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Mis on ühistu ja miks on ühistu
Rääkides ühistegevusest
ei saa üle ega ümber
tema eesmärkidest ja
alustest. Ja nii kummaline
kui see ka ei ole, on
aegu, kus ühistegevuse
eesmärk ongi… luua alus
ühistegevusele.

küsime, mitmendal tasandil elab 21,1% Eesti elanikkonnast ja miks?
Kirjutatakse palju
stressist ja depressioonist,
noorimad depressiooniga
patsiendid on olnud 5–7aastased. Küsime: millisele püramiidi tasandile
nemad mahuksid ja miks
nad põevad?
Kaitsevägi plaanis
eelmisel aastal, et õppekogunemistele tuleb 3461
reservväelast, tegelikult
tuli 2405 ehk 69,5% plaanitust. Mida see meile
öelda võiks?
Eeltoodust
järeldubki, et me oleme oma
riigis tegelikku ühistegevust alles loomas, et
ühiseks ühiskonnaks saamine on alles eesmärgi
tasandil, mis kahjuks jääb
kujutatud püramiidi alla
(suhtelises vaesuses elas
ligi 276 000 inimest!).
Ja siin ei aita paljukiidetud majanduskasv,
integratsioon ega rahvastikupoliitika. Siin tuleb
hakata tööle, et meie maa
suudaks toita meie rahva
ja et rahvaarv nendel tingimustel võiks elujõuliselt kasvada.

Ehitame
Eestit!

T

ähelepanelikumad
ühiskonnajälgijad, kes vaatavad pisut laiemat pilti kui
isiklik heaolu ja äraelamine, on ilmselt märganud, et tänases
Eestis rõhutatakse konkurentsi, ettevõtjaks „hakkamist“ ja teistest parem
olemist. Ühest küljest on see seotud
reklaamiga ja teisest küljest on paljudel juhtudel reklaam igapäevaelust
kaunis kaugele purjetanud. Tuginen
siin reklaamilikule teadmisele meie
võimuladvikult, et „me ei ole kunagi
elanud nii hästi kui praegu“ ja asetan teisele kaalukausile 2018. aasta
maailma kõige õnnelikumate riikide
raporti, kus Eesti jäi tabelis 63. kohale, kaugemale nii Lätist, Leedust kui
ka Venemaast. Milles siis asi? Mida
me oleme valesti teinud või lasknud
endaga valesti teha? Mis toimub? Riik
ja rahvas olevat ju üks?
Kui kuulata valimisteks valmistuvate parteide juttu, siis on kõik
korras ja nad saavad riigikogus kõik
piisava arvu kohti. Siinkohal on õige
aeg suunata tähelepanu Maslow’ püramiidile ja küsida: mitmendal tasandil
asub „palju kohti riigikogus“? Vaadake igaüks ise ja otsustage, kas teie
oma eluga olete ikka samal tasandil.
Kui kuulata parteide etteheiteid üksteisele, kostab aeg-ajalt, et
suhtelises vaesuses elas 2016. aastal
21,1% Eesti elanikkonnast ehk ligi
276 000 inimest. Vaatame taas pilti ja

Märt Riiner
Tartu HLÜ juhatuse liige

Järelmärkusena lisaksin, et ma ei ole pessimist ega küünik. Ma
olen realist, kes ei näe mitte halba, vaid ohuallikaid ja need märkusedki pole midagi hullemat kui meie kõigi lapsepõlves kuuldud
lause „pane soojad riided selga, õhtul võib külmaks minna“ arendused riiklikesse oludesse. Ja kui keegi tahab ette heita, et siin
pole midagi rõõmsat ja positiivset, siis vastaksin, et oma vigade tunnistamine pole mitte enese halvustamine, vaid ausus ja
meenutaksin prantsuse vanasõna: „HEAD NAUDITAKSE, HALBA
SELETATAKSE“.

Energiahoiuse info ja liitumine: www.yhistupank.ee/energiahoius

Tartu
HLÜ

Täna jääb tahtmatult mulje,
et riik, mille toimimise tagamiseks
võttis rahvas 1992. aastal vastu täna
kehtiva Põhiseaduse, ei ole enam see
riik, mille tarvis Põhiseadus vastu
võeti. Ometigi on selle riigi hea käekäik meie, eesti rahva, teha.
See ongi peamine põhjus,
miks ühineda ühistuteks – et luua
ühiskond, kus ei elata mitte selleks, et
konkurentsi tingimustes naabril nahk
üle kõrvade tõmmata, vaid selleks,
et kindlustada ja arendada riiki, kus
kõigil selle riigi kodanikel on hea ja
rahulik elada.

Energiahoius
intressiga 5,5% tagab
ühistulise tuulepargi
ja Eestile tuleviku!
www.yhistupank.ee/energiahoius

Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital

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

www.yhistupank.ee
Tel. 740 7134

Ehitame Eestit!

Kristi Kool
Meeleolukas
lõõtsamuusika
ning rahvalikud laulu- ja
tantsulood
kristikool92@gmail.com
Tel. 5346 9907

Tutvu finantsteenuste tingimustega, konsulteeri asjatundjaga!
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Suletud ökosüsteemist ja tagatistest
15.05.2018 tegin Tartus
Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasiumi õpilastele
ettekande, mis kujutas
endast mõneti rahamaailma
striptiisi. Nimelt on meie
planeet Maa suletud
ökosüsteem, mis ei saa
kasvada endast suuremaks
mujal kui paberil.

K

ui keegi müüb, siis teine
ostab, kui üks tarbib, peab
teine tootma, kui säästetakse, peab leiduma neid, kes
säästud ära kasutavad jne. Ent tänane
rahandus seda põhimõtet ei tunnista
ja on sel kujul omalaadne inimühiskonda kurnav vähkkasvaja.
Samal õhtul juhtusin ETVst
kuulama suupuhastuse-saadet, kus
räägiti, et riigi ja rahvuse päästmiseks
on vaja suurendada sündivust või
tuua sisse võõraid – muidu majandus
ei kasvavat. Ringi vaadates näeme,
et tegelikult pole kumbagi vaja, sest
olemasolevatelegi inimestele ei jätku
mõistusepärast rakendust (ja jumala eest, kui mõni perekond kasvatab härra, et kuidas on lood meie hoiuste
üles uued tublid eestlased ja neid tagamise ja „riikliku tagatisfondiga“.
õnnestub rakendada meie ühiskonna Et küsimus ka laiemale ringile huvi
hüvanguks – müts
võib pakkuda, siis
maha!). Küll aga
seletaksin selle siin
Teooria ja praktika on sageli
on saabuvaid tühhästi lihtsate sõnakaks täiesti eraldiseisvat
japilgulisi rakendega lahti. Striptiiasja. Teoorias pole meie
duseta
olendeid
sina, kui soovite.
ühiskond elanud iial paremivaja inimühiskon		
Krediini kui täna ja majandus on
na
vähkkasvajadiasutustes
(loe:
juba nii suureks kasvanud,
le – rahandusele.
pankades)
on
hoiuset ei mahu meie kodumaale
Nad on maksubaas,
tajate raha krediiäragi, aga praktikas saab
intressibaas, trahdiasutuse pankroti
loota ainult oma mõistusele
vibaas, inflatsiookorral tagatud Tagaja kogemustele...
nibaas,
rituaalne
tisfondi
hoiuste
ohver rahaebajutagamise skeemiga,
mala altarile.
kuid mitte suuremas kui 100 000 euro
Järgmise päeva hommikul suuruses summas ühe hoiustaja kohta
küsis HLÜ Tallinna kontoris keegi ühes pangas.

Ühelegi hoiu-laenuühistule
antud tagatisfondi hoiuste tagamise
skeem ei laiene. Mitte ühelegi!
Nüüd võrrelge summasid. Tagatisfondi 2016. aasta varade maht oli 224 409 273 eurot. Ühe
kõige väiksema panga, Versobank
(tänaseks tegevusluba ära võetud),
hoiused moodustasid Eestis tegutsevate pankade hoiustest kokku 1,5%.
Eurodes teeb see 250 000 000 eurot.
Nagu näete, on Tagatisfond väiksem
kui 1,5% Eestis tegutsevate pankade
hoiuste summa. Mõtlemiskoht, eks?
Kuni 2012. aasta jaanuarini pidid pangad hoidma oma riigi keskpangas vähemalt 2% teatud
kohustustest (peamiselt kliendihoiused); pärast 2012. aastat alandati

kohustusliku reservi määr 1%-le.  
Hoiu-laenuühistute kohustuslik reservi määr on vastavalt seadusele 5%, kuid paljud, nagu ka Tartu
HLÜ, hoiavad tagatiseks vähemalt
10% suurust reservi.
Nüüd must stsenaarium.
Juhul kui Tagatisfondi vara ei ole piisav kohustuste täitmiseks ja hüvitiste
väljamaksmiseks, siis on vastavalt
Tagatisfondi seadusele fondil võimalik võtta laenu krediidiasutustelt
(nähtavasti mitte neilt, kes pankrotis
on) või teistelt isikutelt. Kui ka sellest kohustuste täitmiseks ei piisa,
võib Tagatisfondi nõukogu taotleda
fondile laenu andmist riigilt või riigigarantiid fondi mujalt võetavale laenule. Mis aga saab siis, kui kriitiline

osa riigi rahast on pankrotti läinud
pangas, võib ainult aimata.
Muide, Tagatisfondi tagamisega on veel see nipp, et tagatud on
hoiused kuni 100 000 euro ulatuses.
Seda ületavad summad hüvitatakse
alles siis kui maksejõuetuks muutunud panga pankrotimenetlusest raha
laekub. See aga võib aega võtta aastaid, kui mitte enamgi. Samas inimene või ettevõte, kellel suurem hoius
tagasi saamata, ei pruugi nii kaua
vastu pidada ja võib jääda võlgu riigi
maksuametile, oma töötajatele, tarnijatele või siis ilma mustadeks päevadeks kogutud rahast, et mitte öelda
lühidalt, hingusele minna.
Tegevusest tulenevast tagatisest nii palju, et Tartu HLÜ kasutab liikmetelt sisse võetud hoiuseid
(sularaha, kuld, hoiused Eesti Pangas ja krediidiasutustes) nii reservina
kui HLÜ liikmetele nende tegevuse
edendamiseks tagatistega laenude
andmiseks. Liikmetele antud laenude väärtus on omakorda tagatud
kahekordselt nii kinnisvarahüpoteekide, registerpantide, usaldusväärsete
käenduste kui muude tagatistega.
Rõhutan veelkord: Tartu HLÜ hoiab oma kohustuslikke
tagatisi kullas, Eesti Pangas ja Eesti
krediidiasutustes.
Teooria ja praktika on sageli
kaks täiesti eraldiseisvat asja. Teoorias pole meie ühiskond elanud iial
paremini kui täna ja majandus on
juba nii suureks kasvanud, et ei mahu
meie kodumaale äragi, aga praktikas
saab loota ainult oma mõistusele ja
kogemustele ning päris tihti leiab
tuge Tartu HLÜst ja tema liikmetelt.
Mõistust meile, et me inimeste ja rahvana suudaksime mitte
langeda kõlavate teooriate ja loosungite võrku, vaid jääda kainemõistuslike teoinimestena iseendaks.

Andro Roos
Tartu HLÜ liige, finantsjuht

Ühistulehe lugeja kiri ühistegevusest
Olen mõelnud ühistegevusest palju ja olen mõelnud ka
ühisest tegevusest. Kas need on ikka ühed ja samad
asjad?

K

ui me teeme midagi ühiselt, siis võib see olla ainult
üks kord nagu talgud ja siis
võib alati kellelegi meelde
tuletada, et näe, mina sulle tulin appi
– nüüd pead sina mulle ka appi tulema. Aga ühistegevus, see oleks nagu
midagi suuremat, mis niipea otsa ei
saa. Ja siis ma olen aru saanud, et
tegelikult peaks ühistegevus olema
riik, mis kestaks põhiseaduse järgi
läbi aegade.
Ja siin hakkab minu mõistus
otsa saama, sest riik nagu ei võtaks
ühistegevusest osa, vaid seab teele

Kursi Jahiloss
Meeldiv puhkus
kaunis interjööris
Sünnipäevad, seminarid, pulmad, majutus, restoran
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee
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takistusi. Seadused ja määrused on
ju enamalt jaolt selleks, et takistada
ja piire seada. Ainult mõni üksik on
selleks, et (ebanormaalsusel) piire
lahti lasta. Nüüd ongi vastuolu käes.
Rahvas tahab teha ja elada, aga see
nn riik ütleb, et ei tohi. Sellel kõige
kõrgemal tasandil ma ei tahakski nii
väga sõna võtta, aga see peegeldub
alla välja. Lähed sa vallas ametniku
juurde, tema saadab su teise juurde,
soovitab (käsib) palgata spetsialisti,
kirjutada veel hulk pabereid, mida
mitte keegi sisuliselt peale selle paberi olemasolu kontrollida ei suuda,

Kopra Talu
Puhkus Mulgimaa ürgses
looduses. Majutus, toitlustus,
üritused, kanuusõit
Tel. 521 0318
www.kopra.ee

käsib e-riigis käia isikutuvastamisel
jne. Ometi peaks meie riik olema
ühistegevuse kehastus.
Ja neid seadusi ja määrusi ja
haldusakte tuleb järjest juurde. Peale
selle mõeldakse neisse veel igasuguseid uusi sõnu välja, mille kallal või
mille mittekasutamise pärast võib
vinguda. Olgu nendeks siis „harvikhaigused“ või seesama „panustamine“, mida tehakse igasse nurka, aga
millest keegi õieti aru ei saa. Ja mis
kõige hullem, tundub, et iga niisuguse seaduse või määrusega tuleb juurde neid, kes peavad selle kasvõi paberi peal täitmist kontrollima ja saavad
nüüd nina püsti ajada ja su koju uute
paberite järgi saata. Ja muidugi võimalusel ka trahvida. Tundub juba, et

Atla mõis Raplamaal
Ekskursioonid keraamika ja
õunabrändi tehases.
Gurmeeõhtusöögid
Tel. 504 0563, 5558 3282
www.keraamika.ee

Ühistu Kautlasaare metsaistutustalgutel 2015.a.

neid viimaseid on rohkem kui neid,
kes siin midagi veel teha tahavad.
Siit ka minu ettepanek ühistegevuseks. „Riik“ hakaku eeskuju
näitama, tehku ise ka midagi peale
seaduste ära. Ja tehku õigeid asju
õigel ajal, õiges järjekorras ja õigel
hulgal. Näiteks see „tasuta“ bussisõit – pangu käima üks „riigiliin“,
siis teine jne. Ja pangu need käima

Saunapunkt Saue vallas
Harjumaal
Saunad, peoruumid, majutus
Karavanide rent ja müük
Tel. 509 6619
www.saunapunkt.ee

seal, kus kõige rohkem vaja on. Või
tehku üks eeskujulik riigipolikliinik,
kus haigele saab kiiresti ja põhjalikult
diagnoosi panna, siis teine ja kolmaski. Nii hakkab ka „riik“ tasapisi meie
ühistegevuses kaasa lööma!

Timo Kalaus
EV kodanik, Tartu HLÜ liige

Pulmafotod ja albumid
Tel. 5344 7293
www.sokkphoto.com
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A nagu Aadu
Kunagi, kui ajaloolased hakkavad uurima XXI sajandi
alguses Eestis toimunut, siis kindlasti jääb nende silma
alla ka Tartu HLÜ ja meie tegevus.

V

õib-olla kirjutatakse sellest koguni raamat ja siis
satub selle raamatu lõppu,
aineregistrisse, kindlasti
esimeseks sõnaks Aadu,
meie Aadu. Kujutame seda vaimusilmas ette.
Meie Aadu on nüüd püsti ja
teeb tööd. Järjekorras ootavad tema
neli venda, sest suur töö on teha. Töö,
millel polegi lõppu, sest ükski järeltulev põlvkond ei saa ilma tööta leiba
lauale – see on Elu seadus.
Nii nagu kasvav laps vajab
rohkem toitu, et taastada kasvamisele
kulunud energiat, nii on ka meie liikmete arvult järjest kasvaval Ühistul
vaja teha aina rohkem tööd, et tagada
sellega elujõuline areng. Meil on vaja
teha rohkem tööd ja selleks on vaja
rohkem neid, kes suudavad ja tahavad
teha seda tööd ühiselt, vaja on rohkem
aktiivseid liikmeid. 		
Oma plaane saame arutada nii
Ühistu suvepäeval, mis toimub Aadu
juures kui Ühistukonverentsil, kus on
oodatud peale põhiettekannete ka lühikesed ja selged ettepanekud, milliseid
suuremaid töid veel üheskoos tegema
hakata, sest riburada peavad nüüd hakkama tulema aina uued ettevõtmised,
ikka meie ühise tuleviku tarvis.
Et paremini mõista rahanduse ja majanduse olemust, seda, kuidas

raha ringleb ja kuidas ta vekslite näol
Ühistu piiridesse jääb, kuidas tuulikud püstitatakse sisemiste vahendite
ja oma töö najal, kuidas Nõmme Raadios „töötavad“ ainult vabatahtlikud
ja Ühistulehe autorid ei saa honorari,
kuidas videod ja saatesalvestused valmivad samuti sisemiste ressursside
arvel jne. jne., tulebki lugeda Ühistulehte ning kuulata Nõmme Raadio
Meediapanga Ühistusaateid ja muidugi eneseharimiseks ka Ühistukooli saateid, mida on praeguseks kogunenud
juba 46. See ongi meie majandusprogramm, mis elab, kasvab ja areneb koos
meiega.
Teeme tööd!

Aadu:
püstitatud 2018. aasta aprillis
torni kõrgus – 100 m
labade siruulatus – 80 m
kõrgus laba tipuni – 140 m
kaal: 120 tonni
võimsus: 2 MW
tootlus aastas: 4 500 – 5 000 MWh

Harry Raudvere
Eesti Ühistuenergia 		
eestvõitleja

SeeneSeeme OÜ
Kasvata ise maitsvaid seeni oma aias!
Tel. 5810 4880

Toominga talu müügilett Tartu
Turuhoones
Mustikad, maasikad, murelid,
mesi, värske kartul jpm.
Tel. 5593 6091

www.seeneseeme.ee

Your Mission’i müügilett Tartu
Turuhoones
Parim valik Rakvere lihatooteid
parima hinnaga!
Tel. 5553 4341

Värskendav jook kuumal
suvepäeval – üks ja ainus
Kodukali
FB: Kodukali
Tel. 5330 0513

Lõunakeskuse ja Pärnu Keskuse
Taluturu kohvikutes on saadaval
maitsvad koogid, smuutid ja muu
hea kraam. Ka lõunapakkumised!
Tel. 5566 5131
www.taluturg.ee

Parimad traditsioonilised
pagari- ja kulinaariatooted
Pärnu mnt 11,
Abja-Paluoja
Tel. 43 400 42
FB: Popsi Köök
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Eeskujulik liige!

Kildu ratsakeskuses on tore!
Suvi on ideaalne aeg mööda Eestit ringi sõitmiseks ning
uute paikade avastamiseks. Üks põnev koht, kuhu tasub
sattuda on Kildu ratsakeskus-külalistemaja Viljandimaal,
looduskaunis paigas Soomaa serval.

K

ülalistemaja asub Viljandist 18 km ja Suure-Jaanist 6 km kaugusel.
Külalistemaja on ümber
ehitatud vanast koolimajast ja uue
hoonena on rajatud eraldi ratsakeskus. Ratsakeskuse tegevuseks on
hobusekasvatus, ratsasport, ratsutamise ning vankri- ja talvel saanisõidu võimaluse pakkumine, hobustele
bokside rentimine, ratsaspordivõistluste korraldamine jms. Kildu ratsakeskuses elab 13 hobust.
Külalistemaja pakub oma

hubases keskkonnas seminaride ja
koolituste, sünnipäevade, pulmade,
kokkutulekute, firmapidude, suvepäevade, peiede korraldamise võimalust. Kõike seda pakutakse koos
toitlustusega. Menüü valik on väga
rikkalik, soovi korral on võimalik
toidud ka oma peopaika tellida.
Kildu ratsakeskuse-külalistemaja tegevusi juhivad kaks noort
meest – Priit Toobal ja Mihkel Raudsepp. Tegevust alustati küll alles
2017. aasta kevadsuvel, kuid tegutsemine läks lahti täie hooga ning tehtud

„Tukkuv jaamaülem“
on tulemas
MTÜ Nõmme Koduloohuviliste Koda on Ühistulehe
lugejatele juba varasemast tuttav. On nad ju varemgi
meie lehes tunnustust pälvinud ja mitte sõnade, vaid ikka
tegude eest. Nii ka seekord.

N

õmme Koja eestvedamisel on praegu valmimas
täismõõdus
pronkskuju
„Tukkuv jaamaülem“, mis
püstitatakse Nõmme raudteejaama
perroonile.
Juba on Koda rajanud Nõmme jaama ette kuju vundamendi ja
paigaldanud ka OÜ Renott Kivi valmistatud graniitpingi, millel pronksist
jaamaülem istuma hakkab. Valmis on
ka tulevase skulptuuri keraamiline
makett.
Projekti idee autor on Koja
liige Lembit Onton. Alates 2012. aastast Glehni lossi torni ehtiv kotkas on
samuti Lembit Ontoni kätetöö ja üks
Koja varasematest ettevõtmistest.
Oluline on, et oleks olemas ühine idee ja eesmärk. Kui need
on olemas, siis leitakse üheskoos
ka vajalikud vahendid eesmärgi
Putukatõrjevahendid ja päikesekreemid leiate Looduspere
kauplustest! Saadaval ka e-poes.
Ühistu liikmetele kaup e-poes
-10% koodiga Yhistu.
Tel. 6396 881
www.looduspere.ee
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saama meeldejäävatest sündmustest.
Visioon on meestel olemas.
Lähiajal on plaanis avada 57 kohaline
külalistemaja (15 tuba erineva suurusega) ja saunakompleks ca 20 inimesele. Ehitamisel on ka kämpingud.
2018. aasta juunikuu seisuga saab
Kildul ööbida telkides.
Kildu ratsakeskus-külalistemaja on heaks paigaks, kus pidada
laste sünnipäevasid ning kuhu tulla
oma klassiga ekskursioonile.
Täpsem info kodulehelt:
www.kildu.ee
Priit Toobal kutsub Teid vankrisõidule!

on palju. Regulaarselt toimuvad kohtumisõhtud tuntud inimestega, tantsuõhtud, „Peakokaga kokkama“

üritustesari. Rahvakalendri tähtpäevasid peetakse Kildul alati omamoodi
meeles ning külalised on oodatud osa

Triin Pisuke-Roos
Tartu HLÜ liige

Tartu HLÜ suvepäev Ida-Virumaal
Purtse tuulepargis 25. augustil!
Algamas on ilus suvi. Nagu tavaks on saanud, kohtuvad Tartu HLÜ
liikmed ühel augustikuu päeval mõnes kaunis Eestimaa paigas, et
vaadata tagasi möödunud aastale, arutleda päevakajaliste teemade üle
ning teha tulevikuplaane.
Sellel aastal kohtume 25. augustil kell 12 Purtse tuulepargis
Ida-Virumaal. Saame tuttavaks esimese tuuliku Aaduga, mis on
püstitatud kõigi energiahoiustajate ühise töö läbi. Paljud teist
käisid 14. oktoobril 2017. aastal tuulepargi alaga esimest
korda tutvumas – siis olid seal vaid sügavad augud
maa sees. Nüüd on teil võimalik näha töötavat
tuulikut ning ehk isegi liftiga tuuliku
tippu sõita.

saavutamiseks. Nõmme Koduloohuviliste Koda on seda edukalt tõestanud, sest ära on tehtud palju. Näiteks
on von Glehnide rahulas taastatud
marmorrist, Nikolai von Glehni sünnikodule on paigaldatud dolomiittahvel, Nõmme muusikakoolile on
kingitud pille ja vähekindlustatud
peredele koolivahendeid ning talvekütet. Koos on kergem!
Kuju valmimist saavad toetada kõik huvilised. Pangem siis õlg
alla ühe toreda skulptuuri sünnile!
MTÜ Nõmme 			
Koduloohuviliste Koda
EE152200221066661576
Swedbank
Rohkem infot Koja tegemiste kohta leiate Facebookist.

Dr. Riisalu Hambaravi OÜ
Hambaravi Raplamaal
Tel. 48 94 643

Suvepäeva raames toimub Tartu HLÜ volikogu koosolek, kuhu on
oodatud osalema kõik liikmed.
Et meie päev lõbusam oleks, olete oodatud kaasa võtma oma
muusikainstrumendid.

Transport
Transport suvepäevale on organiseeritud Tartust, Tallinnast ja Narvast.
Transpordisoovist palume registreerumisel teada anda.

Info ja registreerumine
tuuleparki@gmail.com
Tel. 5622 1186

Flakker OÜ
Busside
tellimine ja
reisikorraldus.
Tel. 5562 8118
www.flakker.ee

Taimedel aitab kasvada
Taimeramm – vihmausside läbitöötatud kompost.
100% orgaaniline väetis.
Tel. 503 1118
www.greentop.ee

F&B Drive Buss tuleb kohale Teie
üritusele ja pakub osalejatele
head-paremat! Menüüs külm ja soe
toit, soovi korral ka grillmenüü.
Tel. 5864 0082
FB: F&B Drive

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

