivad osaleda kõik ühingu 

liikmed ja igal Ühingu liikmel on üks hääl. 

 

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Eesti 

Vabariigi seadusest. 

 



3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle 

määrab üldkoosolek. 

 

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, 

kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 

häälteenamust. 

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

 

IV ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE 

 

4.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud 

korrale. 

 

4.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

 

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja 

usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või 

avalik-õiguslikule juriidilise isikule. 

 

4.4. Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid 

soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega eelloetud 

isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, 

abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale. 

 


