
MTÜ Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing 
 

PÕHIKIRI 
 

I  ÜLDSÄTTED 
 
1.1 Mittetulundusühing nimetusega Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing 
(edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev ja kasumit 
mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, 
isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. 
1.2 Ühingu nimi on MTÜ Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing. 
1.3 Ühingu ja juhatuse asukohaks on Rajamaa, Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa 75207. 

1.4 Tegutsemise eesmärgid: 
! Tervislikku eluviisi ja enesearengut toetava hariduse tutvustamine ja edendamine. 
! Loodus- ja keskkonnasäästliku eluviisi edendamine.
! Joogi Bhajani õpetustel põhineva kundalini jooga autentsuse hoidmine ja 
autentsete õpetuste edasi kandmine.
! Ühingu liikmete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. 
! Projektide, festivalide, väljasõitude, koolituste, täiendkoolituste, laagrite jms 
ürituste korraldamine. 
! Temaatilise õppe- ja teabematerjali tõlkimine, kirjastamine ning levitamine. 
 

II  ÜHINGU LIIKMEKS VASTU VÕTMINE JA VÄLJA ASTUMINE NING NENDE 
TOIMINGUTE TINGIMUSED JA KORD 
 
2.1 Ühingu liikmed on staatuselt kas täis- või noorliikmed. 
2.2 Ühingu täisliikmeks vastu võtmist võib taotleda iga isik, kellel on rahvusvaheline 
kundalini jooga I astme õpetaja tunnistus (KRI, IKYTA certificate) ja kes soovib arendada 
ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab selleks ühingu juhatusele 
kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasuma liikmemaksu. 
2.3 Ühingu noorliikmeks vastu võtmist võib taotleda iga isik, kes õpib rahvusvahelise 
kundalini jooga I astme õpetaja koolitusel (KRI, IKYTA koolitus) ja kes soovib arendada 
ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab selleks ühingu juhatusele 
kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasuma liikmemaksu. 
2.4 Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab juhatus isiku sellekohase kirjaliku avalduse 
alusel 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest ning avalduse rahuldamise korral 
esitatakse andmed uue liikme kohta IKYTA-le, et vormistada ka tema IKYTA liikmelisus. 
2.5 Ühingu liikme taotlusel ühingust välja astumise otsustab juhatus liikme sellekohase 
kirjaliku avalduse alusel 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest ning avalduse 
rahuldamise korral kustutab liikme ühingu liikmete nimekirjast ja esitab andmed IKYTA-
le ka tema IKYTA liikmelisuse lõpetamiseks. 
2.6 Ühingu liikme ühingust välja arvamise võib algatada juhatus ning teha otsuse 

liikme ühingu liikmete nimekirjast kustutamiseks, kui 
! ilmneb liikme tegevus, mis ei käi kokku põhikirjaga; 



! liige ei ole tasunud ühingu liikmemaksu hiljemalt jooksva 
majandusaasta lõpuks.  

2.7 Juhatuse poolt ühingu liikme ühingust välja arvamise algatamise korral põhikirja 
punktis 2.6 nimetatud alustel teeb juhatus kõik endast oleneva, et teatada liikmele tema 
liikmelisuse küsimuse arutelu aeg, koht ja põhjuse(d) vähemalt 2 nädalat enne arutelu 
toimumist, et anda liikmele võimalus osaleda küsimuse arutelul sõnaõigusega. Asjaolud, 
et juhatusel ei õnnestunud liikmega ühendust saada talle arutelust teatamiseks või kui 
liige ei ilmu arutelule, ei takista juhatusel teha liikme ühingust välja arvamise otsust, 
kustutada liige ühingu liikmete nimekirjast ja esitada andmed IKYTA-le ka tema IKYTA 
liikmelisuse lõpetamiseks.   
 

III  LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Ühingu täisliikmel on õigus: 
! osa võtta ühingu tegevusest põhikirjas toodud ülesannete ja eesmärkide kohaselt; 
! algatada juhatuse teadmisel tegevusi, juhtida projekte jms; 
! valida ja olla valitud ühingu juhatusse; 
! esitada ühingu juhatusele ettepanekuid ja saada teavet ühingu tegevuse kohta; 
! välja astuda liikmelisusest, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse; 
! saada hinnasoodustust ühingu organiseeritud üritustelt; 
! saada reklaami ühingu kodulehel. 

3.1.2 ühingu noorliikmel samad õigused kui täisliikmel va mitte olla valitud ühingu 
Juhatusse. 
3.2 Ühingu liikmel on kohustus: 

! aktiivselt osaleda ühingu töös ja temale määratud ülesannete täitmisel; 
! maksta liikmemaksu ja ühekordset sisseastumismaksu; 
! teatama ühingu juhatusele liikmete üle arvestuse pidamiseks oma elukoha ja 
isikuandmed ning esitama koopia rahvusvahelise kundalini jooga I astme õpetaja 
tunnistusest (KRI, IKYTA Certificate) täisliikme puhul ja noorliikme puhul 
rahvusvahelise kundalini jooga I astme õpetaja koolitusel osalemise tõendi. 

3.3 Liikmel on keelatud levitada informatsiooni, mis kahjustab ühingu tegevust või 
mainet. 
 
IV  LIIKMEMAKS 
 
4.1 Liikme- ja sisseastumismaksu suuruse ja selle tasumise korra otsustab juhatus. 
 

V  STRUKTUUR JA JUHTIMINE 
 
ÜLDKOOSOLEK 
 
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milles igal ühingu liikmel on 
üks hääl. 
5.2 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 



! aastaaruande kinnitamiseks; 
! juhul, kui seda nõuab põhjust ära näidates 1/10 ühingu liikmetest; 
! muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad; 
! erandkorras ka uue aastaplaani väljatöötamiseks. 

5.3 Üldkoosoleku kokku kutsumiseks teatab juhatus sellest liikmetele vähemalt 2 nädalat 
ette. 
5.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu 
liikmetest. 
5.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul 
osalejatest. 
5.6 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

! põhikirja muutmine; 
! eesmärgi muutmine; 
! revisjoni komisjoni määramine; 
! tegevuse lõpetamine. 

5.7. Juhul kui kokku kutsutud üldkoosolekul ei osale ega ole esindatud põhikirja punktis 
5.4 nõutavat üle poole ühingu liikmetest ja üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, siis 
kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku järgides põhikirja punktis 5.3 
sätestatud etteteatamis tähtaega. Korduvalt kokku kutsutud koosolek on 
otsustusvõimeline sellel osalevate liikmete arvust olenemata ning nimetatud asjaolule 
peab olema ka koosoleku kutses viidatud.   

 
JUHATUS 
 
5.8 Juhatuse liikmete arv on 5-7 liiget. 
5.9 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek lihthäälteenamusega avalikul hääletamisel üheks 
aastaks. 
5.10 Juhatuse pädevuses on: 

! ühingu juhtimine; 
! ühingu esindamine kõikide kolmandate isikute ees; 
! ülesannete jaotamine liikmete vahel; 
! liikmemaksusoodustuste tegemine; 
! ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade 
võõrandamise ja koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud 
tehinguteks; 
! liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kehtestamine. 

5.11 Kundalini jooga õpetajate  1. ja 2. taseme koolitusi korraldavate äriühingute 
omanikel ja juhatuse liikmetel on võimalik osaleda EKYTA juhatuse tegevuses,sh 
sevagruppide tegevuse koordineerimisel,võimaluseta kandideerida juhatuse liikmeks.

VI  RAHALISED VAHENDID JA VARA 
 
6.1 Ühingu sissetuleku allikad on 

! liikmemaksud ja sisseastumismaksud; 
! varalised annetused ja eraldised ning toetused; 



! tulud ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tegevuste ja tasuliste või 
heategevuslike ürituste korraldamisest. 

6.2 Tegevuse kaudu tekkinud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
6.3 Juhatus kooskõlastab ja kinnitab jooksva kalendriaasta tegevuskava koos planeeritava 
eelarve ülevaatega üldkoosolekul. Juhatusel on volitus teha täiendavaid kulusi kuni 10% 
ulatuses eelarve kuludest.
 
VII  ÜHINGU JAGUNEMINE, ÜHINEMINE JA LIKVIDEERIMINE 
 

7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seadusega 
sätestatud korras. 
7.2 Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt 
määratud isikud. 

7.3 Otsuse ühingu lõpetamise kohta võtab vastu üldkoosolek ja otsus on vastu võetud, kui 
selle poolt on hääletanud üle 2/3 liikmetest. 

7.4 Ühingu likvideerimisel antakse ühingu vara üle tulumaksusoodustusega 
MTÜ- de nimekirja kantud sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või avalik 
õiguslikule juriidilisele isikule ja jaotamise otsustab üldkoosolek. 

 
 
Põhikiri on esialgselt kinnitatud 8. oktoobril, 2008. a.  

Põhikirja muudatused (p. 4.1; p. 5.9 ja 5.10 viimane lõige) on kinnitatud 18. dets. 2011. a. 
Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu asutajate poolt. 
 
Põhikirja muudatused (I Üldsätted p. 1.3; p. 5.8) on kinnitatud 21. mail 2017. a. Eesti 
Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu Üldkoosolekul Tallinnas. 

Põhikirja muudatused (punktides 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5.7, 5.8, 5.10 ja punktide 5.11, 6.3 
kustutamine) on kinnitatud 15. aprillil 2018. a. Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu 
Üldkoosolekul Tallinnas. 

Põhikirja muudatused (punktide 5.11 ja 6.3 lisamine) on kinnitatud 21. märtsil 2021. a. Eesti 
Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu Üldkoosolekul Zoom veebilahenduse teel.


