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Millega tegelevad pensionäride vabaühendused?
• Enamuses::

• traditsioonilised sündmused (jõulud, lihavõtted, rahvuspühad);
• ekskursioonid, teatri ja kontserdi külastused;
• koostöö omavalitsustega: laulud, tantsud;
• käsitöö;
• Keelteklubid;
• pensionäride tantsuansamblid, koorid, teatriringid;
• kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega koos korraldatavad üritused;
• lektorite kuulamine;
• võimlemine, kepikõnd;
• juubilaride õnnitlemine;
• erinevates projektides osalemine.

• Harvem:
• vastastikune abistamine, heategevus;
• pensionäride festivalid;
• sportmängud;
• rahvusvahelised üritused.
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Miks asutada oma pensionäride ühing? (I)

• 1. põhjus. Me ei saa valida sugulasi. Me ei saa valida töökaaslasi. Me 
ei saa valida naabreid. Aga me saame valida endale sõpruskonna  ja 
sellised kaasteelised, kellega soovime koos olla nii helgetel kui vähem 
helgetel hetkedel.

• 2 põhjus. Sellised ettevõtmised, mida olemasolevad ühendused 
pakuvad, nõuavad ka ressursse: raha, ruumid, transport, jpm. Enamus 
omavalitsusi pakub pensionäridele tuge, kas siis otsetoetustena või 
läbi sotsiaalameti. Sellist abi lubab seadus osutada ühingutele, kuid 
mitte üksikisikutele.
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Miks asutada oma pensionäride ühing?(II)

• 3 põhjus. Ühingud võivad osaleda projektikonkurssidel ning saada 
oma tegevuseks täiendavaid vahendeid, muuhulgas ka 
rahvusvaheliseks tööks.

• 4 põhjus. Tuletage meelde lugu isast, kes lastele õpetas, missugune 
jõud peitub ühtsuses: iga oksakest eraldi on lihtne pooleks murda, 
kuid oksad, mis on kimpu seotud ja on nüüd luud, seda murda ei saa. 
Pensionäride ühendused on väga suur jõud, millega saab kogu 
ühiskonda turvalisemaks ja paremaks muuta. Näiteks, kui teie üksi 
lähete vallavalitsusse, siis on võimalik, et teid kuulatakse ära ja isegi 
aidatakse. Kuid sama palju on võimalik, et teid ei kuulata ära, ja ei 
tehtagi midagi. Kuid kui lähete pensionäride ühenduse nimel, siis 
olete arvestatav elanikkonna grupp, kelle sõnal on hoopis teine kaal.
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Kuidas asutada oma pensionäride ühing? (I)

• Lähtuge seadusandlusest.

• Seadused on meie sõbrad. Kõige olulisemad on 
„Mi0etulundusühingute seadus“, „Sihtasutuste seadus“ ja 
„Võlaõigusseadus“, mille leiad

• www.riigiteataja.ee otsingut kasutades. 

• Mi�etulundusühing ehk MTÜ 

• MTÜ on liikmeskonnal põhinev koostöövorm, kus kõrgeim juhtor- gan
on üldkoosolek. Liikmeid peab olema vähemalt kaks. MTÜd on näiteks
ame6ühingud, erakonnad, loomeliidud ja paljud ühistud ning neile
kehtivad enamasti täiendavad nõuded ja oma seadused. 
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Kuidas asutada oma pensionäride ühing?(II)

• Sihtasutus ehk SA

• Sihtasutus luuakse vara valitsemi- seks ja kasutamiseks või siis, kui
soovitakse organisatsioonis suuremat läbipaistvust ja kontrolli. 

• Seltsing

• Seltsingu vormis võivad tegutseda väikesed huvialaklubid ja ringid, 
koorid, orkestrid, aga ka väiksemad külaseltsid jms. 

• Enne asutamisega alustamist otsi lisainfot www.ngo.ee/teabekeskus
ning www.just.ee/14575 ja küsi nõu oma maakonna arenduskeskuse
konsultandilt
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Kuidas asutamine toimub?

• MtÜ asutamiseks tuleb: 

• läbi viia asutamiskoosolek – protokolli- da võid, aga ei pruugi

• sõlmida asutamisleping ja selle lisana kinnitada MTÜ põhikiri – alla
kirjuta- vad kõik asutajad paberil või digitaal- selt. Näidised
www.ngo.ee/teabekeskus

• tasuda riigilõiv 19.17 € õigele regist- rile õige viitenumbriga (vt
www.ngo. ee/12889) 

• kinnitada registrisse kandmise avaldus juhatuse liikmete poolt
notaribüroos või e0evõtjaportaalis ja edastada see asukohajärgse
maakohtu registriosa- konnale. Vt ettevotjaportaal.rik.ee. 
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Kuidas asutamine toimub?

• Sihtasutuse asutamiseks tuleb: 

• vastu võtta asutamisotsus, sellega koos kinnitada põhikiri ning need 
notariaal- selt tõestada (notaritasu 77.30 € + km) 

• määrata SA nõukogu ja juhatuse liik- med 

• tasuda riigilõiv 57.52 € õigele registrile õige viitenumbriga

• esitada notariaalselt kinnitatud regist- reerimisavaldus ja muud
dokumendid asukohajärgse maakohtu registriosa- konnale. 
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Kuidas asutamine toimub?

• Seltsingu asutamiseks tuleb vähemalt kahel isikul (seltsinglased) 

• sõlmida seltsinguleping .

• NB!

Vajaliku ja täpse informatsiooni koos näidistega leiab EMSLi
kodulehelt. www.heakodanik.ee
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