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TARTU HOIU-LAENUÜHISTU JA EESTI ÜHISTEGEVUS 110!
2012. aasta on juubeliaasta
nii Tartu Hoiu-laenuühistule
kui ka Eesti ühistegevusele.
Lisaks on ÜRO nimetanud
käesoleva aasta rahvusvaheliseks
ühistegevusaastaks,
millega
soovitakse
juhtida
inimeste
tähelepanu ühistegevuse rollile
ning võimalustele. Ühenduses
on jõud ning selle mõistuslik
rakendamine teeb meid vabaks!
Järgnevalt on lugemiseks Jaan
Tõnissoni ülestähendusi ühistu
25. sünnipäevaks 1927. aastal
väljaantud juubelialbumist ning
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
esimehe dotsent Jaan Leetsari
mõtteid ühistegevuse tähtsusest
ühiskonna elu korraldamisel.
Palju õnne sünnipäevaks
meile kõigile!

Meenutusi ühistu
asutamisest

Eesti Põllumeeste Seltsi
koosolekul 3. detsembril 1901
„Vanemuises“ esineb laenuühingu
asutamist ettevalmistav komisjon
seletusega, et tema arvamist mööda
tuleb ühingu põhikiri võimalikult
pea
valitsusele
kinnitamiseks
saata. Otsustatakse asutada laenuhoiuühing. See kannab nime:
Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisus.
Liikmeteks võivad olla Tartu Eesti
Põllumeeste Seltsi liikmed ja
väljaspoolt need, kes Põllumeeste
Seltsi heaks ühekordselt 1 rubla
maksavad. Laenu- ja Hoiu-Ühisuse
põhikapitaliks otsustati Seltsi poolt
lubada 100 rubla.
24. märtsist kuni 26. maini
1901. a. viibisin mina välismaal. Mul
avanes võimalus tutvuneda Austria,
Tshehi, Saksamaa, Helveetsia ja
Itaalia ühistegevusega. Kõigelt poolt
ühtlasi veel väärtuslikku ühistegelist
kirjandust ja juhatuskirju kaasa
tuues oli mul nüüd võimalus
ühistegevuse üldisi põhimõtteid,
kui ka üksikute ühistegevuseharude
korralduse aluseid palju suurema
selguse ja kindlusega käsitleda kui
see võimalik oleks olnud ainult
kirjanduse kaudu omandatud teadmiste abil.
Mitme
maa
juhtivate
ühistegelaste mõtteid ja oma
muljeid kokku võttes tuli juba
alguses tähendada, et ühistegevuse
edenemiseks on kõige rohkem
kolme asja tarvis: esiteks – rahva
arusaamist, et ühistegevus on tarvilik
ja tulus; teiseks – ausameelseid
isikuid, kes rahva usalduse võitnud
ja eriti põllumeeste ühistegevuse
edenemiseks omakasu püüdmata
tõsiselt tööle asuvad, ja kolmandaks

Ühistud ehitavad parema maailma

Sellise tunnuslausega algas
ÜRO 2009. aastal resolutsiooniga
nr
64/136
rahvusvaheliseks
ühistute
aastaks
kuulutatud
aasta 2012. Käesoleva artikli
eesmärgiks ongi mõtiskleda koos
lugejaga selle üle, miks maailma
suurim ja võimsaim ühistuline
esindusorganisatsioon nii käitus.

Ühistegevuse aasta põhjustest
Põhjused leiamegi ÜRO
resolutsioonidest 64/136 ja 65/184.
Nendest selgub, et ÜRO on juba
1992. aastast alates pööranud suurt
tähelepanu ühistute rollile riikide
sotsiaalses arengus. ÜRO seisukohalt
tagavad
erinevates
vormides
ühistud kõikidele elanikegruppidele
(naised, noored, vanurid, invaliidid,
nimirahvused) majandusliku ja
sotsiaalse arengu ning heaolu.
Eeskätt ühistutes nähakse seda
jõudu, mis suudab maailma rahvaste
jaoks paremaks teha ja pakkuda
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus Jaan Leetsariga pärast 33. Ühistusaate tõsiseltvõetavaid alternatiive vohavale multikultuursusele ja kriisides
salvestamist.
vaevlevale kapitalismiks nime– sündsat korraldust, mille järgi 1902. a., kus hoiusummade pealt tatavale pangandusdiktaadile.
Eespoolnimetatud
resohakatakse inimesi ühistegevusele makstav protsent määrati kindlaks
kokku liitma. Ei saa mitte 5% peale, laenude pealt võetav lutsioonidega anti ÜRO liikmestunnistamata jätta, et senise õhutuse protsent aga 7% peale. Ühisuse riikidele valitsustele (sh ka Eesti)
ja selgitustöö tulemused mitte väga asjaajajaks valiti Riia politehnikumi tõsiseid soovitusi ja ülesandeid
julgustavad ei olnud.
kaubandusteaduskonna
lõpetaja rahvusvahelise ühistute aasta korNüüd 26 aasta järele võin E. Aule, kes tööle asus 25-rublase raldamiseks ja ühistute arengu
rahuldusega konstateerida, et noore kuupalgaga. Et kulusid kokku hoida, toetamiseks pikemaks perspekühistegelase julge veendumus on maksis sellest summast poole Eesti tiiviks.
täiel määral tõeks saanud. Ja veel Põllumeeste Selts. Selle eest võttis
praegu tohiksid minu tollekordsete cand. Aule oma peale ka Põllumeeste Valitsustelt nõutavad sammud
Liikmesriike kutsuti üles
seletuste lõpulaused vastukõla Seltsi asjaajamise. Asupaigaks oli
äratada iga ühistegelase südames: Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisusel tuba vaatama üle ühistute tegevust
seadusandlikud
„Ühistegevus on inimsoo kultuurloos „Karskuse Sõbra“ ruumides Raatuse reguleerivad
aktid eesmärgiga luua ühistutele
üks suurematest salavõimudest. Kus tänava ja Henningi platsi nurgal.
võrdsed
tingimused
teda targu katsutakse tööle kutsuda,
Olgu lühidalt tähendatud, vähemalt
teiste
äriühingutega.
Ilmselt
oleks
seal teeb tema imet. Kes ühistegevuse et Ühisus algas tegevust küll õige
mõtte täit tähendust tunneb, see saab väikestes piirides. Esialgu puudus vaja selles valguses ka Eestis üle
kõike oma jõudu seks tarvitama, et laiemais ringkondades usaldus vaadata mitmed seadusandlikud
(tulundusühistu
seadus,
õigetele juhtmõtetele, mille järele ettevõtte kindluse vastu. Raha aktid
seadus,
tuleb ühistegevust korraldada, rahva hoiuletoojaid oli vähe. Laenuvõtjaid hoiu-laenuühistu
kindlustusseadus, tulumaksuseadus,
keskele teed valmistada. Kes seda aga küllalt.
teeb, võidab tulevate põlvede tänu.“
Nii pidid liikmed, kes äriseadustik jt), mille hetkel kehtivad
Viimaks 24. oktoobril Ühisusele ligemal seisid, oma redaktsioonid seavad ühistud teiste
1901. a. jõuab Tartu Eesti Laenu ja tuttavatelt raha kokku ajama, et äriühingutega, iseäranis pankadega,
Hoiu-Ühisuse põhikiri kinnitatult lubatud laenusid välja anda, kuni võrreldes ebavõrdsesse situatsiooni.
rahaministeeriumist kohale.
summasid jälle sisse tuli. Iseäranis Näiteks lausa paradoksaalne on
Ühisuse avamiskoosolek pidi tulihingeline Otto Oberman, kes olukord Eestis panganduses, kus
omanike
valduses
kutsutakse kokku 6. detsembriks mäletavasti oli revisjoni-komisjoni välismaiste
1901. a. 22 liikmest ilmub aga liikmeks, ja teised, nii mõnigi kord olevate kommertspankade klientide
ainult 2. Uus avamiskoosolek tuttavailt ajutiselt kapitali muretsema, hoiuste intressid pole maksustatud
määratakse 17. (31.) märtsiks 1902. et Ühisus saaks takistamatult oma tulumaksuga, kuid kodumaa huvides
tegutsevate
hoiu-laenuühistute
a. „Vanemuisesse“. Ilmub 13 liiget. „rahaoperatsioone“ läbi viia.
Igaüks maksab 100-rublalisest
Kuid asi läks. Ja läks hoiuseintressid on tulumaksustatud.
Hullem on olukord kindlustuses.
osamaksust sisse 5 rubla. Võetakse paremini, kui paljud julgesid loota.
Viimase 20 aasta jooksul ei ole
vastu 6 uut liiget. Osamaksu tuleb
Eesti valitsused tahtnud seadustada
kokku 65 rubla.
ühistuliste
kindlustusseltside
Tegevusse astus
Eesti Jaan Tõnisson
Laenu- ja Hoiu-Ühisus alles teise Tartu Hoiu-laenuühistu esimene asutamist ja tegevust. Riigi
kehtestatud
sundkindlusmakseid
asutamiskoosolekuga 22. juulil nõukogu esimees

kasseerivad
sisse
välismaised
kindlustusfirmad, mis teenivad meie
rahva arvel kasumeid ja viivad need
riigist välja.
Valitsustel soovitati koostöös ühistuliste organisatsioonidega
välja
töötada
eriprogrammid
ühistute potentsiaali tõstmiseks, sh
tähtsustada ühistute organisatsioone,
juhtimist, finantseerimist ja liikmete
osalust ühistutes. Erilist tähelepanu
juhtis ÜRO põllumajandusliku
ühistegevuse tähtsustamisele ja
elanikkonna
toiduainetega
varustamisele
tarbijate
ühistute
vahendusel. Juba aastaid tagasi
koostas Eesti Ühistegeline Liit
maamajandusliku
ühistegevuse
arengu programmi projekti ja tegi
ettepaneku valitsusele see riiklikul
tasemel vastu võtta. Seda seni
tehtud ei ole ja paistab, et ka nüüd,
rahvusvahelise ühistute aasta puhul,
ei pööra valitsus sellele mingit
tähelepanu.
Eraldi juhitakse valitsuste
tähelepanu vajadusele arendada
ühistupangandust. Just ühistupangad
ja hoiu-laenuühistud on suutnud
majanduskriisidega paremini toime tulla ja säästnud inimesi finantskataklüsmidest.
Peetakse
silmas, et ühistuliste rahaasutuste
kaudu
kontrollivad
liikmed
ise oma raharinglust ja saavad
vajaliku juurdepääsu vabadele
finantsvahenditele. Mida on meie
valitsused teinud? Selle asemel, et
arendada Eesti kodanikele kuuluvat
ühistupangandust, on tehtud eelistusi
välismaistele kommertspankadele,
mis viivad Eesti rahva arvel teenitud
kasumi ja muud rahalised vahendid
välismaale juba eriti suures ulatuses.
Ühistegevuspäeva tähistamisest ja
rahvuslikest komiteedest
Lisaks soovitati liikmesriikide valitsustel koos ühistuliste
organisatsioonidega tähistada igal
aastal, juulikuu esimesel laupäeval,
rahvusvahelist ühistegevuse päeva,
mille kohta võttis ÜRO vastu
resolutsioon nr. 47/90.
ÜRO 2010 a lisaresolutsiooniga nr 65/184 soovitati
liikmesriikide valitsustel kaasa-ta
rahvuslike
ühistegevusorganisatsioonide esindajaid oma ÜRO
delegatsioonide koosseisu. Samuti
peeti vajalikuks, et liikmesriikide
valitsused moodustavad 2012.
ühistute aasta läbiviimiseks ja
korraldamiseks rahvuslikud komiteed ning korraldavad koos rahvuslike ühistuliste organisatsioonidega
seminare, konverentse ja muid
elanikkonna
seas
ühistegevust
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Ühistuleht
propageerivad üritusi
finantseerivad neid.

ning

ka kalduvaid äriettevõtteid. Kui Soomes
korraldatud
rahvusvahelistest
ühistegevusalastest konverentsidest
Ühistegevust on tarvis jõuliselt
ja Soome ühistegelaste suurüritustest
arendada
võtavad osa ministrid ning sisukaid
Kui ÜRO resolutsioonide ja toetavaid tervitusi saadavad
valguses hinnata Eesti valitsuse Soome Vabariigi presidendid Tarja
tegevust, siis tuleb kahjuks nentida, Halonen ja Sauli Niinisto, siis on
et võrreldes Soomega väärtustatakse vahe kahe riigi täiesti erinevas
meil eeskätt rahvusvahelist finants- ühistutesse ilmne. Loomulikult on
kapitalismi ja monopoolsusele riikide valitsuste moraalne toetus

Bilanss
31.12.2011

494
218142
128808
89334
1192335
656827
6919
528589
-3044
-3044

231
183567
95367
88200
1059768
561343
2538
495887
-3044
-3044

147175
2469

147116
2422

144706
115606
29100
25586
10509

144694
115594
29100
24228
10598

12. AKTIVA (VARAD) KOKKU

1591197

1422464

PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL)
3. Võlgnevused klientidele
    3.4 Võlgnevused muudele äriühingutele
        3.4.2 Tähtajalised hoiused
    3.5 Võlgnevused mittetulundusühingutele
        3.5.2 Tähtajalised hoiused
    3.6 Võlgnevused eraisikutele
        3.6.2 Tähtajalised hoiused
4. Sihtotstarbeline laenuressurss
5. Väärtpaberikohustused
    5.3 Muud väärtpaberikohustused
6. Muud kohustused
10 KOHUSTUSED KOKKU
11. Osakapital
        Registreeritud osakapital
        Registreerimata osakapital
13. Kohustuslik reservkapital
15. Eelmiste aastate jaotamata kasum/
kahjum
16. Majandusaasta kasum/kahjum
18. OMAKAPITAL KOKKU

1252751
91196
91196
16836
16836
1144719
1144719
163551
6503
6503
-1673
1421132
160503
160000
503
4473
5078

1078561
19505
19505
16575
16575
1042481
1042481
168236
6503
6503
-693
1252607
160306
160000
306
4473
87

11
170065

4991
169857

19. PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL) KOKKU

1591197

1422464

  Hoiu-laenuühistu liikmete arv

350

282

Volinike koosolek ja ühistu
sünnipäeva tähistamine

1. juunil 2012 kell 17.00
toimub Tartus aadressil Raekoja
plats 20 Tartu Hoiu-laenuühistu
volikogu koosolek. Päevakorras on
ühistu 2011. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine. Koosolekule

2

liitto, Prisma jaekauban-duskett,
lihaühistu LSO jt.
Oleme
Akadeemilises
Ühistegevuses
Seltsis
neid
ÜRO resolutsioone arutanud ja
korraldanud ka Eesti Maaülikooli
aulas 1. veebruaril 2012 ühistegevuse
ümarlaua.
Metsandusühistud
korraldasid
15.
märtsil
rahvusvahelise
ühistegevusaasta
puhul samuti ühistegevuskonve-

rentsi. Plaanis on sel aastal korraldada
veel mõned ühistegevusalased
üritused.
Kutsume
Ühistulehe
lugejaid
aktiivselt
osalema
ühistegevuses ning ühistegeliku
mõtte levitamisel ühiskonnas.
Jaan Leetsar
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
juhatuse esimees

Kasumiaruanne
31.03.2012

AKTIVA (VARAD)
1. Sularaha
3. Nõuded krediidiasutustele
    3.1 Nõudmiseni hoiused
    3.3 Muud nõuded
4. Nõuded klientidele
    4.2 Laenud muudele äriühingutele
    4.3 Laenud mittetulundusühingutele
    4.4 Laenud eraisikutele
5. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (miinus)
    5.2 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
klientidelt
6. Väärtpaberid
6.1 Võlakirjad ja muud fikseeritud
tulumääraga väärtpaberid
    6.2 Aktsiad ja osad
        6.2.1 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
        6.2.2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad
7. Immateriaalne põhivara
8. Materiaalne põhivara

Teated

ühistegevusele väga tähtis. Soomes
on üheksa inimest kümnest seotud
mõne ühistuga. Ühistegevuses
domineerivad ühistud, mis on
hõivanud Soome toidukaupade
turust
50–95
%.
Soome
tarbijateühistute turuosa ületab 45%,
meie tarbijateühistutel on see ainult
20%. Soome ühistutel on olnud jaksu
teha ilma ka Eesti turul – tuntumad
tegijad on meil Valio, Atria, Metsä-

on oodatud kõik ühistu liikmed,
olenemata sellest, kas nad kuuluvad
volikogusse või mitte. Volikogus
omavad hääleõigust kõik volikogu
liikmed, ülejäänud liikmed osalevad
sõnaõigusega. Majandusaasta aruandega on täismahus võimalik tutvuda
Tartu Hoiu-laenuühistu kontorites ja
koduleheküljel rubriigi „Ettevõttest
– Majandusnäitajad“ all.
Pärast volikogu koosolekut

31.03.2012
1. Intressitulu
40901
    1.1 Laenudelt
40589
    1.2 Hoiustelt
312
2. Intressikulu
23030
    2.1 Laenudelt
2954
    2.3 Tähtajalistelt ja säästuhoiustelt
20076
3. Netokasum/-kahjum intressidelt (+/-)
17871
5. Teenustasutulu
414
6. Teenustasukulu
2421
7. Netokasum/-kahjum finantstehingutelt (+/-)
-1695
8. Administratiivkulud
13570
    8.1 Palgakulu
10178
    8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse
3392
9. Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara -588
väärtuse muutus (+/-)
    9.2 Kahjum/kulu
588
16. Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-)
11
18. Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-)
11

2011. aasta
100623
99716
907
62600
8316
54284
38023
10599
43964
22887
19031
14160
4871
-3523
3523
4991
4991

2011. aasta tegevusaruanne
Ülevaade organisatsioonist
Tartu
Hoiu-laenuühistu
on ühistuline finantseerimisasutus,
mis
pakub
oma
liikmetele
finantsteenuseid.
Ühistul
on
kaks kontorit: peakontor Tartus
aadressil Raekoja plats 20 ning
kontor Tallinnas, Pirital aadressil
Merivälja
tee
1.
Mõlemat
kontorit
juhivad
palgalised
kontorijuhatajad, kes tegelevad ka
esmase klienditeenindusega. Alates
2011. aastast tegutseb Tartu Hoiulaenuühistuga samades ruumides
Eesti
Korteriühistute
Hoiulaenuühistu, mille juhatuse liikmed
on tegevad ka Tartu Hoiu-laenuühistu
klienditeeninduses, võlamenetluses
ning
raamatupidamisarvestuse
korraldamisel. Ühistu tütarettevõte
Lõuna Kindlustusmaakler OÜ personal teenindab Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmeid kindlustusküsimustes. Osade liisingute andmine toimub ühistu
teise tütarettevõtte Ühishalduse
Konsultatsioonid OÜ (alates 2012.
aasta aprillist on uus nimi Eesti
Ühistuliising OÜ) vahendusel.
Tartu
Hoiu-laenuühistut
juhib 3-liikmeline palgaline juhatus:
Andro Roos (esimees), Erki Pisuke

toimub liikmete ringis Tartu Hoiulaenuühistu 110. sünnipäeva tähistamine. Koogi ja kohvi paremaks
planeerimiseks palume koosolekule
ja tähistamisele tulijatel end
eelnevalt registreerida tel: 7 407 134
või info@yhistupank.ee vahendusel.
Andro Roos
Juhatuse esimees, volikogu
juhataja

(peajurist), Märt Riiner (kindlustusdirektor). Nõukogu rolliks on
kindlustada
ühistu
juhtimise
stabiilsus, mistõttu on selle töö
korraldatud vastavalt vajadusele
ning nõukogu liikmed osalevad
ühistu töös töötasu saamata.
Nõukogu koosneb kolmest liikmest:
Valter Haamer (esimees), Mart
Vihmand, Elle Roos. Ühiskondlikus
korras tegutseb ka 3-liikmeline
revisjonikomisjon: Taavi Juursalu
(esimees), Addold Mossin, Kristine
Kuiv.
Krediiditaotlusi
arutab
ning vastavad otsused langetab
kolmeliikmeline ühiskondlikus korras tegutsev laenukomitee.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
kuulub Eesti Hoiu-laenuühistute
Liitu ning Eesti Ühistegelisse Liitu.
Ühistu omab ühte aktsiat osaühingus
Baltic Shared Service.
Tähtsamad sündmused jooksval
majandusaastal
2011. aastal nii hoiuste
kui ka laenude mahud rohkem kui
kahekordistusid võrreldes 2010.
aastaga. 2011. aastal hoogustus
pakkumus- ja teostusgarantiide
väljastamine,
samuti
kasvas
koostööpartner Sofi OÜ vahendusel
toimiv autoliisingute maht. 2011.
aastal asus ühistu pakkuma
faktooringuteenust. 1. detsembril
2011 läksid ringlusse esimesed Eesti
vekslid. Eesti vekslite eesmärk on
suurendada Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmetevahelist kaubandust, muutes
äriajamise ühistu liikmete vahel
soodsamaks kui ühistuväliselt.
Samuti aitas ühistu korraldada oma
liikme, AS Gemhill, võlakirjaemis-

siooni. Liikmete arv kasvas 140
liikmelt 285 liikmeni.
2011. aastal asus Tartu
Hoiu-laenuühistu
välja
andma
perioodiliselt
ilmuvat
ajalehte
Ühistuleht.
Koostöös
Nõmme
Raadioga toimetab Tartu Hoiulaenuühistu Ühistusaadet. Jätkus
äriprotsessi digitaliseerimine.
Tähtsamad finants- ja usaldusnäitajad
Likviidsusmäär
(hetkeline maksevõime) = 14,74%
(seadusejärgne nõue 5%, põhikirjajärgne nõue 10%)
Põhivarasse tehtud investeeringute suhe omakapitali =
20,50% (seadusejärgne lubatavuse
piir maksimaalselt 100%)
Bilansiliste nõuete suhe
omakapitali = 623,92% (seadusejärgne lubatavuse piir maksimaalselt
1000%)
ROA(varade kasumitootlus)
= 0,35% (hoiu-laenuühistutel kokku
0,72%)
ROE (omakapitali kasumitootlus) = 2,94% (hoiu-laenuühistutel kokku 1,42%)
Sihid 2012. majandusaastaks
2012. aastal jätkab ühistu
eesmärgistatult samal tegevusalal:
vähemalt samas tempos suurenevad
liikmete arv ning tegevusmahud,
laieneb tootevalik, digitaliseeritakse
jätkuvalt tööprotsessi, tutvustatakse
ühistu tegevust ning ühistegelikku
maailmavaadet, viiakse lõpuni
makseasutuse litsentsi taotlemine.
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Ühistuleht
Tartu Hoiu-laenuühistu veksliringlus kogub hoogu
Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmeskonna suurenemisele lisaks
on laienenud ka Eesti veksleid
aktsepteerivate
ettevõtjate
ring. Lehe trükkimineku hetkel
on vekslitega võimalik tasuda
kaupade ja teenuste eest 15 ettevõtja juures ning endiselt soovime
kaasata
tegusaid
kaupmehi
erinevatest valdkondadest. Ühistu
liikmetest ettevõtjad, kes pole
veel vekslipartnerlusega liitunud
on palutud juhatusega ühendust
võtma ning liituma - kaotada pole
midagi, võita on aga kaasliikmete
toetus ja usaldus!
Vekslipartnereid on paljudel
tegevusaladel
Veksliringlusega liitunud
ettevõtjad
tegutsevad
väga
mitmesugustel
tegevusaladel
ning nelja ringluskuuga oleme
saavutanud olukorra, kus Tartu
linnas on vekslite eest võimalik
soetada
arvestataval
hulgal
esmatarbekaupasid.
Loomulikult
töö järjest rohkematel elualadel
tegutsevate ettevõtjate ühistusse
kaasamiseks jätkub. 2011. aasta
suve vahe-eesmärgiks on tugevdada
võrgustikku Tallinnas ja Pärnus,
edasi juba mujalgi kodumaal. Nüüd
anname lugejatele aga lühiülevaate
senistest vekslipartneritest.
TOIDUAINETE JAEMÜÜK
•
Lõunakeskuse Taluturul
on võimalik värskete talutoodete
eest tasuda vekslitega. Taluturul on
müüjateks kohalikud talupidajad
ning
tooteid
müüakse
nii
igapäevaseks tarbimiseks kui ka
degusteerimiseks.
•
Lõunakeskuse Maksimarketi kassade vastas asuvast
köögiviljade letist (FIE MeeliLoidi Lääne) saab osta värskeid
köögi-, puu- ja juurvilju, hanerasva,
seemneid, seeni, mett ja tangaineid.
•
Tartu Turuhoone Vürtsipoest (FIE Meeli-Loidi Lääne) on

võimalik osta vürtse, tangaineid,
tomatipastat, seemneid, mett ja
kuivatatud puu- ning juurvilju.
•
Tartu Turuhoones FIE
Anneli Tiisk (müügikohad 126
ja 127) pakub klientidele värskeid köögivilju ning mitmeid
mahlatooteid. Soovi korral on
võimalik tellida ka erinevaid
suitsetatud tooteid ning kala.

esimeseks perioodikaväljaandeks on
Terviseleht. Terviselehe puhul on
tegemist nädalalehega, mis käsitleb
oma väljaannetes peamiselt tervisega
seotud teemasid. Terviselehte on
võimalik tellida internetist www.
terviseleht.ee, Terviselehe kontorist
ning Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu
kontorist.
TAKSO
•
Tallinnas on vekslitega
võimalik tasuda ka taksoteenuse
eest, mille pakkujaks on ühistu
liige Lembit-Raivo Sepp. Takso
tellimine telefonil 58127486.

TOIDUAINETE HULGIMÜÜK
•
I.D. Ehakos OÜ tegevusalaks on hapendatud köögiviljade
hulgimüük ning kohaletoimetamine
Tallinna piirkonnas. Pakutavateks
köögiviljadeks on kapsas, kurk,
tomat, kõrvits jne. Minimaalne TÖÖRIISTADE MÜÜK
ostukogus on kapsa puhul 10kg ning •
Vekslite eest saab osta
teiste köögiviljade korral 6kg.
ka majapidamises vajaminevaid
tööriistu. Nii tavakasutajale kui ka
RESTORANID JA KOHVIKUD
profikasutajale mõeldud tööriistu
•
K i i r t o i t l u s t u s r e s t o r a n müüb Qvalda International OÜ,
WuPa Meals (Küüni 5b Tartu kelle tooteid saab vekslite eest osta
kesklinnas) pakub külastajatele nende müügipunktist, mis asub
kvaliteetset ja naturaalset toitu, mida aadressil Kadaka tee 86A, Tallinn.
on võimalik süüa koha peal, aga ka
kaasa osta.
NÕUSTAMINE
•
Vekslitega on võimalik
MOOD JA RIIDED
tasuda Imago Keskuse nõustamis•
BonBon Lingerie kauba- ning koolitusteenuste eest. Imago
märgi all tegutsev Gemhill AS tegeleb Keskus pakub oma teenused
naistepesu disainimise, tootmise põhiliselt Tallinnas, kuid soovi
ja müümisega. Esinduskauplused korral ka Tartus ja Otepääl. Lisainfo:
asuvad Tartus Lõunakeskuses ja www.imagokeskus.eu
Tallinnas Pärnu mnt 21.
•
D&K Salong OÜ tegeleb FINANTSTEENUSED JA
Sellise plakati järgi tunneme ettevõtteid, kus saab maksta Eesti vekslites.
naiste pidulike riiete disainimise, KINDLUSTUS
õmblemise ning müügiga. Vekslitega •
Lõuna Kindlustusmaakon võimalik tasuda salongis aadressil leri vahendusel sõlmitud vabatahtlike Uusi partnereid tuleb veelgi Hoiu-laenuühistu kontoritest Tartus
Raekoja plats 20 ja Tallinnas
Kaarli pst 11, Tallinn.
kindlustusliikide lepingute eest nii juurde
Veksliringlusega liitunud Merivälja 1; BonBon Lingeri
Tallinnas kui Tartus (www.lkm.ee).
RINGHÄÄLING JA
•
Loomulikult võimaldavad ettevõtete täielik nimekiri ning esinduskauplustest Tallinnas ja
on
leitavad Tartus ning ühistu liikmelt LembitAJAKIRJANDUS
vekslitega maksta ka Tartu Hoiu- kontaktandmed
järgnevalt
leheküljelt:
Raivo Sepp (tel. 58127486).
•
Nõmme Raadio tegutseb laenuühistu ja Eesti Korteriringhäälingujaamana, mis kajastab ühistute Hoiu-laenuühistu. Seda http://yhistupank.ee/veksel/eesti- Täiendavat informatsiooni vekslite
erinevaid päevakajalisi uudiseid saab teha Tallinna kontoris aad- veksleid-aksepteerivad-kaupmehed. ning vekslite kasutamise võimaluste
Eesti vekslite kasutamine kohta saab leheküljelt http://
(www.nommeraadio.ee; Tallinnas ressil Merivälja tee 1 ja Tartu
ja Harjumaal 99,3 MHz). Nõmme kontoris aadressil Raekoja plats 20. võimaldab ostjale 10% soodustust yhistupank.ee/veksel ning meie
samaaegselt
suurendab kontoritest.
Raadio võimaldab vekslitega tasuda Vekslitega saab maksta intresside, ning
kaubandust.
audioreklaami eest.
lepingutasude, sisseastumis- ja liikmetevahelist
Veksleid on võimalik soetada Tartu Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus
•
Veksliringlusega liitunud osamaksude eest.

SKPst, riigieelarvest, töö vormidest ja maksustamisest
Aadu toodab 8 kartulit.

4 kartulit tulumaksuks

Aadu ostab 4 kartuli eest Peedult
raamatupidamisteenust

Peedu ostab 2 kartuli eest Jaanilt
juuksurilõikuse

2 kartulit tulumaksusks

1 kartul tulumaksusks

Jaan ostab 1 kartuli eest Jürilt
arvutihooldusteenust

1 kartul tulumaksusks

Teeme käesolevas Ühistulehe numbris läbi väikese mõttemängu, võttes aluseks artikli kõrval oleva pildi kartulite
tekkimisest ja nende hilisemast
jaotumisest. Oletame, et see
hüpoteetiline ühiskond arveldab
kartulites ja rahaühikuks ongi
lihtsalt üks kartul. Oletame ka, et
ühiskonna maksumäär on 50%,

kusjuures
teeme
lihtsustava
täienduse, et maksu võtab riigieelarve täisühikutes ja iseenda
kasuks.
Analüüs
Jooniselt näeme, et ainus
isik, kes tegeleb tootliku tööga
(toodab mingi käega katsutava
väärtuse) on Aadu, kes on kasvatanud

8 kartulit. Kuna maksukoormus on
50%, võtab riik maksuna 4 kartulit
endale. Riigieelarves on nüüd 4
kartulit ja Aadul on 4 kartulit.
Järgnevalt läheb Aadu
raamatupidaja Peedu juurde, et
too
maksustamistehingu
kirja
paneks. Aadu ostab Peedult seega
raamatupidamisteenust ning maksab
selle eest talle järelejäänud 4 kartulit.
Riigieelarve võtab Peedult 2 kartulit
maksuks ning Peedule endale jääb
alles 2 kartulit.
Edasi laseb Peedu Jaanil
juukseid lõigata. Ta ostab 2 kartuli
eest juukselõikusteenust. Paraku
tuleb arvestada ka riigieelarve
huvidega ning nii maksab Jaan ühe
kartuli riigituludesse ja ühe kartuli
jätab endale. Riigieelarves on nüüd
juba 7 kartulit kaheksast.
Kõige lõpuks läheb Jaan oma
järele jäänud 1 kartuliga Jüri juurde
ja laseb veidi arvutit seadistada. Jüri
võtab selle teenuse eest 1 kartuli,
mille ta ülesande eelduste kohaselt
peab aga loovutama riigieelarvesse.

Tulemus
Aadu on teinud tootlikku
tööd ning tootnud 8 kartulit,
millest peaks loogiliselt võttes
söönuks saama nii tema kui ka
kõik teenuseosutajad. Nende 8
kartuli arvelt peab see ühiskond läbi
riigieelarve suutma rahastada ka
korraldatavat ühiselu. Selles võtmes
on igati aktsepteeritav, et ühiskond
teatud maksumäära kehtestanud
on. Kuidas ja kas tuleks aga
maksustada ühtemoodi nii tootlikku
kui mittetootlikku tegevust on juba
hoopis iseküsimus.
Jooniselt nähtub, et paraku
viib tootliku ja mittetootliku
tegevuse võrdsustamine ning nende
võrdsetel alustel maksustamine
olukorrani, kus toodetud kaheksa
kartulit koguneb riigieelarvesse.
Sellega saab vast selgeks, miks
Euroopa riikide eelarvetes toetuste
ja subsiidiumide read üha kasvavad.
Samas, iga masinavärk, mis töötab,
ka kulub. Mitu kartulit võiksid siis
Jaan, Jüri, Aadu ja Peedu riiklike

abirahadena tagasi oodata?
Ilmselt alla 8, sest ühelt
poolt võib eeldada, et osa riigieelarve
rahast
kulub
välispankadele
intresside tasumiseks, teine osa
aga andekatele ühiskonnajuhtidele
palkade maksmiseks.
Panen siinkohal arutlusele
kolm punkti ning esitan lugejatele
küsimuse: kui suur on joonisel
kujutatud ühiskonna SKP ning
kui suureks kujuneb SKP ning
riigieelarve pärast riigieelarvesse
esimese hooga laekunud 8 kartuli
kasutamist riigi Pealikule palga
maksmiseks ning Pealiku makstud
maksude arvelt saadud kartulite
kasutamist riigi Pealiku Asetäitjale
palga maksmiseks? Kas saadud
tulemused tunduvad teile loogilised?
Kiirematele vastajatele on ettenähtud
auhind.
Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees
3

Ühistuleht

Taluturg – Eesti talust otse turule

Tartu Lõunakeskuse teises
sissepääsus asuv Taluturg tegutseb
juba teist aastat. Taluturgu haldab
ühistulisel põhimõttel tegutseb
mittetulundusühing
Maitsev
Lõuna-Eesti. Ühingu asutajaliikmeteks on Nopri Talumeierei,
OÜ Mahlatööstus, OÜ Otepää
Oskar, Linnu talu, TÜ Eesti
Mahe, OÜ Mesinik ja piirkonna
viis Leader tegevusgruppi. Hiljem lisandusid MTÜ Liivimaa
Lihaveis ja OÜ Mahetark.

Taluturg on eriline turg
Tegelikult ei ole me päris
tavapärane turg – oleme rohkem poe
moodi. Meil on müüjad Irja Saarkivi,
Epp Stockholm ja Lea Viljus.
Taluturu liikmeteks on talupidajad
ja väikesed maaettevõtjad, kes
varustavad turgu omatoodetud
saadustega, tuues kaubad ka ise
kohale. Algul oli tooteid vähe – veidi
üle kahekümnelt tootjalt, tänaseks
aga juba pea sajalt. Suuremate
ürituste ja laatade ajal on ettevõtjad
ka ise oma kaupu pakkumas, kuid
seda juhtub harva. Talunikule on ju
tootmine aega ja energiat nõudvaks
põhitegevuseks, mistõttu temal
turundamiseks ja müügiks aega
napib. Sestap on Taluturg talutoodete
propageerimise ja müügi võtnud
enda õlule – ja me teeme seda nii
hästi kui suudame.
Me tunneme ja teame, kelle kaup
turul on
Väärib selgitamist, et kogu
Taluturul müüdav kaup ei ole alati
mahe, küll aga kohalik, eestimaine
toode – mahe sealhulgas. Kõige
tähtsamaks kriteeriumiks meie
turule saamiseks on põhitooraine
eestimaine päritolu. Siiski, kaks

Taluturu tegevjuht Merle Vall talukaupa eksponeerimas.
erandit on ka: šokolaadid – kuna Karulast Annemeli lihatööstusest
kakaoubade Eestis kasvatamise jaoks ning Adaverest OÜ Chef Foodsi
Mõeldamatu
on
jääb kliima eeldatav soojenemine ettevõttest.
veel nõrgaks; teiseks erandiks on majandada vorstide-sinkideta. Päris
Mahetarga valmistatud hanerasv, ehtsat suitsusaunasinki peab aga veel
mille tarvis kvaliteetset toorainet ootama. Loomulikult on juba praegu
olemas häid saunasingi-meistreid.
täna veel Eestis ei leidu.
Oma kaupa saaTaluturg
on eriline veel Võib liialdamata öelda, vad nad hetkel
aga vaid
ka selles mõttes,
et Taluturg on omaette müüa
ise, sest kehtivad
et näiteks Nopväike maailm.
seadused ei võiri toodete täismalda meil kui
valikuga
saab
uhkustada vaid mõni müügikoht. vahendajatel suitsusingikaubandust
Meil on Noprilt olemas kõik alates viljeleda. Siiski, Taluturg pakub
toorpiimast, hapupiimast, jogurtitest huvilistele singimeistritele otsekaupkuni taluvõi ja juustuni, kreemidest- lemise võimalust – tulge meie õuele
ise kauplema!
võietest ning sõirast rääkimata.
Värske liha on pakendatud:
osaühingu Otepää Oskar ehk toreda Sooja leiba, mõtelge!
Iga päev küpsetatakse meil
kaubamärgiga Nuustaku Notsu
erinevad
lihalõiked,
Liivimaa leiba! Leivategijad Katre Jääger, Ly
Lihaveise laagerdunud loomaliha, Kaasik ja Raili Kallavus tunnevad
vutiliha, mahe lambaliha ja aeg-ajalt ja tunnetavad hästi oma leivategu.
küülikud. Paljud tooted on pärit veel Lisaks on veel leivad Mõisapreili

Terviseleht – hea olemise nädalaleht
Kõige esimeses Terviselehes, mis ilmus 7. juulil 1993.
aastal, kinnitab ajakirjandusveteran Juhan Peegel, et Eesti
pressi ajalugu algab terviselehega.
See esimene eestikeelne ajakiri,
lühendatud nimega “Lühikeseks
õpetuseks”
kutsutu,
hakkas
ilmuma Põltsamaal 1766. aasta
hilissügisel ja oli põhiliselt
tervishoidliku sisuga.

Terviseleht teeb tänuväärset tööd
Terviseleht teeb tänaselgi
päeval sama tööd – räägib kõigest,
mis tervisega seotud on. Otsime
oma lugejate jaoks välja uusi ja
parimaid tervise hoidmise viise ning
ravivõimalusi, edastame arstide ja
teiste asjatundjate nõuandeid.
Me otsime terviseteemalisi
uudiseid kogu kiiresti muutuvast
maailmast, paneme need eesti
keelde ja seletame lahti. Enamasti
on need uudised väga praktilised ja
lootustandvad. Nädalalehena saame
reageerida kiiresti ning edastada ka
erinevate seltside ja ühingute teateid
kogunemistest,
tervisenäitajate
mõõtmistest, loengutest, infopäevadest jne.
Toome kohe mõned näited.

Äsja ilmunud numbrites oli juttu tervise saladus polnud geenides –
suhkrust – mitmed teadlased on välja vanemad surid tal suhteliselt noorelt
tulnud väitega, et suhkru liig tuleks ning õdesid- vendi kimbutasid
terviseohtlikkuselt
võrdsustada südamehaigused. Leila pidas oma
tubaka ja alkoholiga. See lugu hea tervise saladuseks tööd, mida
kutsus esile elava arutelu ning pea- ta tegi rõõmuga, huumorimeelt ning
õiget toitumist.
gi saabusid toimePatsiendid võitusse
mitmed
Otsime oma lugejate
sid tema poosuhkru ja tervise
jaoks
välja
uusi
ja
le
pöörduda
seoseid selgitavad
parimaid tervise
mistahes kellapõhjalikud artikajal ning vaelid.
hoidmise viise ning
Aprilliravivõimalusi, edastame semaid aitas ta
haiglas
vabakuu ühes numbris
arstide ja teiste
tahtlikku
tööd
ilmus lugu arsasjatundjate
nõuandeid.
tehes.
Ta
jõi
tist Leila Denainult vett, ei
markist,
kes
tarbinud
rafielas 114aastaseks ja kes veel 103.
eluaastal patsiente vastu võttis. neeritud suhkrut, iga söögikord pidi
Kuna nägemine läks kehvemaks, siis sisaldama valku ja vähemalt kahte
järgmised seitse aastat konsulteeris puu- või juurvilja.
Möödunud aasta teises
ta patsiente vaid telefonitsi. 106.
pooles
ilmus mitmeid lugusid,
eluaastani elas ta täiesti iseseisvat elu
– alles seejärel kolis oma 80aastase mille materjal tuli otse Euroopa
tütre juurde. Tema pika ea ja hea südamearstide aastakongressilt. Oli

Pagarilt Tartumaalt ning Nopri
rukkileib. Ka leivajuuretist on
perenaised ikka ja jälle taluturul
ostmas käinud.
Kõigist neist toodetest ja
talupidajatest ning ettevõtlikest
inimestest võikski jääda rääkima,
sest me tõesti tunneme ja teame neid
pea kõiki.
Võib liialdamata öelda, et
Taluturg on omaette väike maailm.
Ütleme tihti, et see ei ole lihtsalt turg,
vaid midagi enamat. Meie juures
kohtutakse üksteisega, jäetakse
kellelegi
kaup
edasiviimiseks,
tutvutakse, vahetatakse infot ja
tehakse koostööd.
Maapiirkondade
väiketootmise elavdamiseks ja arendamiseks on kohalik taluturg vajalik.
Lõunakeskuse Taluturul on kaks
kolmandikku ettevõtjatest LõunaEestist ja kolmandik mujalt. Uues
maaelu arengukavas räägitakse
palju lühikestest tarneahelatest. On
oluline, et piirkonnas suudetakse
võimalikult palju kohapeal toota.
Igas piirkonnas peaksid olema omad
õnnelikud kanad ja omad värsked
puu-, juur- ja köögiviljad. Ma usun,
et see kõik on ükskord ka suures
ulatuses võimalik.
Ees ootavad suured väljakutsed
Sel
suvel
alustame
projektiga Lõuna-Eesti Maalesõidud. Koostööpartneriteks on
Lõunakeskus, Lõuna-Eesti Turism
ja Tartumaa Turism. Eesmärk on
külastada Lõuna-Eesti kauneid
paiku, pakkuda häid kohalikke
maitseelamusi ja tutvustada mõnd
talu või väikeettevõtet. Tartlane
saab näha oma silmaga, kuidas seal
maal ikka elatakse. Tore ja huvitav
väljasõit ühel pühapäeval kogu
juttu kongressil esitletud väga uutest
ja tõhusatest ravimitest kui ka algava
südamehaiguse sellistest tunnustest,
mida esmapilgul südamehädadega
seostadagi ei oska. Tuleb välja,
et meie keha saadab meile
hoiatussignaale küll, kuid me ei oska
neid alati tähele panna. Nii mõnegi
haiguse arengule saab Terviselehe
nõuandeid järgides piduri peale
tõmmata.
Selliseid ja teisi lugusid
on Terviselehest lugeda iga nädal
– ainult juulikuus teeme lehe
ilmumises pausi.
Terviseleht osaleb ühistegevuses
Terviseleht liitus hiljuti
Tartu hoiu- ja laenuühistuga. Eesti
ettevõttena ja iseseisva, kontserni
mittekuuluva ajalehena peame
ühistulist tegevust väga tähtsaks.
Nüüd saab ka Terviselehte
tellida Eesti vekslite eest. Meie
poolaasta tellimuse hinnaks on 15.60
ja aasta tellimishinnaks 26.40 eurot.
Vekslitega saab seega maksta poole
aasta tellimuse eest 15 veksliühikut
ja aasta poolaasta tellimuse hinnaks
on 15.60 ja aasta tellimishinnaks
26.40 eurot. Vekslitega saab seega
maksta poole aasta tellimuse eest 15
veksliühikut ja aasta eest 25 veksli-

perele. Tulge kohale, kel huvi!
Muide, suve hakul on
kavas nö. Astri tiiva all laieneda
ka Pärnusse. Maikuus valmib
meie
kodulehekülg
aadressil
www.maitseveesti.ee. Hetkel on
uudiste edastamiseks olnud sobilik
Facebook.
Tartu
Hoiu-Laenuühistu
asjalike
eestvedajatega
oleme
koostöömõtteid arendanud aastajagu. Selle aasta algul jõudsime
reaalse koostööni ning astusime
ühistu liikmeks. MTÜ Maitsev
Lõuna-Eesti on läbi viinud mitmeid
Leader-rahastusel
põhinevaid
projekte. Noorele ja absoluutselt
nullist alustanud ettevõttele on
olnud suureks toeks Tartu HoiuLaenuühistu pakutav käibekrediidi
võimalus.
Taluturg
võimaldab
kaupade eest maksta Eesti vekslites.
Ka see on meie jaoks väljakutse: olla
millegi suure algusele nõnda lähedal
ning püüelda ühistu kaasliikmetega
suurema sünergia poole.
Kui Lõunakeskuse Taluturg
alustas, siis üks asjalik noor
turundusinimene ütles mulle, et need
asjad, mis arenevad aeglaselt, jäävad
püsima. See oli üks toetavatest
arvamustest, mis on aidanud jõuda
tänasesse päeva ning vaadata
optimistlikuna tulevikku. Mulle
meeldib see maailm, kus me aitame
luua väärtusi. Siiralt!
Kohtumiseni Lõunakeskuse
Taluturul!

Merle Vall
MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti
tegevjuht
ühikut – ülejäänu lisandub eurodes.
Vekslite eest saab Terviselehte tellida
Tartu Hoiu-laenuühistu kontorites ja
ka toimetusest.
Et terve olla ja vähem arste
tüüdata, telli Terviseleht! Tellida
võib nii koju kui ka tööle. Terviselehe
tellimus on ka hea kingitus!
Lisainfot saab telefonilt
55 933 898, e-posti aadressilt
terviseleht@terviseleht.ee, veebist
www.terviseleht.ee ja Terviselehe
Facebooki lehelt.

Aleksander Laane
Terviselehe peatoimetaja

Ühistuleht on Tartu Hoiulaenuühistu häälekandja.
Toimetuse kontaktid:
Aadress: Raekoja plats 20,
Tartu 51004
Telefon: +372 7 407 132
E-mail: info@yhistupank.ee
Koduleht: www.yhistupank.ee

Ühistuleht on Tartu Hoiu-laenuühistu kord kvartalis väljaantav ajaleht. Ühistuleht on suunatud praegustele ja tulevastele liikmetele ning kõigile, kel huvi ühistulise tegevuse vastu.
Ühistuleht on sisukas lugemine isikutele, kes soovivad end viia kurssi kaasaegse ühistegevusega.

