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I ÜLDSÄTTED 
1.1 Mittetulundusühing Kukeräädsik Koolitused (edaspidi ühing) on avalikes huvides 
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Viljandi linn. 
1.2 Ühingu eesmärgiks on haridusliku ebavõrdsuse vähendamine lapse arengut järgiva 
metoodilise tegevuse kaudu lapsehoius ja lasteaias, lastele huvitegevuse pakkumine ja 
koolituste korraldamine vanemluse toetamiseks. Ühingu peamisteks tegevusteks on:  

1.2.1  koolituste ja õpitubade korraldamine lapsevanematele,  
1.2.2 õpitubade korraldamine lapsehoidjate kvalifikatsiooni hoidmiseks, 
1.2.3 põhikirjalise tegevusega seotud uuringute tellimine, 
1.2.4 huvitegevuse pakkumine väikelastele vanuses 1-4 aastat. 

 
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
2.1 Ühingu liikmeks 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 Ühingust arvatakse välja, kui liige ei täida põhikirja, kahjustab olulisel määral ühingu 
mainet või tegutseb konkureerivas ühingus. 
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. 
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. 
Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. 
3.3 Ühingu juhatus valitakse viieks (5) aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, 
kelle määrab üldkoosolek. 
3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 
 
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 
4.2 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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