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Koos oleme tugevad!
Inimkonda on võrreldud igasuguste asjadega. Küll
sipelgapesaga, küll biomassiga, küll toitelahusega Uue
Maailmakorra tarvis. Ent me oleme nagu jõgi. Jõgi voolab ja
see pole vandenõuteooria, et ta uhub kõik oma teelt.

T

a peab jõudma merre,
ookeani. Tema teel on kärestikke, vesiveskeid, tamme,
hüdroelektrijaamu, aga need
teda ei peata. Ja kui jõgi ära kuivaks,
poleks enam kärestikke, vesiveskeid,
tamme, hüdroelektrijaamu. Oleks vaid
tolm.
Ühistegevusest võib palju
rääkida ja mida rohkem rääkida, seda
rohkem võib sellest valesti aru saada.
Ka ühistegevuse igal osal peab olema
juht, kes näeb ette, sest teab, mida
on tehtud, mida parasjagu tehakse ja
mida sellele tuginedes ja sellest lähtudes tuleb edasi teha. Teiste sõnadega – mis on juba tehtu esile kutsutud
tagajärjed tulevikus. Ja seda enne, kui
tekib liikumisi, mis nõuavad nn. otsedemokraatiat, uut valitsust, rahvahääletusi, presidendi otsevalimisi ja rahva

päästmiseks preservatiivide keelustamist seadusega.
On ju mõeldamatu, et bussijuht ärkab vaid selle peale, kui bussis
tõuseb kisa, et peatusest on mööda
sõidetud või et ollakse hoopis valel
teel; see, et bussijuht lubab nüüd sõidu jätkamise nimel endiselt just tema
juhtimisel, et järgmises peatuses peatutakse kaks korda kauem või et selle
vale tee lõpus pööratakse tagasi ja sõidetakse kiiresti õigesse kohta, ei aita.
Aga, ennäe imet, valimistel aitab!
Ja siin on meie jõe kõige
suurem takistus – maailmavaade,
ideoloogia, parteiline kuuluvus, rahvus jne. Aitab sellest,
kui mõni karjeristist võimulepürgija meedias midagi
ässitavat köhatab, kui juba
läheb
kommentaariumis

lahti tänitamine teemal „nats“, „punakõnts“, „värdjate partei esindaja“,
„moslemimölakas“, „ära tuleks tappa“, „välja tuleks saata“... jne. Ja
hoobilt ununeb, et meil on riik, rahvahääletusega vastu võetud põhiseadus
ja me pidavat olema homo sapiens
sapiensid. Nüüd me oleme anonüümne räuskav rahvamass.
Aga niisugune rahvamass, kelle esindajaid
saab manipuleerida
„hädaprotesteerijateks“ ei ehita
kunagi üles
o m a
riiki.

Miks? Sellepärast, et meil puudub
ühine usk inimesse ja tema eesmärki.
Me oleme paanikas. Õnneks hakkab
see paanika siiski lahtuma ja mõistus
koonduma sinna kehaosasse, kus on
tema õige koht. Eestlased ei kriiska
enam vene õigeusu kombetalituste peale ja ka 9. mai teemal on
järjest raskem kedagi üles
ässitada. Venelased on
leppinud Sinimägede
kokkutulekuga ja
selgemaks saanud eesti keele. Poliitiliselt
kor-

rektne oleks siin lõpetada, ent küsigem siiski: „Miks?“
Kas harjutakse ja muututakse
tuimemaks? Kas vanad on juba liiga
vanad ja noored ei tea ega mäleta või
on neil pohh..., vabandust, suva? Või
tunnetatakse, et kusagilt kerkib uus
ja tõsine oht ning oma tülid on aeg
kõrvale jätta ning asuda kindlustama
Oma Riiki?
Jõgi voolab ja see pole vandenõuteooria, et ta uhub kõik oma
teelt. Jõgi on ju ühise eesmärgi nimel
kogunenud veetilgad, mis liiguvad
ookeanivabadusse. Nii ka inimkond –
ikka läbi väärikust hindava mõistuse
ja ühistegevuse. Koos oleme tugevad!

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

Osalustasu

Lugupeetud Tartu Hoiu-laenuühistu liige!
Kutsume Teid Tartu Hoiu-laenuühistu
suvepäevale 19. augustil Atla mõisas,
Juuru vallas, Raplamaal.

30 vekslit, koos kaaslasega 55 vekslit,
laps 5 vekslit. Kohapeal telkimine tasuta.
Majutus lisatasu eest lähedal asuvas
Ingliste Rüütlimõisas (30 eurot/in)
või Mahtra seltsimajas (10 eurot/in).

Kava
12.00 Volikogu koosolek kõigi suvepäeval
osalevate liikmete juuresolekul
13.00 Ekskursioon Atla mõisas – mõisa
olevik ja tulevik. Tutvumine mõisas
asuva mõisakeraamika tehasega
14.30 Lõunasöök
15.30 Keraamika töötuba, kus saab ise
proovida savinõude valmistamist ja/või
nõude kaunistamist. Pärast töötuba ootab
huvilisi hobuvanker.
18.00 Mõttevahetused, laul ja tants. Kui
mängite mõnda pilli, võtke oma pill julgesti kaasa!

Registreerumine
Osalemisest palume teatada hiljemalt
10. augustiks telefonil 5622 1186 või
e-mailile triin.roos@yhistupank.ee
Kui soovite transporti, andke sellest
registreerumisel teada.
Riietus: korrektne.
NB! Atla mõis on Tartu Hoiu-laenuühistu
liige. Mõisa koduleht: www.keraamika.ee
Ootame Teid osalema kogu perega!
Lugupidamisega
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Ühine eesmärk, ühine energia, ühine Eesti! Vaata lisa www.ühistupank.ee

Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee

Koppade, autode, traktorite, niidukite jm seadmete rent ja müük
Eesti Masinaühistu

Mahe ja orgaaniline väetis
taimedele, köögiviljadele
Tuhala Bio OÜ

www.masinayhistu.ee
Tel. 5559 4777

www.greentop.ee
Tel. 503 1118

www.afotar.ee
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Üks lihtne asi tahab selgitamist
Läbi suure üldistuse võime tõdeda, et inimkonna ees on vaid kaks suurt ülesannet:
elutingimuste tagamine liigi säilimiseks, mis on tegelikult Maslow’ püramiidi esimene
aste – füsioloogiliste vajaduste rahuldatus. Ja teine ülesanne on uskumatum ja
keerulisem mõista.

S

ee on nende ülesannete
täitmine, miks inimkond,
bioloogilise liigina on universumis üldse olemas.
Uskuge, sellel peab olema

kiiresti täiustuval mehhaniseeritusel:
tänase elatustaseme tagamiseks peaks
tööstuses töötava inimese tööaeg olema vaid ühe tunni pikkune – masinate
tööviljakus on juba nii kõrge. Milles
põhjus!
siis asi? Miks tööviljakuse tõustes
Inimkonna arengus saab inimkond ikkagi toime ei tule? Vaaeristada kolme lõiku: agraarühiskon- dake ringi, me ju oleme õhtul töölt
nas töötati peamiselt põllul. Seda tehti koju tulles juba järgmise tööpäeva
iseenda ja looma musklijõu abil. See hirmus. Mida me kardame? Kas me
röövis inimeselt kogu tema vaba aja. oleme juba orjad?
Meie aladel tuli valmistuda talveks
Jah. Me tajume seda, aga
ja eks seegi oli põhjus, miks elumaja veel ei teadvusta ega mõista. Täna
ja laut olid sama katuse all. Hakka- töötab ja toodab lõviosa inimesi vaid
ma tuli ju saada ka lumega kaetult parasiteerivale eliidile, kes käib koosja muust maailmast eraldatult. Kogu olekutel ja konverentsidel, otsustab,
areng toimus sel ajal vaid kasvupin- kes kellega ja kus sõdima peab ja
dade laiendamisega, et juurdekasvav millises riigis tekib kriis.
inimkond saaks toidetud. Ka loomaOrjapidaja seisukohalt on
kasvatustsükkel nõudis oma aja ja selleks, et jääks kestma orjandus,
seega olid inimesed päevast päeva vaja et:
rakkes.
1. Tööpäeva pikkus ei lüheneks,
Väidetavalt on inimese töö- pigem peaksid inimesed kauem
päeva mõistlik pikkus umbes neli töötama.
tundi, sest nii pidavat inimesed kõi- 2. Ühe rahaühiku ostujõud ei tohi
ge kauem vastu. Kui nüüd kujutada mingil juhul suureneda; näiliselt
ette 12–14 tundi kestvat
peavad hinnad pidevalt
tööpäeva, siis kasulikkasvama.
Väidetavalt on inimeku tööaega on selles
3. Inimeste nn. vaba aeg
se tööpäeva mõistlik
määratult vähem. Peatuleb täita tema mõistust
pikkus umbes neli
legi peavad inimesed
taandarendavate vahentundi, sest nii pidavat
niisugusele koormusele
ditega – olgu selleks siis
inimesed kõige kauem
vastu vaid mõne aasta ja
meelemürgid ja sellega
vastu.
sedagi vaid noores eas.
kaasnevad väärastunud
Lisaksin siia
massimeelelahutused –
kurioosumina teise teadlaste rehken- mis ei lase inimestel tegeleda tegeliduse, mis tugineb möödunud sajan- ku vaimse arenguga.
di kuuekümnendatel saavutatud ja 4. Kahtlasest isepäisest-isemõtlevast

EHITAME
EESTIT!

Energiahoius intressiga
5,5% tagab ühistulise
tuulepargi ja
Eestile tuleviku.

www.yhistupank.ee

Villa Medica erakliinik
Plastiline kirurgia, ortopeediline
kirurgia, esteetiline kosmetoloogia,
tervisliku seisundi diagnostika,
terviseloengud jpm.
Ühistu liikmetele -10%.
www.villamedica.com
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Maasikate müük ja kohaletoimetamine Tartu lähiümbruses
Ruth Pärlin
Tel. 516 7709
ruttia7@hot.ee

tõttu seda tagasi maksta. Kaks märksõna: intress ja võlg. Nii juhitakse
näiliselt iseseisvaid ja sõltumatuid
riike. Just nimelt, juhitakse riike, mis
tänu sellele endas toimivate protseskontingendist tuleb vabaneda.
side, riigile eluliselt tähtsate valdTööpäeva pikkus ei tohi kondade üle kontrolli on kaotanud.
lüheneda, sest kui inimkond on saa- Kui see „juhtimine“ jõuab vee ja
vutanud tänu tehnika arengule teatud toidu kallale, algab riigi ja rahvuse
vajaliku ja tõhusa taseme ja ühiskon- genotsiid.
na elutähtsad vajadused on kõigil
Massimeedia kaudu kujunrahuldatud, peaksid inimesed ühiselt datakse rahva üldine kultuuritase,
töötama vähem, et seda taset hoida. millega määratakse igale kihile oma
Siis jääks neil rohkem aega mõtlemi- tarbimisvajadused ja -õigused. Lohuseks sellele, mis on inimkond ja mis tuseks ütlen, et rahvas ja nn. eliit on
ülesannet peame siin
täpselt ühtemoodi keskuniversumis tegelipangaorjad,
söögu
Täna näeme, et vaatakult täitma.
nad praekartulit või
mata teaduse ja tehnika
Ta s a h i l j u
austreid. Tahate midaüüratule arengule, pole
mindi naturaalmagi tõestuseks? Väga
inimene saanud endajanduselt ja barterlihtne – riigi massil ja
le juurde vaba aega
tehingutelt
siiski
riigi eliidil pole maailisiklikuks ja selle läbi ka
üle
kaubandusele
mavaatelist erinevust.
ühiskondlikuks ja inimja kaubavahetusele.
Jutt on maailmavaakondlikuks arenguks.
XIX sajandil algas
test, mitte tarbimisest.
industrialiseerimiJa jutt on sellest, et
ne, sest inimkonna juurdekasv ületas maailmas on vaid üks ühiskonnakord
käsitööliste võimed ja uute põllumaa- – orjanduslik. Ja sa pole mitte oma
dega ei tuldud enam toime. Uus ühis- firma omaniku ori, vaid te mõlemad
konnatüüp andis varjatult ka parema orjate keskpanka. Üks suurema, teine
võimaluse juhtida nii inimesi kui väiksema vaimustusega oma heast
ühiskonda.
elust. Et ühiskonnakihid päris segi ei
Kui tehnoloogia arenes nii läheks, määratakse nende tarbimine
kaugele, et suudeti toota rohkem kui kindlaks sissetuleku kaudu. Ja ole sa
tarbida, tekkis vajadus luua inimes- mats või kuulu eliidi hulka, sissetutele uued ja tegelikult ebavajalikud lekust selle katkedes jätkub sul ikka
tarbimissuunad ning hakata tootma vaid paariks kuuks harjumuspärase
asju, mille kasutusaeg oleks lühem. elulaadi viljelemiseks.
Ühesõnaga – poolpraaki.
Vaatame edasi. Inimeste nn.
Täna oleme otsaga niisu- vaba aeg tuleb täita taandarendavate
guses ühiskonnakorras, mida võiks vahenditega, mis ei laseks neil tegenimetada postindustriaalseks. Täna leda tegeliku vaimse arenguga – olgu
ei tee suur osa inimesi enam kodus need taandarendavad vahendid siis
midagi, isegi ei puhka. Tormatakse kas meelemürgid või massimeelelamööda ilma ringi ja „otsitakse väl- hutused. Jääb mulje, et kui inimene on
jakutseid“. Selle töölaadse tegevuse taganud endale elamisvõimalust tagatulemusel sünnib tohutu hulk mitte- va sissetuleku ja saanud pisut vaba
vajalikke asju ehk inimesed raiska- aega, siis peab ta oma aja ja rahajäägi
vad lihtsalt oma eluaega. Suure raha kulutama isiklikuks taandarenguks.
eest ja mõnuga.
Eks inimese vajadused
Täna näeme, et vaatamata võibki jagada kaheks. Piltlikult on
teaduse ja tehnika üüratule arengule, ühel pool Maslow’ püramiidi alumipole inimene saanud endale juurde ne aste, mis peab tagama kõik eluks
vaba aega isiklikuks ja selle läbi ka vajaliku ja looma tingimused laste
ühiskondlikuks ja inimkondlikuks kasvatamiseks ja teisel pool paraarenguks.
siteeriv allakäik – meelemürgid,
Nüüd järgmine punkt. Raha- seksuaalväärastuste ülistamine ja
ühiku ostujõud ei tohi mingil juhul geneetiline mandumine. Tootem ja
suureneda ehk ühe raha eest ei tohi antitootem. Isegi mõned ohutud asjad
mingil juhul saada osta rohkem. See on muutunud mürkideks, olgu siin
kehtib ka sinu kuupalga, toetuse ja näitena toodud arvutitehnika areng ja
pensioni kohta.
virtuaalperversne keskkond.
Selleks, et inimesed vireleks
Sellega tapetakse sinu vaba
ja ei saavutaks kunagi oma unistus- mõistusepärast aega. Tõsi, kui mõiste algtaset, kasutatakse pea kõikides tus on juba otsas, oled sa sellisena
ühiskondades kahte lihtsat võtet: ohutum ja kergemini lüpstav. Sinu
keskpank ja massimeedia.
nutiseadmesse jõuavad täiesti antinuKeskpank pole kunagi seo- tid võõrad mõtted, mida sa ei suuda
tud riigiga, kus ta tegutseb. Keskpank enam eristada oma mõttejäänustest.
on reeglina riikideülene ja eraõigus- Sa oled robot. Ja sellega on tapetud
lik, dikteerides sellega riikidele reeg- sinu loomevõime, mis laseks sul aru
leid. Nende töövahend on riikidele saada inimkonna tegelikust mõttest.
protsendiga laenu andmine nii, et Nüüd oledki seisundis, kus surmaooriigid ei suudaks oma juhtide lolluse tuse igavusest tapetakse oma ainukest

Puhkus Mulgimaa ürgses
looduses. Suvepäevad,
koolitused, majutus, toitlustus
www.kopra.ee
Tel. 521 0318
merike@kopra.ee

Murelid, mustikad, värske kartul
jpm. Kiosk Tartus Lõunakeskuse
juures (R-kioski ja Kalakioski vahel,
tunneb ära Eesti veksli plakati järgi). Lisaks telk viienda ukse juures
bussipeatuse kõrval
Meeli-Loidi Lääne, tel. 5593 6091

taastumatut ressurssi – eluks antud
aega. Samal ajal ei jätku tööga hõivatud inimestel enam aega oma laste
kasvatamiseks, sest tööd tuleb teha
aina rohkem, kuna molutajate ja abituks õpetatute arv aina kasvab.
Kui sa oled nüüd eelnevast
aru saanud, võib juhtuda, et sinugi
suhtes kohaldab mingi nähtamatu
jõud meie neljandat eeltoodud punkti
ehk kahtlasest isepäisest kontingendist tuleb vabaneda. Äärmuslikud
näited: Madisson tuleb teiste hirmuks
kinni panna, Saddam Hussein mõrtsukaks tembeldada ja lasta üles puua,
nurina tekkides rahva hulgas protest
maha suruda pagulashordidega, mis
hävitavad rahva. Ja muidugi sõjad,
mis ei tohi katkeda ega lõppeda, sest
vastasel korral saaksid tagasilöögi
rahavood. Pealegi hukkuvad sõjas
reeglina rahvuste parimad esindajad,
ellu jäävad... noh, need, kes jäävad.
Kidurad nii kehalt kui vaimult.
Sul on silmad, aga sa ei näe.
Või kui näed, sa ei märka. Või kui
märkad, ei saa sa aru, milles asi.
Kui me tahame jääda kestma riigina ja eestlastena, siis tuleb
meil lisaks põhiseaduse preambulile,
kus on öeldud, et „Kõikumatus usus
ja vankumatus tahtes kindlustada ja
arendada riiki, mis on loodud Eesti
rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud
1918. aasta 24. veebruaril...“ luua ka
selgelt ja üheselt mõistetavad, vajadusel rahvahääletusel paika pandud,
teesid, mida ellu viia.
Mis võiks olla Eesti eesmärk täna? „Hundiraamat“ ütleb:
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.
Nende kolme alguspunkti
ülesanne on anda lihtsale inimesele selgelt üldine ettekujutus sellest,
mida meil tuleb teha. Need punktid
on meie, ühistegelaste, usu alus. Ellu
saame oma usku viia ainult üheskoos!

Harry Raudvere
Tartu Hoiu-laenuühistu
nõukogu liige

Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu - kindlustunne
Sinu kodule!
www.hoiulaenuühistu.ee
Tel. 5628 1371
kristiina.kruuse@yhistupank.ee
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Rajagem ühiselt vundament!
Ühes kenas artiklis oli kirjas: „Järgmise nelja aasta jooksul tõuseb üldine maksukoormus
iseseisvuse taastamise järel kõrgeima tasemeni, mis küll rahandusminister Sven Sesteri
hinnangul pigem ergutab majanduskasvu ja suurendab inimeste sissetulekuid.“ Ega
selle peale muud ei oskakski öelda kui et olgu maksukoormus kasvõi 99%, kui hinnad on
samad ja mina oma 1000 € igas kuus kätte saan, siis las majandus kasvab!

T

egelikult majandus ei kasva, kasvab nn. tühiraha
hulk riikides ja inimeste
käes. Mida rohkem teenite, seda rohkem peate ka
maksma ja seda kõrgemad on hinnad.
Seda illustreerib hästi internetis leviv
pilt (vt. paremal).
Ei, ma ei nuta taga vanu
aegu. Ma näitan ainult, kuidas muutub raha väärtus ajas. Riik saab oma
maksud ikkagi, sõltumata riigikorrast, ilmast, võimul olevast erakonnast või muust.
Kasvab riik ja tema aparaat,
mitte majandus. Milles siis asi, äkki
on hoopis tööviljakus väike ja me
peaksime rohkem pingutama?
Viimase poolteise sajandiga
on töötava inimese varustamine energiaga ja tema tööviljakus meeletult
tõusnud, aga Maa elanike arv on suurenenud kõigest seitse korda.
Tööviljakuse kasv on tingitud esiteks inimese ja töölooma
musklijõu välja vahetamisest masinate ja uuemate tehnoloogiate vastu ja
teiseks üldisest nn. teaduse ja tehnika
revolutsioonist. Siinkohal võib juba
õigustatult küsida, et miks siis tootmise ja tööviljakuse nii meeletu kasvu tingimustes on tööpäeva pikkus
ikka veel kaheksa tundi?

See on üks vana rubla, mis
omakorda oli...1/100 kuupalgast =
100 toosi tikku = 50 ajalehte = 20
bussipiletit = 50 telefonikõnet = 0,5
kg vorsti = 20 pirukat = 3(+1) õlut = 2
purki hapukoort = 33 klaasi magusat
gaseeritud vett = 6 pätsi leiba = pea
10 km taksoga = 1 pudel odavat veini
= komplektlõuna sööklas = 6 jäätist
= 50 klaasi teed = 25 väikest saiakest
= 3 pakki sigarette = 25 kWh elektrit
= 10 liitrit bensiini = 4 kinopiletit = 2
pakki „Kalevi“ nätsu = 100 gr konjakit + kohv + 5 korda juuksuris käia =
50 koolivihikut = 6 ajakirja „Pikker“
= 1,5 kg kohupiima = 1,2 kg suhkrut
= kõigest 0,00065 eurot...
Kuhu kaovad meie töö viljad?
Aga asi on vaat’ milles. Uus
on parem. Vaja on osta uus. Vaja

teha rohkem tööd ja osta uus. Uus on
parem, aga läheb ka rutem katki. Selleks, et oleks alati võimalus osta uus,
tuleb teha rohkem tööd. Tööviljakus
peab olema suurem. Vaja on teha
rohkem asju, sest asjad lähevad järjest rutem katki. Uute asjade tegemine loob töökohti ja riik saab rohkem
makse, pank ja keskpank intressi.
Võlad ja riigieelarve kasvavad. Kui
inimesed teevad rohkem tööd, kui
nende tööviljakus on kõrgem, saavad
nad osta rohkem asju, mis lähevad
aina rutem katki...
Selguse mõttes lugege see
lõik veel paar korda läbi.
Ja nüüd edasi. Maksulaekumised riigile on aastaid kasvanud kiiremini kui ahtake majanduskasv. Järjest kasvava riigiaparaadi
kaudu korjatakse raha maksude ja

dividendide abil tegelikust majan- kummaline kui see pole, on väljapääs
dusest ära. Ent just majanduse plaa- sipelgapesas ehk korrastatud ühisnis ei ole see „riik“ hea peremees: tegevuses. Vajalike vahendite hulga
Rail Baltic, Estonian
kaines arvestamises,
Air, Ärma talu, Eesausates kokkulepetes,
Riigiseltskond püüab
ti Energia, Tallinna
mehesõnas. Ja muiüha enam üle võtta
sadam, raiemahtude
dugi selles, et meie
tootmisvahendeid,
tõstmine riigieelarve
hulgas ei tohi olla
kapitali ja tööjõudu,
täitmiseks. Ühesõnareetureid, kes meid
kehtestada monopoli.
ga, sööme rahva ära,
oma tühise elatussiis saame rohkem
vahendi eest maha
raha!
müüvad. Me peame
Inimese kõige kallim vara suutma toota asju, mis ei lähe katki
on talle elamiseks antud aeg. Kui kee- ja mis lasevad meid pühenduda tõeligi hävitab sinu aega, on see kuritegu. sele tööviljakusele ja viljakale tööle,
„Täna töötavad inimesed et osta iseenda käest iseenda ja oma
hommikust õhtuni lihtsalt selleks, pere jaoks vaba aega, arenemaks
et ära elada. Ja kui nad avastavad, tagasi mõistusega inimesteks.
et neil on ka vaba aega, ei oska nad
Meil on kasutada väärt töösellega midagi peale hakata. Mõned riist – Tartu Hoiu-laenuühistu. Kõihakkavad lausa paaniliselt otsima, kumatus usus ja vankumatus tahtes
kuidas oma vabadusest lahti saada,“ peame Ühistu abil looma endale elaumbes nii ütles Goethe oma „Noore mistingimused ja seda tehes varjuma
Wertheri kannatustes“. Aga aasta oli nende jõudude eest, mis meist poolesiis 1774...
toobiseid inimroboteid tahavad teha.
Inimene teab, et ta peab Siis on meil oma riik.
suutma ühiskonna ühise tegevuse
raamides tagada endale ja oma perele
toidu, joogi, peavarju, riided ja muud
hädavajalikud asjad. Kui need vajadused on rahuldatud, peab inimesel
jääma üle piisavalt aega, vahendeid
ja hingerahu! Miks? Aga selleks, et
tegeleda iseenda ja oma järeltuleva põlve vaimse arendamisega ning
selle läbi ühiskonnaelu muutmisega paremaks. Kas te olete mõelnud,
Märt Riiner
miks te peate kandma kaasas nii suurt
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
ja rasket peaaju?
liige, kindlustusdirektor
Kus on siis väljapääs? Nii

Naiselik naine on ema ja perenaine
Meedia on täis arvamust, et osa naisi justkui trotsist meie
kehva majandusliku olukorra vastu ei taha lapsi Eestisse
sünnitada. Niisugust Eesti naiste võitlusvalmidust küll
uskuda ei tasu, pigem peituvad põhjused muus.

L

ooduse antud emakssaamise
soovi korral ei huvita naist
riigi majanduslik ega poliitiline olukord. Emaks on saadud nii rahu- kui sõjaajal,
see pole materialistlik kaalutlemine,
vaid naise egoistlik soov.
Kuna olen ise ema, olen
üpriski palju mõtisklenud naise
emakssaamise soovi ja seda takistavate tegurite üle. Olen mõelnud, miks
emakssaamisesse suhtutakse kaalutlevalt ja ei järgita kehast tulevat soovi. Miks mõistus valitseb tundeid?
Millised on naised käesoleval ajal ja
millised olid naised näiteks 30 aastat
tagasi?
30 aastat tagasi ei pidanud
kõigil naistel ilmtingimata kõrgharidust olema. 30 aastat tagasi olid
Eestis toimivad tööstused ja oli toimiv põllumajandus, mille tõttu oli
väga oluline praktilise, erialase töö
oskus, mitte üksteisele pelgalt vastastikku teenuse pakkumine, nagu
tänapäeval. 30 aastat tagasi ei olnud

kombeks laenuga valmis maja osta,
vaid maja ehitamiseks koguti raha ja
ehitati oma kätega. 30 aastat tagasi ei
ostetud autot liisinguga, vaid teeniti
aastaid raha, enne kui suudeti peresse auto osta. Paljudes peredes autot
polnud ja kui oli, siis üks auto, millega sõitis mees, naistest autojuhte
oli väga vähe. Ja naised olid sellega
rahul, sest mehed hoolitsesid piisavalt nende heaolu eest. Naised ei
kartnud, et mehed nende iseseisvuse
ära röövivad. Naised olid tagasihoidlikumad ja orienteerunud rohkem
pereelule ning ei võistelnud meestega
kõrgete ametikohtade pärast. Naised
tahtsid olla head perenaised ja emad
oma lastele ning püüdsid oma kätega luua mugavat kodu. Nii oli see 30
aastat tagasi.
Kas inimese anatoomia ja
füsioloogia on tänaseks muutunud
võrreldes 30 aasta taguse ajaga? Ei
ole. Muutunud on inimese suhtumine ellu. Tahame üle oma võimete
näiliselt rikkalt ja mugavalt elada,

kaotame oma käelised oskused ja
lammutame oma elu võlaga. Oleme
end ise muutnud sõltuvaks elektroonikast ja masinatest. Kiirustame justkui kuhugi kõrgele, aga kuhu?
Praegu on naistes tekkinud
ihalus välise hiilguse poole, mis on
kasulik karjääriredelil üles ronimiseks. Noored naised peavad oluliseks
saada kõrgkooli diplom, mis võimaldab neil saada kõrgepalgalisele kontoritööle ja sealt edasi näiliselt juhtivatele kohtadele. Kas kõrghariduse
saavutamine on naised muutnud liigselt iseteadvateks, uhketeks ja kalkuleerivateks? Koolides ja massiteabekanalites ahvatletakse naisi meestega
võrdselt võitlema „kõrgetele“ ametikohtadele saamise eest.
Kuna naistest on saanud ärinaised, on neis märgata aina vähem
õrnust, kaastundlikkust, tasast meelt,
tagasihoidlikkust ja perenaiseks
olemise tahet, siis pereelud sageli
purunevad. Paljud tänapäeva noored
naised ei oska enam toitu valmistada, lauda katta, õmmelda, kududa
ega heegeldada. Kui pereelus olev
naine kibeleb saada tööalaselt juhtivale kohale, ei suuda ta luua kodus
rahulikku ja harmoonilist õhkkonda.

Suveks uus käekott,
kingad ja kleit? Riidepood Katarina Tartus
Annelinna keskuses
ootab Sind!
FB Katarina Butiik.
Tel. 5558 8494

Ärinaine surub maha oma emakssaamise soovi ning valib selle asemele
juhiks olemise. Ja sellega kaob mõiste kodu, jääb vaid ööbimiskoht.
Korralik perekond on hea
näide ühistegevusest. Perekond
luuakse armastusest, kuid ka vastastikku kasusaamisest lähtuvalt – mida
üks ei suuda, seda teeb teine. Kui
ühistes toimetamistes andmine ja
saamine on tasakaalus, tajutakse end
õnneliku perekonnana. Perekonnas
puudub konkurents ja võitlus parema
ning kasumlikuma positsiooni pärast
ning ühise tegevusega püütakse saavutada paremat elukvaliteeti kõikidele pereliikmetele.
Looduses on pereloomise
ajaks kevad. Pere tuleb luua loodusjõudude kehtestatud aja jooksul.
Sellega ei saa viivitada, sest tugevate
ja looduses ellujäävate järglaste saamiseks on soodne aeg vaid lühikese
perioodi jooksul. Linnud ja loomad ei
ehita enne poegade saamist suuremat
ning uhkemat pesa. Looma- ja linnuriigis pole poegade kasvatamiseks
niisugust pesa ehitada vaja, sest pojad
lendavad nagunii täiskasvanuks saades pesast välja. Emaslindude pesitsusaja kogu tähelepanu on suunatud

Raamatupood Raplas Tallinna
mnt. 42 Marta Raamat OÜ
Soodustus Ühistu liikmetele.
Tel. 504 9792, 449 2209
E-pood: www.martaraamat.ee

poegade saamisele. See on looduse
kutse täita järjepidevuse ülesannet.
Tekib küsimus, miks inimene nii ei
tee?
Miks noor naine peab olema
enne emaks saamist diplomeeritud ja
miks pere loonud inimesed peavad
enne lapse saamist ehitama suure,
kalli, tuntud isikutega sarnase või
veel uhkema maja? See on igasuguse
piiratud ressursi raiskamine (eluaeg,
tööaeg, materjalid, energia, füüsiline
ja emotsionaalne jõud, raha jms) ja
nagunii lähevad lapsed täiskasvanuks
saades oma teed. Kevad kordub igal
kalendriaastal, kuid inimese noorusaeg on ainult üks kord elus ja noorus ei tule iial tagasi, nagu laulusalm
seda ütleb. Tehkem õigeid tegusid
õigel ajal ja õiges järjekorras!

Elle Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
nõukogu liige

Muuda oma suvi eriliseks külastades Kursi Jahilossi Jõgevamaal. Majutus,
toitlustus, ruumide rent
Tel. 5647 3995
info@kursijahiloss.ee
www.kursijahiloss.ee
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Tehke minu tegude järgi!
13. aprillil 2017. a. tähistas
Glehni lossis oma 10. sünnipäeva
Nõmme Koduloohuviliste Koda. Sel
puhul anti oma kulu ja kirjadega välja kunagise nõmmelase dr. Hjalmar
Mäe raamat „Kolm kõnet kommunismi vastu“. Raamatu müügituluga
kaetakse Hjalmar Mäe bareljeefi valmistamise kulusid.
Läbi kümne aasta on Koda
jätnud oma tegevusest palju jälgi.
Taaselustati traditsioon mängida
jõulupühade eel Nõmme pritsimaja
tornist Glehni lemmikkoraali „Ärgake, nii vahid hüüdvad“. Niisuguse
tingimuse esitas vanahärra ise, kui
1913. aastal Nõmme tuletõrjele pillid
kinkis.

2006. aastal tähistati mälestusplaadiga Jälgimäe mõisahoone,
Nikolai von Glehni sünnikodu.
2007. valmis Von Glehni
monumendi kavand; Nõmme muusikakoolile kingiti pille.
2008. Glehni rahulasse püstitati marmorrist; valmis koorilaul
„Seie saagu lenn“, mille sõnad kirjutas Koja liige Marko Kadanik ning
viisi helilooja Tõnis Kõrvits. Laulu
kandis ette Revalia meeskoor dirigent
Hirvo Surva juhtimisel.
2010. tähistas oma sajandat aastapäeva Nõmme tuletõrje. Sel
puhul kingiti tuletõrjele tuulelipp –
kukk, mis pidulikult pritsimaja torni
tippu tõsteti; kaevati välja Glehni

Krokodilli pea.
2011. avati Mustamäe veerul skulptor Aivar Simsoni valmistatud Von Glehni monument.
2012. Glehni lossi torn sai
tagasi sealt kunagi kaduma läinud
kotkakuju. Kuju modelleeris vanade fotode alusel Koja liige Lembit
Onton.
2015. valmis Nõmme Jaamaülema kuju mudel.
2016. elustati Von Glehni
restoranis Paul Kerese 100. sünniaastapäeva auks malenurk.
2017. Nõmme Jaamaülema
kuju mudelist peab saama kuju
Nõmme jaamas.
Jätkub ettekandeõhtute ja

Ära iial ütle iial!

raamatuesitluste korraldamine restoranis Von Glehn.

Dr. Hjalmar Mäe raamatut „Kolm kõnet kommunismi vastu“ saavad huvilised
osta restoranist Von Glehn ja
tellida ka posti teel tasudes
15.- MTÜ Nõmme Koduloohuviliste Koda arveldusarvele
EE682200221033912258
ning
saates e-maili aadressile
nommekoda@gmail.com oma
täpse postiaadressi.

Mait Kroonmann, Toomas
Kleesment, Jaak Tuuksam,
Lembit Onton
Nõmme Koduloohuviliste Koja
juhatuse liikmed
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Seda ütlust teab ilmselt igaüks. Kui paljud aga märkavad selle ütluse tõekssaamist oma
igapäevaelus? Noor inimene ütleb: „Ma võin kõike teha, aga vaat’ „seda“ ei tee ma iial!“
Vaatame teda kümne aasta pärast – ta on teinud just „seda“!

K

ui olin teismeline, üritas
vanaema mind ikka ja jälle meelitada oma tuppa, et
ma näeksin vanaisa särkide
triikimist ja pükste viikimist ning ka natuke eluks vajalikke
oskusi omandaksin. Mäletan, et istusin vanaema toas vastumeelselt ja
pahuralt ning porisesin: „Ma ei hakka
iialgi särke triikima ega pükse viikima. Nalja teed? Mehed triigivad ikka
ise! Ja mul pole üldse kavatsustki abielluda!“ See oli eile.
Ja täna. Kuna minu abikaasa
kannab eranditult vaid triiksärke, on
särkide triikimine minu iganädalane
kohustus. Ka pükse tuleb aeg-ajalt
viikida. Ütlen ausalt, et olen ikka
hädas küll. Särk saab küll triigitud,
kuid pärast triikimist on ikkagi sees
mõned kortsud. Püksid saavad viigitud, kuid suure ajakuluga ning
ikkagi mitte nii, nagu ideaalis peaks.
Iganädalased küsimused on: „Mida
ma valesti teen? Kas vanaemal jäid
ka mõned kortsud särgile sisse?
Miks koolis ei õpetatud tüdrukutele
triikimist?“
Teine „ei iial!“, mis sai
vanaemale öeldud, oli: „Ma ei hakka
mitte iialgi ise süüa tegema.“ Nüüd
on söögitegemine mu igapäevane
ülesanne. Oma lapsepõlvekodus sai
söögitegemist proovitud minimaalselt. Ei olnud huvi ega vajadust, sest
toit oli alati laual. Tekkis tunne, et toit
saab ka alati tulevikus olema laual
nii, et ma ise midagi ei tee. Mu isa
oli see, kes ärgitas mind ja mu venda
ka ise söögitegemist proovima. Nii

saidki esimesed purgitoidud pannile
pandud ja proovitud riisi ja makaronide keetmist. Perele süüa tegema õppisin aga alles siis, kui abiellusin ning
kuna alguses tegime süüa koos, saan
öelda, et söögitegemise õpetas mulle
selgeks mu abikaasa. Jällegi on mu
peas pidevalt küsimus: „Miks koolis
ei õpetatud neidudele söögitegemist?
Miks kooli eesmärk pole kasvatada
neidudest head pereemad ning noormeestest head pereisad?“
Kolmas „ei iial!“: „Mul
pole mitte iialgi vaja osata ahju kütta.“ Ütlen ausalt, et majja kolides oli
ahju kütmine minu jaoks nagu kvantmehhaanika. Pidin alustama nullist ja
kütmisega hakkama saama, sest abikaasal olid teised tööd – maja vajas
iga nurga pealt kõpitsemist. Kirvega
pilbaste tegemine oli toona elu kõige
keerulisem ülesanne. Vihaga sai taas
kirutud koolisüsteemi – mille pagana
pärast ei õpetatud sellist eluks vajalikku asja koolis?! Võttis mitu aastat
aega enne kui kirves hakkas käes nö.
lendama ning see ülesanne muutus
lihtsaks.
Neljas „ei iial!“: „Ma ei
hakka iialgi autot juhtima.“ Täna ei
kujuta ma elu ilma autota ettegi. Auto
annab vabaduse. Paned lapsed auto
peale ning sõidad sinna, kuhu vaja.
Autokooli sai aga mindud alles pärast
aastatepikkust isa veenmist. Kooliajal
ei tundunud autosõiduoskus vajalik ja
millegipärast seda koolis ei õpetatud!
Viies „ei iial!“: „Mul ei sünni mitte iialgi Skorpioni tähtkujus
last. Ükskõik mis muu tähtkuju, aga

ainult mitte Skorpion.“ Minu esimene
laps sündis ikkagi Skorpioni tähtkujus. Kui ta veel kõhubeebi oli, soovisin ma, et laps saaks olema minu
moodi. Selline soov sai jällegi teele
pandud suurest teadmatusest. Ärge
soovige, et lapsed oleksid teie moodi!
See saab tuua ainult halba. Soovides,
et laps oleks teie endi moodi, ei võta
te arvesse seda, et laps omandab ka
teie negatiivsed iseloomujooned.
Mulle tundub, et tänapäeva
noored emad on tihti liialt egoistlikud
ja eneseteadlikud. Me arvame, et me
teame ise, kuidas on õige lapsi kasvatada, ning peame nõu omasugustega,
kellel samuti on lapsed veel väikesed.
Emade, vanaemade, ämmade nõuandeid peame tihti kasutuiks. Kas te
näiteks teate, et tütarlapsed peaksid
puusadel kantavate pükste ja seelikute asemel kandma hoopiski kleite,
selleks et neil tekiks ilus keskkoht?
See teadmine pärineb minu ämmalt.
Arvan, et me peaksime rohkem kuulama vanema põlvkonna naiste ja
meeste nõuandeid ning neid analüüsima. Ehk on neil mõnes asjas õigus
ning hoopiski meie eksime?
Nüüd siis tean, et „ei iial!“
on üks maagiline sõnapaar, mis ilmselt toob sulle tulevikus just „seda“.

Triin Pisuke-Roos
Ühistu liige

Paju 11

Mugavad korterid Tartu
südalinna piiril !
www.paju11.ee

www.raatuse73.ee

Lisainfo tel. 5559 4777
Kõik vajalik läheduses
Rand, jõgi, mänguväljak,
koolid, lasteaiad, park,
ostukeskused, turg...

Loodud kestma
Kasutatud on vaid kvaliteetseid ja kaasaegseid
ehitusmaterjale.

Energiasäästlikkus
Kõrge soojuspidavus ja
väiksemad küttearved.
Korterid on korralikult
helipidavad.

Mugavad ruumilahendused
Lisaks kuulub iga korteri
juurde ka panipaik
ja autokoht.

OTSIN TÖÖD

Ülemiste keskus
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Eriline ja meeldejääv kingitus
koostööpartneritele ja töötajatele - CD-plaat just Teie ettevõtet
iseloomustavate ning Teie poolt
valitud lugudega, armastatud Eesti
artistide esituses!
eero@kirjastusmuusika.ee

Bioloogi haridusega keskkonnakaitse teaduskraadiga naine
otsib tööd Tartus

Rolando Sulg. Torutööd ja
keskküttesüsteemide ehitus
Lõuna-Eestis

ophiophagus@protonmail.com

Tel. 5624 0906

Veoteenus kaubikuga
Tallinnas, Harjumaal ja üle Eesti.
Soovi korral ka Soome
Kaubaruumi pikkus 2,8m
kõrgus 1,7m
kandevõime 1,7t
Tel. 558 4256

