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Ootame vihjeid ja ettepanekuid: yhistuleht@gmail.com, vaata www.yhistupank.ee/info/uhistuleht

Уважаемые члены объединения! Ühistuleht появится теперь как на эстонском так и на русском языке. Если желаете, чтобы в ваш почтовый ящик
приходила газета на другом языке, сообщите о своем пожелании по адресу: yhistuleht@gmail.com или по телефону 356 0068.

Päikeseratas, päikeseratas: tegusatele ja tublidele ühistuliikmetele

T

alvine pööripäev ehk talvine
päikeseseisak tähistab punkti, kus aeg nagu hetkeks
peatuks ja uuesti taipaks,
et nüüd on päevadel aeg
kukesammu võrra pikemaks muutuda – päevale käänatakse valgem pool
peale.
Mida rohkem tuleb valgust,
seda selgemalt näeme oma tehtud
tegemisi, valgus langeb ka meie uutele

ettevõtmistele, näidates meile maailma suurust ja tööde lõppematust.
Näidaku see valgus meile,
mida korrastada endas, oma kodus,
kodukandis, riigis. Ja miks mitte saada oma väärikusega eeskujuks kogu
maailmale?
Just väärikusega, sest väärikus on midagi väga puhast ja selget. Väärikus kas on või teda ei ole.
Tihtipeale on karmikeelne otseütleja

sisemiselt palju väärikam kui libekeelne ja viisakas, kes on ka teadatuntud lurjus, aga kellele pole viisakas
seda öelda. Ent siingi peame suhtuma
pigem väärikalt kui viisakalt.
Me tahame muuta maailma
paremaks parema Eesti läbi, parema
oma kodukandi läbi, parema iseenda
läbi ning selleks on vaja kasvatada
endas väärikust.

Suurim võitlus parema tuleviku nimel peab aset leidma meis
endis; peame viima võidule oma sisemise väärikuse. Kui meie mõtted on
puhtad ja väärikad, on puhtad ja väärikad meie sõnad; kui meie sõnad on
väärikad, on väärikad meie teod; kui
meie teod on väärikad, pole vääritusel
enam maailmas kohta.

Mõistust ja väärikust meile kõigile!

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

Rõõmsaid jõulupühi
ja edukat uut aastat!
Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee

Rene Zorin
hindaja, maakler,
ärikliendikonsultant
Tel. 5815 0350
rene.zorin@pindi.ee

MTÜ Viljandi Käsitöökoda
Lossi 14, Viljandi
Tel. 433 3090
viljandikoda@hot.ee
www.handicraft.ee
Riina Piir

Küüslauk ja sibul
Kõlleste Garlic OÜ
Tel. 5822 9871
www.garlic.ee
Vaike Soosaar
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AS Krooning
Trükikoda Koit
Trükiasjanduses toimuvad muutused kiiresti
ning hästi saavad hakkama vaid need trükikojad,
kus kõrgem tööviljakus ja soodsam hind. Ka meie
püüame paremate tulemuste poole ning kavandame
suunda peale omamaiste ka välistellimustele.
Ühistuga liitusin sõbra soovitusel ja ei kahetse – siin on
tunda ühtekuuluvust ja kindlustunnet. Arvestades, et Eestis on juba õige mitu samalaadset ühistut, ootan uusi
arenguid ja loomulikult koostööd.

Vladimir Tšudajev
Trükikoda Koit OÜ

Taluturg

Tartu Hoiu-Laenuühistu liige AS Krooning on
Eesti kapitalil põhinev automaattanklate kett, mis
asutati 1992. aastal. Koos meie partnerite Euro Oili,
Favora, Hepa, Saare Kütuse, Go Oili ja Jetoili tanklatega on
Krooningi Kliendikaart soodne maksevahend rohkem kui 70-s
tanklas üle Eesti. Viimastel aastatel oleme võtnud eesmärgiks
olemasolevate tanklate põhjaliku renoveerimise ja kaasajastamise. Uue kuue on lähiminevikus saanud Võhma, Kernu, Padise ja
Linnamäe tanklad. Just äsja avasime täielikult renoveeritud Õismäe
automaattankla. Ka tulevaks aastaks on eesmärk vähemalt ühe uue
tankla rajamine. Majanduslikult ja poliitiliselt keerulistel aegadel
on igati mõistlik, et eestlane toetab teist eestlast. Ühistutegevus
on parim näide tegutsemisest oma liikmeskonna heaoluks. Tartu Hoiu-Laenuühistu on seadnud endale selge sihi kasvada
ühistupangaks. Oma tagasihoidliku panuse tahab ühistegevusse anda ka AS Krooning.

Taluturg
müüb
Eestimaal
kasvatatud
ja
kohalikest
toorainetest
toodetud
kaupa. Ühistusse jõudsin ma tänu kursuseõele Liina Nulkile, kes on Ühistu Tartu kontori juhataja.
Tema kaudu tutvusin 2011. aastal juhatusega, kes tegid
Taluturu suveseminaril ettekande, andes ülevaate Ühistust ja sellest, millised võimalused ettevõtjatele avanevad. Hiljem saime Taluturule Ühistult kaasinvesteeringutoetust ja sealt meie koostöö algaski. Ühistust on
kujunenud pilt, et suhtutakse väga mõistvalt ja toetavalt
ettevõtlusse, sealjuures ka maaettevõtlusse, mida suurtes pankades pigem kardetakse või välditakse.

Merle Vall
TÜ Taluturg

Risto Liinat
AS Krooning

Mesinik Jaan Eensaar

Tartu Turu
Vürtsipood

Tegelen meetootmisega Lõuna-Eestis. Toodan väga
paljusid erinevaid meesorte, sealhulgas ka puhtal kujul
võilillemett kevadel ning tatra- ja kanarbikumett. Tartu
Hoiu-laenuühistuga liitusin, sest minu ja mu pere vaated lähevad Ühistu omadega kokku. Tuleb üksteist hoida ja üksteisele
kasulik olla. Lisaks on tähtis, et kapital jääks Eestisse. Teiseks
praktiline põhjus: kuna suurpangad ei olnud nõus mulle ettevõtluse tarbeks laenu andma, siis pöördusin Ühistu poole. Ettevõttega
Lõuna-Eesti Mesi OÜ on hästi palju mõtteid ja plaane arengu suhtes, kuid peamine eesmärk on siiski toota mett võimalikult palju,
sest müügiga eriti probleeme pole. Loodan väga, et aastate jooksul liitub Ühistuga järjest rohkem ettevõtteid, et tekiks
oma ühistupank. Ootan, et saaksin kõik oma rahaasjad
tuua Ühistusse.

Uue-Põltsamaa mõis
Uue-Põltsamaa Mõis (UPM) on möödunud sajandil peamiselt koolina toiminud ja viimased aastad vaikselt lagunenud
hoonetekompleks, mis tasapisi on ärkamas uuele elule. Teoksil on
laiaulatuslik renoveerimine, alustatud on haljastuse tervendamist.
Lisaks on meil plaan ehitada hubases mõõtkavas spaa koos ujulaga.
See oleks oluline tõmmits rekreatiivses plaanis, kuid samuti oluline laste
ujumisõppe jaoks, sest koolimaja asub tulevasest ujulast mõnesaja meetri
kaugusel. Liitusime Ühistuga, kuna alternatiivi lihtsalt pole. Ühistuline tegevus oli esimeses EV-s valdav majandusmudel. Kuna see on üks
põhialuseid, et säiliks Eesti kapitalil põhinev majandus, siis oli ka meie
jaoks THLÜ-ga liitumine ilmselge. 30. novembril möödub aasta UuePõltsamaa Mõisa ostu-müügitehingust. Ja kuna 1. detsembril tähistasime
UPM-i asutaja Jakob von Lilienfeldi 300. sünnipäeva, siis on üldse
käes tore aeg. Kuigi meil on selle tähiseni veel 299 aastat minna,
leidub juba praegu seda, mille üle rõõmu tunda. Sihid on suured,
aga astume üks samm korraga.

Jaan Eensaar

Eurokaev OÜ on Ühistu üks pikaajalisemaid
vekslipartnereid. Tegutseme Tartu Turuhoones,
kus müüme kohalikku toodangut – värsked puu- ja
juurviljad, vürtsid, seened, tangained jne. Ühistuga
liitumise põhjuseks oli laenu saamine, et tegevust
laiendada. Kuid koostöö sellega ei piirdunud. Ühistu kaudu tuleb meile igal aastal uusi kliente, tasutakse ka vekslites. Rõõm on näha, et Ühistu ümber
on koondunud toredad mõtlevad tegudeinimesed
ning Ühistu pidevalt edasi areneb.

Uue-Põltsamaa Mõis
Raul Lättemägi

Kelfirius

Meeli-Loidi Lääne
Eurokaev OÜ

Tartu
Maanaiste Liit

Kelfirius pakub huvitavaid showprogramme juba üle
kaheksa aasta. Alustasime tuleshowst ja tuleteatrist, aga
tänaseks päevaks pakume kõike, mis on seotud tule-, valguse-, eriefektide ja pürotehnikaga. Kõik alates valgusshow’st kuni
ilutulestikuni. Tutvustame Eestis uusi trende ja võimalusi sellel alal
ning loome ja ehitame ise üha uusi lahendusi. Töötame ka eriefektide
spetsialistidena erinevates projektides.
Ühistuga liitusime meie koostööpartnerite soovitusel ja kuna
leidsime, et on mõttekas tugevdada koostööd ja sidemeid teiste Eesti
firmade ja kaasaegselt mõtlevate inimestega. On mõnus kui saad tulla
Ühistu partnerfirmasse ja on tunne, et me pole võõrad, leiame alati ühise keele ja tuleme üksteisele vastu. Sooviksime, et kaasliikmeid-partnereid oleks iga aastaga rohkem ja et meil oleks võimalus nendega
üha rohkem koostööd teha.
Soovime kõigile Ühistu liikmetele häid pühi, soojust südametesse ja usku, et kõik koos saame oma unistused teoks!

Tartu Hoiu-laenuühistuga viis meid
kokku rahaline toetus, et saaksime
Tartumaa Käsitöösalongi projekti edasi
kanda. Selle lühikese ajaga, mis me oleme
olnud Ühistus, on tekkinud selline hea tunne, et meiega arvestatakse. Meie jaoks on ehk
kõige raskem olnud reklaam, mis on küllalt
kallis, kuid Ühistu on meid reklaami osas küllalt
palju toetanud. Lisaks toimuvad konverentsid,
messid jms üritused, kuhu meid alati kutsutakse ja
kus osaleme. Rõõm on näha, et Ühistu liikmed on
leidnud üles meie käsitööpoe Tartus Poe tänav 10.

Margarita Krištall

F&B Drive
F&B Drive on vaid aastane ja seega ei
tahaks veel teha kaugeleulatuvaid järeldusi.
Suvi möödus töö tähe all paljudes Eestimaa
paikades. Ka oma paikses kohvikus oleme püüdnud areneda ja lisanud menüüsse mitu uut maitset – näiteks sushi. Liitumine Ühistuga aitas meil
käivitada ja arendada oma ettevõtet, tagas kindla
kasvu ja ka reklaami. Tänu Ühistule oleme saavutanud viljaka koostöö mitmete ettevõtetega.

Kelfirius OÜ

Alexander Guber
F&B Drive OÜ

Urve Kaasik

MTÜ Tartu Maanaiste Liit

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Tel. 503 1774
Jaan Eensaar
jaan.eensaar@gmail.com
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Kasutatud kaupade müük
ja vastuvõtmine
Benno Remmert, Pargas OÜ
Tel. 5463 3939
Paasiku 7-64, Tallinn

Värsked puu- ja juurviljad,
vürtsid, tangained jpm
Tartu Turuhoone Vürtsipood
ja kõrvalolevad letid
Tel. 5593 6091
Eurokaev OÜ

Maitsvad söögid kogu perele!
Filmiõhtud. Lillede ja käsitöö
müük
Võsu mnt 7a, Haljala
Tel. 5693 5339

Maheköögiviljad
Paali Talu Aiand
Tel. 5691 8178
Tartu Turuhoone

Eesti
Ühistuenergia meie tuulepark!
Töö käib, lähiajal hakkame ette valmistama tuulegeneraatorite paigaldamist. Üheskoos
oleme saanud üle koera ja asi see üle koera saba
siis saada ole. Sellele mõeldes tundub, et rinnus
tuksub mitte süda, vaid elektrigeneraator, mis annab
meie lihastele jõudu, näitab silmadele valgust ja
annab kätele ja mõtetele tööd – mida järgmiseks,
kui meil on juba oma toodetud elekter.
Valgus on meiega!

Harry Raudvere		
Eesti Ühistuenergia

Me ei paranda,
me pärandame!

Saksaveski talu
Saksaveski Majand OÜ tegutseb Karksi-Nuias Abja ürgorus vanas Veski talus. Tegeleme metsaistikutega: harilik
kuusk, harilik mänd, arukask, maarjakask, harilik tamm, eurojaapani lehis. Haljastuspuud kasvatame alates seemnest. Puude
kõrgused algavad 50 cm. Suuremad puud on 6-7 m kõrgused. Puude sortiment on harilik kuusk, harilik mänd, harilik tamm, harilik
vaher, euro-jaapani lehis ja mägimänd.
Samuti tegeleme õunte kasvatamisega. Meil on 300 õunapuud, mis
annavad sügisel head saaki. Rajamisel on ka juba uus õunaaed.
Kasvatame ka küüslauku ja tatart. Tatrast valmistame küpsiseid ja
kestadest patju. Olemas ka mesilased, kelle abil on meil võimalik
mett toota. Kasvatame kalu ja vähke erinevates suurustes.
Saksaveski talu toimib pererahva tööl ja Ühistu kaasabil.

Eesti Masinaühistu
Eesti Masinaühistu idee seisneb selles, et ühendada Ühistu liikmed, kellel on töökorras, kuid seisvad masinad, klientidega, kellel on vaja vastavaid masinaid tellida. Põhitegevusvaldkondadeks on rasketehnika
rent, transport, kaevetööd. Masinaühistu ülesandeks ei ole
konkureerida Tartu Hoiu-laenuühistusse kuuluvate samal
tegevusalal toimetavate ettevõtetega, vaid olla sõbralikuks
abistajaks ja töö ning informatsiooni vahendajaks.
Koos oleme tugevad!

Jürgen Raidväli

Taluperemees
Kaupo

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamiseks peab meil
olema, mida pärandada. Meie kestvuse tagamiseks lõi Tartu
Hoiu-laenuühistu Vastastikuse Garantiiühistu (VGÜ).

Eesti Masinaühistu

Liikme sissemakstud isiklik garantiikapitali osa on seotud liikme
isikuga ning sellega garanteeritakse liikme määratud vara.
Näiteks: kui liige müüb garanteeritava vara ja soetab uue, siis võib
liikme garantiikapital minna tagatiseks üle uuele soetatud varale.
Garantiikapitali ei saa VGÜ-st välja võtta rahas, kuid garantiikapital on pärandatav, kingitav või muul viisil võõrandatav kolmandale füüsilisele või juriidilisele isikule.
Üheskoos hoiame ennast!

Märt Riiner

Vastastikune Garantiiühistu

Matrix Kirjastus
Tartu Hoiu-laenuühistuga liitusime seetõttu, et
tundsime, et Ühistu ajab õiget asja. Mind ei
ajendanud liituma mitte majanduslik pool, vaid
just Ühistuga kokkuminevad vaated. Usun, et
Ühistu tulevik on helge ja kõik läheb järjest
paremaks. Soovin Ühistule jõudu ja liikmetele
mõistust, et ühist asja edasi ajada.

Mati Nigul
Matrix Kirjastus

Nõmme Raadio
Oli üks ilus päev, kui Nõmme Raadiosse tuli korraga kaks
inimest. Üks oli kinooperaator Valeri Blinov ja teine oli Andro
Roos. Hakkasin ka Androga alguses vene keeles rääkima, aga siis tuli:
„Oot-oot, ma tulin hoopis teise asja pärast.“ Vestlesime. Ja edasi tuli loogilise
jätkuna liikmeks astumine. Peamine põhjus selles, et leida arusaamadelt sarnaseid inimesi ja jätta meie jaoks alles Eesti Vabariik. Kõrvalpõikena mainiksin ära, et
Eestimaalaste Radikaalse Erakonna jätsime registreerimata just sel põhjusel, et avaldusi
oli palju, ent teoinimesi vähe ja üks osa kippus kangesti „paguneid“ jagama. Ühistu põhimõtted moodustavad kindla osa „Hundiraamatus“ esitatud Radikaalide põhieesmärkidest,
mis on koondatud eesmärkide esimestesse punktidesse: 1. Tagada eestlaste jätkusuutlikkus
ajalooliselt määratletud maa-alal. 2. Luua pikaajalise arengukavaga Eesti Vabariik, mille
otsene ja esmane ülesanne on tagada eestimaalaste turvalisus ja väärikad elutingimused ning
mille põhialuseks on rahva eelistused. 3. Taastada Eesti Vabariigi tegevus kodanikele eluliselt
tähtsates valdkondades. Ja siin on meie kaks tulevikuvarianti: me kas teeme nii või lõpetame
üldse oma tegevuse ja kuulutame enne lahkumist igavikku või parema elu otsinguile tänase
Eesti Vabariigi maa-ala eestluse memoriaaliks. Jah, tean minagi, et Vanas Roomas olevat asju
nimetatud õigete nimedega, mida peetakse ka roomlaste välja suremise põhjuseks. Ent kui
ladina keel on õigete ütlemiste tõttu elanud üle rahva, kes seda rääkis, siis miks ei võiks
eesti keel jääda kestma koos rahvaga, kes seda ilusti, selgesti ja arusaadavalt igapäevaelus räägib? Paneb ju ka Põhiseadus kogu vastutuse riigi nimirahva õlule; see on au
ja nõuab väärikust. See pole koorem, nagu kipub muutuma koormaks meie tänane
kõrgeim võim, mille kandjaks on paragrahv määranud rahva.
Au ja väärikust kõigile – me ei hüppa alt ära!

Margus Lepa

Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu puhul on tegemist ühistulise rahastamisasutusega, mille tegevus on suunatud
korteriühistutele. Näiteks pakume oma liikmetele võimalust koguda remondifondi makseid just selleks otstarbeks loodud renoveerimisfondi hoiusele ning vastupidi, laenuhuvilistel ühistutel on võimalus võtta
renoveerimislaenu korterelamu korrastamiseks. Lisaks abistame ühistuid
teiste tugiteenuste pakkumisega.
Tänaseks on meiega juba liitunud mitmed korteriühistud üle terve Eesti ning liikmete arv on kasvanud 41-ni. Hoiustajaid on sellest ligikaudu kümmekond ning teine sama palju on laenuvõtjaid, lisaks on mõned ühistud liitunud
abiteenuste kasutamiseks või lihtsalt idee toetamise eesmärgil. Seega soovime
pakkuda korteriühistutele just selliseid teenuseid, mis oleksid neile eelkõige
praktilised ning soodsatel tingimustel. Täpsemat ülevaadet pakutavatest
		
teenustest ning Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu
tegevusest saab meie kontoritest Tartus, Tallinnas ja
Narvas ning koduleheküljelt www.hoiu-laenuühistu.ee.

Martin Loimet
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

Kopra Turismitalu
Tegeleme Viljandimaal juba 15 aastat Kopra
Turismitalu pidamisega ning talust vaid kilomeetri
kaugusel, uuema ettevõtmisena, küttepuude tootmisega. Turismitalu on meil Eestis üks suurimaid – 125
ööbimiskohaga. Küttepuid pakendame ning müüme välismaale. Paljud kohalikud saavad tänu sellele tööd ja leiba.
Ühistu aitas meil peale majanduslikku depressiooni, kui
kõik teised meile selja pöörasid, jalad alla saada. Loodan,
et Ühistu jätkab samas vaimus ja loob kommuuni, kus
Eesti inimesed ja ettevõtjad saavad areneda ja koostööd teha.

Reio Puks

Nõmme Raadio

Kopra Turismitalu

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 666 0494

Raamatute kirjastamine ja müük
Matrix Kirjastus OÜ
Mati Nigul
Tel. 504 9833

Käsitöö. Võetakse vastu
eritellimusi
MTÜ Iseseisev Elu
Peetri 26, Tartu
www.iseseisev-elu.ee
Tel. 5665 4317

Kodukali, mesi
Ökotoode OÜ

Eestimaal kasvatatud ja kohalikest toorainetest toodetud kaup

Tel. 512 4190
Oliver Pullisaar

Rüütli 2, Tartu
Lõunakeskus, Tartu
Pärnu Keskus, Pärnu
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Asutati tütarettevõte Eesti Ühistuenergia OÜ, mille ülesandeks on
arendada Ühistu taastuvenergia
valdkonda. Esimese projektina
asuti ehitama Purtse tuuleparki.
Asutati Eesti Masinaühistu ja
Vastastikune
Garantiiühistu.
Tegevust alustas Ühistu õigusbüroo, juhatajaks Erki Pisuke.
Aitasime korraldada Elektritaksol
eduka võlakirjaemissiooni. Tartu
Hoiu-laenuühistu bilansimaht oli
13 700 000€.

Suur töö ootab ees, mõistust ja
jõudu meile kõigile! Ühiselt edasi!

Tartu Hoiu-laenuühistu
sai 10 aastaseks. Bilansimaht on 23 700 000€.
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Ühistu Tallinna kontor toodi
Piritalt Nõmmele Pärnu mnt
326. Põhja-Eesti piirkonnas
elavate liikmete arv hakkas
kiiresti kasvama. Tallinna
Televisioonis hakati eetrisse
andma Ühistegevuse
pooltundi, avati
Tartu Hoiulaenuühistu
videokanal
Youtube´is, kus
tänaseks on juba üle
200 video ja 41 000
vaatamise.
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Nõmme Raadios hakati eetrisse andma
majandus- ja ühistegevuse alast loengute sarja Ühistukool, kus peamiseks
lektoriks on Andro Roos. Kaastööd on
teinud ka Jaan Leetsar ja Märt Riiner.
Asutati tütarettevõtjad Eesti Ühistuhaldus OÜ ja Eesti Ühistumajad OÜ. Ühistu
bilansimaht oli 8 700 000€.

Alustati iganädalaste üldharivate Ühistusaadete eetrisse andmist Tallinnas Nõmme Raadios. Tänaseks on
tehtud üle 200 saate. Ühistu hakkas koos Akadeemilise
Ühistegevuse Seltsi ja Eesti Ühistegelise Liiduga välja
andma Ühistulehte, tiraaž tänaseks 200 000. Hoiuste
maht oli aasta lõpuks 1 000 000€, bilansimaht 1 500 000€.
Laenude osas võeti suund ettevõtluse ja tootmistegevuse rahastamisele. Lisaks laenudele ja liisingutele hakati liikmetele pakkuma faktooringut ja garantiisid. Liikmetevahelise koostöö süvendamiseks võttis Ühistu
kasutusele Eesti veksli. Tartu Hoiu-laenuühistu kõrval asus tegevusse Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistu.
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Liik

Ühistu aitas oma liikmel ASil Gemhill korraldada võlakirjaemissiooni. Emissioon
osutus edukaks. Ühistu
liisingutega tegelev tütarettevõtja sai nimeks Eesti Ühistuliising OÜ. Ühistu
bilansimaht oli aasta lõpus
3 900 000€.

me

Tallinnas Pirital avati kontor, mille juhatajaks sai Jane
Hämarik. Hoiuste maht ületas esmakordselt ühe miljoni
Eesti krooni piiri (ca 64 000€). Toimusid esimesed korralised juhatuse valimised. Juhatus jätkas koosseisus
Andro Roos, Märt Riiner, Erki Pisuke.

id 1

40

Liik

me

Ühistu Tartu kontor
koliti Raatuse tänavalt aadressile Raekoja plats 20,
kontorijuhatajana asus tööle
Liina Nulk. Aasta lõpuks oli
hoiuste maht 5 miljonit krooni (ca 320 000€), bilansimaht
10 miljonit krooni (ca 640 000€).

id 8

6

10. märtsil asutasid 5 isikut eesotsas Andro Roosiga rahandusühistu, eesmärgiga kutsuda ellu
esimese Eesti Vabariigi aegse Tartu Eesti Laenu ja Hoiu Ühisuse ajaloolise järglasena Tartu
Hoiu-laenuühistu. Rahandusühistu rahaline algkapital oli 11 000 krooni (ca 700€), mille maksis
sisse Elle Roos. Sellele seemnele lisandusid peatselt Valter Haameri, Marta Raisma, Mart Sõrgi ja Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi sissemakstud hoiused. Tegevust alustati Tartus Raatuse 20 asuvas kontoris. 28. detsembril 2006 registreeris
Tartu registriosakond Tartu Hoiu-laenuühistu asutamise.
Tartu Hoiu-laenuühistu kõrval asus tütarettevõtjana tegevusse Lõuna Kindlustusmaakler, mille etteotsa asus Tartu
Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Märt Riiner.

Elle Roos

Liikmeid ~5000

Valter Haamer
Mart Sõrg

Liikmeid 22

4

Liikmeid 25

20. mail liideti Eesti NSV rahanduse rahvako missari käskkirjadega
nr 526 ja 528 osa natsionaliseeritud panku, sh Ühispank Tartu Eesti
Laenu-Hoiuühisus AS Kauba Pangaga.

31. märtsil asutasid Eesti Põllumeeste Seltsi otsusel 22 isikut eesotsas Jaan Tõnissoniga Tartu Eesti Laenu ja Hoiu Ühisuse. Aastaks
1940 oli liikmeid üle 5000. Tartu Eesti Laenu ja Hoiu Ühisuse eeskujul loodi hoiu-laenuühistuid üle Eesti, selliselt et 1940. aastaks
tegutsesid ühistulised rahaasutused igas linnas ja vallas – kokku 215 rahaühistut ja 1 keskühistu, koguliikmeskond 82 800, turuosa
panganduses 52%. Ühistuid tegutses ka teistes valdkondades (tootmis-, energia-, tarbijate-, kindlustus-, masina-, teenindusühistud), mis kõik tegid vastastikku tihedat koostööd ja olid organiseerunud Eesti Ühistegelise Liidu ja riiklikult organiseeritud Eesti
Ühistegevuskoja kaudu suureks tervikuks. Ühistegevuskoja esindajad osalesid Eesti Riiginõukogu töös.

Kursi Jahiloss
Jõgevamaal
Majutus,
toitlustus,
ruumide rent
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee
Ülemiste keskus

68

20

Ühistu ostis hoone Narva
kesklinnas Tallinna maantee ja Energia tänava nurgal ning detsembris avati
seal Tartu Hoiu-laenuühistu
Narva kontor, kontorijuhatajaks sai Anton Pratkunas. Ühistuleht hakkas ilmuma ka
venekeelsena. Ühistu bilansimaht oli 18 500 000€.

Tel. 1918

Klaverikontserdid
Klaveritunnid ja klaveri
häälestamine
Andre Hinn
andre.hinn@gmail.com
Tel. 5340 2515

Lai valik keraamikat
www.keraamika.ee
Tel. 504 0563

