
Mittetulundusühing Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, 

lühendatult Eesti 

Juuksurite Ühendus, põhikiri. 

 

1. Nimi, asukoht, tegevuse eesmärgid 

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimeks on Kutseliste Juuksurite Vabariiklik 

Ühendus. Ühing võib kasutada ka lühemat nime Eesti Juuksurite Ühendus. 

1.2 Ühingu asukohaks on: Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3 Ühingu tegevuse eesmärkideks on: 

1.3.1 Isikute, kelle elukutse või muu tegevusala on seotud juuksuritööga, koondamine; 

1.3.2 Ühingu liikmete huvide ja ametialase kaitsesüsteemi väljatöötamine ja juurutamine liikmete 

hulgas; 

1.3.3 Ühingu liikmete ja erialal töötavate juuksurite ning eriala õppivate 

juuksuriõpilaste koolitus- ja arendussüsteemi väljatöötamine; 1.3.4 Uute kasutuselevõetavate 

juuksehoolduse meetodite teavitamine ja arendamine liikmete hulgas; 1.3.5 Publitseerimine, 

omandatud teadmiste levitamine, seminaride ja koolituste 

läbiviimine; 

1.3.6 Koostöö arendamine kõigi sarnaseid eesmärke taotlevate isikutega Eestis ja 

välismaal. 

1.4 Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt seotud tema 

põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega. Ühing võib asutada osakondi. 

1.5 Ühingu majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember. 

1.6 Ühing on asutatud määramata tähtajaks. 

2. Ühingu liikmed, liikmete õigused ja kohustused 

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane füüsiline- või juriidiline isik, 

kes tunnustab Ühingu põhikirja, selle põhikirjalisi eesmärke ja on tasunud liikmemaksu.  

2.2 Liikmemaksude iga-aastased määrad ja tasumise korra kehtestab Ühingu juhatus. 

2.3 Ühingusse vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus, peale isiku esitatud kirjalikku avaldust. 

2.4 Ühingu liikmelisus jõustub hetkest kui on tasutud liikmemaks. 

2.5 Ühingu juhatusel on õigus keelduda liikme vastuvõtmisest, kui füüsiline või 

juriidiline isik on käitunud Ühingut laimaval või halvustaval viisil või muud moodi kahjustanud Ühingu 

mainet. 



2.6 Ühingu liikmel on õigus: 

2.6.1 Kandideerida ja esitada kandidaate Ühingu juht- ja kontrollorganitesse; 

2.6.2 Esitada Ühingu juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ning saada informatsiooni Ühingu, selle 

juhatuse ja liikmete tegevusse puudutavates küsimustes; 

2.6.3 Saada Ühingult kaitset ja toetust põhikirjaliste tegevustega seotud küsimustes ning muud 

sellega seotud abi; 

2.6.4 Kasutada esmajärjekorras ja soodustingimustel Ühingu teenuseid; 

2.6.5 Vabalt Ühingust välja astuda, teatades sellest kirjalikult ette üks kuu. 

2.7 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata kui: 

2.7.1 Tema tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja ja eesmärkidega; 

2.7.2 On oma süülise käitumisega pannud toime teo, mis oluliselt kahjustab Ühingu autoriteeti; 

2.7.3 On Ühingu juhatusele esitanud avalduse enda väljaarvamise kohta. 

2.8 Ühingu liikme väljaarvamise küsimuse otsustab Ühingu juhatus, teatades 

viivitamatult sellest kirjalikult. Ühingust väljaarvatud isikul on õigus otsus edasi 

kaevata korralisele Üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsus on lõplik. 

2.9 Liikmelisus Ühingus lõppeb ka füüsilise isiku surmaga ja juriidilise isiku likvideerimisega. 

2.10 Ühingust väljaarvatud liikmele ei tagastata liikmemaksu. 2.11 Ühingu liige on kohustatud: 

2.11.1 Tunnistama ja täitma Ühingu põhikirja ning selle alusel tehtud 

Üldkoosoleku otsuseid;  

2.11.2 Tasuma, kehtestatud aegadel ja suuruses, liikmemaksu; 

2.11.3 Aitama oma tegevuses kaasa Ühingu arengule; 

2.11.4 Hoiduma Ühingu eesmärkide vastasest tegevusest; 

2.11.5 Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Ühingu vara; 

2.11.6 Ühingu liikmeskonnast väljaarvamisel või lahkumisel tagastama 10 päeva jooksul talle 

kasutada antud vara. 

 

3. Üldkoosolek 

3.1 Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete Üldkoosolek, mille kutsub kokku Ühingu 

juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuab revisjonikomisjon 

või 1/10 Ühingu liikmetest. 

3.2 Üldkoosolekut juhatab Ühingu juhatuse esindaja või protokollilise otsuse alusel 

määratud Ühingu liige. 

3.3 Füüsilisest isikust Ühingu liige võtab Üldkoosolekust osa isiklikult või esindaja 

kaudu. Juriidiline isik on Üldkoosolekul esindatud oma esindaja kaudu, kellel on 



selleks põhikirjaline õigus või kellel on Ühingule ette näidata vastavasisuline kirjalik volikiri. 

3.4 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki 

seadusest ja Ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosoleku läbiviimiseks ei 

seata kvoorumi nõuet. 

3.5 Hääletamisel on igal Ühingu liikmel üks hääl. Otsuseid langetatakse 

lihthäälteenamusega. Iga Ühingu liige võib Üldkoosolekul esindada üht Ühingu liiget viimase kirjaliku 

volikirja alusel. 

3.6 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

3.6.1 Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; 

3.6.2 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;  

3.6.3 Ühingu juhatuse aruande ärakuulamine ja kinnitamine 

3.6.4 Ühingu liikmete poolsete ettepanekute ärakuulamine ja otsuste kinnitamine; 

3.6.5 Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine. 

3.7 Ühingu põhikiri võetakse vastu, tehakse selles muudatusi ja täiendusi või Ühingu 

tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on vähemalt 2/3 Üldkoosolekul osalevatest Ühingu liikmetest; 

3.8 Ühingu juhatus teatab kõigile Ühingu liikmetele Üldkoosoleku kokkukutsumisest 

hiljemalt üks kuu enne selle toimumist. Teates märgitakse Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning 

päevakorda võetud küsimused. 

3.9 Ühingu juhatus võib üksikute Üldkoosoleku ja selle pädevusse kuuluvate küsimuste 

otsustamiseks Ühingu liikmete hääletuse korraldada ka e-posti teel. Selleks saadab juhatus Ühingu 

liikmetele teate, märkides ära küsimuse, mille kohta nende arvamust soovitakse, samuti tähtaja, 

mille jooksul tuleb oma valik Ühingu juhatusele teatavaks teha. Ühingu juhatus on kohustatud 

Ühingu liikmeid teavitama küsimuste kohta korraldatud hääletamise tulemustest. 

3.10 Ettepanekuid päevakorra täiendamiseks võib, iga Ühingu liige enne 

Üldkoosoleku toimumise päeva, esitada Ühingu juhatusele kirjalikult või teha 

ettepanek Üldkoosoleku päevakorra täiendamiseks vahetult enne Üldkoosoleku 

algust. Koosoleku juhataja paneb ettepaneku hääletamisele. Küsimus pannakse 

päevakorda, kui selle poolt hääletab vähemalt 90% osalejatest. Seejärel päevakord suletakse. 

4. Juhatus 

4.1 Ühingut juhib ühest kuni viiest liikmest koosnev ning kuni viieks kalendriaastaks valitud juhatus. 

4.2 Ühingu juhatus võtab vastu otsuseid seaduses ettenähtud korras. 

4.3 Ühingu juhatuse pädevusse kuulub: 

4.3.1 Üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine; 

4.3.2 Ühingu majanduspoliitiliste eesmärkide kindlaksmääramine; 



4.3.3 Üldkoosolekule esitatavate küsimuste ettevalmistamine; 

4.3.4 Ühingu liikmete registri pidamine; 

4.3.5 Ühingu liikmemaksude tasumise ja laekumise arvestuse pidamine; 

4.3.6 Ühingu palgaliste töötajate arvu, koosseisude nimekirja, töötasude määrade ja majandusaasta 

aruande kinnitamine ning rahaliste vahendite paigutamine; 

4.3.7 Ühingu palgaliste töötajate ametisse määramine ja vabastamine: 

4.3.8 Volituste andmine Ühingu esindamiseks; 

4.3.9 Ettepaneku tegemine Üldkoosolekule Ühingu esindaja määramiseks rahvusvahelistesse ja 

teistesse organisatsioonidesse; 

4.3.10 Ühingu jooksvate rahaliste kulutuste otsustamine; 

4.3.11 Majandusaasta aruande koostamine esitamiseks Üldkoosolekule; 

4.3.12 Ühingu raamatupidamise sisseseadmine ja korraldamine; 

4.3.13 Ühingu juhatuse poolt määratud Ühingu esindaja määramine rahvusvahelistesse ja teistesse 

organisatsioonidesse; 

4.3.14 Muude seadusega ette nähtud küsimuste otsustamine, mis ei kuulu 

Üldkoosoleku pädevusse; 

4.4 Ühingut esindab õigustoimingutes juhatuse poolt volitatud Ühingu juhatuse liige. 

4.5 Ühingu juhatuse liikmetele hüvitatakse ülesannete täitmise eest tehtud kulutused 

seoses koosoleku ettevalmistamise, selle viibimise või muude Ühingu huvides 

täidetud ülesannetega kokkuleppe alusel kinnitatud eelarve piires. 

5. Osakonnad 

5.1 Ühing võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja parema sideme 

loomiseks Ühingu liikmete vahel, moodustada osakondi. Osakond ei ole iseseisev juriidiline isik. 

5.2 Osakonna tööd korraldab Ühingu juhatuse poolt määratud isik, kelle õigused ja 

kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavates lepingutes. 5.3 Osakonnal ei ole eraldi 

raamatupidamist ega finantsmajanduslikku tegevust. 

6. Ühingu vara 

6.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste tegevuste 

arendamiseks. 

6.2 Ühingu varad moodustuvad. 

6.2.1 Ühingu liikmemaksudest; 6.2.2 Varalistest annetustest ja eraldistest; 

6.2.3 Tulust, mida võidakse saada ühingu väljaannete kirjastamisest ja 

levitamisest ja Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste 

ürituste korraldamisest; 6.2.4 Muust tulust. 

7. Lõppsätted 



7.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub 

seaduses ettenähtud korras. 

7.2 Mittetulundusühingu Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, lühendatult Eesti 

Juuksurite Ühendus, põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 27. märtsil 2018 aastal. 


