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Ühistu on kõige mõistlikum koht laenamiseks
Hoiustatud raha laenab
ühistu välja oma liikmetele.
Laenamine on
ühistule üks
tuluallikas, mille tõttu saab ühistu
maksta kõrget hoiuseintressi
hoiustajatele. Võib tekkida küsimus, kas asjaolu, et ühistu maksab
hoiustajatele väga kõrget 7%
aastaintressi, tähendab ühtlasi
seda, et laenuintress on väga kõrge?
Vastus sellele on eitav – ühistust
laenata on odavam kui mujalt.
Vaatamata sellele, et pangad
maksavad hoiustelt pea olematuid
intresse ja saavad raha odavalt
kätte, on pankade intressimäärad
näiteks
väikelaenude
puhul
oluliselt kõrgemad kui ühistu
omad. Miks? Ühistu intressid on
madalamad, sest ühistu toimib
oma klientide huvides. Tulenevalt
ühistu olemusest on kõik kliendid
ühistu omanikeks ehk liikmeteks.
Seega puudub mõte omanike pealt
kasumit teenida. See omakorda
tagab soodsad intressid. Pangas on
klient üksnes subjekt, keda saab
kasutada kasumi teenimiseks.
Sellest tulebki ühistu ja panga
erinevus. Järgnevalt tutvustan
ühistu laenutooteid ja –poliitikat.
Laenusaamine on paindlik ja
arvestav
Tahan kohe alguses kummutada ühe liikvel oleva eksiarvamuse,
mis räägib sellest, et ühistust
võtavad laenu need, kes pankadest
ei saa. Selline eksarvamus põhineb
valel eeldusel, mille kohaselt ühistu
laenupoliitika oleks pankadest justkui lõdvem. Nii see aga pole. Asja
tuum seisneb selles, et ühistust
laenusaamine on oluliselt paindlikum
ja inimlikum kui pankadest. Ühistu
näeb
konkreetse
laenutaotleja
taga alati inimest, mitte aga vaid
erinevate parameetrite kogumit.
Jutt on sellest, et pankade puhul
on krediidikontroll peaasjalikult
formaalne. See tähendab isiku
surumist mudeli raamidesse, kus
kontrollitakse tema sissetuleku ja
kohustuste vastavust pangajuhtide
fikseeritud näitajatega: kas sissetulek
vastab kehtestatud standardile,
kas töötasu on regulaarne, kas on
maksehäireid jne. Kui esineb puudus
kas või ühes neist, jääb isik pangas
tavapäraselt laenuta. Mõistetav on,
et igaüks laenuvõtmiseks ei sobi,
kuid sellise jäikade standardite
kehtestamisel kaob sageli inimlikkus
ja mõistlikkus. Seetõttu jäävad
pankade puhul krediidita ka need,
kelle maksedistsipliin on korralik.
Ühistu on laenamisel palju
mõistlikum, sest arvestab lisaks
formaalsetele teguritele ka sisulisi.
Ettevõtjate puhul püüab ühistu mõis-

Juhatuse liige Erki Pisuke 15. detsembril 2011 toimunud üldkoosolekul veksleid tutvustamas.
ta laenutaotleja äritegevuse olemust.
See
võimaldab
krediidiotsuse
tegemisel minna konkreetse taotlusega rohkem sügavuti ning
paremini hinnata laenuga seotud
riske. Sealjuures arvestatakse ka
seda, kas laen läheb lisandväärtuse
tekitamiseks. Tähtis on ka isikute
enda veenvus nendega suhtlemisel
ning asjaolu, kas laenu võtmine on
piisavalt läbi mõeldud. Eraisikute
laenude puhul kaalutakse alati, kas
näiteks üks maksehäire summas
30 €, mis kestis kokku üks kuu,
on laenutaotleja maksevõimele
suuremas plaanis ning pikemas
perspektiivis olulise tähtsusega
või mitte. Seega ühistu puhul
analüüsitakse laenutaotleja puhul
lisaks formaalsele ka sisulist
poolt. See tagab praktikas kogu
laenuprotsessi paindlikkuse ning
mõistlikkuse.
Laenud tagame tugevalt ning
kindlalt
Ühistust väljastatavad laenud on tagatud kas hüpoteegiga
kinnistule, käendustega või registerpandiga sõidukile. Laenud tagatakse
üldjuhul alati kahekordselt, et maandada riski, mis võib tulla tagatisvara väärtuse langemisest. Seega
on laenud ühistu praktikas pigem
ületagatud. Siinkohal tuleb lähtuda
printsiibist, et riskid ei saa kunagi
olla liiga maandatud. Seega on ühis-

mist, nõuavad faktooringu väljastamise eest lepingutasusid, käitlemistasusid, ülekandetasusid ning
intresse, mis väikeettevõtteid üldjuhul pankade faktooringust loobuma
sunnib, siis Tartu Hoiu-laenuühistu
Finantseerime ettevõtteid laenu- on kehtestanud faktooringule lihtsad
de, faktooringute, liisingute ja põhimõtted. Nõuetele vastavad
arved faktoorime täies ulatuses
garantiidega
Tartu Hoiu-laenuühistu lae- ning tasu võtame maha arvete
nupoliitika keskendub peaasjalikult ülekandmisel müüjale ülekantavast
kodumaise
tootliku
tegevuse summast. Selle tasu suuruseks on
finantseerimisele. Sel otstarbel üldjuhul 1,25% kuus faktooritud
arvete
summalt
väljastame Eesti
ning
sellega
kogu
ettevõtetele, sh.
Ühistust
teenustasu ka piirfüüsilisest isikust
laenusaamine on
dub.
ettevõtjatele,
oluliselt paindlikum
Nagu vainvesteerimislaerasemates Ühistune. Investeerimisja inimlikum kui
lehe
numbriteski
laen on mõeldud
pankadest.
mainitud, väljastab
äritegevuse
Tartu Hoiu-laenuarendamiseks,
inventari ja seadmete soetamiseks. ühistu liikmetele vajadusel ka
Laenu saab võtta kuni 10 aastaks. garantiikirjasid. Garantiikirja välInvesteerimislaenude alla kuulub ka jastamine toimub samuti liikme
ettevõttele põhivarade soetamiseks antud tagatise alusel. Garantiikirja
väljastamise tasu sõltub nii tagatise
antav liising.
Samuti väljastame toot- kui ka garantiikirjaga tagatava riski
misja
kaubandusettevõtetele olemusest.
käibekrediiti käibevahendite soodsaks juhtimiseks ning ostame Väljastame laene ja liisinguid ka
faktooringu korras arveid üles. eraisikutele
Ühistu väikelaenu intressid
Tartu Hoiu-laenuühistu faktooringu
juhtpõhimõtteks on faktooringutasu on turu soodsaimad. Intressid
ning kogu faktooringuprotsessi algavad 12% aastas laenujäägilt.
selgus.
Kui
pangad,
pärast Võrdluseks – pankade puhul jäävad
intressid 20% ja rohkema juurde.
bürokraatlikku faktooringutaotletu poliitika tagada kõik laenud
tugevalt ja kindlalt. Ühistu hoiustajatele peaks see andma kindlust, et
hoiustatud raha on usaldusväärselt
paigutatud ning korralikult tagatud.

Väikelaenu puhul on tagatiseks
käendused, suuremate summade
puhul hüpoteek. Samuti pakub
ühistu liisinguteenust sõidukite
soetamiseks. Ühistu tootevalikus
on veel sihtotstarbelised kooli-,
energia- ja matuselaenud.
Eraldi tuleb rõhutada, et
ühistu rakendab laenulepingutele
väga väikeseid lepingutasusid,
millega ta oma soodsuselt pankadest
kaugel ees on. Laenulepingu sõlmimise tasud jäävad käendusega
laenude puhul tavaliselt 10-20 euro,
hüpoteegi või kommertspandiga
tagatud lepingute puhul 50 euro
juurde.
Üks väga oluline ühistu
laenupoliitika osa on fakt, et
korrektse maksedistsipliini korral ei
rakenda ühistu laenu ennetähtaegsel
tagasimaksmisel kunagi trahve
või teenustasusid. Samuti võimaldab ühistu ilma trahvide ja
teenustasudeta tasuda laenu tagasi
kiiremini kui graafikus ette nähtud.
Pangad seevastu aga nõuavad
taolistel juhtudel küllalt suuri
lisatasusid. Tartu Hoiu-laenuühistu
laenupoliitika on alati näoga
liikme poole ning aitab sellisena
hoida laenamisega seotud kulud
minimaalsed.
Laenu taotlemine
Laenutaotlust on võimalik
esitada elektrooniliselt kui ka
kontoris nii Tartus kui ka Tallinnas.
Laenamiseks tuleb olla Tartu Hoiulaenuühistu liige. Kui isik pole
hetkel veel Tartu Hoiu-laenuühistu
liige, ei tasu muretseda, sest liikmeks astumine on lihtne. Täpsem
informatsioon laenutaotlemise kui
ka ühistuga liitumise kohta on kättesaadav ühistu kodulehelt
www.yhistupank.ee.
Raha jääb ringlema kodumaa
ning iga liikme hüvanguks
Ühistust laenamisel toetab liige kodumaise majanduse
arengut. Laenudest teenitud intress
makstakse kodumaistele hoiustajatele intressituluks ning selle
arvel toetatakse ka üha süveneva
liikmetevahelise koostöövõrgustiku
arengut. Kui liige vajab laenu,
on ühistu liikmele mõistlikuks
partneriks. Ühistul on aega ja
tahtmist olla iga liikme suhtes
tähelepanelik ja paindlik. See teeb
ühistu kõige mõistlikumaks kohaks,
kust laenata.
Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liige, peajurist
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Ühistuleht
Mõni sõna vekslitest, vekseldamisest ja sellest, miks
see on nii ettevõtja kui tarbija jaoks kasulik
Tartu Hoiu-laenuühistu
võttis 1. detsembril 2011 maksevahendina
kasutusele
Eesti
veksli, mida ühistu liikmed saavad lisaks eurodele kasutada
omavahelistes arveldustes. Vekslite eesmärk on suurendada
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetevahelist kaubandust, muutes
kaasliikmetelt kaupade ja teenuste ostmise soodsamaks kui
äriajamise mitteliikmetega. Hetkel
on kasutusele võetud 5-, 10- ja
50-ühikulised vekslite kupüürid.
Juhatus on tänulik vabatahtlike
liikmete abile selgitustöö läbiviimisel
Eesti vekslid on seega
ringluses olnud napilt kaks kuud.
Sellest hoolimata käib vilgas töö
vekslite kasutusala laiendamiseks.
Juhatus viis 2012. aasta jaanuarikuu
alguses internetis liikmete seas läbi
küsitluse eesmärgiga saada liikmetelt
lisasuuniseid, kes ja kus võiksid Eesti
vekslid kasutusele võtta. Nimetatud
üleskutset kordan ka praegu: kui
kellelgi on soovitusi vekslite
ringlusega seoses, andku sellest
juhatusele teada. Internetiküsitluse
ja nende ühistuliikmete abiga, kes
on oma vabatahtlikku tööjõudu
selgitustööks pakkunud, oleme
astunud läbirääkimistesse hetkel
juba paari-kolmekümne ettevõtjaga.
Paljudega neist sõlmime lähiajal
lepingud. Nende hulgas on väga
mitmesuguse tegevusalaga ärisid:
toidukaupadest ja riietest kuni küttepuude ning kivisöeni.
Tarbivate liikmete kasu seisneb
suures püsisoodustuses
Ühistu liikmed saavad
soetada Eesti veksleid hinnaga 1
veksliühik = 0.90 EUR, mis tähendab
arveldamisel 10% soodustust ettevõtja juures. Kasutada saab veksleid
Tartu Hoiu-laenuühistusse kuuluvate
ettevõtete või eraisikutega äri ajades,
kusjuures kauba või teenuse ostmisel
on üks euro võrdne ühe veksliga
(1 veksliühik = 1 EUR). Seega
võimaldab vekslite kasutamine
liikmele kaasliikmete ärides kõrge
püsisoodustuse ning tagab tiheda ja
vastastikku tulusa liikmetevahelise
kaubanduse.

Ka ettevõtjad saavad vekslite muse nimel tõsiselt pingutamata.
aktsepteerimisest kasu
Siiras tahe ning tugev soov
Kui ühistu liikmest ettevõtja eesmärgipäraselt töötada on iga
juures on kaasliige kasutanud maks- ettevõtmise eduvalem. Küllap iga
misel veksleid, siis on ettevõtjal õige ettevõtja ning töömees teab
järgmised võimalused: kasutada seda kõike juba isegi.
vekslit endale vajalike kaupadeSeetõttu on minul võõrastav
teenuste, tooraine või materjalide kuulda, et mõni ettevõtja, kellele
ostmiseks;
hoiustada
vekslid olen teinud ettepaneku vekslite
aas-tasel vekslihoiusel; vahetada kasutusele võtmiseks, on öelnud, et
vekslid Tartu Hoiu-laenuühistu ta pole praegu huvitatud, kuna ring on
kontorites eurode vastu. Ükskõik, alles väga väike ja tal pole vekslitega
millist viisi ettevõtja ei rakendaks, midagi peale hakata – järelikult ei
kasu on ta saanud kohe – tema saa ta kohe sellest kasu ning sestap
juurde hakkab tänu vekseldamise on tema äri jaoks vekseldamise
võimaldamisele
tulema
järjest aktsepteerimine mõttetu. (!) Mis
rohkem ühistu liikmeid, kes sel- küll oleks saanud kui ühistu asutajad
lest ettevõtjast tõenäoliselt enne oleksid nii mõelnud või mis küll
mitte midagi ei teadnud, kes tema saaks kui ühistuliikmete enamus
juurde poleks seetõttu arvatavasti täna nii mõtleks? Lihtne vastus on –
kunagi jõudnud ning kes suure ei saakski midagi. Lihtsalt kõik, mis
tõenäosusega
muutuvad
nüüd kasulik, jääks teostamata!
tema lojaalseteks püsiklientideks.
Nii ettevõtlusteoorias kui ka – On põhjust olla vekslite suhtes
praktikas on hästi teada fakt, et lootusrikas
ustavate püsiklientide võitmine on
Mida ütlen nendele etteiga ettevõtja raskeim ülesanne ning võtjatele, kes taoliselt reageerivad?
kulukaim väljaminek. Ühistu tuleb Muretsemiseks pole põhjust ja
aga siin Eesti
seda täiesti objekvekslitega appi.
tiivsetel kaalutlusÜhistu vekslid
		
tel. Tõsi, esialgu
juhatavad liikmed
Looon veksleid aktsepteineteisega koostööd teerivate ettevõtjate
mulikult nõuab
iga
uuendus,
tegema ning üksteise ring väike – aga
mis on sihitud
ettevõtmisi vastastikku kusagilt tuleb ju
paljustki tulealustada ja päevsoodustama.
vikukasule,
päevalt on ta suuteatavat
ohvrem.
rimeelsust. Kui ma kirjutan ohvriAga ettevõtja kaotab 15%
meelsusest, siis tean hästi, mida kui klientidelt saadud vekslid
see sõna tähendab. Tartu Hoiu- eurode vastu tagasi vahetab? Mitte
laenuühistu tegevuses on see minu tingimata. Kui ettevõtja ei saa
ja teiste juhatuse liikmete, kes klientidelt saadud veksleid kasutada
tänasele ühistule alusepanijateks kaasliikmetelt omakorda kaupade,
on olnud, jaoks tähendanud seda, teenuste, tooraine või materjalide
et meie algusaastatel kõik ilma ostmisel ning peab paljuks 15%
isikliku töötasuta ühistu kiirema mahaarvamist ümbervahetamisel,
arengu nimel töötasime. Me sead- siis on tal võimalus hoiustada
sime üldkasu enne omakasu, nagu saadud
vekslid Tartu
Hoiuühistegevuse
põhimõtted
seda laenuühistu aastasel vekslihoiusel.
nõuavad. Lisaks pidime esimesel Hoiustatud veksleid on igal ajal
tegevusaastal ka asjaajamiseks võimalik hoiuselt välja võtta ning
vajalikud vahendid ning sõidurahad neid sobiva võimaluse tekkimisel
leidma oma isiklikust rahakotist. Aga kaubandustehingutes kasutada või
me ei kurda selle üle, ammugi me ei siis tähtajal hoiuselt kursiga 1:1
uhkusta sellega, sest mina juhatuse eurodes vahetustasu kaotamata välja
esimehena ning minu kaastöölised, võtta.
saame hästi aru, et ühtegi head tuleAga ikkagi – ettevõtja ei
must ei saavuta ilma enne selle tule- taha käivet aastaks kinni panna!

Ühistu olulisemad arvnäitajad. Majandusülevaadet loe 4. leheküljelt.
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Täiesti tõsi ja see, ega ka 15%
ümbervahetustasu saamine, ei ole
ühistu eesmärk. Vastupidi – me
soovime kodumaist ettevõtlust ning
selle käibekiirust vekslite kaasabil
just elavdada Kuid tehkem vahet
tänaste ja tulevast mastaapide
vahel ning ärgem unustagem meie
praegust positsiooni ajateljel. Täna
oleme vekslitega päris alguses –
järelikult ei hakka mitte ühelegi
ettevõtjale tulema veksleid ühes
kuus sisse kümnetes tuhandetes või
tuhandetes või isegi mitte sadades.
Vekslite kuukäive kujuneb ettevõtja
jaoks alguses suurusjärgus vaid
mõned kümned. Kas ühes kuus,
ütleme 20 eurolt 15% ehk 3 eurot
järjest rohkemate uute lojaalsete
püsiklientide võitmiseks, on tõesti
nii suur kulu, et seda ei võiks
iseenda kasuks ohverdada? Või kui
see tõesti on palju, siis kas tõesti
on palju hoiustada kuus 20 eurot, et
see aasta pärast tagasi saada, kuid
olla seejuures nii mõnegi ustava
püsikunde võrra rikkam?
Aga mis saab siis kui
ring laieneb ja vekslikäibed lähevad ettevõtja jaoks sadadesse
ja tuhandetesse, siis ettevõtja ju
ometi kaotab? Ei – jällegi tuleb
protsessi vaadelda loogilises järgnevuses ajateljel. Kuna Tartu
Hoiu-laenuühistu on selle endale
eesmärgiks võtnud, siis vekslite
ring kahtlemata laieneb ning
vekslikäibed suurenevad – seda ju
majanduse elavdamiseks vaja ongi!
Kuid loogiline on, et ühes sellega
suureneb ka vekslite kasutusala.
See omakorda tähendab, et ettevõtja
ei pea enam kartma, et ta peaks
vekslite ümbervahetamisel eurodeks
kaotama 15% või panema raha
aastaks kinni. Vekslikäivete järkjärguline suurenemine saab olla
põhjustatud ainult sellest, et vekslite
kasutusvõimalused on avardunud ja
sellega seoses leiab kogu vekslikäive
ettevõtja jaoks kaasliikmete ärides
rakenduse ilma midagi kaotamata.
Ja kui ettevõtjal juhtub olema veel
vajadus Tartu Hoiu-laenuühistu
laenude või kindlustuse järgi, siis
vekslitega on võimalik intressi- ja
kindlustuskulud 10% ulatuses kohe
väiksemaks muuta.

Ühenduses on jõud
Hirmud on sageli inimese
arengut pidurdavaks jõuks. Hirm
uuenduste ees on aga tõele au andes
ebaratsionaalne. Läbi loogilise
analüüsi tuleb hirm asendada
kindla teadmisega – siis saavad ka
langetavad otsused olla eesmärgile
viivad ning õiged.
On päevselge, et kõik
uuendused ei saa kõigile olla
kasulikud ning kõikide uuendustega
ei saa ega tohigi kaasa joosta. Kuid
analüüsigem – kust tuleb hirm? Hirm
tuleneb teadmatusest. Teadmatus
tuleneb vähesest informeeritusest
ning see omakorda tingib olematu
või väga pinnapealse analüüsi.
Ilma põhjaliku analüüsita ei ole aga
võimalik vastu võtta ratsionaalseid
otsuseid, sh. ei ole võimalik jõuda
arusaamisele, kas pakutav uuendus
on isikule kasuks või kahjuks.
Soovitan seetõttu vekslite ja
vekseldamise temaatika analüüsil
lähtuda tänase ja homse reaalsuse
asetamisest
ajateljele,
samuti
soovitan võrrelda kaasnevaid kulusid
oodatavate tuludega. Igal juhul on
ühenduses jõud ning selle mõistust
kasutaval kombel rakendamisel
on võimalik saavutada tulemusi,
millest mõned täna ehk unistadagi ei
julge. Innustagu meid aga meie seni
saavutatud eeskujulikud tulemused!

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

Ühistuleht
Käes on südamerahu leidmise aasta
Maailm üritab meile
midagi väga olulist öelda. 2012
aasta kohta on ennustatud väga
palju. Kõnelenud on nii inimesed
kui meid ümbritsev keskkond,
iseasi kas ja kui palju kedagi
keegi kuulata soovib ja märkab.
Universum tervikuna räägib
inimkonnale hiljuti teatavaks
saanud
teaduslike
avastuste
kaudu kuivõrd suur, lõpmatu,
ajatu, intelligentne ja vaevu
hoomatav
meid
ümbritsev
keskkond tegelikult on. Meie
armas planeet Maa annab meile
üha
intensiivsemate
looduskatastroofide toimumisega mõista, et ta ei ole kasvavalt iseka
ja planeedil meie kõigi ühiseid
ressursse raiskava inimtegevuse
senise jätkumisega enam sugugi
nõus. Omamoodi selgete märkide
keeles kõnelevad ka juba ammu
enne meid ja meie ajal inimeste
loodud
süsteemid:
näiteks
religioonid, riigid, rahasüsteemid,
rahvusvahelised ja rahvuslikud
kauplemissüsteemid,
kalender,
kell, erinevad informatsiooni
vahetus-, vahendus-, ja võimendussüsteemid. Ajad pole enam
endised. Kõige selle taustal
aga, kus iga kõneleja nii kõne
intensiivsus kui ka hääletoon
eksponentsiaalselt kasvavana näivad, tekib tahes tahtmata soov
mõned välise maailmaga seotud
hääled korraks maha keerata, nii
öelda mute-nuppu vajutada ning
võrrelda, kas maailma saadetav
sõnum on ikka endiselt see, millega
seni nii mugavasti harjunud
olime, või mitte. Ühe vastuse
annab kindlasti aja mahavõtmine
ja lihtsalt enesesse vaatamine.

Vahel tunduvad sellised
muudatused elukorralduses täna
üha intensiivsemaks muutuvas
infoühiskonnas pisut radikaalsed,
kuid ometi on need mind oma
igapäevases meelestatuses paremale
rööpale aidanud ning maailmas, kus
kõikide majanduslike ettevõtmiste
lõppmotivaator on kellegi tähelepanu
pälvimine, on tähelepanu ja meelte
juhtimine vähemalt sama oluline
kui teadlik rahajuhtimine. Mis mõtet
on aga rahal ja sellega kaasnevate
hüvede võimaldamisel, kui süda
rahul ei ole? Tarbimisühiskond, mis
on üles ehitatud tarbimise pidevale
kasvule ei saa iseenesest olla tee
õnnele, sest inimese soovidel pole
teatavasti piire ning varem või
hiljem, olgu keegi kui rikas tahes,
seavad soovidele piirid ikkagi Maa
materiaalsed ressursid või meie
mõõtme ajakulg.
Liigsetele soovidele tuleb
ise piirid panna. Milleks aga läbi
käia pikk ja kannatusterohke tee kui
saab minna ka otseteed ja panna oma
soovidele piirid juba staadiumis,
kus kõike mida soovime, saaksime
endale vabalt lubada, kuid ei tee
seda seepärast, et sellel puudub
otsene vajadus.

Me oleme kogu aeg vabad olnud,
loogem ja juhtigem nüüdki enda
elu ise
Peale tähelepanu taas enese
kontrolli alla võtmist, mis ongi
ju elu loomisenergia reservuaar,
avastame ennast aga olukorras, kus
meil on kasutada mugav ja võimas
sõiduriist. Tekib aga küsimus, kuhu
sellega nüüd sõita? Ja kütust on
meil piltlikult täpselt nii palju, kui
kaua teed jõuame jälgida. Valime
sihtpunktid ja lähme lihtsalt kohale.
Tarbitav info mõjutab meid väga Ja kõrvale ei tohi mingil juhul
tugevalt - infot tuleb valida
kalduda, võimalikest takistustest
Olen seda hääle maha- hoolimata ei tohi mingil juhul karta!
keeramist ka ise teha proovinud.
Esimesi katseid alustasin aastaid Oli mis oli, alustame muutmist
tagasi, vajutades mute-nuppu oma kohe, pöörates oma kannatused
televiisoril puldil ja tulemused kapitaliks
olid väga rahustavad. Hakkas
Mõnikord võib senini
kuidagi rahulikum olla. Siis elatud elu meid aga olla samm
proovisin mõni aeg seda teha sammu haaval ja laine laine haaval
veebi uudisteportaalidega, samuti südamerahust päris kaugele viinud.
hakkas kergem olla. Siis lõpetasin Olgu selleks siis mistahes põhjus:
hommikuse ajalehtede lugemise ja kas suur ja lootusetuna näiv
hakkasin neid nädala kaupa järgi võlakoorem, kaugenenud sõbrad
lugema, k.a. välisajakirjandust. ja tuttavad või isegi meie oma
Jällegi ei juhtunud midagi hullu. pereliikmed, ihaldatud elustandard
Avastasin, et oluline informatsioon või mured tervisega. Hullu pole
jõuab minuni päeva jooksul midagi! Me ei saa küll kogetut
niikuinii, kuna inimesed räägivad olematuks muuta, kuid me saame
sellest ja niiviisi toimetamine olemasolevat olukorda paremaks
on hoidnud kokku hulga ülimalt muuta ja igaühel meist on selleks
väärtuslikku
tähelepanuressurssi, nüüd tohutu eelis võrreldes meie
mille sain kohe liita oma viljakatele varasema olukorraga: meil on
hommikutundidele. Selle tulemusena kogemused ja emotsioonid, mis on
tõusis oluliselt mu tööviljakus meeles. Enda juures pean seda täna
selliselt, et saan nüüd alustada kõige väärtuslikumaks kapitaliks.
ja suunata iga oma päeva enda
valitud emotsiooniga. Olen palju Lootusetust olukorrast on alati
rahulikum kui enne, alati paremas väljapääs
tujus ja ka inimesed minu ümber on
Enne kui pakun välja mõned
rahulikumad ja rõõmsamad.
proovitud lahendused südamerahu
saavutamiseks, pean vajalikuks
Tähelepanu on ülimalt väärtuslik mainida, et olen oma 33 eluaasta
ressurss, mida tuleb hoolsasti jooksul läbi elanud samuti päris
kasutada ja mida saab ise juhtida palju. Natuke vähem kui 10 aastat

tagasi, kui läbipõlemine polnud
veel eestlaste rahvussport, elasin
läbi ränga ärilise ebaõnnestumise,
kukkudes ca ühe miljoni krooniga
võlgadesse ja vara selle katmiseks
loomulikult ei olnud ja intressid
muudkui kasvasid. Haridustee
oli vägagi poolik, pidin loobuma
omaenese elamisest ja kolima
tagasi vanemate juurde, juhtus
ka õnnetust autoga, kus jäin küll
õnneks ise terveks, kuid kaotasin
vajaliku liiklusvahendi ning isikliku
pankroti väljakuulutamine oli Pärnu
Maakohtus 10 minuti kaugusel.
Samuti tahtis tihti külas käia alkohol,
tubakas ja tervis oli masendusest
nõrk ning haige. Kehakaal oli 40
kg üle normi jne. Tänaseks on
selle aastatetaguse ebaõnnestumise
rahalised tagajärjed raskustega, kuid
siiski edukalt likvideeritud, õpingud
on jõudnud Strasbourgis asuva
Rahvusvahelise Kosmoseülikooli
magistriprogrammini, suhted pereliikmete ja sõpradega on paremad
kui eales varem, kaalus on kaotatud
üle 25 kg, enesetunne on väga
hea. See on nii, sest püüan toituda
võimalikult tervislikult ja liikuda
palju vabas õhus, alkoholi tarbimine
on väga minimaalne ning on soetatud
oma hubane elamine ning mul
on väga huvitav töö suurepärases
keskkonnas ja fantastiliste kolleegidega EAS-i innovatsiooni divisjonis kosmoseettevõtluse arenduskonsultandina. Loomulikult on
mul ka täna muresid, millega tegeleda, kuid need on oluliselt meeldivamad kui 10 aastat tagasi ja seda
seepärast, et võtsin ühel hetkel
vastutuse hakata ise oma tähelepanu
ja teadvust juhtima ning sellel
suunal pidevat süstemaatilist tööd
tegema. Suured tänud siinkohal ka
pereliikmetele ja sõprade, kes mind
on toetanud, aidanud ning vaikides
eeskujuks olnud.
Õnnelik olemine on vaatenurk
elule, mida saab saavutada juba
järgmisest hetkest
Õnnelik olemisega on
nimelt see hea asi, nagu India
pühamees Sai Baba ning maailmas
tuntud guru Eckhart Tollegi rääkinud on, et seda saab saavutada
ainsa hetkega, loobudes kõikidest
soovidest ja ihadest. Mida vähem
on inimesel soove, seda õnnelikum
ta on. Siiski ei kata õnneliku inimese
laud ennast päris ise ja kui me ei
pööra piisaval hulgal tähelepanu
ühiskonnas heaks tavaks oleva eluja käitumisstandardi hoidmisele,
puhtusele ja korrale, võib selle õnne
hind meile jälle teisest küljest kalliks
maksma minna. Lahendus on ilmselt
kusagil vahepeal, kuid just nii nagu
valime käituda, kujundame üldist
standardit ja arusaamu sellest, mis
on oluline.
Hakakem säästma, olgu sissetulek
kui väike tahes
Natukenegi kõrvalepandud
raha tekitab rahulikuma enesetunde,
kuna raha on väga võimas energia
kandja ja salvestaja. Leibkonna ja
üksikisiku sissetulekute õige ning

jätkusuutliku jaotamise printsiipidest
võib kirjutada pakse raamatuid
ning ka siis jääks kindlasti mõni
nüanss lõpuni lahti kirjutamata.
Olen enda jaoks püüdnud saavutada
lihtsat suhet – 30% säästa, 40%
kuluta elamiseks ja lühiliisingute
maksmiseks ning 30% pikaajaliste
laenukohustuste täitmiseks. Olgu
öeldud, et kui selle eesmärgi endale
võtsin jagunesid need suhtarvud
minu sissetulekutest 0% säästmisele,
30% elamisele ja 70% laenude
tagasimaksmisele. Esimene kuu
proovisin säästa 40 eurot, kuid
tulutult. See õnnestus aga järgmine
kuu, mispeale hakkasin summat
tasapisi suurendama. Nägin üle aasta
vaeva, et see proportsioon paika
saada ning seda mitte sissetulekute
tõusu, vaid olemasolevate kulutuste
juhtimisega ning mõningate loobumistega ebaolulisest.
Toit mõjutab otseselt mõtlemist ja
enesetunnet
Samuti on värskes õhus
liikumine ja värske toidu söömine
minu mõtlemis- ja otsustusvõimet
oluliselt parandanud. Kindlasti ei
soovita siin uue aasta valguses kohe
mingite suurte kampaaniate ja raskete
dieetide alustamist. Alustagem alati
väikeste sammudega, kuid väike
muutus täna ja tunneme juba samal
õhtul rõõmu sellest, et suutsime oma
elukorralduses väikese positiivse
nihke tekitada. Pangem see ka
endale kuhugi kirja! Need märkmed
annavad meile hiljem jätkamiseks
jõudu, kui seda mõnikord üldse leida
ei suuda.

Ole lihtne ja siiras
Ja lõpetuseks tahaksin
avaldada heameelt, et nii paljud
inimesed meie toredas Eestis on
hakanud üksteisega siiramalt ja
lugupidavamalt käituma. Olen tähele pannud, et isegi vähe tuttavad
inimesed kallistavad omavahel
ja ütlevad mõne lahke sõna või
väikese komplimendi kui näevad, et
kas siis kolleegil või kaasinimesel
kaupluseski näib olevat mitte kõige
parem päev. Sellised pisikesed asjad
teevad igaühe rõõmsamaks ja toovad
meid lähemale meie tõelisele minale,
kuna oleme siia loodud ju kogemusi
omandama ja minema edasi ikka
ainult selleks, et olla õnnelik, õnnis,
abivajajat abistav ning rahuga
südames.

Mart Vihmand
Tartu Hoiu-laenuühistu
nõukogu liige
Lions Klubi Pärnu Livonia
asutajaliige

Ühistegevuslikke mõtteteri
Ühistegevus ei tunne konkurentsi.
Ta on heatahtlik. Aus töö ja kõrge
aade ühendab üksikuid, nii et nad
oma vaeva eest õiglast tasu saavad.

Kõige vabam seltskond on see, kus
kõige enam inimesi leidub, kes
suudavad iseseisvaks jääda.

Rahvas saab ainult siis tugevaks, kui
ta ise omal viisil saab ja võib areneda.
Iga järeleahvimine ainult nõrgendab
ja alandab rahvaid - pealesunnitud
voorused ei sigine.
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Ühistuleht
Teretulemast D&K Salongi!

D&K Salongi disainitud ja toodetud kleidid rahuldavad ka
nõudlikuma maitse.
D&K Salong on noor firma,
millel siiski on pikad traditsioonid,
mis tulenevad meiega seotud
tegijate kogemustest. Me õmbleme
kvaliteetrõivaid nii naistele kui ka
lastele. Meie esindussalong asub

Tallinnas. Alustasime oma ettevõtmisega 2009 aastal ning
oleme nüüdseks alustanud juba
neljandat tegevusaastat. Oleme
saavutanud olukorra, kus meil on
palju püsikliente nii eraisikute kui

ka firmade seas. Müüme oma
Meie toodang on kõrge
toodangut peaasjalikult Eestis, kvaliteediga ja iga eksemplar on
kuid osa toodangust läheb ka ainulaadne. Meie ettevõtte idee
ekspordiks.
tekkis just sellest, et masstoodang on
Alates
2010.
aastast orienteeritud keskmisele standardile.
on meie ettevõte Tartu Hoiu- See aga ei sobi paljudele. Iga naine
laenuühistu liige. Tänu sellele tahab välja näha väga ainulaadne ja
oleme saanud hea võimaluse eriline ning seetõttu me valmistamegi
hankida tootmistegevuseks vaja- just daamidele mõeldud rõivaid.
minevad materjalid, kasutades Meie meeskonnas töötavad head
ühistu pakutavad soodsat ning disainerid, kes joonistavad valmis
ettevõtjasõbralike tingimustega fi- erinevate lõigetega rõivaste mudelid.
nantseerimist.
Iga eksemplar on
Kohe, kui Tartu
individuaalne - meie
Meie toodang on
Hoiu-laenutoodangust ei leia
kõrge kvaliteediga
ühistu teatas, et
ühesuguseid tooteid.
on liikmetevaIndividuaalsus ning
ja iga eksemplar on
helise arveldakliendi rahulolu on
ainulaadne.
mise
ning
meie jaoks väga
koostöö sootähtis.
dustamise otstarbel võtnud kasuD&K Salong asub Tallinnas,
tusele Eesti veksli, otsustasime, et ka aadressil Kaarli pst 11. Meile saab
meie ettevõte tahab oma klientidele helistada telefonil 6626096 või
vekslitega tasumist võimaldada. meilida info@dksalong.ee. Kes
Seega ootame kõiki meie toodetest tahab, saab eelnevalt külastada ka
ja teenustest huvitatud kaasliikmeid kodulehte www.dksalong.ee. Tulge, Ene-Eeva Karu
meie valikuga tutvuma ning vekslite ja tutvuge oma silmaga, et veenduda D&K Salong OÜ juhatuse liige
eest ostusid sooritama.
meie headuses!

Tartu Hoiu-laenuühistu tegevus numbrites
Tartu Hoiu-laenuühistu tegevus on viimase tegutsemisaastaga
oluliselt laienenud. 2011. aastaga
lisandus Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmete hulka ligi 150 uut liiget,
mistõttu aasta lõpuks kasvas liikmete
arv 285 liikmeni. Liikmete arvu
suurenemisele on kaasa aidanud nii
uute teenuste (faktooring, garantiid,
vekslid) pakkumine, Ühistusaate
ja Ühistulehe väljaandmine kui
ka liikmete teostatud selgitustöö
tutvusringkonnas. Ühistu laienemisel
on oluline roll liikmete teostataval
avalikkuse informeerimisel. On täh-

Eetris on olnud juba üle 20
Ühistusaate

Igal esmaspäeval algusega
kell 14.00 on Nõmme Raadio
(Tallinnas ja Harjumaal 92,3 MHz
või www.nommeraadio.ee) eetris
Ühistusaade, kus ühistu juhtkond ja
liikmed räägivad ühistu olulisematest
tegemistest ning pakutavatest teenustest. Samuti tutvustatakse uusi
ja huvitavaid ideid ning nende
rakendusi. Saate kordused on eetris
neljapäeviti kell 14.00 ja laupäeviti
kell 16.00. Ühistusaadet on võimalik
järele kuulata nii Nõmme Raadio
kui ka Tartu Hoiu-laenuühistu
koduleheküljel (www.yhistupank.
ee/info/uhistumeedia).
Ühistusaateid on olnud
eetris juba üle 20. Ootame
Ühistulehe lugejatelt nii lehe
kui ka raadiosaate tarvis vihjeid,
ettepanekuid ja suuniseid, millistel
teemadel sooviksite saada täiendavat
informatsiooni. Samuti on iga
kaastöö lahkesti palutud ning väga
oodatud.
Toimetus

tis, et liikmed oma häid kogemusi
ning ühistegevuse võimalusi oma
sõprade, tuttavate ja sugulastega
jagavad.
2011. aasta lõpuks suurenes
kaasatud hoiuste maht võrreldes
aasta algusega üle 2,5 korra, ületades
detsembris 1 miljoni euro piiri.
Sarnaselt hoiustega suurenes aasta
jooksul ka väljastatud laenude maht.
Muutus laenude mahus kujunes
veidi väiksemaks kui hoiuste mahu
muutus. 2011. aasta lõpuks oli laene
väljastatud summas 870 000 eurot.
Täpsemad andmed avaldame pärast

Teated
Tartu Hoiu-laenuühistu
ajaloo uurimise konkursi
tulemused teada

Tartu
Hoiu-laenuühistu
kuulutas 2011. aasta septembris välja
konkursi ühistu ajaloo uurimiseks.
Konkursil osalemiseks tuli kirjutada
uurimustöö Tartu Eesti Laenu ja
Hoiu Ühisuse ajaloost aastatel 19021949.
Uurijaid, kellelt tööd laekusid, oli kaks: dr. Hillar Kala
ja dr. Hillar Palamets. Dr. Kala
töö pealkirjaks on „Tartu Hoiulaenuühistu 110. Kroonika 19001941“ ning dr. Palametsa uurimus
kannab nime „Viribus unitis ehk
Ühisel jõul“.
Auhinnafondi
otsustas
komisjon jaotada 250 eurot dr.
Palametsale ja 100 eurot dr. Kalale. Tööd avaldatakse Tartu Hoiulaenuühistu
110.
aastapäeva
juubelikogumikus ning neid kasutatakse 2012. aastal Tartu Hoiulaenuühistu ajalooteemalise näituse
ettevalmistamisel.
Konkursikomisjon

majandusaasta-aruande koostamist
ning selle auditeerimist.
Eraisikute hulgas olid 2011.
aastal populaarsemad teenused
tähtajaline hoius, tarbimislaen,
sõidukiliising ning ettevõtete hulgas
investeerimislaen, faktooring ning
garantii. Suurt huvi on üles näidatud
ka Eesti vekslite kasutamise vastu –
seda nii eraisikute kui ka ettevõtete
hulgas. 2012. aasta kujuneb selles
osas teedrajavaks – ettevõetud ülesanne on väga mastaapne, kuid selle
elluviimine on vajalik, tõotades olla
kasulikuks ja arendavaks võimalu-

seks kõigile kaasalööjatele.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
jäi lõppenud 2011. aastaga rahule.
2012. aastal ootavad meid ees suured
ülesanded: lisaks eelpool mainitud
veksliringluse laiendamisele on
meie programmeerijad pidevalt
töös
ühistu
internetisüsteemi
(internetipank ja kindlustuse ostmise
e-keskkond) loomisel. Uuel aastal
jätkub Eesti inimeste ja ettevõtete,
kes Tartu
Hoiu-laenuühistusse
hoiustavate või laenavate liikmetena
on koondunud, ühine töö selle nimel,
et raha ringleks meie kodumaa

hüvanguks ühistusüsteemi sees ning
et järjest rohkem õigeid ettevõtmisi
saaksid finantseeringu. Seeläbi
teostame ühiselt nii suured kui
väikesed vajalikud projektid, et
oleks võimalik tagada töö, sissetulek
ja eneseteostus meile kõigile. Tartu
Hoiu-laenuühistu tegutseb selle
nimel, et 2012. aasta annaks meie
ühistöösse vähemalt sama väärika
panuse kui 2011. aasta. Arvestades
viimaste aastate statistikat, on eeldused selleks kindlasti olemas.
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Ristsõna ühistegevuslikul lainel
Peamõte: Ühistegevuse ideega seotud ja
laialdaselt kasutatud sõna, kuid mille tähtsust ja
tähendust kiputakse unustama.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Kehakate, rõivas, riietusese.
Ühtse etnilise või kultuurilise identiteediga
kogukond, kes sageli räägib sama keelt ja 		
harrastab samasid harjumusi ja traditsioone.
Pikaajaliseks ringkaitseks seatud 			
konstruktsioon, milles on alati garnison.
Inimeste rühma kokkutulek mingisuguste 		
ühiste küsimuste arutamiseks, otsuste 		
tegemiseks või ettekannetekannete 		
kuulamiseks.
Otstarbekas, tulutoov.
Nõuetekohane seisund, millele vastab
häireteta ja ettenähtud asjade käik.
Kehtivaks, õigeks, sobivaks kinnitama;
kiitev hinnang.
Eesmärkide seadmise ja nende saavutamise
võimalikkus seaduste, võimete, mõistuse, jõu
või teiste olendite selle sama õiguse piiridega
piiritletud paratamatuse hulk.

Ristsõna on kokkuseadnud Tartu Hoiu-laenuühistu liige John Õun.
Kiiretele ja korrektsetele lahendajatele on ettenähtud auhind!
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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 kuus 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.

