
 

MTÜ Ühine Hiiumaa põhikiri 
 
1. Üldsätted 
1.1. MTÜ Ühine Hiiumaa (edaspidi „Ühing“) on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses 
Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 
1.2. Ühing on Hiiumaaga seotud isikute vabatahtlik poliitiline ühendus Hiiumaa kogukonna 
sihipäraseks edasiarendamiseks. 
1.3. Ühingu ametlik nimi on MTÜ Ühine Hiiumaa. 
1.4. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Hiiu vald, Hiiumaa. 
1.5. Ühing on asutatud 20. mail 2017. 
1.6. Ühing on iseseisev juriidiline isik, kes omab sümboolikat ja pangaarvet. 
1.7. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta. 
 
2. Ühingu eesmärgid ja tegevused 
2.1. Ühingu kandvaks ideeks on avatud ja stabiilse valitsemise kaudu tagada jätkusuutlik Hiiumaa. 
2.2. Ühing lähtub oma tegevuses põhimõttest, et Hiiumaa on üks tervik.  Saare hüvanguks tehtavaid 
otsuseid tehakse pika perspektiiviga ja säästlikult. Saare huve kaitstakse ühiselt ja ühtselt kõikides elu 
valdkondades, kaasates otsustusprotsessidesse ühiskonna liikmeid ning Hiiumaa 
kodanikeorganisatsioone. 
2.3. Ühingu lühema- ja pikaajalised eesmärgid ja tegevused kinnitatakse üldkoosoleku poolt ning neid 
viiakse ellu läbi Ühingu liikmeskonna osalemise kohaliku omavalitsuse volikogu töös. 
2.4. Ühing on loodud 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel osalenud valimisliitude  (VL Üks 
Hiiumaa, VL Arenev Käina, VL Koostöö, VL Hiiumaa Vabad Kodanikud) liikmete algatusel.   
 
3. Ühingu asutajaliikmed ja liikmeskond 
3.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva 
põhikirja. 
3.2. Ühingu liikmeskond koosneb liikmetest, noorliikmetest ja toetajaliikmetest. 
3.3. Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane teovõimeline Hiiumaaga seotud füüsiline isik, 
kes järgib Ühingu põhikirja ja kelle kuulumist Ühingusse ei piira seadus. 
3.4. Ühingu noorliikmeks võib olla iga 16 kuni 18- aastane Hiiumaaga seotud füüsiline isik,  kes 
tunnistab Ühingu põhikirja  ja kelle kuulumist Ühingusse ei piira seadus. 
3.5. Ühingu toetajaliikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane Hiiumaaga seotud füüsiline või 
juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ja kelle kuulumist Ühingusse ei piira seadus. 
3.6. Juriidiliste isikute puhul esindab neid Ühingu toetajaliikmena juhatuse liige vastavalt seadusele. 
 
4. Ühingu liikmete õigused 
4.1. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta. 
4.2. esitada ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes. 
4.3. peatada ajutiselt liikmeks olek Ühingus. 
4.4. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse. 
4.5. volitada teist Ühingu liiget ja olla ise volitatud esindama teist Ühingu liiget. 
4.6. olla soovitajaks Ühingu liikmeks, noorliikmeks või toetajaliikmeks kandideerijale. 
4.7. astuda Ühingust välja. 
 
5. Ühingu liikmete kohustused 
5.1. pidada kinni põhikirjast. 
5.2. maksta Ühingu üldkogul kehtestatud liikmemaksu. 
5.3. Ühingu juhtorganitesse valituna võtta nende tööst aktiivselt osa. 
5.4. kohaliku omavalitsuse institutsioonidesse valituna andma aru oma tööst. 
5.5. aidata oma igapäevase tegevusega kaasa Ühingu maine ja liikmeskonna kasvu tõusule. 



5.6. mitte osaleda poliitiliste ühenduste töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus Ühingu 
eesmärkide ja põhimõtetega. 
 
6. Ühingu toetajaliikmete ja noorliikmete õigused 
6.1. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta. 
6.2. esitada ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes. 
6.3. võtta osa Ühingu üritustest. 
6.4. lõpetada noorliikmeks või toetajaliikmeks olemine. 
 
7. Ühingu toetajaliikmete ja noorliikmete kohustused 
7.1. pidada kinni põhikirjast. 
7.2. toetada Ühingut ja selle liikmeid mõtte, sõna ja/või teoga nii materiaalselt kui mittemateriaalselt. 
7.3. aidata oma igapäevase tegevusega kaasa Ühingu maine ja liikmeskonna kasvu tõusule. 
7.4. mitte osaleda poliitiliste ühenduste töös, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus Ühingu 
eesmärkide ja põhimõtetega. 
 
8. Ühingu liikmeskonda vastuvõtmine 
8.1. Ühingu liikmeskonda vastuvõtmine toimub juhatuse poolt soovija isikliku kirjaliku avalduse 
alusel. 
8.2. Ühingu liikmeskonda vastuvõtmisel peab olema soovijal täidetud Ühingu liikmeskonna ankeet, 
milles täpsustatakse enda seotust Hiiumaaga ning tuuakse välja vähemalt ühe Ühingu liikme soovitus. 
8.3. Ühingu liikmeskonnaga liituda soovijale teatatakse juhatuse otsusest tavaposti või e-maili teel 
(edaspidi „kirjalikult“). 
8.4. Ühingu liikmeskonna arvestust peab Ühingu juhatus. 
 
9. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine 
9.1. Ühingust väljaastumine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse 
juhatusele. 
9.2. põhikirjas välja toodud kohustusi rikkunud liikme, noorliikme või toetajaliikme Ühingu 
väljaarvamise otsustab juhatus oma koosseisu 2/3 poolthäälte enamusega. Nimetatud otsusest 
teatatakse väljaarvatud isikule kirjalikult. 
9.3. Ühingust väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb isiku kuulumine Ühingu juhtivate - või 
tööorganite koosseisu. 
9.4. Ühingust väljaarvatu võib oma väljaarvamise Ühingu üldkogul vaidlustada. 
9.5. Ühingust välja astunud või välja arvatud isik võib esitada avalduse uuesti Ühingusse 
astumiseks mitte varem kui ühe aasta möödumisel liikmelisuse lõppemisest. 
 
10. Ühingus liikmeks oleku peatamine 
10.1. Ühingus liikmeks oleku peatamise otsustab Ühingu liikme isikliku kirjaliku avalduse alusel 
juhatus. 
10.2. Ühingus liikmeks oleku peatamisega peatuvad Ühingu liikme õigused, kohustused ja volitused, 
mis tal on Ühingu liikmena, noorliikmena või toetajaliikmena. 
10.3. Ühingu liikme õigused ja volitused taastuvad juhatusele isikliku kirjaliku avalduse esitamise 
päevast. 
10.4. Ühingus liikmeks oleku peatamise võib otsustada ka juhatus. 
10.5 Liikmeks oleku peatumisel enam kui 1 aasta loetakse Ühingu liige liikmeskonnast välja arvatuks. 
Sellisel juhul võidakse tema liikmeks olek taastada vastava kirjaliku avalduse alusel. 
 
11. Ühingu üldkoosolek 
11.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on Ühingu üldkoosolek (edaspidi "Üldkogu"). 
11.2. Korralise Üldkogu kutsub kokku Ühingu juhatus kord kvartalis, teatades sellest liikmeskonnale 
kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Kutse peab sisaldama üldkogu päevakorra projekti. 



11.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% liikmetest.  Juhul, kui üldkogu ei ole 
otsustusvõimeline, siis on õigus juhatusel kutsuda kahe nädala jooksul kokku uus üldkogu sama 
päevakorraga. Uus Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust. 
11.4. Erakorralise Üldkogu kutsub kokku Ühingu juhatus Ühingu esimehe, Ühingu revisjonitoimkonna 
ja/või kui seda nõuab vähemalt 10% Ühingu liikmetest, teatades sellest vähemalt seitse päeva ette. 
Kutse peab sisaldama üldkogu päevakorra projekti. 
11.5. Üldkogu töös kutsutakse osalema Ühingu toetajaliikmed, noorliikmed ja juhatuse kutsel teised 
isikud. 
11.6. Vajadusel võidakse kogu Üldkogu või selle osade päevakorrapunktide arutelu kuulutada 
kinniseks. Sellisel juhul ei osale arutelul toetajaliikmed, noorliikmed ja teised kutsutud isikud. 
11.7. Üldkogu päevakorra projekti koostab Ühingu juhatus. 
11.8. Üldkogu võib küsimustes, mida ei ole teatavaks tehtud Üldkogu kokkukutsumisel, otsuseid vastu 
võtta, kui Üldkogus osalevad või on esindatud vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest. 
11.9. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja 
käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. 
11.10. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkogus osalenud Ühingu 
liikmetest, välja arvatud juhul, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. 
 
12. Üldkogu pädevused 
12.1. kinnitab koosoleku päevakorra, kodukorra ja moodustab tööorganid. 
12.2. kinnitab Ühingu põhikirja ja eelarve ning teeb nendes muudatusi ja täiendusi. 
12.3. kinnitab Ühingu lühema ja pikaajalisemad eesmärgid ja tegevused. 
12.4. kinnitab valimisprogrammi ja ühingupoolsed Hiiumaa omavalitsuste volikogukandidaatide 
nimekirja. 
12.5. valib Ühingu 3 - 7 liikmelise juhatuse ja Ühingu esimehe 3 aastaks nende kirjaliku nõusoleku 
alusel. Juhatuse valimised toimuvad kahes etapis. Kõigepealt valib Üldkogu salajasel hääletamisel 
juhatuse esimehe, kelle ametinimetus on Ühingu esimees. Seejärel valib Üldkogu salajasel 
hääletamisel ülejäänud kuni 7 juhatuse liiget kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast 
juhatuse aseesimehe. 
12.6. määrab Ühingu 1 – 3 liikmelise revisjonitoimkonna vastava juhatuse volituste ajaks. Ühingu 
juhatuse liige ei saa olla samaaegselt revisjonitoimkonna liige ja vastupidi. 
12.8. kinnitab Ühingu aastaaruande. 
12.9. kinnitab Ühingu põhikirjalise liikmemaksu suuruse. 
12.10. teeb ettepanekuid kohaliku omavalitsuse volikokku valitud Ühingu liikmetest fraktsioonile ja 
valitsuse liikmetele. 
12.11. teeb avalikke pöördumisi ja võtab poliitilisi seisukohti Ühingu põhikirjaliste eesmärkide 
täitmiseks. 
 
13. Ühingu juhatus. 
13.1. Ühingu tegevust juhib ning seda esindab Ühingu juhatus (edaspidi "Juhatus"), milles on 3 - 7 
liiget. Ühingu juhatuse tegevust korraldab Ühingu juhatuse esimees. 
13.2. Juhatuse liikme volituste lõppemisel Juhatuse volituste kestel, väheneb Juhatuse liikmete arv 
kuni järgmise Üldkoguni, kus kinnitatakse uus juhatuse liige samaks valimisperioodiks. Juhul kui 
juhatuse liikmete arv langeb alla kolme, korraldatakse uued juhatuse valimised kuue kuu jooksul. 
13.3. Ühingu juhatuse esimeheks ega juhatuse liikmeks ei saa valida liiget, kes on juhatuse liikmena 
olnud ametis kaks järjestikust ametiaega. 
13.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse 
otsus jõustub siis, kui üle poole juhatuse liikmeid on otsuse teinud ja kinnitanud seda kirjalikult. 
Hääletamisel on juhatuse esimehe hääl otsustav, kui hääled jagunevad võrdselt. 
13.5. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt 
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 



13.6. Koosoleku otsuse allkirjastavad juhatuse liikmed kirjalikult või digitaalselt. Eriarvamusele 
jäänud juhatuse liige võib nõuda oma arvamuse kirjalikku lisamist otsuse protokollile. 
13.7. Juhatuse liikmel lasub kohustus osaleda hääletamisel poolt või vastu sõltumata füüsilisest 
osalemisest juhatuse koosolekul. Sellisel juhul lisatakse otsuse protokolli märge „osales hääletamisel 
kohal viibimata“. 
 
14. Juhatuse pädevus 
14.1. koostab Ühingu eelarveprojekti ja esitab selle kinnitamiseks Üldkogule. 
14.2. korraldab valimisprogrammi projekti koostamise ja esitab selle kinnitamiseks Üldkogule. 
14.3. korraldab ühingupoolse Hiiumaa omavalitsuse volikogukandidaatide nimekirja koostamise ja 
esitab selle kinnitamiseks Üldkogule.   
14.4. otsustab Ühingu liikmeskonda vastuvõtmise, väljaarvamise ja peatamise Ühingust. 
14.5. kasutab ja käsutab Ühingu vara üldkogu otsuse piires. 
14.6. täidab muid kohustusi ja korraldusi vastavalt Üldkogu otsusele ning kehtivale seadusandlusele 
14.7. Ühingu igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes iseseisvalt. 
 
15. Ühingu revisjonitoimkond. 
15.1. Ühingu revisjonitoimkond (edaspidi " Revisjonitoimkond "), milles on 1 – 3 liiget,  kontrollib 
Ühingu rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist ja Ühingu juhatuse tegevuse vastavust 
Ühingu põhikirjale. 
15.2. Revisjonitoimkonna liikmed valitakse Üldkogu poolt salajasel hääletusel juhatuse volituse ajaks. 
15.3. Revisjonitoimkond liikmed valivad oma koosseisust esimehe ja sekretäri Revisjonitoimkonna 
volituste tähtajaks. 
15.4. Revisjonitoimkond määrab ise oma töökorra ning vajadusel moodustab alakomisjone 
konkreetsete ülesannete lahendamiseks. 
15.5. Revisjonitoimkond allub ainult Üldkogule ning koostab ja esitab Üldkogule Ühingu varade 
kasutamise ja kontrolli kohta aruande. 
15.6. Oma ettepanekud esitab Revisjonitoimkond eelnevalt juhatusele tutvumiseks. 
15.7. Revisjonitoimkonna liikmeteks ei või olla Juhatuse liikmed ja Ühingu palgalised töötajad. 
15.8. Revisjone teostatakse vähemalt kord aastas. Vajaduse korral viiakse revisjone läbi sagedamini. 
 
16. Õigused, vara ja rahalised vahendid 
16.1. Ühingul on oma raamatupidamine, eelarve ja pangakontod. 
16.2. Ühing võib omada oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks vallas- ja kinnisvara. 
16.3. Ühingu vara moodustub liikmemaksudest, seaduse alusel makstavatest eraldistest, füüsiliste ja 
juriidiliste isikute annetustest ja muudest seadusega lubatud allikatest. 
16.4. Ühingul on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks asutada sihtasutusi ja osaleda 
teiste mittetulundusühingute tegevuses seadusega sätestatud korras. 
16.5. Ühingul on oma visuaalne identiteet, mille kasutamist korraldab ja järelevalvet 
kasutamise üle teostab Ühingu juhatus. 
16.6. Ühingu varade ja rahaliste vahendite kasutamise ja aruandluse korra kehtestab Ühingu juhatus. 
16.7. Ühingu varade soetamist ja kasutamist kontrollib Revisjonitoimkond. 
 
17. Ühingu tegevuse lõpetamine 
17.1. Ühingu tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud korras või kui sellise ettepaneku poolt hääletab 
rohkem kui kaks kolmandikku (2/3) Üldkogus osalenud Ühingu liikmetest ja volinikest. 
17.2. Ühingu lõpetamise korral antakse Ühingu varad üle mõnele teisele Hiiumaa fondile või 
mittetulundusühingule. 
 
Käesoleva põhikirja redaktsioon on vastu võetud ja kinnitatud Ühingu üldkogul 20. mai 2017 


