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Avasime Tartu Hoiulaenuühistu Narva
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Tööpakkumine!

Soodne ja kvaliteetne BonBon Lingerie
kaubamärgi all müüdav pesu
www.bon.ee		
Tel. 642 2042

Harjumaal pakutakse tööd hambaarstile, kampsuni kudujale ja rätsepale.
Kontakt: agnes.kask@yhistupank.ee

UUS LIIGE!
Lai valik erinevaid
käsitöötooteid
MTÜ Tartu
Maanaiste Liit
Poe 10, Tartu
Urve Kaasik
Tel. 5341 2408

UUS LIIGE!
Balti Metsamajand OÜ ostab
kokku raieõigust ja metsamaad
üle Eesti
Tel. 5386 1215
www.bmm.ee

UUS LIIGE!
Hooldus-, remondi- ja rehvitööd
autodele
OÜ Fideero
Ristiku 12, Tallinn
Tel. 5646 0771
www.fideero.ee

UUS LIIGE!
Jorma Toots - klaverimängija
Tel. 551 4849
jormatoots@gmail.com
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Killukesi suuremast pildist, mida
me ei näe, sest häbeneme peeglit

J

üri Toomepuu kirjutas: PutinPaeti piirileppe häbisamba
disaini konkursi võitja on
kiviskulptor Raimo Kuusik.
Paljud ta varasemad taiesed
on püstitatud Eestis ja Soomes. Häbisammas koosneb kolmest
üksteisele asetatud dolomiidi blokist.
Enne Eesti mahaparseldajate nimesid
on sajatus:
„Saagu, saagu ma sajatan, vandesõnaga vannutan! Needus piirilepingule,
Kadu sortsi sulastele, Eesti mahamüüjatele. Neetud olgu äraandjad. Eesti
pinna parseldajad. Saagu nad sohu
surema, Mätta otsa mädanema, Põõsastikku pendimaie, Rägastikku raipenema! Sajatus tuhande aastani,
viimase sugupõlveni.“
Toetused üleskutse levitamiseks ja häbisamba rajamiseks on huvilistel võimalik saata:
MTÜ Põliseestlased, arveldusarve
EE472200221053322336. Ühistegevus seegi, kui midagi paremat võtta
pole.
Toompeal 18. mail 2005 ja Petserimaal 18. veebruaril 2014 ütles Ilmar
Vananurm:
„Ärgu olgu reeturitel kohta! Meie
valitsus, kes oled kuskil kõrgel,
häbistatud saagu sinu nimi nii maa
peal kui maa all! Ärgu Kõigekõrgem
andku sulle leiba ega lootust näha
ülehomset! Ärgu olgu reeturitel kohta
oma kodus, oma kodupinnal ega
südameis, kes Eestit armastavad!
Ärgu jätkugu teil võimu ega voli
alandada hingi, keda te ei vääri! Ärgu

iial tulgu rahvapõlgurite riiki!
Ärgu andku uni teile puhkust! Kostku
teie öödes äratõugatute itku! Saatku
põlgus alati te nime – vendi-õdesid te
maha salgasite!“
Heiki Kortspärn kirjutas Nõmme
Raadiole:
„Tere Margus! Käesolev kiri Sulle
saab olema väga isiklik ja Sinu mätta
otsast vaadatuna minu poolt ehk isegi natuke egoistlik. Kuigi ma ise nii
hullusti ei arva. Olen hädas, tupikus
või ummikus, kui soovid. Mis lahti? Arutlesin just mõni päev tagasi
Tiiduga (Madisson), et vanas eas on
meile mõlemale hakanud meeldima
raamatute kirjutamine. Tal valmimas
„Vapsid, sotsid ja Kostja Päts“, minul
läks paar päeva tagasi „suurteos“
trükkimisele – „Eestluse hauakaevajate biograafiline leksikon“, milles
on 440 leheküljel ära toodud üle 500
eestluse hauakaevaja pahateod ja elulood alates Eesti riigi loomisest kuni
tänaseni välja.
Leksikoni pani kokku Nõmme Raadio ammune korrespondent, Eesti
patrioot ja Kambja kirjatsura Heiki
Kortspärn.“
Oktoobrikuus kirjutas Piirissaare
vallavanem Liina Miks iroonilistõsiselt:
„Üleskutse piirissaarlastele: Palun
minge ilma dokumentideta Soome
pagulasteks! Kodusaare keelt ei tohi
rääkida ja vigases inglise keeles
tuleb öelda, et tulete näiteks Süüriast.
Sellest piisab. Ei siis dokumente, ei

keelt. Saate kõigi mugavustega korterid, tasuta ülalpidamise, tasuta arstiabi ja vähemalt 600
eurot taskuraha igas
kuus. Saate, sest kuna
te pole soomlased, on
teil sedamaid vankumatud pagulasõigused,
mis suruvad tavaõigluse põlvili. Saate, sest
riigid on väärastunud ja
riikide eesotsas aetakse väärastunud poliitikat. Seejärel võivad
president või peaminister teid oma ametiautoga enda juurde koju
viia. Täitsa võimalik.
Või tuleb Indrek Tarand Brüsselist
ja viib teid oma eralennukiga veelgi uhkemasse tsooni. Ja muidugi all
inclusive mugavustes. Kuid, jumala
eest, ärge öelge, et olete sealt, kust
olete!“
11.11.2015 kirjutas Eesti Maaomavalitsuste Liit:
„Raplamaa omavalitsuste juhid tunnevad vastutust Eesti Vabariigi kestvuse ja arengu eest.
Me ei saa olla rahul keskvalitsuse poliitikaga, mis järjekindlalt
eirab kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigust otsustada kohaliku elu küsimusi; poliitikaga, mille
tulemusel kaovad maapiirkondadest
töökohad, vähenevad nii era- kui
avalikud teenused ja seetõttu lahkuvad inimesed. /---/ Võttes aluseks
eeltoodu ja veendumuse, et praegusel

valitsusel puudub reformide elluviimiseks võimekus ja kohalike omavalitsuste
usaldus,
teeb Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ettepaneku Eesti
Vabariigi
Valitsusel
täies koosseisus tagasi
astuda.“
Kas tajute nende kildude sisemist seost?
Ja mis sellele järgnes?
1. Jüri Toomepuu häbisamba teemat mõned
inimesed teavad, aga
üldiselt on vaikus. Ees
ootab ilmselt midagi
Lihula ausambaga seostuvat.
2. Ilmar Vananurme sajatuse kaja
haihtus õhku. Mõned noogutavad
mõtlikult, aga ei enamat. Üldiselt
ollakse võimutruud edasi.
3. Heiki Kortspärna teose „Eestluse
hauakaevajate biograafiline leksikon“ esitlus restoranis „Von Glehn“
läks ladusalt. Kohal oli koguni nooremaid inimesi. Huvi teose vastu on
vaoshoitud, kuid suur – „...ma ei saanud sel õhtul tulla, mul oli kuu tagumisel küljel tähtis kokkusaamine...“.
Tõenäoliselt leiab see raamat end
vaikuses nagu mitmed varasemadki
sama tüüpi teosed erinevatelt autoritelt, kuigi ära ostetakse ilmselt kogu
tiraaž.
4. Liina Miksi iroonia põhjustas
siiski märgatavama reaktsiooni. Kas
nüüd ahel- või tavalise, seda näitab
tulevik. Ent vabamõtleja.ee esitas

Facebookis üleskutse (taas)luua Eesti Rahva Ühisabi, seda võimendas
Nõmme Raadio ning ilma igasuguse
MTÜta laekus ja laekub kodanikelt
Piirissaare kontole toetust. Matrix
kirjastuse eestvõttel toodetakse ka
1943. aastal kasutusel olnud rinnamärkide analoogid, mis ERÜ annetajatele tänutäheks loodetakse anda.
Irooniline seos – 1943 ja 2015...
5. Raplamaa omavalitsuste juhtide
kirjale reageeris pisut vaid Loksa
linnapea Värner Lootsmann, muus
osas vaikus. Ka Nõmme Raadio ettepanek arutada teemat saates jäi õhku
rippuma.
Kas tajute ka viimaste ridade sisemist seost või vastuolu?
Ent olgem optimistid! Siim
Kallas ütles: „Kui Eesti presidendiks
kandideerimise pakkumine tuleb, siis
ma selle kutse ka vastu võtan.“
Ja küsigem: aga kes pakub,
kas riik või rahvas? Kas kellelegi
veel pakutakse?
Head uut aastat kõigile!

Margus Lepa
Nõmme Raadio asjamees

Tuul paneb rattad käima
Osaühingu Eesti Ühistuenergia Purtse tuulepargi
arendusprojekt on edenenud planeeritud tempos.

Ühistegevus – edu pant!
Tartu Hoiu-laenuühistu on ühiselt
liikmetega koordineerinud ja ellu kutsunud
mitmeid ühistegevuse projekte. Ühiselt on
istutatud metsa, koordineeritud ehitustegevust, korteriühistute renoveerimist ja
ühistuliselt rajatakse koostööpartneritega
tuuleparki. Plaanis on mitmete energia- ja
tootmisprojektide ellukutsumine.
Siit ka üleskutse Ühistu liikmetele.
Kui Teil juhtub olema vaba maad, mis seisab
kasutust leidmata või teil on mõtteid, mida
ühiselt realiseerida, siis andke meile sellest
teada. Üheskoos on lihtsam leida lahendusi.
Jõudu võiduks!

L

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

isaks juba rajatud
teedevõrgustikule on
ettevalmistatud transiitalajaama asukoht
ja sõlmitakse maaomanikega täiendavaid isikliku
kasutusõiguse lepinguid elektriliinide rajamiseks. Selle on
tinginud asjaolu, et Põllumajandusamet pöördus arendaja poole
palvega veelkord üle vaadata juba
olemasolev trassivalik. Arvestades nende kogemusi ESTLINK
kaabli paigaldamisega, kus ehitaja pidi taastama enamuse maaaluseid maaparandussüsteeme,
mis kaabli paigaldamisel said
kahjustatud, oli nende märgukiri
igati hooliv ning arvestav. Nad
esitasid omapoolse nägemuse
trassivaliku muudatuste kohta,

mis lõppkokkuvõttes ja uuesti
kalkuleerides annavad arvestatava kokkuhoiu.
Antud küsimust arutasime ka Lüganuse ja Sonda valla juhtidega ja jõudsime seisukohale, et Põllumajandusameti
seisukohad on igati põhjendatud
ning ei esine probleeme trassivaliku korrigeerimises. On hea
meel tõdeda, et mõnedki ametkonnad mõtlevad majanduslikult
ning jäikade ettekirjutuste asemel
pakuvad ka omalt poolt paremaid
võimalikke lahendusi.
Pika ja põhjaliku hankeprotsessi
tulemusena
on
tänaseks ostetud ja täielikult
kinni makstud tuulepargile vajaliku 20/110kW transformaator,
mis tõstab tuulegeneraatorite

voolupinge Eleringi liitumispunkti jaoks vajalikule tasemele.
Pikalt ja põhjalikult
oleme kaalunud tuulegeneraatorite tüübivalikuid, sest tänaseks on oma hinnapakkumised
ja tootlikkuse näitajad esitanud
mitmed suured tuulegeneraatorite tootjad. Parimate tootmisnäitajatega on vaieldamatult Eestis
valmistatud ja mitmetes välisriikides patenteeritud 3MW nimivõimsusega generaator Eleon
3M116. Nimetatud tuulegeneraatorite paigaldamiseks oleme
jõudnud kokkuleppele tootjatega
ja ka mitmed Eestis tegutsevad
krediidiasutused on avaldanud
valmisolekut vajadusel projekti
kaasfinantseerida.
Eesti riik on Purtse
tuulepargi vahetus läheduses
ette valmistamas nelja tuulegeneraatori tarbeks moodustatud

hoonestusõiguste enampakkumist, milles osalemist tuleks
koos partneritega tõsiselt kaaluda. Odava ja konkurentsivõimelise elektrienergia tootmine ei ole
tulutoov mitte ainult Ühistu liikmetele, vaid läbi selle on võimalik tagada lõppkokkuvõttes Eesti
rahva energeetiline julgeolek.

Harry Raudvere
Ühistu energiaprojekti
vastutav eestvedaja

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

UUS LIIGE!
Müüa haljastuspuid (tamm, kask,
kuusk, mägimännid jne)
Saksaveski Majand OÜ
saksaveski@gmail.com
Tel. 503 5771
Kaupo Õnne
Ülemiste keskus
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Restoran Von Glehn
Võimalus ka üritusi
korraldada!

Laane talu toodang
Kanamunad, köögivili, rahvuslik
käsitöö

Pärnu mnt. 326,
Tallinn. Tel. 661 0800

Heino Mikkor
Tel. 520 4659

Kopra Turismitalu OÜ
Ruumide rent Viljandimaal
www.kopra.ee
rim@kopra.ee Tel. 5 210 318
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Eesti Rahva Ühisabi aitab Piirissaare valda!
Piirissaare vald on täna
Eesti kõige väiksem
vald nii elanike arvu kui
territooriumi mõttes. Nagu
nimigi ütleb, on tegemist
piiri saarega, mis asub
Eesti-Vene piiril, EL idapiiril,
ida ja lääne jõujoonel.

P

iirissaar on läbi aegade
olnud rahvuste, keelte
ja uskude kokkusaamise
punkt.
Ajalooliselt on saar olnud
jagatud kahe keelkonna ja kolme uskkonna vahel, kelle vahel pole olnud
rahvusprobleeme ning on suudetud
sõbralikult koos eksisteerida väiksel
territooriumil.
Piirissaare inimeste elu on
olnud alati tihedalt seotud ja sõltuv
Peipsi järvest. Järv on saare elanike
jaoks nii õnn kui ka õnnetus. Järvest

on tulnud viimase ajani saarlaste
põhitoidus, samas on järv on ka takistuseks mandrilt teenuste kättesaamisel, olgu see siis arstiabi või muud
teenused ja tooted.
Esimese vabariigi ajal elas
saarel veidi alla 2000 inimese. Tegutses 3 kauplust, kool. Majad olid täis
lapsi ja järv kihas kaluritest. Kogu
saar oli üks suur sibulapeenar ja saarelt veeti mandrile igal aastal mitmeid
tonne sibulaid. Saar elas ja õitses.
Tänaseks päevaks on piirissaarlaste
arv sissekirjutuste järgi
juba mitukümmend aastat 100 inimese ümber,
kellest saarel elab aastaringselt umbes 30.
Meil öeldakse ikka,
et talvel on saarel 15
suitsu. Kauplust meil ei ole, ühtegi
last meile sisseregistreeritud ei ole,
sest pole siin kooli ega lasteaeda,
sibulapeenarde asemel laiutab nüüd
võsa ja hästi tunneb end vaid kasvav

metssigade koloonia. Kalureid saab
üle lugeda sõrmedel. Veel nõukogude
ajal oli elu teisiti…
Valla eelarve kahaneb aasta-aastalt. Kohustused, bürokraatia
ja maksud aga kasvavad. Saar on
praktiliselt tervikuna Natura ala,
mis seab kohalikule inimtegevusele
pidevalt takistusi lihtsamategi olmeprobleemide lahendamiseks. Näiteks
on saare elanikel keelatud saarel asuvast metsast oma tarbeks puid hankida. Tänapäeval tuleb
ka need mandrilt sisse
vedada! Pidevalt on juhtumeid, kus selle ja tolle
pisiasja eest nõutakse
ühelt või teiselt paadiomanikult või kalurilt
trahvi.
Sellel suvel tuli
Piirissaare valda sisse riiklik sotsiaaltoetuste järelvalve. Riigi esindaja leidis, et kuna meie inimestel on
registreeritud paate ja sõiduautosid
ja linnades elab sugulasi, siis ei ole

mitte keegi meie saarelt õigustatud
enam sotsiaaltoetusi saama.
Seoses piirissaarlaste järjest keerulisemaks
muutuva
olukorraga
taaselustasid vabamõtleja.ee ja Nõmme Raadio sellel sügisel eelmise
vabariigi ajal Hjalmar
Mäe alustatud Eesti Rahva
Ühisabi. Ilma igasuguste kodu- ja
välismaiste vahendajateta hakkasid
valla arvele laekuma eraisikute annetused, mille eest saab toetada saare
elanike ESMAST toimetulekut, mille riigimonstrum on ära võtnud: toit,
kütus, ühendus mandriga jne. Soovime igal juhul, et saar jääks osaks Eestist ja saarel säiliks püsiasustus, kuigi
paraku traditsioonilist majandustegevust praeguse seadusandluse ja riigimonstrumi majandamispõhimõtete
raames taastada võimalik ei ole.
Vallavalitsus on ostnud ERÜ
algatusel tehtud annetuste eest saarele
toiduaineid perioodiks, mil ühendust

mandriga ei ole ja saarel viibivad
kasinates oludes ainult püsielanikud.
Oleme plaaninud annetustest
katta saarega ühenduse pidamisega seotud probleeme: hõljuki remont, traktori remont,
kütuse ostmine jne. Hoiame
vahendeid ka võimalikeks
kriisiolukordadeks.
Täname iga annetajat ja
me soovime, et elu meie saarele püsima jääks. Annetusi saab
teha pangaülekandega Piirissaare vallavalitsuse arveldusarvele
EE571010220232216225 märkides
selgitusse Eesti Rahva Ühisabi.
Liina Miks
Piirissaare vallavanem, Ühistu liige
Täiendus Nõmme Raadiolt:
Koostöös Matrix kirjastusega valmivad veel sellel aastal ERÜ rinnamärgid, mida üritame saata meie tublidele annetajatele.

Tartu Hoiulaenuühistu töö
ja eesmärk
Tartu Hoiu-laenuühistu on ühistuline organisatsioon, mille
eesmärk on tagada oma liikmete kestmine ja areng läbi
tõhustuva isemajandamise.

M

eie liikmete käsutada ja
kasutada on kindlustus
läbi Lõuna Kindlustusmaakleri ja Vastastikuse Garantiiühistu.
Laenud ja faktooringud,
garantiid ja hoiused. Kõigi nende
tegevuste siht on üks – tagada oma
liikmetele kindlustunne igapäevaeluks ja tulevikuks.
Meeldetuletuseks
ütlen
veel, et Ühistu lähtub oma põhimõttes Rahvusvahelise Ühistegevusliidu
(International Cooperative Alliance
– ICA) sõnastatud põhimõtetest, milleks on:
1. vabatahtlik ja avatud liikmeskond;
2. demokraatlik juhtimine ja
kontroll;
3. liikmete majanduslik osalus;
4. iseseisvus ja sõltumatus;
5. haridus, koolitus ja teave;
6. koostöö teiste ühistutega;
7. hoolitsus kodukoha arengu eest.
	

Tartu
Hoiu-laenuühistu
liikmete kodukoht on meie kodumaa – Eesti. Seetõttu ei saa ka Ühistu eesmärk olla muu kui see, mis on
must-valgel kirjas meie riigi põhiseaduse preambulis: „Kõikumatus usus
ja vankumatus tahtes kindlustada ja
arendada riiki, mis on loodud Eesti
rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud

1918. aasta 24. veebruaril, mis on
rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja
välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende
ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse, keele
ja kultuuri säilimise läbi aegade.“
Kuid kõige olulisem on siiski see, et Ühistu on täpselt nii tugev
kui tugevad on tema liikmed. Kogu
tegevus, kogu kapital, mis kokku
korjatakse, teenib ainult üht tahet –
kindlustada oma liiget, eestimaalast;
tõsta Eestimaa omaenese jalgadele,
kasutada selleks omaenese mõistust!
Ühistegevuse mõte on rajada kindel alus liikmete isemajandamisele, millest kasvab välja Ühistu
ja edasi ka riigi isemajandamisvõime. Majanduse aluseks omakorda on
ettevõtlus ja tootmine, just seda toetab ka Ühistu. Me aitame ettevõtjaid,
kes suudavad Eesti riiki edasi arendada, olla ise tööandjad, luua tööd.
Me aitame ka töölist-kaasliiget, et ta
võiks rahus ja väärikalt töötada siinsamas Eestis, areneda ja tunda rahuldust oma hästi tehtud tööst, mis peab
kestma läbi inimpõlvede.
Ühistu, luues aluseid liikmetevahelisele koostööle, võttis kasutusele oma sisemise seadusliku maksevahendi Eesti veksli. Kasutades
arveldusvahendina vekslit, saavad

Tartu Hoiu-laenuühistu Narva kontori ehitustööd võtsid vastu ehitustööde juhataja Peeter Lagle, BonBon Lingerie omanik Harry Raudvere,
Ühistu juhatus koosseisus Märt Riiner, Andro Roos, Erki Pisuke ja Narva kontori juhataja Anton Pratkunas.

Ühistu liikmed soetada kaasliikme
käest kaupu või teenuseid. Sedaviisi
käitudes toetatakse kaasliiget, tugev
kaasliige teeb omakorda tugevaks
kogu Ühistu.
Üks suuremaid projekte
praegu, mida Ühistu kaasabiga ellu
viiakse, on Purtse tuulepargi arendus. Kõik Ühistu liikmed tarbivad
elektrienergiat suuremas või väiksemas mahus, kuid vähe on neid, kes
ise energiat toodavad. Elektrienergia
tootmine on üks tähtsamaid küsimusi, sest see on kogu tootmise põhialus. Ilma energiata ei toimu meie
elus suurt midagi ja ei saa ka meie
liikmed hakkama. See on küsimus,
mida täna oleme liikmetega koostöös
lahendamas.
Lõpetuseks
viskan
õhku ülesande, mille liikmetena,

eestimaalastena, peame samuti koos
loominguliselt lahendama:
Uuest aastast tõuseb miinimumpalk. Seda presenteeritakse kui
suurt võitu elu- ja töötingimuste edenemisel, kuid... Kui alguses inimene
töötab täistöökoormusega, teeb ühes
kuus 160 asja ja saab miinimumpalga, siis tööandja maksab miinimum-maksud ja firma tuleb täpselt
ots-otsaga kokku. Riik tuleb „suuremeelselt“ ametiühingule vastu ja tõstab miinimumpalka 5%.
Inimene töötab endiselt täistöökoormusega, teeb endiselt ühes
kuus 160 asja ja saab nüüd 5% suurema miinimumpalga, sest muidu lendab mõni riigiamet tööandjale turja
ja tapab nii firma kui tööandja pere
ilmselt ühe hoobiga. Aga kuidas nüüd
firmal ots-otsaga kokku tulla? Kas

tõsta toote hinda, mida miinimumpalgalised niigi osta ei jõua? Sundida
töötajat 8 asja kuus rohkem tegema,
et „riigi arm“ ka õigustatud oleks?
Tegelikult vallandub üks
mitmetest pisikestest kasvavatest
ahelreaktsioonidest, mis elu mitte
kellelgi paremaks ei tee. Kuidas olukorrast välja tulla?
Meie töö ei saa kunagi otsa,
sest niikaua kui Ühistul on liikmeid,
niikaua kestab ka töö. Ja niikaua
põleb ka lootus, et oma mõistust appi
võttes ja ühiselt tööd enda kätte võttes püsib Eesti rahvas siin, meie esivanemate maal, ja saab peremeheks!

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu ja
Akadeemilise Ühistegevuse
Seltsi juhatuse liige

UUS LIIGE!
www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 6 660 494

Puit- ja roigasmööbel,
lõikelauad, kalmistupingid.
Kokkuleppel tellimustööd.
Solve et Coagula OÜ
www.secestonia.com
Tel. 5664 7656

Sõida keskkonnasäästliku ja
mugava elektritaksoga!
www.elektritakso.ee
Tallinnas, Tartus,
Pärnus
Helista 1918

Liiklus- ja
sõiduõpe
Alamander OÜ
Zebra Autokool

Kirjastamine, raamatute müük
ja arhiiviuuringud

Tel. 5340 4464
www.autokoolzebra.eu

www.ignisfatuus.org
info@ignisfatuus.org

Ignis Fatuus TÜ
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Magus mesi ja terav astel
O
len olnud mesinik 14-aastasest koolipoisist saati.
Olin iseõppija ja lugesin
kõik mesindusest kirjutavad raamatud läbi ja kogusin artikleid. Mul on väga palju õdesid-vendi
– meie peres on kümme last. Pidime
ikka ise mõtlema, kuidas koolis ja
hiljem ka ülikoolis käimiseks raha
teenida. Õppisin ülikoolis loodusteaduste õpetajaks ja lõpetasin ka keskkonnatehnoloogia eriala. Töötasin
geoloogina välismaal, kuid see amet
on üsna ebakindel ja tööturu nõudlus kõikuv. Töötasin Tartu Ülikoolis,
kuid istuv paberitöö ei sobi mulle.
Parem ikka üks tubli mesinik kui
kehv teadlane. Võlgnen oma abikaasale selle, et minust sai ainult mesinik. Tema uskus rohkem kui mina, et
selle ametiga on võimalik perele leiba teenida ja ka talu ehitada ja arendada. Meie talu asub Tartumaal Rannu vallas. Mesindustöö on füüsiliselt
väga raske ja sageli peab kannatama
valusat nõelamist. Töö looduses ja
mesilastega on küll raske, kuid vist
on keeruline leida veelgi rohkem loodusega kooskõlas olevat ametit kui

Mesinik Jaan Eensaar poegadega.

mesiniku amet. Pean tunnistama, et
olen õnnelik inimene, kes saab tegeleda oma hobiga töö ajal. Õnneks on
paari aastaga tekkinud mõned suuremad püsikliendid, kes tagavad meile
pideva sissetuleku ja äraelamise.

Olen püüdnud toota alati
head kvaliteetset mett. Kõikvõimalikke meesegusid teen eritellimusel.
Olen leidnud isegi võimalused toota
ühe taime mett. Näiteks suutsin toota
mitmel aastal tatramett ning eraldi ka

OMA riigi põhimõttest

M

Meile öeldakse, et me peame konkureerima. Ei! Meile piisaks, kui
meil on vabadus, õigus ja õiglus. Meile riigina täiesti piisab, kui
me tagame oma Põhiseaduse preambuli. Meil on vaja ARENEDA
rahvusena. See peaks olema meie riiklik eesmärk! Rohkemat ei
olegi vaja.

eile pole vaja hiigelkasumeid ja hiigelvõlgasid. Me ei
saa
konkureerida,
selleks on vara. Me
oleme sandistatud rahvus ja riik.
Meil on vaja toota iseendale, et endal oleks kõik eluks vajalik
olemas, et endal oleks ka ilus vaadata, seda mida me toodame. Ehk mõni
teinegi siis märkab...
Me peame tegema kõike
omamoodi, nii nagu meie oskame.
Me peame leiutama jalgratta! Ja üks
„jalgratas“ meil juba on ja see on
EESTI KEEL. Meie riiklik eesmärk
peab olema eesti keele ja kultuuri
säilitamine!

Meile ei sobi koos maailmaga tormata ei tea kuhu, mingisuguse
võla nimel. Meile sobib lootus ja loodus, vaba ühiskond, vaba keel. Aga
tänased karjeristid viivad meid lootusetusse võidujooksu, enesehävitusse.
Varsti saab industriaalühiskond otsa
ja meil puudub vastav ettevalmistus,
et iseendaga ise toime tulla.
Kui me tahaksime luua
head ja ilusat riiki, siis oleks mängust vaja välja lülitada RAHA! Et ka
meie naabrid ei hakkaks meiega raha
pärast konkureerima. Raha asemele
on vaja võtta TÕHUSUS! Ma räägin
hingerahust, kus riik peaks olema
meie tagatis, mitte see, kellele me
pidevalt võlgu oleme.

Meil peab olema OMA tootmine, OMA põllumajandus, OMA
ettevõtlus. Et meil oleks siin maalapil
kõik, mida me ise rahvusena ellujäämiseks vajame.
Keskajal olid Isiksused,
vabadussõda tegid Isiksused. Praegu
on karjeristid ja RAHA!
Nõmme Raadio Lõunatunnist
28.10.2015. a. maha kirjutanud
Liina Miks

kanarbikumett. Pean tunnistama, et
eksivad need skeptikud, kes arvavad,
et tatramett pole Eestis võimalik toota. Selleks tuleb lihtsalt piisavalt vaeva näha. Lisaks toodan ka tavamett,
sageli saan ka kollast võilillemett ja
valgeristikumett. Sellel aastal sain
peaaegu puhast naadi- ja pärnamett.
Eesti veksli idee on väga
hea, sest see ei lase unustada, et me
elame Eestis ja me peame aitama
oma inimest eelkõige Eestis. Maailma parandamisega peaks alustama endast, oma lähedastest ja oma
kodumaast. Kui me tahame, et meie
lähedastel hästi läheks, siis veksel on
hea võimalus, kuid ka kohustus ulatada see järgmisele Eesti inimesele ja
hoida raha siseringis. Kui nüüd karmi
nalja teha, siis mina olengi see meie
peavoolu arvamusdiileri Ahto Lobjakase sõnul hullem kui Pariisi terrorist. Olen ääremaa patrioot, poolharitlane ja kristlane.
Tartu Hoiu-laenuühistu on
minu jaoks missiooniga organisatsioon, kus on olulisimaks tõstetud
eesti inimene ja Eesti Vabariigi tõeliselt ülesehitamine, nii et peremeheks

jääks siia eestlane. Mis rõõmu saavad
tunda meie lapsed riigist, kui kõik
meie maad, metsad ja varad kuuluvad
väljamaalastele? Miks mõned annavad ära oma tõelise vara, mis toodaks
tulu ka meie järglastele? Olen saanud
telefonikõnesid ilusate eesti nimedega ettevõtetelt, kelle omanikeringis
on aga võõramaised isikud. Mitu aastat juba ja pea iga kuu nad soovivad
meie talumaid osta. See oleks ju kuritegu, kui ma müüksin seda, mis meile
pärandatud – see kuulub ju minu lastele ja lastelastele.
Kaasliikmed, kellel on meesoov,
võtke ühendust:
tel: +372 503 1774
e-post: jaan.eensaar@gmail.com
Ühiselt edasi!

Jaan Eensaar
Lõuna-Eesti Mesi OÜ

Avasime Tartu Hoiulaenuühistu Narva kontori!
16. detsember 2015 on kuupäev, mis läheb Eesti ajalukku,
sest pärast II maailmasõda avatakse Narvas esimene
ühistulise rahaasutuse hoone, mille hoiu-laenuühistu on
käivitanud oma, st liikmete ühiste vahenditega.

T

artu
Hoiu-laenuühistu
Narva kontoris me ei
ole üürnikud, me oleme
omanikud ja peremehed!
Enne 1940. aastat
oli Eesti ühistuline maa. Rahvas oli
suures enamuses koondunud kaubandus-, tootmis-, ekspordi-, kindlustusja pangandusühistutesse. Igas Eestimaa vallas ja linnas tegutsesid oma
hoiu-laenuühistud. Ühistud olid ise
oma hoonete omanikud. Hooned olid
rajatud liikmete oma materjalist ühise
töö tulemusel: kes tõi palke, kes kive,
kes liiva, kes tegi vabatahtlikult tööd,
kes annetas raha. Rahvas oli omanik.
Tartu Hoiu-laenuühistu Narva kontor näitab pärast kolmveerand sajandit kestnud vaikimisaega seda meie

esivanemate eeskuju kogu Eestile.
Narva kontor on avatud
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
kl 9–17, teisipäeval kl 13–17, neljapäeval kl 9–13. Kontoris võtab kõiki
vastu Narva kontori juhataja Anton
Pratkunas. Ühistu kontoriga samas
majas asub ka Ühistu kaasliikme,
kodumaise pesutootja BonBon Lingerie esinduskauplus – külastagem
sedagi!
Tere tulemast, tänased ja
tulevased väärikad kaasliikmed!

Anton Pratkunas
Tartu Hoiu-laenuühistu
Narva kontori juhataja

Karl Marx ütles: „Kuna suured firmad toodavad kaupu odavamalt, siis on loomulik väikefirmade
väljasuremine. Rahvuslik turg tõrjub välja kohaliku turu, aga rahvusvaheline rahvusliku turu.“
– „Kes ostavad kaupu, kui firmaomanikud otsustavad tootmist suurendada?“
„Keegi ei osta,“ oli Marxi vastus. „Järgnevad pankrotid, tekib paanika, investeerimine lõpetatakse.“

Kvaliteetsed käsitöötooted
Võimalik esitada eritellimusi!
www.iseseisev-elu.ee
Peetri 26, Tartu
Tel. 5665 4317

4

Graveerimine, kellassepatööd,
ehete parandus
Novitek OÜ
www.graveerimine.ee

Telli Virumaal korstnapühkijaks
Francesko Leego!

Küttepuude müük
Biofan OÜ

Fotograafi teenus
Nufik OÜ

franceskoleego@gmail.com
Tel. 5819 4554

info@firewood.ee

jaan@sokkphoto.com
Tel. 5344 7293
www.sokkphoto.com

