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HEALING ROOMS ESTONIA MTÜ PÕHIKIRI 
 

 

1. Üldsätted 

 

1.1 Healing Rooms Estonia MTÜ (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Ühing) on 

iseseisev, vaba algatuse korras loodud mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on 

kristliku palveelu edendamisega ja levitamisega aidata kaasa inimeste füüsilisele ja 

psüühilisele tervenemisele ning seesmisele tugevnemisele. 

1.2 Ühing lähtub oma tegevuses rahvusvahelise ühenduse International Association of 

Healing Rooms (IAHR) üldistest tegevuspõhimõtetest ja -suundadest. 

1.3 Ühingu tegevus on oikumeeniline, pidades vajalikuks koostööd kõigi Eestis tegutsevate 

kristlike usuliste ühendustega, kes jagavad Ühingu eesmärki ja tegevuspõhimõtteid. 

1.4 Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Ühing: 

1.4.1 asutab palvekliinikuid ja annab neile tegevusjuhiseid; 

1.4.2 organiseerib koolitusi palvekliinikute töötajatele ja vabatahtlikele; 

1.4.3 korraldab seminare, arutelusid, kokkutulekuid, konverentse ja teisi üritusi; 

1.4.4 koostab ja publitseerib ning jagab tasuta või müüb põhikirjalise tegevusega seonduvat 

kirjandust ja materjale, kasutades trüki-, digitaalseid ja mistahes muid meediavorme; 

1.4.5 teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste ühenduste ja institutsioonidega, pöörates 

seejuures tähelepanu diakoonia- ja misjonitöö arendamisele; 

1.4.6 võib anda kehtestatud korras välja stipendiume; 

1.4.7 võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi 

ja mittevaralisi õigusi. 

1.5 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika. 

1.6 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute 

seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 

1.7 Ühingu ja tema juhatuse asukoht on Saue vald, Harju maakond. 

 

 

2. Ühingu vahendid 

 

2.1 Ühingu vahendid moodustuvad: 

2.1.1 nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest 

ning eraldistest; 

2.1.2 tuluüritustest ja korjandustest saadud summadest ja Ühingu finantstuludest; 

2.1.3 muudest laekumistest. 

2.2 Ühingule tehtavad annetused kantakse Ühingu pangaarvele või makstakse Ühingu 

kassasse. Ühingule kinnisasja või vallasasja üleandmine toimub vastavalt Eestis kehtivatele 

õigusaktidele. 

2.3 Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

2.4 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 tulumaksuseaduses piiritletud tähenduses. 
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3. Ühingu liikmed 

 

3.1.1 Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Ühingu 

eesmärkide saavutamist, tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja. 

3.1.2 Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes vastavad 

käesoleva põhikirja punktis 3.1.1 nimetatud tingimustele. Toetajaliikmel ei ole käesoleva 

põhikirja punktis 3.3 nimetatud Ühingu liikme õigusi. 

3.2 Ühingu liikmeks ja toetajaliikmeks võtmise küsimuse otsustab Ühingu juhatus soovija 

kirjaliku avalduse alusel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja 

nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu üldkoosolek. 

3.3 Ühingu liikmel on õigus: 

3.3.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul; 

3.3.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatuse liikmeks. 

3.4 Käesoleva põhikirja punktis 3.3 nimetatud õigusi ei ole liikmel, kellel on tasumata Ühingu 

sisseastumismaks ja eelmise kalendriaasta liikmemaks, kui need on käesoleva põhikirja alusel 

kehtestatud. 

3.5 Ühingu liikmel ja toetajaliikmel on õigus: 

3.5.1 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta; 

3.5.2 teha Ühingu üldkoosolekule ettepanekuid; 

3.5.3 astuda Ühingust välja. 

3.6 Ühingu liige ja toetajaliige on kohustatud: 

3.6.1 järgima Ühingu põhikirja ja Ühingu organite otsuseid; 

3.6.2 teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha või asukoha, 

aadressi ja isikukoodi või registrikoodi ning teatama hiljemalt kahe kuu jooksul elukoha, 

asukoha või aadressi muutumisest; 

3.6.3 tasuma Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu, kui need on käesoleva põhikirja 

alusel kehtestatud. 

3.7 Ühingu liige või toetajaliige võib Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu juhatusele 

esitatava kirjaliku avalduse alusel, teatades lahkumisest ette vähemalt üks kuu. Liikmelisus 

lõpeb avalduses näidatud kuupäeval, selle puudumisel ühe kuu möödudes avalduse 

esitamisest.  

3.8 Ühingu liikme või toetajaliikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liikme 

või toetajaliikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja või organite otsustega või kahjustab 

Ühingu tegevust. 

3.9 Ühingu liikme või toetajaliikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades selle küsimuse 

arutelust väljaarvatavale liikmele või toetajaliikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne 

koosolekut. Ühingu liikmel või toetajaliikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma 

väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme või toetajaliikme väljaarvamise otsus on 

langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Pärast juhatuse otsust liikme 

väljaarvamise kohta võib see liige nõuda oma väljaarvamise otsustamist Ühingu üldkoosoleku 

poolt. Juhatuse otsus toetajaliikme väljaarvamise kohta on lõplik. 

 

 

4. Üldkoosolek 

 

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda 

hääleõigusega kõik Ühingu liikmed, kusjuures igal liikmel on üks hääl. 

4.2 Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

4.2.1 põhikirja muutmine; 
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4.2.2 eesmärgi muutmine; 

4.2.3 juhatuse liikmete valimine; 

4.2.4 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles 

tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 

4.2.5 Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 

4.2.6 vajadusel Ühingu revisjoni või audiitorkontrolli määramine; 

4.2.7 Ühingu tegevust puudutavate põhimõtteliste otsuste vastuvõtmine, sh palvekliinikute 

üldiste tegevusjuhiste kinnitamine; 

4.2.8 Ühingu liikmete ja toetajaliikmete sisseastumis- ja liikmemaksude kehtestamine, nende 

määrade kinnitamine ning tasumise ja tasumisest vabastamise korra vastuvõtmine; 

4.2.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse. 

4.3 Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Ühingu 

juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele kirjalikult hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut. 

Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära 

näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. 

4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest 

ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. 

4.5 Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees. Koosolek protokollitakse. 

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 

osalenud Ühingu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 4.2.1 nimetatud otsus on vastu 

võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Käesoleva 

põhikirja punktis 4.2.2 nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik Ühingu 

liikmed. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab sel juhul olema esitatud 

kirjalikult. 

 

 

5. Juhatus 

 

5.1 Ühingu tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus, millel on kolm (3) kuni seitse (7) liiget. 

Juhatuse liikmete täpse arvu ja valimise korra määrab üldkoosolek kindlaks enne juhatuse 

liikmete valimist. 

5.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast 

esimehe ja aseesimehe. Üldkoosolek otsustab enne juhatuse liikmete valimist, milliseid 

ametikohti juhatuse koosseisus lisaks eelpoolnimetatutele veel luuakse (nt laekur, sekretär). 

5.3 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes. 

5.4. Juhatuse kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle koosolekuid juhatab esimees. Juhatus 

on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse 

vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte 

võrdsuse korral otsustab juhataja hääl. 

5.5 Palvekliiniku asutamine ja selle tegevuse lõpetamine toimub juhatuse otsuse alusel. 

5.6. Juhatus võib moodustada toimkondi ning võtta ametisse ja vabastada ametist Ühingu 

tegevjuhi ja teised töötajad. 

 

 

6. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine 

 

6.1 Ühing lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras. 

Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui vastava otsuse poolt on 

vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast 



 4 

võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üldkoosoleku otsuse alusel üle valitsuse 

poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuse nimekirja 

kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

6.2 Ühingu ühinemine teise mittetulundusühinguga või jagunemine toimub üldkoosoleku 

otsusel vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale. 

 

 


