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HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU  
PÕHIKIRI 

 

I NIMI JA AADRESS 

 
1.1. Vilistlaskogu ametlik nimi on Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu. 
1.2. Vilistlaskogu asukohaks on Tartu linn. 
1.3. Vilistlaskogu on asutatud Tartus, 26. novembril 1999. aastal. 
 
II VILISTLASKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK SEISUND 
 
2.1. Vilistlaskogu on heategevuslik ja avalikes huvides kasumit mittetaotlev isikute vabatahtlik 

ühendus. 
2.2. Vilistlaskogu eesmärgiks on Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlaste koondamine, gümnaasiumi 

traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning propageerimine. 
2.3. Oma eesmärgi saavutamiseks vilistlaskogu: 

2.3.1. võtab vastu annetusi organisatsioonidelt ja üksikisikutelt; 
2.3.2. korraldab mitmesuguseid korjandusi; 
2.3.3. annab välja ja levitab trükiseid; 
2.3.4. asutab fonde ja annab välja stipendiume; 
2.3.5. osaleb õpetajate ja õpilaste täienduskoolituse korraldamises; 
2.3.6. toetab kooli kultuuri- ja spordikollektiive; 
2.3.7. osaleb kooli materiaaltehnilise aluspõhja  täiustamises; 
2.3.8. osaleb kooliga seotud ürituste korraldamises ja toetab neid; 
2.3.9. maksab kooli õpetajatele, õpilastele ja teistele sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust. 

2.4. Vilistlaskogu on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma põhitegevuse korraldamiseks vajalikud 
pangaarved ja iseseisev  bilanss. 

2.5. Vilistlaskogu ei jaga oma vara või  tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid 
soodustusi oma tegevliikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, va juhul kui see on kooskõlas 
Vilistlaskogu põhikirjaliste eesmärkidega. 

2.6. Vilistlaskogu juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti 
Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. 

2.7. Vilistlaskogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna 
vilistlaskogu liikmed varalist vastutust vilistlaskogu kohustuste eest. 

 
III VILISTLASKOGU VARA 
 
3.1. Vilistlaskogu vara tekib: 

3.1.1. varalistest annetustest, korjandustest ja eraldistest; 
3.1.2. tulust, mis saadakse vilistlaskogu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning 

muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest. 
3.2. Vilistlaskogu varasid kasutab ja käsutab vilistlaskogu juhatus vilistlaskogu põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamiseks. Sealhulgas on juhatusel õigus keelduda annetuse vastuvõtmisest kui 
selle sihtotstarve ei järgi vilistlaskogu eesmärke.  

3.3. Varalised annetused, korjandused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet 
määramata. Sihtotstarbelisi eraldisi ja annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja või annetaja soovile, kui 
see ei ole vastuolus põhikirja või kehtivate seadustega. Juhatusel on õigus keelduda sihtotstarbelisest 
annetusest, kui sihtotstarve ei järgi vilistlaskogu tegevuse eesmärke. 
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3.4. Sihtotstarvet määramata varaliste annetuste ja eraldiste kasutamine toimub vastavalt vilistlaskogu  
eesmärkidele ja juhatuse otsusel. 

3.5. Juriidilised ja eraisikud, kes teevad vilislaskogule annetusi või eraldisi, märgitakse ära juhatuse poolt 
kehtestatatud korras ja viisil. 

 

IV VILISTLASKOGU LIIKMELISUS; LIIKMEKS ASTUMISE, LAHKUMISE NING VALJAARVAMISE 
TINGIMUSED JA KORD 

 
4.1. Vilistlaskogu liikmeteks on tegev-, au- ja toetajaliikmed.  
4.2. Vilistlaskogu tegevliikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigi kodanik, kes on lõpetanud Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi või selle järjepidevust kandnud kooli, samuti nendes koolides õppinud, 
kuid seda mitte lõpetanud isik, kes tunnistab vilistlaskogu põhikirja ja aitab kaasa selle eesmärkide 
saavutamisele. 

4.3. Vilistlaskogu tegevliikmeks võetakse ja vilistlaskogu tegevliikmete hulgast võib lahkuda 
isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel. Vilistlaskogu tegevliikmeks vastuvõtmise ja sealt 
väljaarvamise otsustab vilistlaskogu juhatus. 

4.4. Tegevliikme võib vilistlaskogust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või vilistlaskogu 
maine olulisel määral kahjustamise tõttu, samuti juhul, kui tegevliige ei osale mõjuva 
põhjuseta vilistlaskogu töös. 

4.5. Vilistlaskogu auliikmeks võib nimetada vilistlaskogu liikme, kellel on silmapaistvaid teeneid ja 
saavutusi Hugo Treffneri Gümnaasiumi, vilistlaskogu ja üldsuse ees. 

4.6. Vilistlaskogu toetajaliikmeks loetakse kõik isikud, kes on toetajana kaasa aidanud Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi vilistlaskogu eesmärkide saavutamisele. 

 
V VILISTLASKOGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
5.1. Vilistlaskogu liikmel on õigus: 

5.1.1. osaleda vilistlaskogu tegevuses, võtta osa vilistlaskogu koosolekutest ja muudest 
ühisüritustest; 

5.1.2. saada teavet vilistlaskogu koosolekute päevakorda võetud küsimuste kohta ning saada 
koosoleku protokolli või selle osa ärakirja; 

5.1.3. saada teavet vilistlaskogu tegevuse kohta ning teha ettepanekuid vilistlaskogu tegevuse 
korraldamiseks. 

5.2. Vilistlaskogu esindus- ja kontrollorganitesse võib valida vilistlaskogu tegevliikmeid, kes on 
kohustatud: 
5.2.1. Osalema vilistlaskogu töös, täitma vilistlaskogu põhikirja sätteid ja vilistlaskogu 

juhtorganite otsuseid; 
5.2.2. teatama juhatusele oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest; 

5.3. Vilistlaskogu liikmele võib panna täiendavaid kohustusi tema nõusolekul. 
 
VI VILISTLASKOGU JUHTORGANID 
 
6.1. Vilistlaskogu kõrgeim juhtorgan on vilistlaskogu üldkogu (üldkoosolek). 
6.2. Vilistlaskogu üldkogul osalemise ja hääletamise õigus on kõigil vilistlaskogu tegevliikmetel.  
6.3. Vilistlaskogu üldkogu peab igal aastal aastakoosoleku ja vajadusel teisi koosolekuid. Koosoleku 

toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse vilistlaskogu liikmeid sidevahendite 
(e-post, telefon jms.) kaudu.  

6.4. Vilistlaskogu 1/10 tegevliikmete nõudmisel või muudel erakorralistel juhtudel kutsutakse kokku 
erakorraline vilistlaskogu üldkogu. 

6.5. Vilistlaskogu üldkogu kutsub kokku ja juhatab vilistlaskogu juhatus. 
6.6. Vilistlaskogu üldkogu on otsustusvõimeline olenemata seal osalevate vilistlaskogu tegevliikmete 
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arvust, kui seadusest või põhikirjast ei tulene teisiti. 
6.7. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui seadusest või põhikirjast ei tulene teisiti.  
6.8. Igal üldkogul osaleval vilistlaskogu tegevliikmel on üks hääl.  
6.9. Vilistlaskogu üldkogu: 

6.9.1. kinnitab vilistlaskogu põhikirja ja teeb sellesse muudatusi ja täiendusi;  
6.9.2. valib vilistlaskogu juhatuse. Juhatuse liikmed valitakse 5 aastaks ning üldkogu võib 

juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda; 
6.9.3. võib valida ja tagasi kutsuda 2 liikmelise revisjonikomisjoni, kes kontrollib vähemalt 

korra aastas vilistlaskogu majandustegevust, koostab tulemuste kohta aruande ja 
esitab selle tulemused üldkogu koosolekule koos juhatuse poolt koostatud 
vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruandega; 

6.9.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded; 
6.9.5. kinnitab vilistlaskogu juhatuse poolt ettevalmistatud vilistlaskogu tegevuskava ja 

raamatupidamise aastaaruande; 
6.9.6. valib vilistlaskogu auliikmed;  
6.9.7. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles 

tehingus või nõudes vilistlaskogu esindaja määramise. 
6.10. Vilistlaskogu juhtorganiks on juhatus, kes esindab vilistlaskogu, juhib ja korraldab vilistlaskogu 

tegevust üldkogu koosolekute vahelisel ajal vastavalt üldkogu otsustele. 
6.11. Juhatuses on 2 (kaks) liiget, sh kuulub juhatusse alati Hugo Treffneri Gümnaasiumi juhtkonna 

esindaja. Juhatuse liikmeid võib juhatuse volituste kehtivuse ajal üldkogu koosoleku otsusega 
tagasi kutsuda. Juhatuse otsused võetakse vastu kohal olevate liikmete ühehäälselt.  

6.12. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõude rikkumisega, samuti oma kohustuste 
täitmatajätmise või mittekohase täitmisega vilistlaskogule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 

6.13. Vilistlaskogu juhtorganite töös osalemise eest juhatuse liikmetele tasu ei maksta.  
6.14. Oma ülesannete täitmiseks juhatus: 

6.14.1. kutsub kokku, kinnitab päevakorra ja juhatab üldkogu, teatades sellest ette vähemalt 2 
(kaks) nädalat; 

6.14.2. peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 4 (neli) korda aastas; 
6.14.3. korraldab vilistlaskogu asjaajamist ja tegevust, peab tegev-, au- ja toetajaliikmete 

arvestust, sh kinnitab tegevliikme vastuvõtmise ja väljaarvamise; 
6.14.4. otsustab lepingute sõlmimise ja tööjõu palkamise; 
6.14.5. annab üldkogule oma tegevusest aru; 
6.14.6. võib moodustada vilistlaskogu tegevusprojektide realiseerimiseks toimkondi; 
6.14.7. teeb vajadusel üldkogule ettepanku revisjonikomisjoni liikmete valimiseks ja 

tagasikutsumiseks;  
6.14.8. teeb üldkogule ettepanekuid auliikmete valimiseks;  
6.14.9. esitab üldkogule kinnitamiseks vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande; 
6.14.10. väljastab volikirju vilistlaskogu tegevuseks vajalike toimingute ja tehingute tegemiseks;  

6.15. Iga vilistlaskogu juhatuse liige esindab vilistlaskogu seaduse alusel iseseisvalt ning tal on 
vilistlaskogu ametlikele dokumentidele allakirjutamise õigus. 

 
VII ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE 
 
7.1. Vilistlaskogu aruandeaastaks on kalendriaasta. 
7.2. Vilistlaskogu juhatus korraldab vilistlaskogu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise 

seadusele. 
7.3. Vilistlaskogu üldkogu poolt vajadusel valitud revisjonikomisjonil on õigus tutvuda kõigi 
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vilistlaskogu majandustegevust kajastavate dokumentidega ja revideerimise tulemuste 
põhjal teha vilistlaskogu juhatusele ettekirjutusi. 

 
VIII PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE 
 
8.1. Põhikirja muutmise ja täiendamise õigus on vilistlaskogu üldkogul. 
8.2. Ettepanekud põhikirja muutmiseks või täiendamiseks peavad olema põhjendatud ja esitatud 

juhatusele vähemalt kaks nädalat enne vilistlaskogu üldkogu koosoleku toimumist. 
8.3. Vilistlaskogu üldkogu otsus põhikirja muutmiseks eeldab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud 

tegevliikmete häälteenamust. 
8.4. Vilistlaskogu üldkogu otsus vilistlaskogu eesmärgi muutmiseks eeldab vähemalt 9/10 

tegevliikmete häälteenamust. 
 
IX VILISTLASKOGU REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
 
9.1. Vilistlaskogu reorganiseeritakse ja tema tegevus lõpetatakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel 

ning seaduses ettenähtud alustel ja korras. 
9.2. Reorganiseerimiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 vilistlaskogu üldkogu koosolekul 

osalenud tegevliikmete häälteenamust. 
9.3. Vilistlaskogu tegevuse lõpetamiseks määratakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel likvideerijad, 

kes realiseerivad järelejäänud vilistlaskogu vara ja rahuldavad sellest saadud vahenditest 
võlausaldajate kõik nõuded. 

9.4. Vilistlaskogu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud 
vara üle Hugo Treffneri Gümnaasiumile või selle järjepidevust kandvale koolile, selle võimatuse 
korral tulumaksusoodustusega nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik- 
õiguslikule juriidilisele isikule. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/      
______________________      
Ott Ojaveer        


