
Tegevliige 

Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni tegevliikmeks saamise kord 

Ühingu tegevliikmeks võetakse vastu avalduse põhjal. Liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus. 

Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni (EMTA) kuulumise eelduseks on vastava hariduse 

olemasolu ja töötamine antud erialal ning põhikirjas toodud eesmärkide ja tegevussuundade 

tunnustamine ja järgimine. 

EMTA tegevliikmeks võivad olla kõik antud valdkonnas tegutsevad füüsilised ja juriidilised 

isikud. 

Tegevliikmeks võetakse vastu ka äsja mänguterapeudina tööd alustavad terapeudid, kes veel 

aktiivselt mänguterapeudina ei tööta, kuid plaanivad tööd alustada aasta jooksul peale liikmeks 

astumist. Kui liikmeks astumise liige kliente vastu ei võta, tuleb tegevliikmestaatuse 

pikendamiseks esitada uuesti liikmeks astumise vorm, milles on näidatud ka mänguteraapia 

alal tegutsemine. 

EMTA tegevliikme staatus säilib, kui liige ei tegutse ajutiselt mänguterapeudina tervislikel 

põhjustel (nt dekreet, haigus vms.). 

Tegevliikmeks võib juhatuse erakorralise otsusega saada ka ajutiselt mitte tegutsev 

mänguterapeut, kelle panus mänguteraapia arengusse ja arendamisse on märkimisväärne. 

EMTA auliikmeteks valitakse juhatuse ettepanekul üldkoosolekul lihthäälteenamusega isikuid, 

kellel on erilisi teeneid antud valdkonna edendamisel või ühingu tegevusele kaasa aitamisel. 

Assotsatsiooni auliige on vabastatud liikmemaksust. Auliikmel puudub üldkoosolekul 

hääleõigus. 

EMTAst väljaastumine toimub juhatuse otsusega liikme avalduse alusel. Etteteatamistähtaeg 

on 3 kuud juhtudel, kui isik on tihedalt seotud organisatsiooni tegevusega, isik on juhatuses, 

osaleb projektides jne. 

Liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusega. EMTAst arvatakse välja tegevuse korral, mis 

ei käi kokku EMTAsse kuulumise põhimõtete ja põhikirjaga, kui liige on esitanud ühingusse 

vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei 

olnud õiguspärane või ta on oma tegevuse või tegevusetusega kahjustanud ühingu mainet; 

samuti liikmemaksu tasumata jätmise korral. 

Liikmelisuse lõppemisega lõpeb ka liikmemaksu tasumise kohustus. Liikme väljaarvamise 

korral ei tagastata juba tasutud liikmemaksu. 

EMTA tegevliikmetel on õigus: 

 osa võtta “Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni” tegevusest põhikirjas toodud 

ülesannete ja eesmärkide kohaselt; 

 algatada juhatuse teadmisel tegevusi, juhtida projekte jms; 



 valida ja olla valitud kõikidesse “Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni” 

juhtorganitesse; 

 esitada “Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni” juhtidele ettepanekuid, teha 

arupärimisi nende tegevuse kohta, tutvuda kõikide “Eesti Mänguterapeutide 

Assotsiatsiooni” dokumentidega; 

 lahkuda “Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioonist”, esitades selleks juhatusele 

kirjaliku avalduse. 

 

EMTA tegevliikmetel on kohustus: 

 aktiivselt osa võtta EMTA tööst ja tema ees seisvate ülesannete lahendamisest; 

 edendada mänguteraapia eriala ja teha koostööd teiste sama ala spetsialistidega; 

 juhendada ja toetada õppureid ning kolleege; 

 pidevalt ennast erialaselt täiendada; 

 osaleda regulaarselt ko- ja supervisioonidel; 

 täita EMTA põhikirja nõudeid, 

 maksta liikmemaksu; 

 lähtuda oma tegevuses ühingu põhikirjast ja eetikanõuetest, seista ühingu eesmärkide, 

põhimõtete ja ühingu ning mänguteraapia kui valdkonna hea nime eest. 

Liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul. 


