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Mittetulundusühingu 
ARENDIA ELITA von WOLSKY FF 

põhikiri 
 
1.  Föderatsiooni tegevuse eesmärk ja üldsätted  
1.1. Arendia Elita von Wolsky FF (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Föderatsioon) on Euroopa 

traditsioone kandev ja Euroopa Liitu toetav üksikisikute, perekondade ja organisatsioonide liit kogu maailmas, 
mis väärtustab perekonda, kui sotsiaalse kooselu ühte võimalust. Liberaalses Euroopas, võrdelt paljude 
vähemusvormidega, vajab kaitset ka traditsioonilise perekonna mudel. 

1.2. Föderatsioon on iseseisev, vaba algatuse korras loodud avalikes huvides tegutsev heategevuslik kasumit 
mittetaotlev ühendus, kelle tegevuse eesmärgiks on teaduse, kultuuri, hariduse, spordi ja kehakultuuri, 
korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu, vähemusrahvuste kultuurautonoomia ja usuliste 
ühenduste tunnustamine ning usuühingute toetamine avalikes huvides Euroopa Liidu siseselt aga ka kogu 
maailmas, sh. toetada geneoloogilisi uuringuid, hooldada ja korrastada geneoloogilisi matrikleid; toetada ja 
säilitada Euroopa kultuurile põhinevat ajalooteadust; anda igal tasemel haridust; toetada ja säilitada 
sakraalarhitektuuri ja erinevate rahvuste ja sotsiaasete vormide kultuuri, sellest tulenevalt toetada ja säilitada 
stiilikontseptsiooni muusikas, arhitektuuris, kujutavas kunstis jms; vastavalt lepingutele esindada teisi 
suguvõsasid ja organisatsioone; pidada ühendust Euroopa Liidu liikmesriikidekuningakodade ja 
rüütelkondadega, aga ka sarnaste esindusorganitega kogu maailmas; säilitada rahvuslikke traditsioone ja 
kultuuri meie ühiskasutuses oleval planeedil Maa. 

1.3. Föderatsiooni ametlik nimi on eesti keeles: Arendia Elita von Wolsky FF 
1.4. Föderatsioon on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.  
1.5. Föderatsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, 
muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.  
1.6. Föderatsiooni majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb  31. detsembril. 
1.7. Föderatsioon on asutatud tähtajatult. 
1.8. Föderatsiooni asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 
 
2. Föderatsiooni tegevuse eesmärgi saavutamise viisid 
Tegevuse eesmärgi saavutamiseks on Föderatsioonil õigus:  
2.1. korraldada seminare, kursusi, kontserte ja muid üritusi; 
2.2. korraldada  ja tegeleda loodus- ja keskkonnakaitsega ning turismi arendamisega erinevates vormides, 
kaasaarvatud vastava infrastruktuuri-, seadmete-, tootearenduse alase arendamisega; 
2.3. osaleda trükiste koostamisel, kirjastamisel ja müümisel;  
2.4. korraldada loteriisid, välja anda toetusi, sümboolikaga mälestusesemeid, aukirju, aunimesid, karikaid, 
aurahasid, auhindu ja stipendiume; 
2.5. asutada ja töös hoida koolieelseid lasteasutusi, lasteaed-algkoole ja algkoole, põhikoole, gümnaasiume, 
kutseõppeasutusi, erikoole, huvialakoole, kõrgkoole ja täiskasvanute koolitusasutusi; 
2.6. korraldada ja vahendada erinevat sotsiaalset abi; 
2.7. levitada Föderatsiooni eesmärkidele vastavaid põhimõtteid ja Föderatsiooni tegevust puudutavat 
informatsiooni ja ülevaateid massiteabevahendite kaudu; 
2.8. võtta vastu raha ja muid materiaalseid väärtusi, sealhulgas kinnisvara; 
2.9. sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi; 
2.10. avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes ning teostada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 
vajalikke majanduslikke ja finantsoperatsioone. 
 
3. Föderatsiooni vara ja vahendid 
3.1. Föderatsiooni vahendid moodustuvad: 
3.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
3.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ning eraldistest; 
3.1.3. tuluüritustest saadud summadest ja Föderatsiooni majandustegevusest ja finantstuludest; 
3.1.4. muudest laekumistest. 
3.1.5. Föderatsiooni tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Föderatsioon ei või 
jaotada kasumit oma liikmete vahel. 
 
4. Föderatsiooni liikmelisus 
4.1 Föderatsioonil on asutajaliikmed (edaspidi: Asutajatekogu), liikmed - üksiksisikud või perekonnad, 
toetajaliikmed - üksikisikud, perekonnad ja organisatsioonid ning auliikmed. 
4.2. Föderatsiooni liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik või perekond, kes soovib arendada Föderatsiooni 
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Föderatsiooni juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku 
avalduse, milles kohustub täitma Föderatsiooni põhikirja ja tasub Föderatsiooni Asutajatekogu poolt kinnitatud 
sisseastumis- ja liikmemaksu.  
4.3. Föderatsiooni liikmeks vastuvõtmise otsustab Föderatsiooni Asutajatekogu, kes sõlmib uue liikmega 
individuaalse Lepingu. Lepingu kinnitab Asutajatekogu vanem (edaspidi: Patroon). 
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4.4. Föderatsioonist väljaastumiseks esitab liige Asutajatekogule kirjaliku avalduse. Avaldus vaadatakse läbi ühe 
kuu jooksul. Pärast vastava otsuse langetamist kustutab Föderatsiooni Asutajatekogu Föderatsioonist väljaastunu 
liikmete nimekirjast. 
4.5. Föderatsiooni liikme võib Föderatsioonist välja arvata Asutajatekogu otsusega, kui: 
 a) Föderatsiooni liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Föderatsiooni liikmemaksu; 
 b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Föderatsiooni üldkoosolekul või Föderatsiooni poolt 
korraldatud üritusel; 
 c) astub kooskõlastamatult Föderatsiooniga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu 
liikmeks; 
 d) käitub Föderatsiooni asutamispõhimõtete vastaselt ja kahjustab Föderatsiooni põhikirjalist tegevust. 
4.6. Föderatsiooni liikme väljaarvamise otsustab Föderatsiooni juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse 
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda 
sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui 
selle poolt on ½ juhatuse liikmetest. Otsuse kinnitab Asutajatekogu. 
4.7. Föderatsiooni Asutajatekogul on õigus peatada või tühistada juhatuse otsuseid, kui see on vastuolus 
asutamispõhimõtetega.  
4.8. Föderatsiooni juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist 
väljaarvamisele järgneval Föderatsiooni üldkoosolekul. 
 
5. Liikmete õigused ja kohustused 
5.1. Föderatsiooni liikmel on õigus: 
 a) osaleda hääleõigusega Föderatsiooni üldkoosolekul; 
 b) olla valitud Föderatsiooni juhatusse ja muude organite liikmeks; 
  c) saada Föderatsiooni juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Föderatsiooni tegevuse kohta. 
5.2. Föderatsiooni liige on kohustatud: 
 a) järgima Föderatsiooni tegevuses osalemisel põhikirja ja Föderatsiooni organite otsuseid; 
 b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Föderatsiooni liikmemaksu; 
 c) teatama Föderatsiooni juhatusele Föderatsiooni arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning 
isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist; 
 d) tasuma Föderatsiooni liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel. 
5.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Föderatsiooni liikmele panna ainult 
üldkoosoleku otsusega, mille poolt olid kõik Föderatsiooni liikmed. 
 
6. Föderatsiooni juhtimine 
6.1. Föderatsiooni kõrgeimaks organiks on Föderatsiooni liikmete üldkogu. Föderatsiooni üldkogu on pädev 
otsustama kõiki Föderatsiooni tegevusega seonduvaid küsimusi. Föderatsiooni üldkogu ainupädevusse kuulub: 
6.1.1. põhikirja muutmine; 
6.1.2. eesmärgi muutmine; 
6.1.3. Föderatsiooni, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine, nende aruannete ärakuulamine ja 
hinnangu andmine; 
6.1.4. Föderatsiooni ja juhatuse poolt Föderatsiooni esindamise korra kindlaksmääramine; 
6.1.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või 
nõudes Föderatsiooni esindaja määramine; 
6.1.6. Föderatsiooni majandusaasta aruande kinnitamine; 
6.1.7. Föderatsiooni tegevust puudutavate põhimõtteliste otsuste vastuvõtmine.  
6.2. Föderatsiooni üldkogu koosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku 
Föderatsiooni juhatus. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära 
näidates vähemalt 1/10 Föderatsiooni liikmetest. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse 
päeva.  
6.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole Föderatsiooni liikmetest. Üldkogu valib 
Föderatsiooni liikmete hulgast üldkogu koosoleku juhataja ja protokollija.  
6.4. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Föderatsiooni 
liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 6.1.1. nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 
2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Käesoleva põhikirja punktis 6.1.2. nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle 
poolt on kõik Föderatsiooni liikmed. Üldkogu koosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab sel juhul olema 
esitatud kirjalikult.  
6.5. Föderatsiooni liige ei või üldkogu koosolekul hääletada, kui Föderatsioon otsustab temaga või temaga võrdset 
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. 
Föderatsiooni liige, kes on ka juhatuse liige ei või hääletada Föderatsiooni majandusaasta aruande kinnitamise või 
Föderatsiooni poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.  
6.6. Asutajatekogu vastutab Föderatsiooni asutamispõhimõtete ja eesmärgi järgimise eest, mis on kooskõlas 
Föderatsiooni vaimsete, moraalsete või eetiliste põhimõtetega. Asutajatekogu liikmed võivad osaleda 
sõnaõigusega juhatuse koosolekutel. Föderatsiooni Asutajatekogul on õigus peatada või tühistada juhatuse 
otsuseid, kui see on vastuolus asutamispõhimõtetega.  
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6.7. Föderatsiooni töö korraldamiseks ja Föderatsiooni esindamiseks valitakse Föderatsiooni üldkoosoleku poolt 
ühe kuni kaheteistliikmeline Föderatsiooni juhatus volituste tähtajaga kolm aastat. Juhatuse liikmete täpse arvu  
ja ametisoleku aja määrab kindlaks üldkogu. Ühe juhstuse liikme määrab Asutajatekogu. Juhatus valib oma 
liikmete hulgast esimehe ja vajaduse korral esimehe asetäitja ning sekretäri. 
6.8 Asutajatekogu vanem on Patroon. 
6.9. Juhatus: 
6.9.1. koosneb 1-12 liikmest; 
6.9.2. valib oma liikmete hulgast esimehe, keda nimetatakse juhatajaks; 
6.9.3. kinnitab ametisse ja vabastab ametist Föderatsiooni tegevdirektori; 
6.9.4. peab Föderatsiooni liikmete arvestust; 
6.9.5. korraldab Föderatsiooni raamatupidamist; 
6.9.6. koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need 
üldkogule; 
6.9.7. otsustab muid küsimusi, mis on arvatud juhatuse pädevusse käesoleva põhikirjaga või mis esitsatakse 
Föderatsiooni juhatusele arutamiseks Föderatsiooni juhatuse esimehe, Föderatsiooni Asutajatekogu, 
Föderatsiooni liikmete või Föderatsiooni tegevdirektori algatusel.  
6.10. Juhatus on otsusutusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse kutsub kokku 
ja selle koosolekut juhatab juhatuse esimees või esimehe asetäitja. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab üle poole juhatuse liikmetest. 
6.11. Föderatsiooni juhataja juhib Föderatsiooni igapäevast asjaajamist ja vastutab Föderatsiooni juhatuse ees 
talle pandud kohutuste täitmise eest. Juhataja vastutab Föderatsiooni raamatupidamise ning arhiivi eest.  
6.12. Föderatsiooni juhatajal on Föderatsiooni esindamise õigus ainuisikuliselt, teistel juhatuse liikmetel kahekesi 
koos. 
6.13. Föderatsioon võib tegevuse laiendamise ja parandamise eesmärgil luua osakondi. Osakondade organid ja 
nende pädevus määratakse Föderatsiooni juhatuse otsusega.  
6.14. Juhtorganite esindajad on ka eestseisjad e. eestkostjad - rahvusvahelises kõnepruugis patroon (meessoost) 
ja matroon (naissoost). 
 
7. Osakondade õigused ja kohustused 
7.1. Vähemalt 2 Föderatsiooni liiget võivad moodustada Föderatsiooni osakonna. 
7.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja 
vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku 
kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul. 
7.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse kaheks aastaks osakonna 
koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega. 
7.4. Osakonnale jääb ½ osakonda kuuluvate Föderatsiooni liikmete liikmemaksust ja tulust, kui ei lepita kokku 
teisiti.  
7.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud 
korras. 
7.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande Föderatsiooni juhatusele 1 kuu jooksul peale 
Föderatsiooni majandusaasta lõppu.  
 
8. Järelvalve 
Järelvalvet Föderatsiooni üle teostatakse üldkoosoleku otsuse alusel.  
 
9. Föderatsiooni likvideerimine ja reorganiseerimine 
9.1. Föderatsiooni lõpetamise võib alati otsustada üldkogu otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 
hääletanud üle  2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Likvideerimine toimub mittetulundusühingute 
seaduses toodud korras. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist läheb 
Föderatsiooni alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 
9.2. Föderatsiooni reorganiseerimine (ühinemine teise mittetulundusühinguga, jagunemine) toimub üldkogu 
otsusel. Reorganiseerimine toimub mitteteulundusühingute seaduses toodud korras.  
 
Mittetulundusühingu Arendia Elita von Wolsky FF põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu asutamislepinguga 
Tallinnas, 11. septembril 2001.a.D., muudetud 22.oktoobril 2001.a.D., 22.novembril 2001.a.D. ja 22.jaanuaril 
2002.a.D., 22.novembril 2003.a.D. ja 22.detsembril 2004.a.D., 22.oktoobril 2007.a.D. 
 


