
Eesti Käsitööõpetajate Seltsi “Aita”
k o d u k o r d

1. Üldsätted
1.1 Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ (edaspidi Selts) kodukorra eesmärgiks 

on sätestada Seltsi tööks vajalikud reeglid, mis ei ole määratletud 
põhikirjaga; 

1.2 Kodukorra kehtestab ja viib sisse muudatused Seltsi eestseisus;
1.3 Kodukorra kinnitab Seltsi üldkoosolek lihthäälteenamusega;
1.4 Selts avalikustab kodukorra oma veebilehel;

2. Seltsi sümboolika

2.1 Logo ja märk
2.1.1 Seltsil on logo, logol on kujutatud hoburaudsõlge, millel on tekst 

„Eesti Käsitööõpetajate Selts Aita“,  logo kasutatakse Seltsi 
ametlikel dokumentidel, logo kasutusjuhised on sätestatud „Logo 
stiiliraamatus“, logo autoriks on Lehte Jõemaa (Lisa 1);

2.1.2 Seltsil on märk, millel on kujutatud vitssõlge ja teksti „Eesti 
Käsitööõpetajate Selts Aita“, märki kasutatakse illustratiivsel 
eesmärgil, märgi autoriks on Piret Saag-Pilt (Lisa 1);

2.2 Lipp ja maskott
2.2.1 Seltsil on lipp, lipu  üks pool on valge ning sellel on tekst „EESTI 

KÄSITÖÖÕPETAJATE SELTS“; lipu teine pool on tumesinine ja 
sellel on kujutatud stiliseeritud logo,  millel on tekst AITA (Lisa 2);

2.2.2 Seltsi maskotiks on rahvarõivais nukk, mille autoriks on  Ingrid 
Rump (Lisa 3);

2.2.3 Lipp ja maskott paiknevad Seltsi üldkoosolekut korraldava 
piirkonna esindaja käes;

2.2.4 Seltsi lipu ja maskoti üleandmine järgmisele Seltsi üldkoosolekut 
korraldava piirkonna esindajale toimub Seltsi üldkoosolekul.

2.3 Pitsat
2.3.1 Seltsil on pitsat, millel on kujutatud Seltsi logo; 
2.3.2 Pitsati kasutamise õigus on Seltsi esimehel;
2.3.3 Pitsatit kasutatakse Seltsi ametlikel kirjadel ja dokumentidel;

2.4 Meened 
2.4.1 Kaheksakanna kujutisega hõbekulon, mis antakse Seltsi liikmele, 

kes on olnud Seltsis 10 aastat (Lisa 4);
2.4.2 Seltsi logoga keraamiline taldrik, mis antakse Seltsi liikmele, kes 

on olnud Seltsis 15 aastat (Lisa 4);
2.4.3 Rahvuslike motiividega keraamiline tass, mis antakse Seltsi 

liikmele, kes on olnud Seltsis 20 aastat (Lisa 4);



3. Seltsi liikmete tunnustamise kord

3.1 Tunnustus Seltsi auliige
3.1.1 Seltsi kõrgeim tunnustus on Seltsi auliige;
3.1.2 Tunnustus Seltsi auliige omistatakse Seltsi liikmele, kes on pikema 

perioodi jooksul eriti aktiivselt toetanud Seltsi eesmärgilist 
tegevust või kellel on erilisi teeneid käsitöö ja kodunduse 
õpetamisel; 

3.1.3 Ettepanekuid auliikme valimiseks võivad esitada kõik Seltsi 
liikmed;

3.1.4 Auliikme kandidaadid tuleb esitada Seltsi juhatusele;
3.1.5 Kandidaadi ülesseadja peab oma valikut kirjalikult põhjendama; 
3.1.6 Esitatud kandidaatide seast valib eestseisus Seltsi auliikmed;
3.1.7 Valituks loetakse isik, keda toetab vähemalt 2/3 eestseisuse 

koosolekul osalevatest eestseisuse liikmetest;
3.1.8 Seltsi auliige kuulutatakse välja Seltsi üldkoosolekul, tänades teda 

Seltsi aukirjaga;
3.1.9 Kirjalik teade tunnustusest saadetakse auliikmeks saanud õpetaja 

kooli direktorile;
3.1.10 Seltsi auliige on vabastatud seltsi liikmemaksust,;
3.1.11 Seltsi auliige maksab 50% seltsi poolt korraldatud ürituste 

osalustasust, pensionärist auliige on vabastatud osalustasust;

3.2 Tunnustus aasta Aita
3.2.1 Tunnustus aasta Aita omistatakse Seltsi liikmele, kes on eelnenud  

kalendriaastal oma tegevusega aktiivselt toetanud Seltsi 
põhikirjaliste eesmärkide elluviimist; 

3.2.2 Ettepanekuid aasta Aita valimiseks võivad esitada kõik Seltsi 
liikmed;

3.2.3 Kandidaadi ülesseadja peab oma valikut kirjalikult põhjendama;
3.2.4 Kandidaadid tuleb esitada seltsi eestseisusele hiljemalt 

1.detsembriks;
3.2.5 Eestseisus valib esitatud kandidaatide seast aasta Aita (d);
3.2.6 Tunnustust aasta Aita  antakse välja ainult sobiva kandidaadi 

olemasolul;
3.2.7 Aasta Aita kuulutatakse välja aasta lõpus, sellekohane teade 

edastatakse listi kaudu Seltsi liikmetele ning  kirja teel (tänukiri) 
tunnustuse saanu kooli direktorile;

3.2.8 Aasta Aitat tunnustatakse aasta esimesel Seltsi üldkoosolekul;
3.2.9 Tunnustusega kaasneb aukiri ja rahaline preemia 100 €;

3.3 Juubilaride  õnnitlemine

3.3.1 Selts peab meeles tänukirjaga seltsi liikmeid, kellel on  5 või 0-ga lõppev 
sünnipäev alates 50 eluaastast.



4. Juhatuse valimise kord

4.1 Seltsi igapäevast tegevust juhib ja Seltsi esindab 3-liikmeline juhatus.
4.2 Juhatuse liikmed valib eestseisuse koosolek eestseisuse liikmete seast 

kaheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kaheks järjestikuseks 
valimisperioodiks. 

4.3 Avaldus juhatuse liikmeks kandideerimiseks esitada kandidaadil 
eestseisusele hiljemalt 31. augustiks.

4.4 Eestseisus valib juhatuse liikmed eestseisuse koosolekul enne järgmist 
korralist Seltsi üldkoosolekut.

4.5 Valituks loetakse isik, keda toetab vähemalt 2/3 eestseisuse koosolekul 
osalevatest eestseisuse liikmetest.

4.6 Juhatuse koosseisu kinnitab Seltsi üldkoosolek salajasel hääletusel 
lihthäälteenamusega. 

4.7 Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast Seltsi esimehe, aseesimehe ja 
määrab juhatuse liikmete ülesanded.

4.8 Juhatuse  liikme ennetähtaegse tagasiastumise järel tuleb eestseisusel 
valida uus juhatuse liige.

5. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise kord

5.1 Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määrab Seltsi üldkoosolek;
5.2 Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksud tuleb maksta arveldusarvele: Eesti 

Käsitööõpetajate Selts  10022037084009 (SEB Pank);
5.3 Seltsi sisseastumismaks on 2 €, mis tuleb tasuda peale teadet 

sisseastumisavalduse rahuldamisest;
5.4 Seltsi liikmemaksud tuleb tasuda igal aastal hiljemalt 1. maiks 

5.4.1 töötavad liikmed (ka töötavad pensionärid) - 15€
5.4.2 mittetöötav pensionär - 8€
5.4.3 auliikmed on liikmemaksust vabastatud;

5.5 Liikmemaksu tasumisel märkida selgitusse maksja nimi ja maakond;
5.6 Sisseastumis- ja liikmemaksu eest arvet ei saadeta;
5.7 Lapsehoolduspuhkusel olev ja töötu Seltsi liige peab oma puhkusest 

teatama Seltsi eestseisusele, mille alusel peatatakse tema 
liikmemaksunõue;

6. Seltsi kommunikatsioon
6.1 Seltsi koduleht: www.kasitoo.edu.ee 
6.2 Seltsi liikmete list napud@lists.oesel.ee
6.3 Seltsi eestseisuse liikmete list: ekos@lists.oesel.ee
6.4 E-posti aadress: eksaita.selts@gmail.com 
6.5 Seltsi telefon: +372 5267293 

mailto:eksaita.selts@gmail.com
mailto:ekos@lists.oesel.ee
mailto:napud@lists.oesel.ee
http://www.kasitoo.edu.ee/


Lisa 1

Lisa 1. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ logo ja märk

      

Joonis 1.Seltsi logo, autor Lehte Jõemaa

Joonis 2. Seltsi märk, autor  Piret Saag-Pilt 



Lisa 2

Lisa 2.  Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ lipp

Joonis 3. Seltsi lipp eestvaates

Joonis 4. Seltsi lipp tagantvaates



Lisa 3

Lisa 3. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ maskott

Joonis 5. Seltsi maskott, autor Ingrid Rump



Lisa 4
Lisa 4. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ meened

Joonis 6. Hõbekulon

Joonis 7. Keraamiline taldrik

Joonis 8. Keraamiline tass



Lisa 5

Joonis 9. Seltsi 20.aastapäeva meene hõbesõlg, autor  Piret Saag-Pilt, valmistaja Riho 
Nõmmoja

Joonis 10. Seltsi 25.aastapäeva meene hõbedane rinnamärk, autor  Maria Valdma



Joonis 11. Seltsi vimpel, autor Sirje Rohtla, valmistaja Sirje Rohtla

Kinnitatud üldkoosolekul Rakveres 03.07.2013
Täiendatud, parandatud  üldkoosolekul Türil 21.10.2013
Täiendatud, parandatud üldkoosolekul Räpinas 9.07.2014
Täiendatud üldkoosolekul Haapsalus 1.07.2015


