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Aastad tulevad ja lähevad, Suur Töö jääb !								

Ehitame Eestit!

Meie Eesti, meie eesmärk
on see meie, kes siin nüüd kestab. Ja
tunnistagem, et meid saab ühendada
vaid ühine eesmärk ja ühine aade.
Täna on Ühistul üks kaugeleulatuva mõjuga eesmärk ellu viimisel, see on Purtse tuulepark, mida
me ehitame üheskoos. Ja siin ei loe
kellegi rahvus ega usutunnistus, keel
ega lemmiktoidud, kasv, kaal, sugu,
silmade värv ega vanus – meil on eesmärk ja me viime selle ühiselt ellu.
Kirjatüki alguses kirjutasin,
et rahva loodud riigi kõrgeim eesmärk
peaks olema sama, mis oli rahva kõrgem eesmärk riiki luues.
Täna on ühistuliikmete loodud Ühistu kõrgeim eesmärk sama,
mis oli inimeste kõrgem eesmärk
Ühistut luues – anda oma elule kergem hingamine, et seejärel pühenduda uutele suurtele eesmärkidele meie
järeltulevate põlvede nimel.
Koos viime ellu suured eesmärgid, üheskoos oleme tugevad!

Kumb oli enne, kas muna
või kana? Aga kui küsida nii:
kumb on eesmärk, kas muna
või kana? Näeme, et muna
eesmärk on saada kanaks ja
kana eesmärk on muneda
muna. Nii kestab elu. Aga
kas elu ise on eesmärk ja
mis on elu enda eesmärk?

K

umb oli enne, kas riik või
rahvas? Sellele on juba kergem vastata, loomulikult oli
kõigepealt rahvas. Ja siit
läheme juba libedale teele: mis on
iga rahva eesmärk, kas luua riik? Või
oleks rahva loodud riik vaid vahend
kõrgema eesmärgi saavutamiseks?
Siit võiks järeldada, et rahva loodud
riigi kõrgeim eesmärk peaks olema
sama, mis oli rahva kõrgem eesmärk
riiki luues.
Oleme kuulnud juttu, et
väikesel rahval on raske ja kulukas
pidada oma riiki. Eriti, kui sellel riigil peab olema oma kosmoseagentuur,
tuumarelv, hulk kellegi kaela määritud kohustusi, mille täitmata jätmisel
meie sõbrad meile appi tulevad ja riigi
üle võtavad ning suur ja kuri vaenlane.
Päris ausalt: niisugust riiki ei jõua
siinne rahvas üleval pidada ja niisugust riiki, mille põhiseadus kehtib
ainult mingi muu lepingu armust, ei
olegi ühel
rahval tarvis üleval
pidada.

Mis oleks eelkirjeldatud riigi
eesmärk? Kas alluda välislepingule ja
täites kohustusi valmistuda sõjaks?
Kas selleks lõi rahvas riigi, et laenurahaga relvastuda ning valmistuda end hävitama? Või valmistub riik
laenuraha arvelt „kolmandate isikute“
käe läbi relvastudes hävitama rahvast? Demokraatlikult nagu öeldakse,
esindusdemokraatlikult.
Kas eesti rahvas ikka mõistis, kui ta saavutas oma riigi, et see ei
olnud lõppeesmärk, pärast mida võib
rahus surra, vaid et saavutatud riigi

näol oli rahval tööriist? Aga tööriista
tuleb osata eesmärgipäraselt kasutada,
muidu pole sellest vähimatki kasu.
„Tööriista“ sisene võitlus
algas integreerimisest, mis väljendus
tegelikult sundkeeleõppes. Ja mitte keegi ei mäletanud, et ehkki meie
vanemale põlvkonnale õpetati selgeks
vene keel, ei muutunud keegi neist
oma sisemiselt olemuselt venelaseks.
Nii ka praegu. Integratsioon, millele
kulutatud raha asemel oleks saanud
Eestisse ehitada väga palju vajalikke asju, hävitati tegelikult tema enda

kaudu. Ent vajalike asjade ehitamise läbi vahe-eesmärkidena suurema
eesmärgi nimel, oleks saanud anda
inimestele ühise töö näol ühise suure eesmärgi. Eesti inimesed oleksid
ammu juba leidnud nii ühise keele
kui ühise meele ja eesmärgi, mille
nimel kasutada ühist tööriista – Eesti
Vabariiki.
Meil on veel jõudu ja loovust, et mitte sulanduda eurooplaste
halli massi ja kõigest hoolimata jääda
iseendaks. Oleme ju seda suutnud läbi
sajandite. Tunnistame vaid ausalt, kes

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

Ehitame Eestit!

Uued korterid Tartus
Paju 11 ja Raatuse 73!
www.paju11.ee www.raatuse73.ee
Tel. 5559 4777

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital

Lõuna Kindlustusmaakler
Ikka ausalt ja õiglaselt!

www.yhistupank.ee
Tel. 740 7134

Tel. 740 7134
info@lkm.ee
www.lkm.ee

Tutvu finantsteenuste tingimustega, konsulteeri asjatundjaga!
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Hoiu-laenuühistute rahvusvahelised
ja kohalikud arengusuunad
Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu on hoiulaenuühistute globaalne esindusorganisatsioon, mis
ühendab ligi 70 000 hoiu-laenuühistut 109 riigist.

N

ii esindab organisatsioon
kaudselt 235 miljonit
hoiu-laenuühistu liiget,
nende seas ka Eesti Hoiulaenuühistute Liidu liikmesühistute
liikmeid.
Üks
Hoiu-laenuühistute
Maailmanõukogu tähtsündmustest
on igal aastal eri paigas korraldatav
4-päevane konverents. Sellel aastal
toimus üritus Viinis, kus osalesin ka
mina. Konverentsist võttis osa 1600
inimest 60 riigist. Enamasti olid osavõtjateks HLÜde juhid, kelle jaoks
pakub konverents lisaks sisukale
programmile ka suurepärast võimalust kontaktide loomiseks.
Konverentsil tajub hästi
HLÜde arengupotentsiaali. Tugeva hoiu-laenuühistute süsteemiga
riikides nagu Ameerika, Iirimaa ja
Poola on hoiu-laenuühistud saavutanud märkimisväärse populaarsuse ja turuosa. Näiteks USA suurima
hoiu-laenuühistu varade maht on
55,5 miljardit eurot. Võrdluseks AS
SEB Panga varade maht, mis nende
konsolideeritud aruande (sisaldab
pensionifonde) kohaselt on 5,8 miljardit eurot. Lisaks võib välja tuua,
et USAs on üle 100 miljoni inimese

hoiu-laenuühistute liikmed, mis on
kolmandik elaniku koguarvust. Iirimaal aga on 75% rahvastikust HLÜde liikmed. Konverentsil ettekandeid
kuulates jõuab kiiresti tõdemuseni,
et eri riikide HLÜd seisavad paljuski silmitsi samade probleemidega.
Näiteks püütakse hoiu-laenuühistuid
reguleerida sarnaselt pankadega. Viimase globaalse finantskriisi põhiliseks põhjuseks oli pankade ahnusest
kantud tegevus ja HLÜdel polnud
siin mingit osa. Pärast kriisi on asutud
rahvusvaheliselt finantsregulatsiooni
karmistama ja paljudes riikides on
HLÜd jäänud seetõttu teenimatult
karmide finantsregulatsioonide meelevalda. USA puhul näiteks on kohati
hoiu-laenuühistutele rakenduvad normatiivid pankadest karmimadki. Üldlevinud seisukoha järgi on aga HLÜde pankadega samasse kategooriasse
paigutamine põhimõtteliselt vale ja
hoiu-laenuühistud üle maailma ja ka
Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu
seisavad selle eest, et seda erinevust
mõistetaks ja tunnustataks.
Positiivne on see, et olukord
on muutumas. Viimasel ajal liigutakse rahvusvaheliselt dereguleerimise poole. Selle taga on mitmed

poliitilised muutused, millest oluli- omanik, millega kaasnevad liikmele
sematena võib konverentsil räägitu täiendavad õigused ja võimalused,
põhjal välja tuua Trumpi võimuletu- mida panga puhul praktiliselt kunagi
leku, Brexiti ja Prantsusmaa presi- ühelegi kliendile ei kaasne. Pangas
dendivalimised. Need sündmused on pole kliendil võimalik valida meelemõjutanud ka rahvusvahelisi standar- päraseid juhtorganeid. Pangas pole
deid kehtestavate organisatsioonide kliendil võimalik osaleda üldkoostegevust selliselt, et uute regulatsioo- olekul ja saada teavet panga tegevunide kehtestamise asemel mõeldakse se kohta. Hoiu-laenuühistu puhul
pigem vastupidises suunas.
on see võimalus aga olemas. Seega
Kui tulla nende mõtete val- hoiu-laenuühistus teeb tegevuse üle
guses tagasi Eestisse, siis regulat- järelevalvet ühistu liige. Ühistu liige
sioonide teema on aktuaalne ka meil. kui omanik on kõige parem järeleNimelt on Rahandusministeerium valvaja, kuna on isiklikult huvitatud
käima lükanud hoiu-laenuühistu sea- ühistu heast käekäigust põhjusel, et
duse muutmise protühistusse on paigusessi. Ministeerium
tatud ju liikme enda
Ühistu liige kui omanik
valmistas juulis välisiklik raha. Täiendaon kõige parem järelevaljatöötamiskavatsuse
valt kontrollib ühistu
vaja, kuna on isiklikult
ja nüüdseks on turutegevust väline audiihuvitatud ühistu heast
osalised selle kohta
tor ning sisemine
käekäigust...
ka oma arvamused
revisjonikomisjon.
avaldanud.
Seda
arvestades
Siinkohal on oluline silmas muutub ka ühistute puhul vägagi
pidada rahvusvahelist suunda deregu- küsitavaks väljatöötamiskavatsuse
leerimisele. Eestiski on võimalus väl- üks keskne mõte, milleks on riikliku
ja kujundada kaasaegne hoiu-laenu- järelevalve kehtestamine HLÜdele.
ühistute tegevust mõistev ja ühistute Kui tingimata pidada teatud väliarengut toetav regulatsioon. Selleks se järelevalveinstantsi kehtestamist
tuleb esmalt mõista, et HLÜd pole vajalikuks, siis oleks igal juhul asjaväikesed pangad. Hoiu-laenuühistut kohasem anda see funktsioon Eesti
tuleks mõtestada läbi hoiu-laenu- Hoiu-laenuühistute Liidule, kellel
ühistu liikme kui omaniku staatuse. on pikaajaline kogemus ja põhjaliSee erineb täielikult panga ja kliendi kud teadmised HLÜde tegevusest.
suhtest, mis ongi üksnes kliendisuhe. Riiklikust järelevalvest võiks võrdse
Hoiu-laenuühistu puhul on liige aga kohtlemise huvides rääkima hakata

alles siis, kui hoiu-laenuühistud saavutavad Eestis pankadega võrreldes
arvestatava turuosa.
Täna tuleb aga nõustuda
Eesti Panga asepresidendi Madis
Mülleri seisukohaga, mille järgi
on hoiu-laenuühistute mõju Eesti
finantsstabiilsusele tervikuna piiratud. Seda eelkõige põhjusel, et hoiulaenuühistud moodustavad hoiuste ja
varade mahu poolest finantssektorist
ja SKP-st väikese osa. Seetõttu tuleks
riikliku järelevalve kehtestamise
mõte praeguses olukorras kõrvale
jätta ja seaduse täiendamisel lähtuda
nii Tartu Hoiu-laenuühistu kui Eesti
HLÜ Liidu poolt väljatöötamiskavatsuse kohta esitatud seisukohtadest.

Erki Pisuke
Tartu HLÜ ja Eesti HLÜ Liidu
juhatuse liige

Ühistulisest kindlustusest
Hiljaaegu avaldas Riigikohus arvamuse vastastikuste
kindlustusseltside kohta. Oma arvamuses leidis
Riigikohus, et iseseisev õiguslik reguleerimine ei pruugi
üldse vajalik olla, piisab kindlustustegevuse seaduse
mõningate sätete muutmisest.

L

isaks tunnistas Riigikohus,
et ebaselgeks jääb, kuidas
saaks hakata välja töötama vastastikuste kindlustusseltside seaduseelnõu, kui väljatöötamiskavatsuses tõdetakse, et
vastastikuste kindlustusseltside määratluse osas pole EL-i tasandil tegelikult mingit selgust.
Siinkohal tundsin tugevat
vajadust avaldada ka oma arvamust
sellel teemal. Ma nimelt pooldan
mõtet, et kogu probleemi saab lahendada, kui kohendada praegu kehtivat
kindlustustegevuse seadust. Näiteks
kindlasti tuleb selles üle vaadata
kapitalinõuded. Muus osas reguleerib tänane kindlustustegevuse seadus kindlustustegevust piisava täpsusega ja väga raske on leida ausat

Kildu ratsakeskus-külalistemaja
Majutus, seminariruumid,
toitlustus, laste sünnipäevad
www.kildu.ee
Tel. 506 2283

2

pole huvitatud selliste riskide võtmisest, sest reeglina mõjutab ilm suuri alasid ja paljusid põllumehi, mis
omakorda tähendab kindlustusseltsile
suurt väljaminekut aktsionäride kasumi arvelt.
Suured
kindlustusseltsid
põhjendust, miks peaks ühistuline pole huvitatud riskiteenuse pakkumikindlustustegevus sealt välja jäetud sest, kui just nimetatud teenus pole
olema. Pealegi on ühistulisel kindlus- riiklikult kohustuslik. Mingi kindtusel mitmeid eeliseid alates paind- lustuse kohustuslikuks muutmisel on
likkusest ja lõpetades riskide täpsema aga samuti oma riskid. Nimelt võib
hindamisega ühistuliikmete valvsa juhtuda sama, mis liikluskindlustuses
pilgu all.
veoautode kindlustamisel. Kui ostad
Võtame näiteks kindlustuse vanema masina, mille väärtus on
põllumajanduses. Täna pole võimalik ~5000 eurot, siis võib kõige soodsam
Eestis osta kindlustust,
aastane liikluskindlusmis pakuks rahuldatus maksta ligi poole
Lihtne põhimõte – mitte
vat kaitset tulevaseveoki maksumusest,
kellegi õnnetus ei tohi
le põllusaagile. Kui
kõige kallim kindlusolla teiste rikastumise
tulevad „ilmaüllatutus aga võib ületada
allikaks!
sed“, siis kannatavad
sõiduki turuväärtuse
põllumehed
kahju.
kolmekordselt. SelliKahju kannatamine võib tähendada ne makse tuleb täiesti tavalise kindnii uut pangalaenu paraja protsendi- lustusvõtjaga – ei ole siin tegemist
ga kui pankrotti nii ettevõtjana kui isikuga, kes põhjustab pidevalt kaheraisikuna. Suured kindlustusseltsid jusid. Seltsid väidavad, et veoauto

Kursi jahiloss
Meeldiv puhkus maitsva õhtusöögiga küünlavalgel ja meeldejääva
mõisatuuriga
www.kursijahiloss.ee
Tel. 56 473 995

OÜ Võrtsjärve Kala
Värske kala: koha, haug, latikas
Tel. 515 2726
Tel. 526 2927

põhjustatud kahjud on suuremad
kui tavalise autoga. Tõesti nii on,
aga arvestades kindlustatud veokite
hulka, on väljamaksed ikkagi tühised. Nüüd, kus liikluskindlustus on
kohustuslik, riskeerivad sõidukijuhid sellega, et sõidavad kindlustuseta, sest trahvi on odavam maksta kui
kindlustust ja ega neid õnnetusi nüüd
nii palju ka ei ole. Selline olukord
on seaduslikult mõistusevastane, aga
üksikisikutel mõistusega lahendatav!
Riigikohus tõdeb, et vastastikuste kindlustusseltside osas pole
nende määratluses EL-i tasandil tegelikult mingit selgust. Aga tehkem siis
selgus oma riigi piires! Tuleb arvestada, et Eestile ei pruugi sobida variant,
mis sobib Kreekale või mis toimib
Islandil. Igaühel peab olema ikkagi
tema vajadustele vastav ühistu ja riik
ei tohiks kodanike tahtele kätt ette
panna.
Ühistud on kogukondlik
tegevus ja mis kõige paremini konkreetses piirkonnas toimib, ei pruugigi teistele olla sobiv ega täielikult

Imeline jõulumaa
Shrek, Fiona, Elsa ja
päkapikud ootavad teid!
www.kildu.ee/joulumaa
Tel. 506 2283

mõistetav. Pole ju mõtet Eestis kehtivasse liiklusseadusesse kirjutada kaamelite parkimise korda ja seda, kuidas suusad või kelgukoerad peavad
söögikoha seina ääres seisma. Igale
oma – see ongi ühistulise korralduse
peamine eelis.
Lõpetuseks lihtne põhimõte – mitte kellegi õnnetus ei tohi
olla teiste rikastumise allikaks!

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liige, kindlustusdirektor

Iseseisev
Elu MTÜ
Erilised
kingitused igaks puhuks
Peetri 28, Tartu
www.iseseisev-elu.ee
Tel. 5665 4276
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Eesti Ühistuenergia tuulikupark
ja alajaam kasvavad ja kerkivad!
Nende sõnadega algavad kõik Purtse tuulepargi
videoaruanded Tartu HLÜ Facebooki lehel. Ka see, kus
näidatakse, kuidas 2017. aasta 14. oktoobri südapäeval
kogunes Ühistu tuuleparki ja Lagevälja alajaama kaema
108 ühistuliiget üle kogu Eesti.

T

uldi autodega ja tuldi bussidega Tartust, Tallinnast
ja Narvast. Oli mehi ja
naisi, noori ja vanu, eestlasi ja venelasi ja kindlasti
võiks seda loetelu jätkata, kuigi võiks
öelda ka lühidalt: tulid tublid ühistuliikmed nii üksinda kui terve perega.
Esmalt sõideti tulevasse
Purtse tuulikuparki, et vaadata üle
valminud tugevad paekillustikuga
täidetud teed ja viie tulevase tuuliku
montaažiplatsid. Järgnevalt vaadati
ühiselt üle Lagevälja alajaam. Kohaletulnud liikmed esitasid palju asjakohaseid küsimusi, millele andsin
otsekohesed ja täpsed vastused. Ja
ühistuliikmed oskavad küsida küll!
Samas on head ja üllatavad küsimused ka igasuguse arengu pant. Näiteks: kuidas seda teha? Seletad asja
ära, kuidas sinu meelest seda teha
tuleb ja siis küsitakse: aga kas nii ei
oleks tõhusam? Järgneb juba pikem

arutelu ja võrdlus ning tulemuseks on
mõlema pakutud variandi paremate
osade kasutamine, ikka ühise eesmärgi nimel!
Ühistu esindaja Narvas,
Anton Pratkunas, tõlkis Narvast tulnud liikmetele kõik kuuldu igaks
juhuks ka vene keelde, et kõik oleks
kõigile kindlasti üheselt arusaadav.
Narvalased on üldse tublid ja võtavad
kõigest osa täie kirega.
Ühistu tuulikupargi tutvumispäeva lõpetasime kerge kehakinnituse ja omavahelise vestlusega
Lüganuse rahvamajas. Meeleolu lõi
puhkpilliorkester Tartu ansambel
„Roundabout“ toredate evergreenidega dirigent Margus Kasemaa eestvedamisel. Aatelisuse põhitõed kordas
oma sõnavõtus üle Ühistu juht Andro
Roos.
Kõige toredam on, et tutvumispäeval ei näinud ma ühegi kohaletulnu silmis ahnust või kadedust,

Lagevälja alajaam novembris

14. oktoobril toimunud
Purtse tuulikupargi tutvumispäeval

vaid hoopis uhkust ja rõõmu ühiselt arendamiseks, samuti esimese tuusaavutatu üle. Tutvumispäeval ei liku Aadu (Vestas V80, torni kõrgus
olnud suuri ja väikeseid, eestlasi ja 100 m) ostmiseks ja kohaletoomise
venelasi – kõik olid väärika Ühistu ning paigalduse eest tasumiseks. Tehväärikad liikmed, kes töötavad koos tu mõõdud on aukartustäratavad, sest
ühise eesmärgi saavutamise nimel. meid on kõigest 560. Aga kujutage
Niisuguste inimestega ei läheks mit- endale ette, mida suudaksime ühiselt,
te ainult luurele, vaid ka kõige hul- kui energiahoiustajaid oleks 5600 või
lemasse lahingusse, sest siin ei veeta koguni 56 000! Ja kui väike osa on
üksteist alt.
see tegelikult kogu Eesti asjalikust
Mis on aga tänaseks tehtud rahvast!
ja mis vajab veel tegemist?
Esimene tuulik Aadu saabus
Täna on valmis meie 8. detsembril Paldiski sadamasse.
Lagevälja alajaam. Veetud on 11 Tänaseks on Aadu Purtse tuulikukilomeetrit elektriliine Purtse tuu- pargis ja Ühistu liikme Energy Explikupargist Lagevälja
ress OÜ usinad töölised
alajaama. Meie Lagetöötavad ööl ja päeval,
Tehtu mõõdud on
välja alajaam omakorda
et Aadu hiljemalt 15.
aukartustäratavad,
on ühendatud Eleringi
veebruariks 2018 püssest meid on kõigest
Püssi alajaamaga. Selti ja tööle saaks. Kui
560. Aga kujutage
lega on elektriühendus
Aadu on püsti ja töötab,
endale ette, mida
üldvõrguga loodud ja
peaks ta kõigi arvestussuudaksime ühiselt,
kohe kui esimene tuulik
te järgi tootma aastas
kui energiahoiustajaid
püsti, võib elektrimüük
ca 5000 megavatt-tundi
oleks 5600 või koguni
võrku alata.
elektrienergiat. Tänastes
56 000!
Kolm aastat
hindades teeb see koos
oleme seda tööd teitaastuvenergiatoetusega
nud koos energiahoiustajatega, keda 400 000 eurot aastas, millega kaetaktänaseks on kokku 560. Üheskoos se järgmiste tuulikute ostmise ja saaon energiahoiuseid kogutud 5 796 bumise kulusid ja millest saavad osa
588€, millest 5 367 638,54€ on hea- ka kõik energiahoiustajad.
peremehelikult rakendatud kõigi viie
Muide,
korrutage
see
tulevase tuuliku jaoks vajalike juur- 400 000 viiega ja te saate summa,
depääsuteede ja platside valmis ehi- millest lõviosa hakkab laekuma
tamiseks ja alajaama ja liinide välja energiahoiustajate kontodele, et elu

läheks paremaks.
Aga see on esialgu veel tulevik, lähitulevik – suur töö on veel ees.
Täna on meil vaja ühiselt
pingutada, koondada jõudu, mõistust
ja energiahoiuseid ühise eesmärgi
saavutamiseks, mille eest meid tänavad veel õige mitu järeltulevat põlve.
Saagu Aadu, Peedu, Tseedu,
Teedu ja Eedu Eestimaa elujõu veenvaks tõendiks meile endile ja kogu
maailmale!
Täpse päeva ja kellaaja
teatame jooksvalt, kuid uuel aastal
kohtume tingimata veelkord Purtses
– töötava ja tootliku Aadu juures.
Jõudu ja mõistust meile
järgnevateks aastateks!
Teeme tööd!

Harry Raudvere
Eesti Ühistuenergia 		
eestvõitleja

Ühine meiega – koos oleme tugevad!
Energiahoius aastaintressiga 5,5% + dividendid

Vaata lisa www.yhistupank.ee/energiahoius
Detsembri alguses saabus tuulik Aadu Eestisse

Vahva Meeskond OÜ
Aiapostide, aukude, vundamendi
puurimistööd
vahva@vahvameeskond.ee
Tel. 509 3454

Toominga talu müügilett
Tartu turuhoones
Mesi, talumunad, kuivatatud
puuviljad, seemned, õunad
jpm.
Tel. 5593 6091

Saarepiiga kalalett
Tartu turuhoones
Värske ja töödeldud kala
Tel. 5122170

Moromõisa müügilett
Tartu turuhoones
Porgand, kartul, kaalikas, naeris,
pastinaak, maitsetaimed, hapukapsas jpm.
Tel. 5837 9354

Your Mission müügilett
Tartu turuhoones
Rakvere lihatooted soodsa
hinnaga!
Tel. 5553 4341
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Eeskujulik liige!

Looduspere – pere ja loodus üheskoos!
Kes poleks kuulnud Loodusperest – Eesti tuntuimast
ökotooteid pakkuvast kauplusest? Looduspere
OÜ asutasid Pille-Riin ja Selim Özmen 2002. aastal
perefirmana. Perefirmast on nüüdseks kasvanud 29
töötajaga ettevõte.

A

Looduspere e-poes Ühistu liikmetele -10%
Tule ja osta tervislikud kaubad Loodusperest!
Paki saatmine al 1,85€. Al 50€ ostusummast on transport tasuta.
Kood: Yhistu

www.looduspere.ee

lgusaastatest alates on sobivad igasse kodusse ja aitavad
meeskonnas tähistatud 4 üle elektriseeritud õhku veidi maanpulma ja 10 beebi sündi.
dada ja harmoonilisemaks muuta,“
Looduspere mis- ütleb Looduspere kaupluse omanik
siooniks on võimaldada klientidel Pille-Riin Özmen. Kingikotti sobivad
elada loodusega käsi-käes. Kaupluste ka jõuluteed erinevatest Eesti maatootevalik on mitmekesine. Müügil kondadest. Kingid pakitakse soovi
on toidu- ja tervisekaubad sh vita- korral Tallinna koduta inimeste meismiinid, looduskosmeetika, puhastus- terdatud taaskasutatud materjalist
vahendid, kodutarbed (tatrapadjad, kinkekotti.
eeterlikud õlid, viirukid, küünlad
Looduspere on enamiku
jpm), kunsti- ja koolioma kaubavaliku maatarbed, beebikaubad,
letooja ning tegeleb nii
Tartu Hoiu-laenuühislasteriided, täiskasvajae- kui hulgimüügiga.
tuga liitus Looduspere
nute riided, mänguasKliendil on võimalik
põhimõtte pärast
jad. Looduspere mõtsaada ostetava kau– ollakse veendunud
leb pere ja kodu kui
ba kohta põhjalikku
selles, et maailma
terviku peale pakkudes
infot. Lisaks erinevatest
parandamine on võikaupa, mis aitab kaasa
Euroopa riikidest pärit
malik vaid üheskoos
harmoonilise pereelu
kaupadele on müügil ka
tegutsedes.
loomisele.
Eesti tooteid. MüügiLooduspere
lettidele jõuavad ainult
pood on kingiparadiis päkapikkude ja parimad tooted – kõik uued tooted
jõuluvana jaoks – siit leiab nutikaid- testitakse kõigepealt ise enda peal
nupukaid asju, mida mujalt ei saa.
läbi.
„Jõulude eel on alati väga
Palju vajalikke nippe leiate
populaarne kaubaartikkel villa-siidi Looduspere blogist
segust soe pesu nii beebidele, lastele, www.looduspere.ee/blogi/
naistele kui ka meestele. Heaks kinNäiteks saate lugeda selgiideeks on ka soolaküünlad – need lest, kuidas sipelgapuu koor kaitseb

viirushaiguste eest, mida teha unetuse korral, milline nõudepesuvahend
valida, kuidas hooldada villaseid
riideid, milliseid küünlaid põletada
ning mida peaks teadma looduskosmeetikat kasutama hakates.
Tartu Hoiu-laenuühistuga
liitus Looduspere põhimõtte pärast –
ollakse veendunud selles, et maailma
parandamine on võimalik vaid üheskoos tegutsedes.
Kui soovite oma kallimatele
tervislikku, erilist ning meeldejäävat
kingitust, minge külastage Looduspere poode. Kauplused asuvad Tallinnas Viru Keskuses, Pirita Selveris
ja Peetri Selveris ning Tartus Lõunakeskuses ja Kvartalis.
24h ööpäevas on avatud
e-pood www.looduspere.ee

Triin Pisuke-Roos
Ühistu liige

Tartu HLÜ tegevusest Narvas
2017. aasta algas Ühistu jaoks usina Narva
korteriühistutega koostöövõimaluste otsimisega.

J

uba möödunud talvel viisime
läbi kaks kohtumist korteriühistute esindajatega, kus arutlesime Ühistu ja Narva korteriühistute koostöö teemadel.
Samuti vaagisime Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu võimaluste kasutamist.
Veebruaris toimus väljasõidukohtumine, kus umbes viisteist
meie korteriühistute esimeest tegid
tutvumistiiru Tallinna Õismäe korteriühistutesse, kus tutvuti lähemalt
näidismajaga, mis saab oma elektri- ja soojusenergia suurelt osalt
päikesepaneelidest.
Oktoobrikuus toimus Ühistu eestvedamisel Narva hoiustajate
ja korteriühistute esindajate ühine
väljasõit Ühistu Purtse tuuleparki, et
tutvuda pargi ehitustööde edenemisega ja oma silmaga näha, kuhu paigutatakse sihtotstarbeliselt hoiustatud
raha.

OÜ Trükikoda Koit
Reklaamtrükised, kontoritrükised, ajalehtede ja ajakirjade trükk,
raamatud ja köited,
kalendrid
Tel. +372 357 3489
www.narvakoit.ee
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Paljud sellel väljasõidul osalenud
olid siiralt üllatunud, kui innukalt
on ühistuliikmed pühendunud ühisele eesmärgile ehitada Energiahoiuse
läbi ühine tuulepark. Ühist ettevõtmist oli tulnud kaema umbes sadakond inimest kõikjalt üle Eesti. Nad
kõik näevad tuulepargi arengus ühist
helget eesmärki.
Nagu ütles Ühistu liige ja
trükikoja Koit juht Vladimir Tšudajev, täitus tema rind vaimustusega,
kui ta nägi tuuleparki arenemas ja
võis kindel olla, et peagi maitseme ka
selle arengu vilju.
Narvalased said tagasiteel
bussis vabas vestluses kõik nähtu läbi
rääkida.
Mõned päevad pärast tuulepargi külastamist märkisid Vladimir
Tšudajev ja korteriühistu esinaine
Olga Nikitina raadiosaates, et niisugune suur inimeste ühistegevus ühise
eesmärgi nimel ja nii suur rahaline

Kodune restoran Narva
südames
Saadaval Raasiku õlletehase
elavad õlled ja kodune kali
Lavretsovi 7, Narva
www.goodwingrill.ee

kohalik omavalitsus meie eest meie
elu elama hakkab – ikka ise!
Hoidkem ühte, tegutsegem
ja toimigem ühiselt, ajagem ühist
asja, loogem ühine kodutunne ühises
linnas ja riigis ühise tulevikuga meile
ja meie lastele!
Ühine jõud on suur jõud!
Üheskoos oleme võitmatud!

osalus ettevõtmises lihtsalt peab
õnnestuma. „Ühine soov, ühine tahe
– see on jõud, mis toob tulemuse!“,
ütles Vladimir Tšudajev.
Ja kui Narvas korteriühistud
või inimesed näitavad, et nad suudavad ellu viia ühise ettevõtmise, siis
tõestab see veenvalt, et me suudame
ühiselt parandada oma elu ja luua

Vahva Meeskond OÜ
Kinnistu, äripindade
rent Tartus Tähe 114b
vahva@vahvameeskond.ee
Tel. 509 3454

endale uusi võimalusi.
Detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval kogunesid Narva
ühistuliikmed ja koostööpartnerid
jõuluõhtusöögile Goodwin Grillis.
Lõpetuseks
kinnitaksin
veelkord, et meie tulevik on ainult
meie endi teha ja seepärast ei maksa
istuda käed rüpes ja oodata, et riik või

F&B Cafe Sillamäel aadressil
Kesk 30 ootab Teid!
Avatud iga päev kl 11.00-19.00
Toitlustamine Narvas ja
Sillamäel
Tel. 5832 3608

Anton Pratkunas
Ühistu esindaja Narvas

Smart Mööbel
- mõistlik hind,
mõistlik valik
Mööbel igale maitsele
Kauplus Narvas Tiimani 1A
www.smart24.ee
Tel. 5665 0365

Toimetaja: Andro Roos | Trükk: Narva trükikoda „Koit” & Reklaamivõrk | Küljendaja: Triinu A. Mölder | Reklaamimine Ühistulehes: triin.roos@yhistupank.ee või tel. 5622 1186

