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Põhikiri 
 
 
I ÜL DS ÄTT E D 
1.1. Mittetulundusühing Eesti Antropoloogia Ühendus (edaspidi 

Ühendus) on Eestis tegutsev vabatahtlikkuse alusel ühinenud 
isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis 
tegutseb avalikes huvides. 

1.2.  Ühenduse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 
1.3. Ühendus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja 

käesolevast põhikirjast. 
 
II EES M ÄRGID 
2.1. Edendada ja populariseerida antropoloogiaalast haridust Eestis. 
2.2. Esindada ja tutvustada antropoloogilist ja laiemalt kriitilist 

interdistsiplinaarset humanitaar- ja sotsiaalteaduslikku 
maailmapilti. 

2.3. Leida võimalikke partnereid nii riiklikul kui rahvusvahelisel 
tasandil ja teha nendega tihedat haridus- ja teadusalast 
koostööd. 

2.4. Rakendada antropoloogiaalast teavet erinevate ühiskondlike ja 
kultuuriliste probleemide mõistmisel. 

2.5. Väärtustada kultuurilist mitmetimõtlemist. 
2.6. Osaleda dialoogis, mis puudutab erinevaid inimõigustealaseid 

küsimusi ning toetada antud problemaatikaga tegelevaid 
organisatsioone. 

2.7. Edendada erialaste publikatsioonide tõlkimist, avaldamist ja 
levitamist. 

 
III ÜHE NDUS E LIIKME KS VAS T UVÕT M IS E NING ÜHE NDUSE ST  

VÄL JAAS T UM IS E NING VÄLJAA RVA M ISE T INGIM US E D JA KORD 
3.1. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, 

kes soovib arendada Ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat 
tegevust. 

3.2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus. 
3.3. Liikmeks arvatakse füüsiline isik, kes:  

a) on kirjutanud vastava avalduse; 
b) on näidanud üles aktiivsust ja huvi ühenduse tegevuse 

suhtes; 
c) omab vähemalt ühe Ühenduse liikme soovitust; 
d) omab valmisolekut panustada Ühenduse eesmärkide ellu-

viimisse. 
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3.4. Ühendusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku 
avalduse. Liikmed kustutatakse nimekirjast kuu aja jooksul 
pärast avalduse esitamist. 

3.4. Ühenduse liikme võib Ühendusest välja arvata juhatuse 
otsusega, kui Ühenduse liige: 
a) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühenduse liikme-

maksu; 
b) on viimase aasta jooksul mõjuva põhjuseta puudunud kõigilt 

Ühenduse üldkoosolekutelt või Ühenduse poolt korraldatud 
üritustelt; 

c) satub oma tegevusega vastuollu Ühenduse eesmärkidega. 
3.5. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab Ühenduse juhatus oma 

koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale 
liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on 
õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse 
arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, 
kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. 

3.6. Ühenduse juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda 
väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval 
Ühenduse üldkoosolekul. 

 
IV LIIKME TE ÕIGUS E D JA KOHUST USE D 
4.1. Ühenduse liikmetel on õigus: 

a) osaleda hääleõigusega Ühenduse üldkoosolekul; 
b) olla valitud Ühenduse juhtorganite liikmeks; 
c) saada Ühenduse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet 

Ühenduse tegevuse kohta; 
d) kasutada kooskõlas juhatuse otsusega Ühenduse ressursse; 
e) algatada Ühenduse eesmärkide nimel töötavaid töögruppe ja 

projekte; 
f) osaleda juhatuse koosolekul hääleõiguseta; 
g) esitada nädala jooksul peale üldkoosoleku väljakuulutamist 

Ühenduse juhatusele lisapäevakorrapunkte; 
h) vähemalt 2/3 liikmete kirjalikul nõudmisel ilma juhatuse 

nõusolekuta kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek, teavi-
tades sellest ka juhatust. 

4.2. Ühenduse liige on kohustatud: 
a) järgima Ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja 

Ühenduse juhtorganite otsuseid; 
b) tasuma määratud liikmemaksu; 
c) teatama Ühenduse juhatusele Ühenduse liikmete arvestuse 

pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;  
d) tasuma Ühenduse liikmemaksu jooksva kvartali eest ka siis, 

kui ta liikmelisus lõpeb kvartali kestel. 
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4.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühenduse 
liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega. 

 
V ÜLDKOOS OL E K 
5.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on Ühenduse üldkoosolek, 

millel iga Ühenduse liikmel on üks hääl. 
5.2. Ühenduse üldkoosoleku pädevuses on: 

a) põhikirja muutmine; 
b) eesmärgi muutmine; 
c) juhatuse liikmete määramine; 
d) revisjoni määramine; 
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema 

vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või 
nõudes Ühenduse esindaja määramine; 

e) Ühendusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate 
vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise 
otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhi-
kirjaga antud teiste organite pädevusse; 

5.3. Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra 
aastas: 
a) aastaaruande kinnitamiseks; 
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühenduse huvid 

seda nõuavad; 
c) uue juhatuse valimiseks. 

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühenduse juhatus 
vähemalt neliteist päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, 
näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise 
esindatud üle poole Ühenduse liikmetest. 

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole 
koosolekul osalenud Ühenduse liikmetest või nende 
esindajatest. 

 
VI JUH AT US 
6.1. Ühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-8 

liiget. 
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks. 
6.3. Ühenduse nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 

50 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõus-
oleku üldkoosolekult. 

6.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolt-
häälteenamus 2/3 ulatuses. 

6.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kuus. 
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VII TÖÖGRUPID 
7.1. Töögrupi kõrgeimaks organiks on töögrupi koosolek. Töögrupi 

koosoleku kutsub kokku töögrupi juhataja vastavalt vajadusele 
või vähemalt 1/5 töögrupi liikmete kirjalikul nõudmisel. 
Töögrupi koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse Töö-
grupi esimesel koosolekul. 

7.2. Töögruppi juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes 
valitakse ametisse töögrupi koosolekul töögrupi liikmete liht-
häälteenamusega. 

7.3. Töögrupi rahaliste vahendite kasutamise õigus on töögrupi 
juhatajal töögrupi koosoleku poolt kehtestatud korras. 

7.4. Töögrupid on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande 
Ühenduse juhatusele 1 kuu jooksul peale Ühenduse majandus-
aasta lõppu. 

7.5. Töögrupil on võimalus taotleda lisaressursse Ühenduse 
juhatuselt. 

 
VIII ÜHINEM INE, JAGUNE MINE, LIKVIDE ERIM INE 
8.1. Ühenduse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad 

seaduses sätestatud korras. 
8.2. Ühenduse likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku 

poolt määratud isikud. 
8.3. Ühenduse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete 

rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksu-
soodustusega mittetulundusühingte ja sihtasutuste nimekirja 
liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 


