
MTÜ ELUJOOKS PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing ELUJOOKS (edaspidi Ühing) on eraõiguslik ja juriidiline isik.

1.2. Ühingu ametlik nimi on MTÜ ELUJOOKS.

1.3. Ühingu asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik.

1.4. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi Põhiseadusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest 
õigusnormidest, mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.5. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.6. Ühing ei kanna varalist vastutust Ühingu liikmete varaliste kohustuste eest ja Ühingu liikmed ei 
kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

2. Ühingu eesmärgid

2.1. Ühingu eesmärgiks on tervislike eluviiside, eeskätt jooksukultuuri edendamine, arendamine ning 
populariseerimine. Ühing tegutseb avalikes huvides.

2.2. Oma eesmärkide teostamiseks Ühing muuhulgas:

2.2.1. korraldab jooksusündmusi;

2.2.2. koondab jooksuhuvilisi inimesi nii reaalses kui virtuaalses ruumis;

2.2.3. töötab Elujooksu keskuse rajamise heaks.

2.2.4. organiseerib jooksualaseid koolitusi;

2.2.5. viib ellu muud tegevust, mis pole vastuolus tema põhikirja ning kehtivate õigusaktidega.

3. Ühingu liikmed

3.1. Ühing koosneb liikmetest ja liikmetest valitud juhatusest.

3.2. Ühingu liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud, kelle huvid langevad kokku Ühingu 
eesmärkidega ning kes on tasunud liikmemaksu.

3.3. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

3.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus ühe kuu jooksul arvates vastava avalduse 
saamisest.



3.5. Ühingu liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu 10 eurot aastas.

3.6. Liikmetel, kes on tasunud liikmemaksu, on õigus osaleda hääleõigusega üldkoosolekul; teha 
põhikirja muudatusettepanekuid; olla valitud Ühingu juhatusse; saada Ühingu juhatuselt ja muudelt 
organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta; esitada omapoolseid ettepanekuid ja märkusi Ühingu tegevuse 
kohta; osaleda eelisõigusega Ühingu projektides, üritustel.

3.7. Ühingu liige on muuhulgas kohustatud järgima Ühingu põhikirja ja häid tavasid ning osalema 
üldkoosolekul; osalema Ühingu tegevuses, täitma üldkoosolekul vastuvõetud otsused ja tegevusplaani 
ning talle tema nõusolekul üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi; tasuma üldkoosoleku 
poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, 
kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel); teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks 
oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende 
muutumist.

3.8. Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja 
astuda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja 
möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme Ühingu liikmete nimekirjast. Ühingu liikmemaksu ei 
tagastata.

3.9. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

3.9.1. kahjustab oma tegevusega Ühingu nime või mainet;

3.9.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Ühingu üldkoosoleku või juhatuse poolt talle 
pandud kohustuse;

3.9.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja 
pikendamist.

3.10. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on 
õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

3.11. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata muudel põhjustel, kui punktis 3.9. loetletud, kui 
väljaarvamise otsust toetab vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest.

4. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

4.2. Korraline üldkoosolek viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.

4.3. Erakorralised üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;

4.3.2. muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 7 (seitse) 
päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning 
üldkoosoleku päevakord.



4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. 
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest 
või nende esindajatest ja käesolev põhikiri ega seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.6. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

4.7. Üldkoosolek võib toimuda selleks kohandatud internetikeskkonnas.

4.8. Ühingu üldkoosolek kuulab ära ning kinnitab juhatuse aruande Ühingu seisukorra kohta; kinnitab 
möödunud perioodi tegevus- ja finantsaruande; võtab vastu järgmise perioodi eelarve ja tegevuskava; 
kinnitab liikmemaksu suuruse; valib vajaduse korral uue juhatuse; muudab vajaduse korral Ühingu 
põhikirja; otsustab Ühingu astumise teiste mittetulunduslike organisatsioonide liikmeks; otsustab Ühingu 
tegevuse jagunemise, ühinemise ja lõpetamise; arutab ja otsustab muid päevakorda võetud küsimusi, mida 
ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste Ühingu organite pädevusse.

4.9. Kui üldkoosolekule ei ilmu nõutud arv Ühingu liikmeid, siis kantakse koosoleku protokolli vastav 
märge ja teavitatakse kohalolijaid sama päevakorraga korduskoosoleku kokku kutsumisest, mis peab 
toimuma kolme (3) nädala jooksul.

4.10. Korduskoosolekust peab ette teavitama vähemalt 7 (seitse) päeva. teade korduskoosoleku 
kokkukutsumise kohta peab sisaldama informatsiooni selle kohta, et tegemist on korduskoosolekuga.

4.11. Korduskoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb vähemalt 1/3 Ühingu liikmetest.

5. Juhatus

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub kaks (2) kuni viis (5) 
Ühingu liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 (üheks) aastaks. Juhatuse liikmeid võib tagasi 
valida.

5.3. Valitud juhatuse liikmete hulgast valib juhatus esimehe, peasekretäri, finantssekretäri ja projektide 
koordinaatori. Juhatus kinnitab asjaomased ametijuhendid oma otsusega. Juhul, kui juhatuses on alla 4 
(nelja) liikme, valib juhatus oma liikmete hulgast juhatuse liikmed, kes täidavad mitut ülesannet.

5.4. Juhatuse liikmed esindavad Ühingut ühiselt või üksi. Ühingu varaliste vahendite kasutamiseks 
ükskõik millises suurusjärgus peab olema vähemalt juhatuse esimehe ja finantssekretäri nõusolek.

5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas Ühingu igapäevategevuste korraldamine; Ühingu liikmete 
arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; 
majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; Ühingu vara kasutamine ja 
käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid lihthäälteenamusega, kui kohal on vähemalt pooled Ühingu 
juhatuse liikmed. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks Ühingu juhatuse esimehe hääl.

5.7. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad 
kirjalikus vormis kõik juhatuse liikmed.

5.8. Juhatusel on õigus panna oma otsusega Ühingu liikmetele kohustusi vastavalt Ühingu eesmärkide 
saavutamiseks.



5.9. Juhatus võib eelarve piires võtta tööle palgalisi töötajaid juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks.

5.10. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmis 
või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

5.11. Ühing ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui 
makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses,

5.12. Ühingu juhatuse liikmed vastutavad oma kohustuste rikkumisega Ühingule tekitatud kahju eest 
solidaarselt.

5.13. Ühingu juhatuse esimees juhatab Ühingu juhatuse koosolekuid ja Ühingu üldkoosolekut; juhib ja 
koordineerib Ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning Ühingu üldkoosoleku ja Ühingu juhatuse otsustele; 
esindab Ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides, sealhulgas annab 
volitusi; käsutab vastavalt Ühingu põhikirjale Ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ja 
vahendeid; avab ja sulgeb panga- ja muid kontosid; sõlmib Ühingu nimel lepinguid.

5.14. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda juhatuse poolt valitud asetäitja või volitatud Ühingu 
juhatuse liige.

6. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

6.1. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 
koosolekul osalenud või esindatud liikmetest; pankrotiavalduse alusel, mille esitab Ühingu juhatus, kui 
selgub, et Ühingul on vähem vara kui võetud kohustusi; kohtuotsusega sundlõpetamise korral.

6.3. Ühingu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja 
määratakse vara jagamisel õigustatud isikud.

6.4. Likvideerimiskomisjon tegutseb seaduse kohaselt.

6.5. Likvideerimiskomisjonil on Ühingu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus 
likvideerimise eesmärkidega. Likvideerijatel on õigus esindada Ühingut ainult ühiselt.

6.6. Likvideerimiskomisjon esitab vastava avalduse koos üldkoosoleku otsusega likvideerimise 
kandmiseks registrisse.

6.7. Likvideerimiskomisjon lõpetab Ühingu tegevuse, nõuab sisse võlad, müüb vara, rahuldab 
kreeditoride nõuded.

6.8. Pärast ühingu lõpetamist antakse allesjäänud vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 
punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.

Kinnitatud MTÜ ELUJOOKS üldkoosolekul Tallinnas, 26. oktoobril 2013.


