
TULEVIKUERAKONNA LIIKMEAVALDUS 

Käesoleva avaldusega liitun Tulevikuerakonnaga. 

Palun mind vastu võ7a Tulevikuerakonna ak2ivseks liikmeks  ☐ 
Palun mind vastu võ7a Tulevikuerakonna liikmeks   ☐ 
Selgitus: 
Ak2ivne liige on valmis Tulevikuerakonna polii9liste eesmärkide saavutamiseks kandideerima valimistel, 
osalema toimkonna või piirkonna töös ja tutvustama ühiseid eesmärke  ning nende saavutamise lahendusi 
avalikkuse ees. 
Liige toetab oma liikmelisusega Tulevikuerakonna polii9liste eesmärkide saavutamist kuid ei kandideeri 
valimistel.  
Tulevikuerakonna liikmeks oleku ajal on võimalik liikuda liikme staatusest ak9ivse liikme staatusesse. Seda 
liikumist kirjeldab kodukord. 

 
Olen tutvunud Tulevikuerakonna peamiste polii9liste eesmärkidega avalduse lisas.  ☐ 

Luban säilitada minu esitatud isikuandmeid erakonna andmebaasis kogu minu liikmeks oleku ajal. 
Luban kasutada oma telefoni, pos9- ning e-aadressi erakonnaga seotud teadete edastamiseks. 

Kinnitan, et mul ei ole keh9vat kriminaalkaristust   ☐ 

Täidab Tulevikuerakonna esindaja 

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Elukoht tänav/maja/
talu

linn/vald, küla, indeks

maakond

Kontak7elefon

E-post

Haridus ja eriala

Avalduse esitaja allkiri

Avalduse esitamise kuupäev

Vastuvõtmise kuupäev

Juhatuse liikme kinnitav allkiri



Lisa.  

Tulevikuerakonna peamised eesmärgid 

1 Erakond on kodanike polii9line ühendus, mille eesmärk on edendada avatud ühiskonna põhimõ7eid ja kaasa-
ta otsustusprotsessidesse ühiskonna liikmeid ning kodanikuühendusi. 
2 Erakonna eesmärk on demokraatliku parlamentaarse polii9ka teostamine, mis põhineb isikuvabadusel, hoo-
livusel, traditsioonidel ja keskkonna9ngimustega arvestamisel. 
3 Erakond toetab ja võimendab ärksate kodanike, kogukondade ja kodanikuühenduste häält avaliku elu korral-
duse, sh riikliku polii9ka kujundamisel ja elluviimisel. 
4. Erakond tegutseb järgmistel strateegilistel arengusuundadel: 
     - elurikkust hoidev ja taastav majandus; 
    - kaasaegne ja rikastav haridus; 
    - alt üles toimiv tõhus riik; 
    - kogukondlikkus ehk hajus riik; 
    - kõikehõlmav julgeolek ja kindlustunne. 

Tulevikuerakonna tegevused 
 
1 Erakond osaleb Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogude val-
imistel, esitades kandidaate ning tutvustades oma seisukoh9. 
2 Erakond lähtub oma tegevuses erakonna programmist ning headest tavadest, kommetest ja eesmärkidest, 
mis tagavad ees9 rahva püsimise ja elujõu, toetavad ja tugevdavad Ees9 Vabariigi iseseisvust ja sõltumatust 
ning tagavad keskkonna9ngimustega arvestamise.  
3 Erakond osaleb Ees9 polii9kas, pakub välja täiendavaid rahva polii9lise tahte esindamise ja teostamise viise 
ning lahendusi osalus- ja otsedemokraa9a laiendamiseks. 
 
Tegevuse aluspõhimõFed  
 
1. Osalus – probleemide püs9tamine, lahenduste otsimine, algatused ja otsused tehakse „alt-üles” põhimõ7el; 
2. Lähimus – otsuseid tehakse madalaimal põhjendatud haldustasandil ja otsusest mõjutatud liikmetele võima-
likult lähedal; 
3. Hajutatus – tegevus- ja otsustuskohad on hajutatud, moodustades võrgus9ku; 
4. Alusväärtuste pidevus – sõnad, teod ja tegutsemise vahendid peavad olema omavahel kooskõlas ja tuginema 
samadele väärtustele; 
5. Avatus ja õppimine – õpitakse ja juurutatakse erakonnas iseorganiseerumisel ja usaldusel põhinevaid juh-
9mismeetodeid; 
6. Selgus ja läbipaistvus – otsustuste kujunemine, otsused ja vastutus on arusaadavad. 
7. Professionaalsus – otsustustamine on tõenduspõhine ning parimale kogemusele ja pädevusele vastav. 
8. Esinduskogude valimisel lähtub erakond ala9 avatud nimekirjade põhimõ7est. 
9. Erakond ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asuta-
jale, liikmele, juh9mis-või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juh9mis-või 
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.


