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Riigi ideoloogia = valitsuse plaan
+ rahva täielik toetus sellele
Sügis on peagi käes ja siis
hakatakse ette valmistama
ühte imelist talivilja, mis
valmib 3. märtsil 2019.
aastal, kui toimub XIV
riigikogu korraline valimine.

S

ee vili on uus riigikogu
koosseis. Täna ongi paras
aeg küsida, kas eelmised
kolmteist riigikogu koosseisu on teinud kõik endast oleneva, et
rahval oleks Eesti Vabariigis hea elada ja mida võiks uus neljateistkümnes
riigikogu koosseis veelgi paremaks
teha kui kõik eelmised koosseisud
kokku juba teinud on. Ärge naerge,
see on väga tähtis küsimus. Kui te sellele suudate ära vastata, olete leidnud
elu mõtte!
Alustame sellest, et igaüks
teeb endale isiklikuks tarvitamiseks
nimekirja asjadest, mis on meie riigis eeskujulikult korras, mis korras
ja mis kipub kägistama. Piisab kümnekonnast punktist. Järgnevalt kirjutage nende asjade taha, miks üks või
teine asi on teie arusaama järgi eeskujulikult korras või need ülejäänud
variandid. Nüüd lisage sinna, kes selle
asja korda või vastupidiseks tegi ja
võrrelge parteide valimislubadustega.
Kas mõni partei tahab teie märgatud
ühiskondlike punktidega midagi teha,
näiteks näppida midagi, mis on teie
arvates eeskujulikult korras või vastupidi, ja oletage, miks ta seda teha
tahab.
Erilist tähelepanu tasub pöörata näiliselt kõige ahvatlevamatele
asjadele ehk lubadustele anda raha.
Selge see, et tänases mõttemaailmas

on raha kõige olulisem, sest kui sul
raha ei ole, jäävad maksmata maksud
ja siis võetakse meie oma loodud seaduse alusel sinult ära ka varem soetatud asjad. Kena kombe kohaselt nõutakse sinult, kui sul ei ole raha mõne
arve maksmiseks, veel rohkem raha
ehk viivist. Seega on suurel hulgal inimestel tugev isiklik huvi raha vastu ja
kui keegi seda oma valimislubadustes
pakub, siis ollakse ka nõus tema poolt
hääletama. Ja üleliia ei teeni ju peaaegu keegi. Ega asjata õhanud üks tegelane, et istun siin tööjuures ja mõtlen,
kust raha teenida.
Aga kas keegi mõtleb ka sellele, kust tuleb raha, mida kõrgepalgaliseks kandideerija talle lubab? Ega ei
mõtle ju, eks? Kui ikka Püha Parteijuht kuulutab, et kui nende partei tuleb
võimule, siis tõuseb, näiteks, matusetoetus 10%, arvatakse ju automaatselt,
et küll lubaja ise maksab. Tutki, brat!
Ei maksa ta midagi – sina hääletasid
ja sina ka maksad. Ja pole tähtis, kelle poolt sa hääletasid ja milline tuleb

koalitsioon. Nagu juba ütlesin, on
meie tänases mõttemaailmas kõige
tähtsam raha ja seda nad just teenima
hakkavad. Valijatele, nüüd juba inimressursile, jääb rõõm paarist tõstetud
toetusest, millegi arutult kalli ehitamisest kuhugi ja väline mulje, et nüüd
lõpuks hakkas valitsus rahva heaks
tööle nagu ei kunagi varem.
Jah, loomulikult usutakse, et
„valitsus hakkas rahva heaks tööle ja
nüüd me saame rikkaks“, sest võimule tuli ju rahva tõeline tahe! Usutakse ju, eks? Sellepärast hääletataksegi
ju, eks? Aga võtke see jutumärkides
olev lauseosa ja öelge iseendale kolm
korda valjusti „valitsus hakkas rahva
heaks tööle ja nüüd me saame rikkaks“. Kui ikka veel aru ei saanud,
minge ja öelge seda naabrimehele,
siis saab ehk selgeks. Ja las tema ütleb
teile ka, saab temalegi selgeks.
Mitte ükski „valitsus“ ei
saa midagi teha rahva heaks, siin on
uppuja päästmine puhtalt uppuja enda
asi, sest – „riigil on raha vaja“. Meie

„valitsused“ tegelevad riigi ülemakstud „sanitaarremondiga“, aga suuremat plaani, ideoloogiast rääkimata,
neil rahvale pakkuda ei ole. Selleks on
nende ajud liiga neitsilikud ja tagumik
liiga kallis, et seda oma toolilt tõsta.
Pealegi on meil kohustused oma liitlaste jne ees ja rahval on kohustus neid
täita.
Mida siis teha? Tööd? Kummaline küll, aga millegipärast tundub,
et töö tegemine pole tulutoov tegevus.
Vaata või põllumeest, kes meid kõiki
toidab – talle on toetust vaja, muidu
läheb pankrotti. Aga vanasõna ju kuulutas, et põllumees põline rikas. Tõsi,
teine vanasõna ütles, et põllumees on
saatuse ori. Selge, üks vanasõna oli
enne valimisi ja teine pärast. Nali naljaks, aga nali ongi selleks, et tõde nii
valus ei oleks.
Tööd tuleb teha. Aga mitte
arutult ja ennast tappes, vaid tõhusalt
ja ennast hoides. Ja parem kui mitte
üksinda ja salajas, lootes kiiresti rikastuda, vaid ühiselt ja heade tulemuste

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

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

Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital
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nimel. Ühiselt ja ausalt tehtud töö on
erakordselt viljakas ja rõõmu valmistav. Tööd ei tohi kunagi teha looma
kombel rabades, et kuu lõpus toitev
palk kätte saada ja siis uuesti rabama
hakata, ikka silmaklappidega ja üksi,
iga veeringu nimel. Töö ei ole ju rõõm
teenitud rahast, vaid rõõm tehtust,
mida saab pärandada järeltulevatele
põlvedele, et nemad seda tööd enam
tegema ei peaks, vaid võiks võtta ette
uued ja uhkemad sihid.
Kui nüüd koalitsiooniga segi
klopitud valitsus ühel hetkel teeks rahvale ettepaneku hakata töötama kindla eesmärgi nimel ja kui rahvas seda
eesmärki toetaks, hakkaks ka meie
riik pärast järgmisi valimisi võibolla mõistusepäraselt arenema. Kui
aga üks osa koalitsioonist väidab, et
nende valijad tahtsid neljarealist raudteed, teine osa, et haridus oleks ingliskeelne, kolmas, et tasuta ühistransport
maksaks viis eurot, siis oleme kindlal
kursil ja võime laulupidudel hakata
usinasti esitama matuselaule.

Andro Roos
Ühistegevusliku Noa laeva kapten

Ehitame Eestit!

Tanklakett Krooning
avas uue automaattankla Sauel Tule 50,
Saue linn, Harjumaa
Tartu HLÜ liikmed saavad tankida
soodsamalt! Info: risto@krooning.ee

Tutvu finantsteenuste tingimustega, konsulteeri asjatundjaga!
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Suvepäev on möödas – sügiskonverents tulemas
Tartu HLÜ järjekordne
Suvepäev toimus seekord
Tartu HLÜ Purtse tuulepargis
tuulik Aadu jalamil.

P

aljudel kohaletulnutel jäi
suu sõna otseses mõttes
lahti, sest tuulikut oldi küll
pildi peal nähtud, aga mitte
kunagi oma silmaga ja täies elusuuruses. Tõsi, liftiga Aadu tippu ei lubatud, aga „esikusse“ küll ja sealgi sai
juba aimu, kuidas Aadu töötab. Paljudele oli üllatuseks ka see, et Aadu
ennast ise tuule suuna järgi seab ja et
tema torni mööda, kui keegi selleks
võimeline peaks olema, saaks 100
meetri jooksu maha pidada. Tuuliku
tekitatavast „mürast“ ei tahaks mitte
rääkidagi, sest kui pea 200 kohale tulnud inimest seda tähelegi ei pannud,
siis võib öelda, et seda umbes 400
kõrva jaoks ei olnudki.
Saabumine Suvepäevale toimus mitmes järgus, tuldi ju Eestimaa
mitmest paigast, ja suvepäevaplatsile
mahuti parasjagu ära. Meie „hellitava
Ilmataadi“ kapriiside tarvis oli püstitatud nii oma olemuselt kui mõõtmetelt „viimase peal“ telk ja telki pikadpikad lauad-pingid, et kokkutulnud
ka Ühistu korralisest koosolekust osa
saaksid. Ilmataat piserdas küll pisut,
aga üldiselt suhtus meisse mõistvalt.
Koosoleku avas Ühistu juht Andro
Roos, kes selge häälega luges ette

meie Ühistu auväärse liikme president Arnold Rüütli tervituse Ühistu
liikmetele. President Rüütel on alati
viibinud Ühistu suurematel üritustel,
olgu siis konverentsidel, suvepäevadel või jõulupidudel ning kui ta ise
kohale tulla pole saanud, siis saatnud
tervituse.
Järgnesid ettekanded Andro
Roosilt, Märt Riinerilt ja Erki Pisukeselt, millega ühistuliikmetele anti selge ülevaade aasta jooksul toimunust
ja viidati ka arengutele tulevikus. On
ju sinnasamasse Tartu HLÜ Purtse
tuuleparki kerkimas veel neli tuulikut
ja keegi naljahammas ka küsis, et kas
aasta pärast toimub viis suvepäeva,
igaühel oma tuuliku all, kust siis teistele tervitusi saadetakse, või tehakse
liikuv suvepäev ning ollakse tunnike
iga tuuliku jalamil.
Kohalviibijad tegid ettekannetest kuuldust märkmeid ja mõni oli
ka Tartu HLÜ kodulehelt arvandmed
välja trükkinud. Ehkki ettekanded
olid, nagu Andro Roos ütles, nii lihtsa sõnastusega kui võimalik, olid nii
mõnedki Narva daamid rahulolematud, et nende gümnaasiumiharidus ei
lubanud kõigest nii hästi aru saada
kui nad oleksid soovinud. Väidetavalt niisugust terminoloogiat gümnaasiumis oluliselt ei puudutata. Siit
tuli ka mõte järgmise aasta koosolekuks pisike sõnaraamat koostada, mis
laseks asjadest väiksema vaevaga aru
saada.

Pärast
ettekandeid saabus lõunaaeg, mille täitmise eest hoolitsesid
Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna
naised ja „supimuusikat“ tegi ansambel Kella Kuue Tee, mille saatel
hiljem tantsidagi sai. Telgi ees õues
näidati raadio teel juhitavaid lennukimudeleid ja arvutis toimivaid lennusimulaatoreid. Neid tutvustas Marko

Roolaid, kes muu hulgas ütles, et see
inimene, kes lennusimulaatoris lennuki esimese 15 katsega korralikult
maandada suudab, on eriliselt andekas ja võiks ka lausa päris lendamist
õppima hakata.
Nii jõudis see päev kenasti
õhtusse. Tutvuti näost näkku ja vesteldi silmast silma, saadi uusi tuttavaid ja vahetati ka aadresse. Paljud

Tartu HLÜ Facebooki sõbrad said
kokku ja surusid kätt – kirjasõpradest
said päris sõbrad ja, kui nii võib öelda, ka energiahoiusekaaslased.
Kohtumiseni aasta pärast!

Suvepäeva 			
korraldustoimkond

Ühistulehe lugeja kiri
Tere, hea ühisturahvas! 					
Kirjutan Teie lehe aadressil, aga pole üldse kindel, kas see
mõttekäik Teid ka huvitab. Teisest küljest tahaksin selle
hinge pealt maha saada küll, muidu jääbki piinama.

A

si on selles, et ma ei saa
enam ise ka aru, milles
see asi on. Meediast on
kuulda, näha ja lugeda
kõiksugu ettepanekuid, kuidas meie
elu veel paremaks teha. Ja nii juba
aastakümneid. Ja üks ettepanek, mis
nüüd on õige tihedasti oma nägu näitama hakanud, on, et erastame kõik
riigifirmad, et riik on halb peremees.
Siit tulebki minul hulk küsimusi.
Erastamine tähendab, et
müüme tegusa firma maha ja saadud
raha… anname riigile s.o. halvale
peremehele. Küsin: no kesse nii loll
siis on, et raha halvale peremehele
annab?! Kas keegi siis ei kujuta ette
võimalust, et kui riik on riigifirmale
halb peremees, siis raha ei oska ta
kindlasti hoida. Ja nüüd, pane tähele,
läheb asi eriti jaburaks! Riik on ju siis
ka riigile endale halb peremees ehk
me oleme rahvana endale halva riigi
teinud!? Ja mis me nüüd siis peame
tegema?
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Aga erastamise kohta – ega
vastust polegi vaja, jälgi meediat ja
pane aina nimesid kirja, et kes jälle
selle „hea“ mõttega välja tuleb. Ja
kohe tahaks küsida, et mis see halb
peremees, riik, saadud rahaga siis
teeb? Kas sõidab välismaale puhkama või lööb muul viisil laiaks? Halb
peremees ju, usaldada ei või.
Edasi tahan küsida: kellele
need riigifirmad siis erastatakse, kas
Eesti inimestele või võõrastele? Kui
võõrastele, kas siis rahvas ka oma
sõna võiks sekka öelda, et ärge müüge meie riiki jupp haaval maha või
erastatakse nii, et riigisaladus ei luba
seda öeldagi? Teine pool sellest tähtsast küsimusest on, et mitu inimest
on Eestis üldse võimelised riigifirmat
enesele erastama? Või tehakse jälle
mõni „Petlema tädi seaduse“ poolvend kolmeks päevaks tegutsema
ja siis peidetakse sellesama seaduse
muutmise seadusega EV Seaduste
Riigisaladusega Kaetud Kalmistule?

Villa Medica kliinik Pärnus
Kirurgia, teraapiad, iluteenused

Tepaski Mets ja Põld OÜ
Küttepuude müük ja kohalevedu
Võrumaal, Põlvamaal, Tartumaal

Tel. 442 7121, 552 7131
info@villamedica.com
www.villamedica.com

Tel. 5690 3973
hanzx@hot.ee

Oleme ausad või naiivsed, kui keegi
erastab endale Eesti Energia, siis saadakse ju teada, kui palju tal selle üheainsa inimpõlve jooksul kõhu kõrvalt
on õnnestunud kokku hoida.
Kolmas küsimus on selles, et kui riik on halb peremees ja
tal pole tegelikult firmasid vaja, siis
kas nendel firmadel pärast erastamist
seda riiki enam vaja on? Endise Eesti
Hiigelfirma töötajad võtavad selle firma kodakondsuse, käivad firma polikliinikus, kasutavad firma sidevõrkusid, ostavad süüa firma kauplustest…
Erastatava firmaga tuleb ju igavene
lahmakas maad kaasa, seega ruumi
on. Võib ju ka riigi metsa ära erastada ja mere kuni neutraalveteni… Ja
vaadake, kui palju raha siis halb peremees saaks!
Aga Teile, hea ühisturahvas,
soovin edu ja pikka iga! Teie ehitate
ju enda ja oma laste tarbeks midagi
üles, mida see hullunud „riik“ ära
erastada ei saa.
Olge tublid!
Autori soovil tema nime ei avaldata

Saksaveski Majand OÜ
Metsaistikud ja haljastuspuud
www.saksaveski.ee
Tel. 503 5771

Soojuspumbad sh. õhksoojuspumbad ja õhk-vesi soojuspumbad
Müük, paigaldus, hooldus ja
remont. Fujitsu, Mitsubishi,
Nordcel, AlpicAir
Tel. 5624 3687
thermo.heart@hotmail.com

Kogenud õpetaja annab Tartus
inglise keele tunde algtasemel
Tel. 554 4516
mall.kristjuhan@gmail.com
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Tulemas: VIII Ühistukonverents ja Tartu HLÜ Jõulupeod
Tulemas on Akadeemilise
Ühistegevuse Seltsi VIII
Ühistukonverents ja Tartu
HLÜ jõuluõhtusöögid.

O

leme tõepoolest korraldanud oma konverentse nüüd
juba seitse korda ehk seitse aastat järjest ja käes on
kaheksas kord. Ja taas käsitleme küsimusi, mis puudutavad meie igapäevaelu, on nagu liivaterad kinga sees
ja tihtipeale me ei märkagi neid, sest
oleme harjunud. Sellepärast olemegi
korraldanud Ühistukonverentse.
Selle aasta Ühistukonverents tuleb Jõgeval Jõgeva Kultuurimajas 3. novembril ja loomulikult
ootame sinna eelkõige kohalikku
rahvast. Kindlasti on kohal ka korraldav tuumik ning aktiivsemad liikmed, kes on osalenud ka eelmistel
konverentsidel.
Mis on konverents? Konverents on kooskäimise vorm, millega
võidakse harjuda ja mille sisule ei
pööra enam keegi erilist tähelepanu. Väga lihtne on tulla kõnepulti ja
paberilt maha lugeda suuri lauseid,
mis ülistavad riiki, ühistegevust, eestlane olemist ja mis on harjumuspäraselt igav-ilusad. Neid kuulatakse haigutust varjates, aplodeeritakse loiult
ja unustatakse. Ja ka sellest sünnib
harjumus – publik ei üritagi kuulata
tähelepanelikult, midagi meelde jätta
või millelegi reageerida.

Ühistukonverentsidel püüame eeltoodud vigadest üle olla ning
arutleda teemadel, mis on meie jaoks
eluliselt tähtsad. Oma VIII Ühistukonverentsil püüame sügavuti võtta
vaatluse alla rahvuse väsimise ja talle
uue elujõu andmise. Rahvas ei väsi ju
pelgalt temale pandud koormistest,
mida rahva loodud riik oma huvides rahva kaela peale paneb. Rahvas väsib ka riigist endast, muutub

hingeliselt ükskõikseks, ei viitsi
enam mõelda ning taandab kõik oma
hädad rahale. Ent mõistust, loovust,
vaimuerksust ja tarkust raha eest
ei osta, on vaja veel midagi. Ja just
neid väsinud rahva suhteid väsinud
riigiga, mis loodab, et kaitseb NATO,
toidab Euroopa Liit ja meie oleme
kui s…tükk pilpal, mille ainus koormus on maksude maksmine ja enda
üle uhke olemine. See kõik tahab

President Arnold Rüütli tervitus
President Arnold Rüütli tervitus Tartu HLÜ suvepäevalistele
25.08.2018 Purtse tuulepargis

A

ustatud suvepäevalised!
Tänan Tartu Hoiu-laenuühistut kutse eest osaleda siin suvepäeval. Olles
koos teiega ühise Ühistu liige, on mul au tervitada kõiki
kohalolijaid.
Hea meel on märgata Tartu
Hoiu-laenuühistu stabiilset arengut,
head perspektiivitunnetust ja hetkeolukordade tajumist. Olgu siin üheks
näiteks raskustest hoolimata ka suundumus Eesti mõistes uudsele energiatootmisviisile, mille esimest näidist –
tuulik Aadut – me täna näemegi.
Olen ka oma varasemates
pöördumistes väljendanud vankumatut
toetust ühistulistele liikumistele ja Tartu Hoiu-laenuühistu on kindlasti üks
tunnustusväärsemaid.
20. augustil täitus 27 aastat
meie taasiseseisvumisest, tänu millele
on saanud ka võimalikuks ühistulised
liikumised vormis nagu me neid täna
näeme. Kasutagem siis neid võimalusi oskuslikult ja energiliselt, sest koos
oleme tugevad!

Soovin suvepäevalistele jätkuvat ühtekuuluvustunnet, vastastikku
hoolivust ja abivalmidust ning sellele
päevale samuti olulist – ilusat päikeselist ilma. Ja isegi kui päike sellel päeval pilve tagant välja ei tule, olgu päike
meie kõigi südames, kes me tänasel
päeval siia kogunenud oleme.

lahtiharutamist enne kui hilja.
Eelmise aasta Ühistukonverentsil vaatasime Paistu Teatritrupi
etendust „Mamma“. Ühest küljest oli
see kui tuppa tunginud tänavamüra,
teisest küljest võis ahastuses taevani
karjuda: „Kas me tõesti oleme sellega harjunud? Kas me lepime sellega?
Kes viis meie mälu ja mõistuse?“ Ja
ega seda teemat pärast vaheaega keegi õieti julgenudki käsitleda. Kellel ei

olnud oma seisukohta, kes arvas, et
niisugustest asjadest ei ole kombeks
rääkida. „Ei ole kombeks rääkida“ on
nii nõukaaegsest argusest kui tänasest
„positiivne olemisest“ tingitud vaimne nihe. Saagem terveks!
Ka VIII Ühistukonverents
toimub kahes osas, kus esimeses osas
on ettekanded olulistel teemadel ning
teises vaba mikrofon. Loomulikult
lõpetab konverentsi kokkuvõttev
sõnavõtt, mis sedastab hetkeolukorra
ja näitab sõrmega, kuhu poole edasi
tuleb minna.
Täpsemalt kuulutame VIII
Ühistukonverentsist oktoobris. Ettekujutuse ürituse ettekannetest annavad audiosalvestused Nõmme Raadios ja videosalvestused You Tube’is.
Tulemas on ka Tartu HLÜ traditsioonilised jõuluõhtusöögid 12. detsembril Narvas, 13. detsembril Tallinnas ja
14. detsembril Tartus. Need üritused
on kokku saamiseks vabamas vormis, et pärast sümboolset töö-aastat
natuke „auru välja lasta“, omavahel
suhelda ja sidemeid sõlmida. Nii
nagu alati kuulutatakse nendest üritustest Tartu HLÜ meediakanalites
ja piiratud kohtade arvu tõttu peab
registreerimine toimuma käbedasti.
Loodame, et selle aasta jõulud tulevad valged!

Tartu HLÜ juhatus

Ühistu liige arendab välja
2019. aasta kevadel kerkib Saue valda Ääsmäe uude keskusesse A-energiaklassiga 6-boksiline ridaelamu, mida arendab Ühistu liige Green Vironia OÜ.
Lisainfo:
Ühistu meediakanalid
Mart Vihmand, tel. 5351 1080, mart.vihmand@gmail.com

Arnold Rüütel
Tartu HLÜ liige

Kontsert
Liiklus- ja
sõiduõpe
Zebra Autokool
Tel. 5340 4464
www.autokoolzebra.eu

Tuuleküünal - puidust valmistatud õueküünal tuulise ilmaga
põletamiseks. Annab hubase
olemise ja valgust pimedatesse
sügisõhtutesse.
Tel. 525 5607 info@woodbright.eu
www.woodbright.eu

Toominga talu müügilett Tartu
Turuhoones
Pähklid, küüslauk, mugulsibul,
kohalik tomat, linaõli, linajahu,
mädarõigas, Linnu talu kanamunad. Tel. 5593 6091

Maakler Mare Illisson
Võtan müüki Teie suvila
Tallinnas ja Tallinna ümbruses.
Pakkuge julgesti!
Tel. 501 9544
mare462@gmail.com

Weekend Guitar Trio
11. oktoobril kl 19:00
Atla mõisa valges saalis
Pilet 10.Avatud ka Atla Mõisa kohvik ja
Mõisakeraamika pood
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Riigikogu valimised on ukse ees,
aeg oleks eraldada sõklad teradest!
Minult on küsitud nii otse
kui meilitsi, kas kavatsen
kandideerida järgmistel
valimistel.

N

õmme Raadio „Lõunatundide“ salvestuste järele Facebook’is on kirjutatud, et ma peaksin olema
majandusminister. See kõik on väga
armas ja liigutav, tõstab eneseteadvust ja teeb rõõmu mõttega, et vist
mõned ikka kuulavad ja saavad jutust
arugi.
Nagu niisugusest jutu algusest aimata võite, peab siin üks suur
„aga“ peidus olema ja ongi. Mis teeb
loo eriti põnevaks on see, et täna on
„aga“ hoopis teises kohas.
Kujutage endale ette, et käib
pikaleveninud kaevikusõda, kus ühel
pool rindejoont olevad võitlejad on
paremini varustatud, neid vahetatakse välja, neil on vastase poolele sisse imbunud agendid, nad raiskavad
moona, aga rinne ei liigu, sest teisel
pool oskavad samuti mõned kutid
sõdida ja vaatamata moona vähesusele rinnet kinni hoida. Ja nüüd tehakse ühele kutile ettepanek, et sa mine
õige teisele poolele üle, aga te meile
siis näitaksite! Ja just selle kivi all
ongi vähk peidus!
Täna kandideerib riigikogusse tuntud kitarrist. Mida ta teeb,
kui õhtul peaks olema kontsert, aga

fraktsioon nõuab teda Toompeale
ööistungile? Kas jätab kontserdi ära
ja petab oma publikut ja bändi? Või
veab fraktsiooni alt? Kõige hullem on
see, et tema mängutase ilmselt kannatab, aga tema kui distsiplineeritud
parteiliikme head omadused ei kasva.
Ja veel: kas oskus hästi laulda, palli mängida, kõva häält teha või lihtsalt teistest pikem-paksem olla tagab
inimesele tipptaseme ministrina?

Ullikeste hääled valimistel küll, aga
– pillimehest oleme ilma ja minister
osutub lolliks.
Vaatame mõnda näidet.
Mida teeb või peaks tegema majandusminister? Ilmselt igatahes mitte
määrama, kuidas, kus ja millele peavad inimesed oma raha kulutama.
Riigi majanduse suunaja ülesanne
näikse olevat poliitiline. Arvan, et
välispoliitika suunal tuleb kasvõi

Tere, olen Julia Borissenko
Iga kord, kui ma sõitsin mööda tuulegeneraatoreist ja
nägin läbi hommikuse udu nende aeglaselt pöörlevaid
tiivikuid, ärkas minus unistus olla ka ise tegev selles
kõrgtehnoloogilises ettevõtmises, mis peale otsese
kasu toomise kaitseb ka meie keskkonda ning parandab
inimeste elukvaliteeti.

M

öödunud suvi tõigi
minu ellu suured muudatused. Juunis sai
minust Tartu HLÜ Narva esinduse juhataja. Minu karjäärile tähendab see uut huvitavat väljakutset, tänu millele saan areneda ka
erialaliselt.
Olen lõpetanud Majanduse
ja Juhtimise Instituudi „ECOMEN“
majandusteaduskonna ning Peterburi
Riikliku Inseneri- ja Majandusülikooli („ИНЖЭКОН“) juhtimisteaduskonna, hiljem töötanud raamatupidajana mitmetes Eesti ettevõtetes.
Ja nüüd olen ma uusimaid
tehnoloogiaid arendava Tartu HLÜ
koosseisus ning saan aidata muuta elu meie riigis paremaks, toetada

ettevõtjaid, kellele suurpangad on
pööranud selja. Aitan tagada inimestele stabiilse sissetuleku, mis on meie
kiirestimuutuval ajal eriti oluline.
Olen selle üle sisimas uhke,
minu jaoks on see suur au.
Suheldes Ida-Virumaa elanikega olen märganud, et siinkandis
ei teata meie Ühistut kuigi hästi, kuid
samas hoiustavad inimesed meelsasti
ning on koostööaltid. Seega, Ühistut
on vaja, kuid informatsiooni selle
kohta, kuidas hoiustada ning kuidas
nende raha kasvamiseks töötab, on
veel vähevõitu. Ei teata täpselt meie
arengusuundi ja meie usaldusväärsuse tagatisi.
Siit nähtub, et minu kui
Tartu HLÜ Narva esinduse juhataja

Tegelete millegi põnevaga?
Andke meile ka teada!

www.afotar.ee
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FB-s ja YouTube´is:
Triin ja Kadri toimetavad

esmane ülesanne on leida tee, kuidas
Narva ja kogu Ida-Virumaa elanikud
saaksid rohkem teada meie Ühistust,
hakkaksid Ühistut usaldama ning
ühistuliikmete arv oleks tõusuteel.
Loomulikult annan ma head nõu kõigile, kes soovivad investeerida oma
raha, et see tagaks neile kindlustatud sissetuleku ning pakkuda individuaalset finantsteenuste programmi.

Julia Borissenko
Tartu HLÜ Narva kontori juhataja

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Müün mett, jae- ja
hulgimüük
Tel. 503 1774
jaan.eensaar@gmail.com

üritada teha nii, et meie rahval poleks
mitte ainult kõht täis ja katus pea
kohal, vaid et rahvas oleks ka pestud-kustud-kammitud. Ja sisepoliitiliselt tuleb, ja see käib mitte ainult
majandusministri kohta, anda rahvale
nii suur aateline veendumus, et isegi
riigivõlaga tullakse toime.
Meil räägitakse tihti ja kõva
häälega majanduskasvust ja keskmise palga tõusust, veidi vaiksemalt
ka hinnatõusust. Aga mis siis õieti
muutub? Istusin kord mere ääres ja
vaatasin, kuidas laine loksutas paati.
Võrdlesin seda igasuguste kasvude
ja tõusudega. Võiks ju rõhutada, et
paadi nina tõusis seekord vägevasti, keskkoht samuti. Vaikselt võiks
mainida ka, et paadi tagumine osagi
tõusis. Noh ja..? Lihtsam oleks olnud
öelda, et laine loksutab paati ja paat
ise jääb ikka paadiks. Nii on ka ühiskonnaga – tegelikult ei muutu midagi,
aga alati võib leida midagi, mis justnagu muutuks ja siis võib selle muutuse meedias hiigelsuureks puhuda.
Ka ühiskond allub lihtsatele loodusseadustele, tõusudele ja mõõnadele.
Nüüd üks küsimus. Kas te
oskate öelda, kes peaks tegelikult
kandideerima riigikogusse, et ühiskonnas ka midagi muutuks? Jah,
õigus, need, kes teavad, mida ja kuidas muuta, et rahval oleks parem.
Aga neid rahvas ju ei vali, sest nad ei
hüppa, laula ega löö isegi laadaplatsil
trummi. Ja kui isegi keegi helgem pea
parlamenti valitaks – küll parteiline
distsipliin, tärkavad isiklikud huvid
ja fraktsiooni arvamus ta õige ruttu
maatasa teevad.
Mu jutt jätab pessimistliku
mulje, eks? Aga sama moodi võib
mõelda ja öelda iga sõdur, kellelt

küsitakse, kas sa tahad minna vaenlase turmtule alla. Keegi ju ei taha, kõigile meeldib rohkem konutada tagalas, veel parem moonalao lähedal, et
oma kõtukene oleks täis ja koju saaks
saata haaravaid kirju kangelaslikust
võitlusest. Lisaks, kui hoolega kursustel käia, võib ju ka kindralipagunid „välja teenida“.
Mida tahan öelda? Tahan
öelda seda, et sõdur läheb sõtta siis,
kui ta teab, mille eest võitleb, mida
kaitseb. Sama lugu on kandideerimisega. Ka kandideerida võib ainult
siis, kui tead, mille eest võitled ja kes
on sinu selja taga.
Senikandideerinutele ja ka
pukki saanutele esitaksin lõpetuseks
kaks lihtsat küsimust. Kui suur oli
meie riigivõlg siis, kui laulev revolutsioon läbi sai ja dirigent väsinult,
kuid rahulolevalt dirigendikepi puldile asetas? Kas see võlg oli negatiivne,
null või positiivne? Mida me järeldame riigi juhtimise kohta, lähtudes
tänase kogu riigivõla suurusest?

Harry Raudvere
Ühistuenergia eestvõitleja

Meie raadiosaade - Ühistusaade - on Nõmme Raadios eetris esmaspäeviti kell 14.00, kordused neljapäeviti kell 11.00 ja laupäeviti kell
16.00
Tallinnas ja Harjumaal 99,3 MHz
internetis: www.nommeraadio.ee
Saated on järelkuulatavad Nõmme Raadio kodulehel
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