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Hea ja kurja võitlus

K

äes on jõulukuu, väidetavalt rahu sobitamise,
andestamise ja armastuse kuu. Tegelikkuses
ei lõppe sellel rahu- ja
armukuul ei sõjad, ei
maksu- ega võõrpankade intressilüps.
Kõik jääb, nagu ikka, sest maailmas
valitseb ju niigi headus.
Kõndides kord koju ja
avades postkasti, leidsin kirja, millele oli käsitsi kirjutatud: „Ma arvan,
et see on oluline sulle“. Kõndisin
kortermaja trepist üles, samal ajal
mõeldes, mis selles kirjas võib olla.
Korterisse jõudes avasin kirja. Seest
leidsin ühe nö. kristliku koomiksi,
kus oli illustreeritud, mis moodi
peaks inimene elama ja mida teha,
et mitte põrgusse sattuda. Koomiksi
kohaselt tuli hoiduda kõigest kurjast,
st olla hea. Aga mis on hea, mis on
halb?
Kui ajalugu poleks kirjutanud võitjad, saaksime sellest nii
mõndagi õppida. Kahjuks tuleb ajaloo mõistmisel tihtipeale kasutada
apokrüüfilisi fantaasiaid, mis viivad õppinud teadusemehe akadeemilisuse tuleriidale ja annavad iseha-

kanud uurijale narrisildi või tagavad
täieliku mahavaikimise. Ameerika
filosoof Alan Watts ütles kunagi midagi taolist: „Akadeemiliste ajaloolaste peamine viga on selles, et nad
usuvad Rooma riigi hukkumist, aga
see ei ole hukkunud ega kadunud!“
Selle vildaka ajaloo suhtes on raske
olla objektiivne, aga – asju uurida tohib ju ikka.
Hakkame küsima, kellele
tegi head näiteks Aleksander Suur
kui ta oma jaurava bandega mööda
maailma tuuritas: tuli, röövis, vägistas ja läks edasi. Tagalasse ei jäänud
kedagi, seega ei vallutanud ka midagi. Hüva, pani paar pugejat pukki,
aga küll need varsti maha võeti ja elu
läks edasi.
Kellele tegi head Vana Testamendi Jumal, kui ta saatis ühe rahva
tapma ja allutama kõiki teisi rahvaid,
olles enne seda lasknud Moosesel
korraldada genotsiidi oma rahva seas.
Mooses maksab rahvale kuldvasika
tegemise eest kätte: “Ja ta ütles neile:
„Kes on Jehoova oma, minu juurde!”
Ja kogunesid ta juurde kõik Leevi
pojad. Ja ta ütles neile: „Nii ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: „Pange igaüks

mõõk oma vööle! Käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja lööge
maha igaüks, olgu see ka oma vend,
sõber või sugulane!” Ja Leevi pojad
tegid, nagu Mooses käskis, ja sel
päeval langes rahva seast ligi kolm
tuhat meest” (2Ms 32:26–28).
Aga kellele tegi head esimene maailmasõda kogu oma organiseerimatuse ja segadusega? Või
teine maailmasõda oma korrastatuse
ja peaaegu et täiuslikkusega? Esimene maailmasõda oli hullumeelsus
sellepärast, et see möllas stiihiliselt
kõikjal ja temas ei olnud midagi
selgeltmõistetavat. Seda võis ainult
kirjeldada minevikuvormis. Polnud
kangelasi ega kaabakaid, keegi polnud süüdi ja igaüks oli süüdlane;
keegi ei tahtnud sõda, aga kõik tahtsid sõdida. Esimese maailmasõja
hulluse foon oli vorminõudeile mittevastav ja millel vormi ei ole, selle
vastu ei saa ka võidelda. Seega oli
vaja Versailles’d ja Trianoni, et
parandada esimese maailmasõja vigu
korrektsema ja planeerituma sõja läbi
ning kinnitada heade võitu akadeemilisemalt ja ametlikumalt. See oligi
teise maailmasõja mõte. Liitlaste

vaatevinklist on see kaasaegsetest sõdadest kõige mõistusepärasem sõda,
kuna, ikka Liitlaste vaatevinklist,
saksa kollektiivne hullumeelsus kehastas kogu maailma hullumeelsust,
mis, ajutiseks, aga ikkagi, tõi mõistusele kogu inimkonna. Võrreldes
esimest maailmasõda sõjaga Kolmanda Riigi vastu, peeti viimast
legitiimseks ristisõjaks inimkonna
moraali ja tsivilisatsiooni nimel.
Mõtleme korra ka stalinliku
usupuhastuse peale Nõukogude Liidu
ladvikus, riigis tekitatud totaalse hirmu ja pugejalikkuse peale, mis enam
kaugemale areneda vist ei saanudki.
Sellest räägib kenasti David Vseviov
oma Müstilises Venemaas, ole ainult
mees ja saa aru, millest ta tegelikult
räägib.
Vanad eestlased ütlesid, et
kurjus on vaid headuse mõõt. Ei ole
head ega halba siin ilma peal, on ainult maniakaalne ja piiritu võimuiha,
mida lõputu kurjusena kirjeldavad nii
selgelt Hollywoodi filmid kurjadest
tulnukatest. Aga see viimane kallutab kogu teema meie mentaalsuse
esoteeriliste juurte juurde.
Katse on teadmiste oman-

damise kindlaim vorm, olla üks
keemiaõpetaja öelnud. Keerame selle
pisut pahempidi. Selleks, et midagi
tõestada, peab katse olema korratav.
Ja nüüd keerame veel, ka eluliste nähtuste peale: kui luua kõik tingimused
mingiks sündmuseks, see sündmus
toimub! Nii võib tõestada elementaarosakesi, teha segujooke, panna inimesed soovitud viisil käituma... See
on ju kõigile silmaga näha: pane inimesed rõõmsalt laenama ja sa paned
nad ka nuttes maksma; ja sa oled
nende isand! Hiljem võib võlgades
areaalidele kehtestada normtoidu ja
kindla tööpäeva, mille nüansside eest
„võitlevad” ametühingud käsikäes
valitsusega.
Seda juhul kui inimesed on
üksi, aga head inimesed on ju koos!
Ühistus on jõud!

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liige

Krooning AS on Ühistu kütusepartner

Ü

histu liige tanklakett
AS Krooning pakub kõigile Ühistu
kaasliikmetele väga
soodsaid tankimisvõimalusi!
Kui
teiste tanklakettide soodustused
püsikliendile kasvavad vastavalt
tarbimisele, siis AS Krooning annab kõigile Ühistu liikmeile, sõltumata tarbimise suurusest, oma
maksimaalset hinnasoodustust.
Näiteks oktoobris kasutasid Ühistu liikmed meie Kliendikaarti üldsummas 7820.15 € ning
said tarbitud kütustelt keskmiselt
järgmist allahindlust: diislikütus
-8,6 senti/liitrilt; bensiin 95 -4,1

senti/liitrilt.
Krooningi
Kliendikaardid kehtivad lisaks Krooningi tanklatele ka kõigis Olerexi, Euro Oili, Favora, Jetoili ja
Hepa tanklates. Seega on Ühistu
käsutuses suurim tanklavõrk Eestis.
Krooningi Kliendikaardi
saavad soovi korral kõik Ühistu
liikmetest eraisikud ja ettevõtted
tasuta. Valida on Krediitkaardi või
Deebetkaardi (ettemaksu kaardi)
vahel. Kaardi väljastamiseks sõlmitakse Ühistu liikmega Kliendikaardi leping, ettevõtte Krediitkaardi puhul ka käendusleping
krediteeritavale summale. Lepin-

gud allkirjastaks soovitavalt digitaalselt ID-kaardiga.
		Vabas vormis
Kliendikaardi taotlus palume saata e-posti aadressile:
risto@krooning.ee Taotlus peab
sisaldama järgmiseid andmeid:
• Kinnitust, et taotleja on 		
Tartu Hoiu-laenuühistu 		
liige
• Eraisiku/Ettevõtte nimi
• Isikukood/Registrikood
• Elukoht/Asukoht
• Ettevõtte korral esindaja 		
nimi
• Telefon
• E-post

www.krooning.ee
Restoran Von Glehn
Pärnu mnt 326, Tallinn
Tel: 66 10 800
e-mail: rahvamajaselts@gmail.com
koduleht: www.vonglehn.eu

Ühistu liige tangib parima hinnaga!
risto@krooning.ee
666 0494

• Taotletavate Kliendikaartide liik
(Krediit- või Deebetkaart)
• Taotletavate Kliendikaartide arv
• Krediitkaardi puhul tarbimise
suurusjärk kalendrikuus (krediidilimiidi määramiseks)
Krooningi kütustele annab lisaväärtust kütuselisand
ENERGY. Lisainfot ja tanklate
nimekirja leiab veebileheküljelt
www.krooning.ee
Mugavat ja soodsat tankimist!

Risto Liinat

Eestlane toetab eestlast!
Novembrikuu kokkuvõte Tartu HLÜ
ja AS Krooningi koostööst!
Novembris 2014 tankisid Ühistu liikmed Krooningi Kliendikaartidega 7164,09 liitrit erinevaid mootorikütuseid.
Kütuste lõikes said Ühistu liikmed antud perioodil keskmiselt
järgmist allahindlust:
Diislikütus -9,2 senti/liitrilt
Bensiin 95 -3,7 senti/liitrilt

AS Krooning müügijuht

Täida taotlus ja tangi sinagi soodsalt!
Hoiused, laenud ja liisingud

Mugavat ja soodsat tankimist!

EHITUS
Projekt ja ehitusluba | Maal ja linnas |
Uus ja vana
Ateka OÜ
ateka.mikk@gmail.com
5303 5572
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Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu

A

sutasime oma metsaühistu 14. veebruaril
2004. aastal, tänavu
tähistasime 10. tegevusaastat. Praeguseks
on liikmeskond jõudsalt kasvanud 440 liikmeni. Liikmeid on Harjumaalt, Raplamaalt,
Järvamaalt, Tallinnast ja mujalt.
Nendest põhiosa moodustavad väikemetsaomanikud, kelle metsaomandi keskmiseks suuruseks on
ca 26 ha. Aga on ka juriidilisi isikuid:
15 osaühingut ja 2 kirikukogudust
oma kirikumetsadega. Kasvuruumi
siin on, kui mõelda sellele, et Harjumaal koos Tallinnaga elab 20-24
tuhat metsaomanikku.
Metsamaa pindala, millel
tegutseme, on 11 000 ha. Ka siin on
kasvuruumi küllalt: erametsamaa
pindala ainuüksi Harjumaal on üle
81 000 ha. Oma vahendid moodustavad ühistu tegevuskuludest ca 40 %,
seega 60% saame toetusena riigilt.
Meie ühistu kannab Arved
Viirlaiu nime. Arved Viirlaid on

1922. aastal Harjumaal Padise vallas sündinud ja 1944. aastal Eestist emigreerunud, üks Eesti tunnustatumaid kirjanikke, keda on
isegi nimetatud Eesti Hemingwayks.
Selle nime on ta auga välja teeninud,
kajastades põhjalikult ja tõetruult
metsavendlust ja vabadusvõitlust,
eestlasi II maailmasõjas ja Soome
jätkusõjas. Praegu elab Kanadas.
Mets ja metsavendlus on
Viirlaiu loomingus olulisel kohal
olnud kogu aeg. Ta on kirjutanud, et
Eesti mets on eestlase pühamu, Eesti
sood ja rabad on eestlaste matmispaik.
Seetõttu kannabki meie
ühistu Arved Viirlaiu nime. Üritame
lisaks ühistu põhitegevustele panna
rõhku ka metsandusliku pärandkultuuri sellele osale, mis on seotud
loodusarmastuse, metsavendluse ja
vabadusvõitlusega.
Üheks probleemiks metsanduses on ühistute väike omakapital,
ühistud teenivad vähe oma teenuste
osutamise eest, ollakse sõltuvad rii-

giabist. Arvestada tuleb aga sellega,
et riigitoetus tasahilju väheneb.
Jahindus, jahi korraldamine
eramaadel: huvitav on see, et riik on
jahi korraldanud kardinaalselt erinevatel alustel riigimetsas ja erametsas.
Riigimetsas realiseeritakse jahiõigus
enampakkumise korras. Erametsades kinnistati 10 aastaks jahiõigus
seal tegutsevatele jahiseltsidele. Riik
teenib tulu jahiõiguse müügist, erametsaomanik maksab täna peale,
kui ta tegeleb tõsiselt metsa investeerimisega, metsaistutamise ja hooldamisega, metsakahjustuste (nagu
seenhaiguste,
putukakahjustuste,
tuleohu) vältimise ja ennetamisega.
Austrias on piirkondi, kus
metsaomaniku põhitulu tulebki jahiõiguse realiseerimisest. Siin on mõtlemiskohta ka Eesti poliitikutele ja
metsaomanikele.
Metsaühistu liikmeks olemisel on palju eeliseid:
-Korraldame liikmetele tasuta koolitusi ja rühmanõustamisi ning teavitame teiste organisatsioonide korral-

datavatest koolitustest.
-Teavitame aegsasti liikmeid kõigist
muudatustest õigusaktides ja muudest metsanduslikest küsimustest.
-Korraldame liikmetele riigi hüvitatavat individuaalnõustamist.
-Teavitame oma liikmeid võimalikest toetustest ja nende taotlemise
tingimustest.
-Aitame vormistada toetuse taotlusi.
-Korraldame ühishankeid investeeringute, metsamajandamise kavade, metsataimede ja mitmesuguste
metsakasvatuslike
tööde
teostamiseks metsaomaniku metsas.
-Aitame korraldada liikmete metsade majandamist, usaldusväärse
ülestöötaja leidmist ja puidu turustamist parima hinnaga.
-Korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandmise enampakkumisi.
-Rendime
liikmetele
järelkäru, üraskitõrje vahendeid, koprapüüniseid, istutuslabidaid ja istutustorusid.
Meie teenuseid kasuta-

des on metsaomanikul võimalik ära
hoida mitmeid omanikuks olemise
riske, mis võivad tulla kas vähesest
või liiga hilisest informeeritusest.
Meie organisatsioonis osalemisel on
võimalik õppida teiste metsaomanike kogemustest ja jagada neile oma
kogemusi. Liikmemaks on vaid 10 €/
aastas.
Põhikirjaga ja muu ühistu
infoga saab tutvuda:
http://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/arved-viirlaiupohja-eesti-metsauhistu/ .

Kalle Põld
Arved Viirlaiu Põhja-Eesti
Metsaühistu juhatuse liige

Ühistu liige küsib, Ühistu vastab

Ü

histu liige küsib

Vekseldamine
toimub
peamiselt Tartus. Tallinlasena vaevalt ma Tartu
turuhoonesse kartuleid
ostma satun, kuid sellegipoolest tahaksin selles missioonis osaleda.
Sobivate kaupmeeste leidmine teenuseliikide järgi on praegu
tülikas – tuleb kõik liigid ükshaaval
läbi vaadata. Ehk saaks kaupmehi ka
piirkonniti süstematiseerida või teha
lihtne otsing märksõnade järgi. Esialgu piisab ka ühe märksõna järgi otsingust, kuni neid kaupmehi veel vähe
on. Näiteks „Tallinn“ või „Toidukaubad“ või „Takso“ jne. Aga kas
tasub?
Kuidas vekslikaubandus üldse elab? Kas vekslitehingute rahaline
maht kasvab?
Tallinnas peale Von Glehni
restorani ja ühe pesupoe suurt rohkem
kaupmehi ei teagi. Kauge kõrvaltvaatajana näen rohkem miinuseid kui
plusse. Kahtlen, kas 10% soodustus
ostjaid üldse motiveerib ajal, kus pea
igal aknal on reklaam „allahindlus
kuni 30...40...70%“? Veksleid kui
paralleelvaluutat peab piisavalt ja pidevalt rahakotis olema (veksleid tuleb
spetsiaalselt osta – investeerida vekslitesse teadmata, kas neid õnnestub
realiseerida) ajal kui sularahakasutus muutub iga päevaga väiksemaks.
Kaupmeestel lähevad vekslite rakendamisel kassapidamine ja raamatupi-

damine tülikamaks.
Poolenisti
naturaalmajanduslikus piiratud kogukonnas, kus
peaaegu kõik omavahel kauplevad
oleks asjal tõepoolest jumet. Aga külapood ei osta ju niikuinii sibulaid ja
porgandeid kohalikult põllumehelt,
vaid eelistab ikka Poola või Hollandi
II sordi kaupa, mida ta hulgimüüjalt
saab poolmuidu, siis hinnale omalt
poolt 100% otsa väänab. Ning müüb
edasi ikka odavamalt, kui tuleks tuttavale põllumehele maksta. Ja kohalik põllumees, kui tal on hea kaup ja
piisavalt häid sidemeid, realiseerib
oma toodangu kõrge hinna eest mõne
pealinna mahekaupluse kaudu või
hoopiski välismaa rikkuritele... või
siis müüb tühise koguse kuskil laadal.
Ikka kõrge hinna eest. Transpordi- ja
logistikafirmad saavad oma noosi igal
juhul... Kas vekslitele on kohta selles
ahnes ja pillavas majanduses?
Tervitustega

L. Laas
Tartu Hoiu-laenuühistu liige

?

Ü

histu vastab

Kahtlemata on vekslite käima saamine suur
ettevõtmine, sest olukord on just nimelt selline, nagu Te kirjeldasite. Kaupmehed
ja kohvikupidajad on paljuski sunnitud ostma tooraine hulgiladudest,
kuna nii tuleb hind soodsam. Iga sent
on arvel, kuna rendihinnad ja maksud töötajate pealt on väga kõrged.
Siin pole lihtsat lahendust. Muutuma
peab kogu majandussüsteem juurteni.
Majandamine peab muutuma mõistusepäraseks, nii et kohvikupidajal
oleks võimalus valida, kust ja mida
ta ostab. Täna seab piirid hind: hulgiladudes pakutav võõramaine kaup
on tänu euroliidu subsiidiumitele ja
masstootmisele soodsam kui kodumaise tootja nišši surutud kaup. Lisaks veel eestimaiste ettevõtjate juures
tihti esinev soov ühe tehinguga rikkaks saada, sest jumal teab, kas üle
ühe kunde üldse tulebki. Lahendus on
ühistulises ja ausas majanduses, mida
ehitavad üles Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmed oma igapäevase reaalse töö ja
tegevusega, püüdes isiklikku ego taltsutada.
Kindlasti on vekslil mõte
ka allahindlustest pungil kaubandusmaailmas. Kui kaupmees pakub 30%
allahindlust, siis sellest saab ju osa
ka veksliga makstes, mis tähendab
täiendavat soodustust. Aga veksliga
maksmine ei tähenda ainult 10%-list

soodustust. Veksel annab teatud usalduse ja kvaliteedigarantii ostja jaoks.
Veksel on märk, mis näitab – seda
ettevõtjat võin ma usaldada, ta on
minu kaasliige ja ta ei peta mind!
Oma kogemuse põhjal saan
kindlalt öelda, et oma kaasliikme
käest on palju parem kaupa osta kui
võõra müüja käest. Kaasliikmest müüja on mulle tuttav – tekib tunne nagu
lapsepõlves, mil sai käidud väikestes
kodulähedastes poodides, kus kõik
teadsid alati kõiki. Kaasliikmest müüja teeb mulle tihti soodustusi, pakub
mulle paremat kaupa ning tihti toob
mulle kauba ka tasuta koju kätte. Kui
ta on Liige.
Mis puudutab vekslikaubanduse käekäiku, siis aus vastus
on, et üleüldiselt on vekslikaubandus
suures ulatuses vaikivas seisus. Vekslipartnerid ootavad kliente, kes vekslitega maksma tuleksid. Kui tegeleda
asjaga süstemaatiliselt, hakkab ühel
hetkel lumepall veerema. On ettevõtjaid, kelle juures veksel toimib juba
täna hästi, st vekslitega maksjaid on
rohkem kui paar-kolm. Näiteks Elektritakso, Lõunakeskuse Taluturg, Paali
Talu Aiand (aedviljamüüja Tartu turul). See annab lootust, et veksel
on võimalik käima saada ka teistes
ettevõtetes.
Lisaks Von Glehni restoranile ning BonBon Lingerie pesupoodidele saab Tallinnas täna vekslitega
maksta
trükiste/plakatite/reklaamtoodete eest Flat Printis, rentida peo-

EHITUS

Klaveritunnid tegevpianistilt.
Võimalus tellida klaverikontserte,
samuti -häälestamist.
Andre Hinn
5340 2515
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Tulge ja nautige kauni ajaloolise Kursi
Jahilossi võlusid ja väärikust! See on
ideaalne koht seminaride, jõulupidude,
pulmade, juubelite ja muude ürituste
korraldamiseks. www.kursijahiloss.ee
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Pizza Merano. Maitsvad pitsad ja rikkalik joogikaart. Olete oodatud!
Tartu mnt 1a, Otepää
Tel: 767 9444
www.merano.ee

Sise- ja välistreppide remont korteriühistutele ja eraisikutele.
Trebinet OÜ
522 0231
andrus.zirkel@gmail.com

ruume Saunapunktis (Saue vald),
maksta raamatute eest Matrix Kirjastuses, sõita Q Takso taksodega. Ka
Tallinna Kaubamajas asuvas Novitek
OÜs on graveerimise, ehete paranduse ja kellassepatööde eest võimalik
maksta Eesti vekslitega. Vekslite eest
saate osta kodu-, ettevõtte vara ning
kaskokindlustust Ühistu tütarettevõttest Lõuna Kindlustusmaakler. Nii
et võimalusi on ja neid tuleb tasapisi
juurde, vastavalt sellele, kuidas Ühistu ettevõtjatest liikmed vaba tahte
alusel veksliringiga ühinemise otsustavad.
Kindlasti peaks ka Tallinna
turgudelt mõned müüjad liikmeks ja
vekslipartneriks kutsuma. Kas teate
kedagi, kelle poole võiks pöörduda?
Et veksel Ühistule tulu tooks,
tuleb vekseldamine tööle saada. Praegu koguneb veksli jõud alles paisu
taha, aga ühel heal päeval pääseb ta ka
täies ilus ja hiilguses vallale!
Parimate soovidega

Triin Pisuke-Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu arendusjuht

SUHTED
Suhteid saab alati muuta!
Suhteteraapia ja -koolitused
www.imagokeskus.eu
Tel: 5615 2958
Sille Jõgeva

Kütusepiiritus vaba Eesti alusena?

S

eptembris 2014 kirjutasin
Ühistulehes kütusepiirituse
kasutamisest. Kui kellelgi
on huvi asja põhjalikumalt
uurida,
siis
alustada
soovitaksin leheküljelt: http://www.
americanenergyindependence.com/
alcoholengines.aspx
Esimese sinise peatüki all on
tarvis klõpsata pealkiri “Economical,
High-Efficiency Engine Technology
for Alcohol Fuels”.
Paljusid huvitab, kuidas
kütusepiiritust igapäevaelu teenistusse
rakendada.
Kui
on
tegemist
ümberehitamisega piiritusmootoriks,
on kasulik alustada diiselmootoriga,
sest väntvõll on siis piisavalt tugev.
Kütusepiiritus on naftast
erinev keemiline aine, kuid inimesed
arvavad, et piiritusemootori kasutegur
on sama, mis bensiinimootoril. See on
väärarusaam kahel põhjusel.
Esiteks,
etanool
vajab
aurustumiseks kolm korda rohkem
soojusenergiat kui bensiin, vastavalt
663 kj ja 251 kj. Mootori survetaktil
tekib soojusenergia, mida diiselmootor
kasutab
süüteks.
Piiritusmootor

kasutab seda energiat aga kütuse
aurustamiseks ja energiavajadus
selleks on nii suur, et gaasid jahtuvad
kolvi ees survetaktil. Jahtuv õhu ja
etanooli segu tõmbub kokku ja avaldab
kolvile survetaktil vähem takistust
kui bensiinimootori puhul. Energiat
ei ole piisavalt, et tekiks süüde, nagu
juhtub diiselmootoris. On tarvis
süüteküünlaid. Suruõhu soojusenergia
on ka talveoludes olemas.
Etanooli teine omapära,
mida
on
võimalik
rakendada
mootori efektiivsuse tõstmiseks, on
see, et kütusetanool talub mootori
kõrget surveastet detoneerimata.
Süüteküünlad vajavad kõrgemat
elektripinget kui mootori surveaste
on 19,5 võrreldes sellega, mida
kasutatakse bensiinimootori juures.
Piiritusmootori
efektiivsus
saavutatakse mitte uut mootorit leiutades,
vaid rakendades etanooli omapära.
Nende kahe omapära ärakasutamine
kompenseerib väiksema energiasisalduse
ja nii on etanool bensiinile konkurent.
Mootori
poolest
on
metanool ehk puupiiritus sama hea
kütus, kuid heitgaasid võivad olla

inimese tervisele ohtlikud. Muide,
Eesti poodides ja tanklates müüakse
enamasti
metanoolist
toodetud
aknapesuvedelikke. Ka nende aurud
võivad autos istujatele olla ohtlikud.
Seetõttu tasuks eelistada etanoolist
toodetud aknapesuvedelikke (ilma
surnupealuu
märgita
kanistril).
Suurtööstuses, kus on asjatundjad
valvel, on metanool aga kasutatav.
Mootor
peab
olema
kavandatud kütusepiiritusele. Mootor,
mis kasutab mõlemat - bensiini ja
piiritust - ei saa olla sama efektiivne
kui siin kirjeldatud puhtalt piiritusel
töötav mootor.
Etanoolkütusel on pikk
ajalugu, mis on hästi loetav inglise
keeles internetiaadressil:
http://www.environmentalhistory.
org/billkovarik/research/henry-fordcharles-kettering-and-the-fuel-of-thefuture/
Põhjusi,
miks
mitte
ehitada
piiritusmootoreid,
on
vähe ja sellepärast on uurijad
nimetanud ühe hirmujutuna etanooli
korrosioonitekitavaks. Üks etanooli
tootmisviis kasutab hapet, et muuta

tärklis pärmisõbralikuks suhkruks.
Arusaadavalt piiritus, mille sees on
happejäägid, põhjustab korrosiooni.
Võõrained, mis lubavad elektrivoolu
läbi piirituse, põhjustavad korrosiooni
juhul kui on näiteks elektriline kütuse
pump. Rikkalik etanooli ja õhu segu
tekitab mootori heitgaasides äädikat.
Selle lõhn on kergesti avastatav ja
teeb mootori reguleerimise lihtsaks.
Korrosiooni vaatevinklist on etanool
sama nagu vesi.
Kaugel
tulevikus
võib
kütusepiirituse teema olla seotud
rahaga. Hetkel raha väärtus sõltub
sellest, mida inimesed on nõus selle
eest tegema. Vaesus motiveerib tööd
tegema, eeldusel, et puudub laiskusele
motiveeriv sotsiaalabi. Raha väärtus
väheneb pidevalt. Ajalooliselt oli raha
tagatud kullaga. Praegu trükitakse
juurde katteta raha, kuid nii dollari kui
euro püsimise sõlmküsimus on nende
valuutadega tehtavad naftatehingud.
Kui tuleb aeg, mil puudub parem
liikluskütus kui etanool, siis võib
hoopis kütusepiiritus kujuneda raha
tagatiseks. Nagu ma aga mainisin,
on kütusepiiritust võimalik toota

eestimaalaste enda kätega siinsamas
Eestimaal eestimaisest toorainest.
Seega võib kütusepiirituse tööstuse
arendamine ja kasutusse võtmine
olla võtmeks, mis lubab meil tagasi
pöörduda rahvusliku rahanduse ja
majanduse juurde.
Demokraatia ei ole vabadus.
Iseseisvus ja sõltumatus on osa
sellest, mis on vabadus. Iseseisvaks
ja sõltumatuks ei tee aga sõpradeks
nimetatavatele
võõrriikidele
kaitseteenuste sildi all rahva raha
suunamine, neilt militaarse vanaraua
ostmine ega laulupidudel lipukestega
lehvitamine, vaid üksnes peremehelik
mõtlemislaad, tõsine töö ja sellest
võrsuv isemajandamine oma riigi
piires.

Märt Kirik
Eesti Vabariigi kodanik

Solve et Coagula – teel terviklikkuse poole

S

olve et Coagula OÜ on
Pärnus tegutsev sotsiaalne ettevõte, mis
pakub tööd terviseprobleemidega
inimestele.
Sotsiaalse
ettevõtte
eesmärgiks on anda inimesele võimalused paremaks igapäevaeluga
toimetulekuks ning vältida õpitud
abituse kujunemist. Solve et Coagula
töökoda on koht, kus tegutsemine
annab mõtte paljudele füüsilise ja
vaimse puudega, erinevate terviseprobleemidega ning psühhosotsiaalsete probleemidega inimestele.

Neil inimestel on tihti oskus ja tahe
teha midagi oma kätega – olgu see
siis kunstiteos või puidust mööbel.
Solve et Coagula alustaski käsitöötoodete ja kunstiga, nüüdseks on
liigutud järjest praktilisemate asjade
tootmise suunas.
Solve et Coagula töökojas valmivad roigaslauad ja -toolid,
voodid, suured lõikelauad, peeglid,
puidust pildiraamid, kalmupingid,
ristid, veimevakad, kassimajad, koerakuudid, mänguasjakastid jpm. Materjali käiakse ise metsast otsimas või
kasutatakse suurtootjate jääke, mis

muidu läheksid kütteks või jäätmetesse.
Mõned pildid müügilolevatest toodetest on toodud allpool – neid
tooteid on võimalik osta ka Eesti
vekslite eest.
Mida tähendab ettevõtte
ladinakeelne nimi Solve et Coagula? Solve et Coagula on valem
alkeemiast. Solve on analüüs, negatiivse energia hajumine, probleemi
lahendamine (algosakesteni) välja.
Coagula tähistab sünteesi, terviku
moodustumist, ühinemist, kasvu nii
vaimses, sotsiaalmajanduslikus kui

Peegel, 40€

igas mõttes.
Lisaks meistritele leiavad
meie töökeskuses väljundi need, kes
ei ole suutelised tervisest või erivajadusest tingituna täiskoormusel
töötama. Vaatamata sellele ei tohi inimestesse kaotada usku, pigem leida
indiviidis tugevad küljed ja oskused,
millele taas vundament üles ehitada.
Elu mõtte otsingud saab lõpetada vaid
ise, andes elule mõtte oma tegevusega. Looja ootab meilt nn kaasloomist. Me ei ole elus vaid tarbimiseks
ja hävitamiseks. Oleme kaasloojad.
Tartu Hoiu-laenuühistuga

liitus Solve et Coagula seetõttu, et
Ühistus julgetakse mõelda väljaspool
väljakujunenud raame. See võimaldab loovalt teostada uusi ideid. Kuna
töökoja toodete müük on keeruline,
siis loodab Solve et Coagula Ühistu
abile toodete müümisel.

Indrek Linnuste
Solve et Coagula OÜ juhataja

Lõikelaud, 20€
Koerakuut, 220€
(Soojustatud, pealt lahti käiv)

Rohkem tooteid saab näha siin:
http://secestonia.com/tehtudtood/
Voodi, 150€

Perepubi
Võsu mnt 7a, Haljala
Tel: 5693 5339
E-mail: info@perepubi.ee
www.perepubi.ee

Veimevakk, 120€

Terviselehe tellimine kingituseks, töökohta või endale koju tel 5593 3898 või
www.terviseleht.ee/tellimine.php

Pildiraamid, 7€

Kohvik Parviiz
Lõunasöögid, koogid, peolauad, catering
Vaksali 17A, Tartu
737 0998
www.parviiz.ee

Saksaveski Majand OÜ
Haljastuspuud ja metsaistikud, tatratang,
mesi, värske ja suitsetatud karpkala,
tatrapadjad.
www.saksaveski.ee
503 5771

Ökotoode OÜ
Kodukali
oliver.pullisaar@neti.ee
512 4190
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Millist elu me soovime?

A

jalugu
on
paljudel
eestlastel kujundanud
välja nn orjageeni, mis
paneb käituma „nagu
kõik teised”, et mitte
silma torgata ja karistada
saada. Ajad muutuvad ja peremehed
ühes nendega. Ori aga jääb ja unistab
helgest tulevikust, mis alati terendab
peaaegu käegakatsutavas ilusamas
homses. Selge on ka see, et hea ori
sarjab endist peremeest, kellest enam
pole ju lubajatki.
Paljud
Eesti
inimesed
mäletavad Eesti NSV-s valitsenud
kaupade
ja
toodete
puudust.
Defitsiitse kauba kaupluselettidele
jõudes tekkisid suured järjekorrad.
Teame, et Eesti NSV majandus oli
NSV Liidu majanduse lahutamatu
osa, aga ei taha teada ega näha, et
täna oleme unitaarriigi poole liikuva
Euroopa Liidu ääremaa.
Pärast
NSV
Liidu
loomist võeti eesmärgiks kasvada
majanduslikult
suureks
riigiks.
Täna
on
eesmärk
„panustada
majanduskasvu ja kaitsekuludesse”.
NSV Liidus algas laialdane tööstuse
arendamine, peamine arengusuund
oli pööratud rasketööstusele. See
hõlmas tootmisvahendeid tootvate
harude, energeetika, põlevkivi ja
ehitusmaterjalide tööstuse, eelisarengut.
Toimus kogu maa elektrifitseerimine
riiklike vahenditega, mis tähendab, et
elekter toodi riigi rajatud elektriliinidega
igasse majapidamisse tasuta. Toidu- ja
kergetööstusharude, sh tarbekaupade
tootmist arendati hoopis aeglasemas
tempos, mille tõttu oli tarbekaupade
sortiment väike ja nende kvaliteet
kehvakene. Tootmises oli pearõhk
suunatud toodangumahu täitmisele
rahalises väärtuses, mille tagajärjel
kannatas toodangu kvaliteet. Kas
euroliidu osana on Eestis midagi
muutunud, kõik on ju „rahapõhine“?
NSV
Liidus
koostati
tsentraliseeritud plaanid, milles igal
liiduvabariigil tuli täita oma osa.
Kõik riigi ja kodumajapidamistes
kasutatavad
masinad,
seadmed,
olme- ja tarbekaubad ning toiduained
toodeti NSV Liidu liiduvabariikides,

sh Eestis. Kaupade import välismaalt
oli väikese osakaaluga. Toodangu
jagamine liiduvabariikide vahel
toimus
samuti
tsentraliseeritud
korras. Ebaõigetest juhtimisvõtetest,
varustus- ja kaubandussüsteemi
halvast koostööst ning muudest
ebakõladest tulenevalt ei jõudnud
toidu- ja tarbekaubad õigeaegselt
kauplustesse müügile. Täna jõuab
müügile kõik ja järjest suurenevas
koguses, kuid kahaneva kvaliteediga.
Majandus vajab ju rahalist kasvu,
et riigieelarve võiks maksutuludest
paisuda ja et oleks intresse välismaale
saata.
NSV Liidus vajas tööstus- ja
toidutootmine hulgaliselt teenistujaid
ja töölisi. Tööpuudust ei olnud, sest
töö vajas tegemist. Puudus oli aga
kvalifitseeritud tööjõust. Töötasud
ehk palgad olid riiklikud ja suures
osas ühtlustatud, millega hoiti ära
ühe inimese rikastumine teise inimese
arvelt. Täna on meile lahti kõik teed,
võta ainult kerjakepp ja kerjakott...
Tööd tehes saab inimene
raha,
millega
ostab
endale
kvaliteetsemat elu. Kvaliteetne elu
koosneb nii materiaalsest kui ka
emotsionaalsest osast. Tööd tehes
ja selle eest tasu saades kindlustame
oma elu stabiilsuse. Töö tegemine
lisab inimesele eneseväärikust, mis
tähendab, et tööd tehes saab inimene
teada, milleks ta võimeline on ja
seeläbi avaldub tema loovus.
Mida siis käesoleval ajal
mäletame elust Eesti NSV-s? Esimese
asjana meenutame kaubanappust,
kauba sortimendi vähesust ja kauba
halba kvaliteeti. Peaaegu alati
mainitakse kauplustes järjekordades
seismist. Emotsionaalselt võttes
olid poejärjekorrad väsitavad ja
ebamugavad. See oli poejärjekorra
negatiivne pool, kuid olukorral oli ka
positiivne pool. Järjekord kaupluses
näitas möödunud ajastu ostjate
nõudlust kauba järele. Ostja nõudluse
realiseerimiseks peab ostjal olema
raha, sest ilma rahata poest kaupa osta
ei saa. Niisiis Eesti NSV kauplustes
ostjate järjekordade tekkimine näitas,
et tollal oli inimestel olemas ostujõud,

see tähendab, inimestel oli raha, mille
eest kaupa osta. Ostujõud tuleneb
töötasu ja ostetava kauba hinna suhtest.
Meenutame, et vähem kui inimpõlv
tagasi oli inseneri kõva kuupalk nii
150 rubla, mille eest sai kõik, tolle aja
võimaluste kohaselt muidugi, eluks
vajaliku ja jäi ülegi. Toonane 150
rubla on tänases rahas alla ühe euro
ja selle eest ei saa kirikus peksagi.
Olgu, tänast statistilist keskmist palka
arvestades on kõva sõna kui spetsialist
saab kätte 1000 eurot ehk 1000 korda
rohkem kui nõukogudeaegne insener.
Aga selle eest ei saa osta kaugeltki
kõike, mida eluks vaja, kuigi müügil
on kõike. Ja tulevastele põlvedele
naljalt selle rahaga kõrvale ei pane,
sest inflatsioon matsutab kõik sisse.
Kogu eelnev jutt ei ole
möödunud ajastu ülistuseks, vaid
kahe ajastu omavahel võrdlemiseks.
Võrrelda ei saa ühte asja, ühte ajastut
või ühte olukorda. Võrdlemiseks
peab olema vähemalt kaks asja
või kaks ajastut või kaks olukorda.
Võrdleme selleks, et aru saada,
mis toimub, mis on valesti ja mida
peab muutma. Võrdlemisel ei tule
kasuks emotsioonid ja omakasu. Kui
midagi on valesti või halvasti, peame
hakkama seda parandama, mitte
õigustama stiilis: „Aga vaata, mis
Putin Venemaal teeb!” või „Aafrika
lastel on veel hullem!” või „See
kuradi nõukogude aeg!”
Kui maja katus vihma läbi
laseb, ei ole kasu ei vihastamisest ega
ka kahjurõõmust, et naabril on kogu
maja viltu vajunud, vaid see katus
tuleb ära parandada. Perekonnas
hindame üldist perekonna heaolu,
sama peame tegema ka ühiskonnas
ja riigis, sest riik on laiendatud
perekond.
Võrdleme
eelkirjeldatud
ajastu
ja
tänapäeva
kauba
kättesaadavust. Toona olid letid
tühjad, aga olid järjekorrad ja see,
mis oli osteti ära. Mis juurde toodi,
osteti samuti. Täna on kaupluse
letid kaupa täis, mis tähendab, et
kauba järele on vähene nõudlus
ja möllab toitumädandav ajuvaba
ületootmine. Selle taustal kasvab

nõudlus toidupanga „teenuse” järgi.
Tänane nõudluse puudus tuleneb
ülepingutatud raiskavast pakkumisest
ja vähesest ostujõust. Ostujõu annab
raha. Raha saame tööd tehes töötasuna
või ka laenu võttes. Laenuraha ei näita
inimese ostujõudu, sest laen kulutab
ära töö eest saadava töötasu. Laenu
põhisumma on piltlikult öeldes nagu
avansina saadud raha ja tulevased
intressid on puhas kulu, mille eest
ei saa mingit kaupa ega teenust osta.
Nii et tarbimislaen ei anna inimestele
ostujõudu, vaid pigem põhjustab
kasvavat ostujõuetust.
Elukvaliteet sõltub ostujõust.
Ostujõud sõltub tööga teenitud rahast
ehk töötasust. Täna elavat me vabas
turumajanduses, kus toiduainete
ja tarbe-olmekaupade hinnad on
riiklikult reguleerimata. Neid hindu
kujundavad väidetavalt nõudlus ja
pakkumine. Samuti on praeguses
Eesti Vabariigis lõpetatud tööstuslik
ja
põllumajanduslik
tootmine,
millest tulenevalt on tekkinud
tööpuudus. Eesti on muutunud
importkauba müümist korraldavaks
ja oma kodakondsete vahel üksteisele
teenuseid pakkuvaks riigiks. Suurtele
väliskorporatsioonidele
kuuluvad
kauplused koostöös hulgiladudega
on kaubahinna alandamisega võtnud
ära väikeste kohalike poodide
tegutsemisvõimaluse. Tööpuudus
esineb nii üksikisiku tasandil kui
ka äriühingutel. Kui erakapitalil
seisvatel äriühingutel ei ole võimalik
ostjate vähesuse tõttu kaupu või
teenuseid müüa, pole võimalik maksta
ostujõulist töötasu. Sissetulekudki
töö eest on väga erinevad. Näiteks
audiitori tunnitasu on umbes 65 eurot,
advokaadi tunnitasu on 100-150
eurot, sanitaartehniku tunnitasu on
15-20 eurot. Eesti Vabariigis riiklikult
kehtestatud töötasu alammäär tunnis
on 2014. aastal 2,13 eurot. Toimub
rikastumine kaasinimeste arvel.
Miks siis ühe inimese töötund
maksab oluliselt rohkem võrdluseks
oleva teise inimese töötunniga?
Igaüks püüab oma elukutset või
tehtavat tööd üle tähtsustades küsida
maksimaalselt suurt tasu. Kuna on

Ühistu õigusbüroo - liikmete abimees

L

õppeva aasta alguses
alustas tegevust Tartu
Hoiu-laenuühistu
tütarettevõtja Ühistu
õigusbüroo,
mille
eesmärk on Ühistu
liikmete õigusalane nõustamine.
Esimese
tegevusaasta
kokkuvõtteks võib öelda, et
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete
seas esineb vajadus mõistliku
hinnaga
kvaliteetse
õigusabi
järele. Pöördutud on büroo poole
erinevate muredega peamiselt
pärimis-, kindlustus-, võla- ja

asjaõiguse küsimustes. Samas on
büroo juristid nõu andnud ka teistes
õigusvaldkondades. Lisaks on
büroo Ühistu liikmeid esindanud
kohtuvaidlustes ning nõustanud
Elektritakso võlakirjaemissiooni.
2015. aasta siht on jätkuvalt
olla liikmetele kindlaks ja tõhusaks
koostööpartneriks õigusküsimuste
lahendamisel. Samuti soovime
tihendada koostööd teiste Tartu
Hoiu-laenuühistu liikmeks olevate
õigusbüroodega.
Küsimuste, ettepanekutega
palun pöörduda minu poole,

4

Elle Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu liige

Ühistuleht soovib Teile

helistades numbril + 372 5622 1145
või kirjutades e-maili aadressil erki.
pisuke@yhistupank.ee.

häid pühi ja ilusat uut
aastat!

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige,
peajurist

HUUMORIAJAKIRI

EHITUS
Wesse Engineering OÜ
Täispuidust mööbel (ka eritellimusel)
Siemens ja Bosch kodu- ja köögitehnika
www.wessefurniture.com
5668 8989

ostujõuliste tellijate vähesus, siis
ilmselt loodetakse ühelt kliendilt
saada mitme kliendi tasu. Riiklik
pensioniõiguslik staaž on seotud
Eesti Vabariigis kehtestatud keskmise
töötasuga, mida saavad vähesed
töötajad.
Keskmisest
töötasust
madalamat töötasu saav isik ei saa
pensioniõigusliku tööstaaži tegelikult
töötatud aastate eest, vaid tööstaaži
vähendatakse seaduses märgitud
matemaatilist tehet rakendades.
Milles on siis lahendus?
Lahendus elukvaliteedi tõstmiseks on
lihtne. Tööpuuduse likvideerimiseks
Eestis on uuesti vaja hakata ise
tootma toitu ja eluks vajalikke asju.
On vaja koonduda ühistutesse ja
lõpetada liigselt omakasupüüdlik eri
suundades tegutsemine nagu seda
tegid Ivan Krõlovi valmis luik, haug
ja vähk. Koorem ei liikunud paigast,
kuid igaühe jõud oli asjatult raisatud.
See ongi see tänane järjest suurenev
majanduskasv ja kaitsekuludesse
„panustamine”. Liikumine on vägev,
aga kasu ei midagi.
Pakkugem ühistusse koondunud
liikmete kaupu ja teenuseid normaalsete
hindadega ja korraliku kvaliteediga.
Ja kui sellistel tingimustel kaasliige
pakub, ostkem temalt. Aeg maksab
meie kõigi jaoks ühepalju, sest see on
piiratud elueaga, mis on taastumatu
ressurss. Seega − tegutseda tuleb
kohe!

Parimad Belgia vahvlid!
Pärnu, Pärnu keskus, Aida 7
Tel: 5342 4095
www.facebook.com/mrswafflecafe
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Parim kink on
huumoriajakirja
Pilkaja tellimus
2015. aastaks

www.pilkaja.ee

Tule-, valguse- ja/või pürotehnika
showd nii sees kui väljas
www.kelfirius.com

