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PÕHIKIRI 

 
 
I Üldsätted 
 
1.1. Mittetulundusühing ametliku nimetusega Pärnumaa Vanatehnika Klubi (edaspidi Klubi ) 
ühendab vanatehnika vastu huvi tundvaid, sellega tegelevaid või seda toetavaid füüsilisi ja 
juriidilisi isikuid. 
 
1.2. Klubi asukoht on Eesti Vabariik  Pärnu linn. 
 
1.3. Klubi tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, liikmete ühisel tegutsemisel, klubi juhtorganite 
valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel klubi liikmete ees. 
 
1.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik. Klubil on iseseisev bilanss, arveldusarved pankades ja 
oma pitsat. 
 
1.5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning  käesolevast 
põhikirjast. 
 
1.6. Klubil on oma sümboolika, mille kinnitab üldkoosolek ja mille kasutamise kord sätestatakse 
kodukorras. 
 
 
II   Klubi eesmärgid ja tegevus 
 
2.1. Klubi tegevuse eesmärgiks on vanatehnikast huvitatud isikute ühendamine ja üldise 
vanatehnikakultuuri edendamine. 
 
2.2. Klubi tegevuse põhisuunad on: 
   2.2.1. Klubi liikmete tehniliste ja üldkultuuriliste teadmiste täiendamine ning selleks soodsate 
tingimuste loomine; 
   2.2.2. vanatehnika ning sellega seonduva uurimise, kogumise, taastamise ja säilitamise 
toetamine läbi klubilise tegevuse; 
   2.2.3. vanatehnikaürituste korraldamine; 
   2.2.4. inimeste teadlikkuse suurendamine vanatehnikast; 
   2.2.5. vanatehnikahuviliste õiguste ja huvide kaitse ning esindamine (sealhulgas osalemine 
seadusloomes); 
   2.2.6. muude vanatehnikaalaste tegevuste arendamine, millised kinnitab Klubi üldkoosolek. 
 
2.3. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks Klubi: 
 2.3.1. teeb vanatehnika taastamise, säilitamise ja kaitse alast selgitustööd, korraldab Klubi 
eesmärke ja tegevust tutvustavaid üritusi; 
 2.3.2. korraldab vanatehnika alaseid näitusi, loenguid, seminare, konkursse, kokkutulekuid ning 
muid üritusi ja organiseerib nendest osavõttu; 
 2.3.3. tegeleb vanatehnika ajaloo uurimisega; 



 2.3.4. arendab koostööd teiste vanatehnikaklubide ja –organisatsioonidega, avalik-õiguslike ja 
eraõiguslike isikutega nii Eestis kui välisriikides; 
    2.3.5. arendab võimaluse korral ning vajadusel majandustegevust sel määral, mis on vajalik 
Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
 
2.4. Klubil on õigus rentida ning omandada kinnis- ja vallasvara Eesti Vabariigi seadustes ette 
nähtud tingimustel. 
 
2.5. Klubil on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste ja üksikisikutega kõiki 
vajalikke lepinguid, mis seonduvad Klubi eesmärkide saavutamisega ja tegevuse põhisuundade 
täitmisega. 
 
2.6. Klubil on õigus avada ja sulgeda kontosid pankades. 
 
 
III Klubi liikmed, nende õigused ja kohustused 
 
3.1. Klubi liikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab 
Klubi põhikirja, soovib osaleda Klubi tegevuses ja aitab kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele.  
 
3.2. Nooremaid huvilisi võetakse Klubi noorliikmeteks lapsevanema või hooldaja kirjalikul loal. 
Noorliikmel ei ole õigust valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse. 
 
3.3. Isikuid, kes on osutanud Klubile erilisi teeneid, võib üldkoosolek juhatuse ettepanekul 
nimetada Klubi auliikmeteks. 
 
3.4. Klubi liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega liikmeksastuja kirjaliku avalduse 
põhjal. Pärast avalduse esitamist võetakse liikmeksastuja Klubi liikmekandidaadiks. 
Kandidaadiaeg võib kesta kuni 24 kuuni. Pärast kandidaadiaja möödumist otsustab juhatus 
liikmeks vastuvõtmise küsimuse. Liikmekandidaadi õigused ja kohustused määrab kindlaks 
juhatus. 
 
3.5. Klubi liikmel on õigus igal ajal Klubist välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise 
avalduse. Klubist omal soovil lahkunud või väljaheidetud liikmele sisseastumis-ja liikmemaksu ei 
tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale ja ta peab 
tagastama kõik tema käsutuses oleva Klubi vara. 
 
3.6. Liikmelisust  Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. 
  
3.7. Klubi põhikirja või kodukorda rikkunud Klubi liikmele võib juhatus teha laituse või heita ta 
Klubist välja kui: 
 3.7.1. Klubi liige ei täida Klubi juhtorganite korraldusi või rikub Klubi üritustel                              
kehtivat korda; 
 3.7.2. Klubi liige on oma tegudega kahjustanud Klubi mainet või kaotanud teiste klubiliikmete 
usalduse; 
 
3.8. Klubi liikmel on õigus: 
 3.8.1. osaleda Klubi liikmete üldkoosolekul; 
 3.8.2. esitada Klubi liikmete hulgast esindajaid Klubi juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta 
osa Klubi teiste organite moodustamisest; 



 3.8.3. osaleda Klubi poolt korraldatavatel üritustel ja tegevustes; 
    3.8.4. kasutada Klubi sümboolikat vastavalt kodukorrale; 
 3.8.5. esitada Klubi juhtorganitele ettepanekuid ning arupärimisi klubi tegevust puudutavates 
küsimustes; 
 3.8.6. kooskõlastatult juhatusega ja vastavalt kodukorrale kasutada Klubi vara; 
 3.8.7. Klubist välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise avalduse. 
 
3.9. Klubi liige on kohustatud: 
 3.9.1. järgima Klubi põhikirja, üldkoosoleku poolt kinnitatud kodukorda ning täitma Klubi 
juhtorganite otsuseid ja korraldusi; 
 3.9.2. võtma aktiivselt osa Klubi tegevusest; 
 3.9.3. tasuma Klubi liikmemaksu kindlaksmääratud ajal ja suuruses; 
 3.9.4. kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt Klubi vara; 
 3.9.5. oma käitumisega hoidma ja kaitsma Klubi head nime; 
 
 
IV Klubi juhtimine 
 
4.1. Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord 
aastas. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra  kõikidele Klubi liikmetele 
vähemalt seitse päeva ette. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku kas juhatuse algatusel, 
kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi liikmete või revidendi 
nõudmisel. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt 30 päeva jooksul arvates taotluse 
esitamisest. 
 
4.2. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Klubi tegevusega seotud küsimusi. Üldkoosoleku 
ainupädevusse kuulub: 
 4.2.1. Klubi põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine; 
 4.2.2. Klubi juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja ametiaja pikkuse 
kindlaksmääramine ning tagasikutsumine; 
 4.2.3. revidendi valimise otsustamine ja vajadusel valimine; 
 4.2.4. sisseastumis-ja liikmemaksude suuruse ning tasumise tähtaegade määramine; 
 4.2.5. Klubi tegevuskava, eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine; 
 4.2.6. Klubi ümberkorraldamise, eesmärgi muutmise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
 4.2.7. Klubi palgaliste ametikohtade arvu ja töötasu vahemike kindlaksmääramine; 
 4.2.8. Klubi auliikmete valimine; 
    4.2.9. Klubi sümboolika kinnitamine; 
    4.2.10. Klubi kodukorra kinnitamine; 
 4.2.11. Klubi likvideerimise otsustamine. 
 
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole 
liikmetest. Otsused langetatakse avaliku hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi põhikirja 
muutmise või klubi likvideerimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 
üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks 
on vajalik vähemalt 9/10 Klubi liikmete nõusolek. 
  
4.4. Igal üldkoosolekul osalejal on üks hääl. 
 
4.5. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek. 



4.6. Kõik üldkoosolekul arutatud küsimused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Koosoleku 
protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 
 
4.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab Klubi ja juhib Klubi tegevust juhatus.                            
Juhatuse liikmete minimaalne arv on üks. Juhatus: 
    4.7.1. juhib Klubi igapäevast tegevust ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Klubi üldkoosoleku 
ainupädevusse; 
    4.7.2. võib vajadusel enda liikmete hulgast valida juhatuse esimehe. 
    4.7.3. käsutab Klubi vara ja vahendeid; 
    4.7.4. korraldab Klubi raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele; 
    4.7.5. esitab kord aastas üldkoosolekule Klubi tegevuskava ja tegevusaruande. 
 
4.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 
 
4.9. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.  
 
 
V Klubi vara ja vahendid 
 
5.1. Klubi varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis 
moodustuvad: 
 5.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest; 
    5.1.2. sihtotstarbelistest eraldistest; 
 5.1.3. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja kingitustest, sponsorsummadest; 
 5.1.4. varast, mille Klubi soetab;  
    5.1.5. varast, mille füüsiline või juriidiline isik võõrandab Klubi kasuks; 
 5.1.6. muust seaduslikust tulust ja varast. 
 
5.2. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Klubi ei vastuta oma 
liikmete varaliste kohustuste eest, samuti ei vastuta Klubi liikmed Klubi varaliste kohustuste eest. 
 
5.3. Klubi vara ja vahendite kasutamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks toimub vastavalt 
seadusandlusele, käesolevale põhikirjale ning Klubi kodukorrale. 
 
5.4. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. 
 
VI Klubi tegevuse lõpetamine 
 
6.1. Klubi tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud korras. 
 
6.2. Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara 
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele 
isikule.  


