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Konverentsi „Ühistegevus Eesti maaühiskonnas“
DEKLARATSIOON
Eesti rahvas on oma ühises
kestvuses viimasel iseseisvusajal
kokku puutunud tõsiste poliitiliste,
ühiskondlike
ja
majanduslike
raskustega, mis on tingitud seniste
poliitiliste
juhtjõudude
valedest otsustest riiklikult tähtsates
eluvaldkondades.
Täna
seab poliitiline, ühiskondlik ning
majanduslik surutis otseselt ohtu
eestlaste kestma jäämise oma riigis.
Eesti rahvas mõistab ja usaldab
järjest vähem oma riigiaparaati, selle
võimet tagada riigis ühiskondlik
edu ning üldine kasu, ja lahkub
oma kodumaalt. Selle tõttu jääb
Eesti Vabariigis järjest rohkem töid
tegemata, sihte seadmata ning lapsi
sündimata.
Täna me peame ühte hoidma
nagu ei kunagi varem. Rahvuse
püsimise eeldus on rahvaliikmete
materiaalseid ja hingelisi vajadusi eeskujulikult rahuldav ühiskonnakord, mis põhineb rahva
enamiku tahtel. Me peame hoidma
ühte, neelates alla oma isekuse.
Eestimaise
ühistegevuse
eesmärk on selge sõnaga öeldud
meie
põhiseaduse
preambulis.
Tehkem siis ühiselt kõik, et tagada
eesti rahvuse, keele ja kultuuri

säilimine läbi aegade. Olgem
kaitseks sisemisele ja välisele
rahule ning pandiks praegustele
ja tulevastele põlvedele nende
ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
rajagem, kindlustagem ja arendagem
riiki, taastades tema aluse vabadusel,
õiglusel ja õigusel. Selleks levitagem ühiskonnas ühistegevuse
põhimõtteid ja võimalusi.
Konverents deklareerib:
1. Ühistegevusele toetuva majanduse
kavandamisel ja arendamisel lähtume põhimõttest, et riik peab
suutma ilma välisabita rahuldada
kodanike elulisi põhivajadusi ning
jääda kestma ja areneda ka väljast
peale surutud majanduslikus ja
poliitilises eraldatuses. Meie esmane
ülesanne on omariiklike eluliselt
tähtsate tootmisharude, eelkõige
põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, maailmas arvestatav tase ning
toimiva riigireservi loomine.
2. Eesti ühistegevuses arvestame
Rahvusvahelise Ühistegevuse Liidu
heaks kiidetud rahvusvaheliselt
tunnustatud ühistegevuse põhimõtteid XXI sajandiks.

3. Eestimaine ühistegelik rahandus
peab tagama tugeva ja tegusa
eestimaise tootmise, mis suudab
rahuldada siseriiklikke vajadusi ning
tagada eduka eksporttegevuse.
4. Me taotleme, et Eesti pangandus
ja kindlustus oleksid jälle Eesti
rahva kontrolli all, et riiklike ja
kohalike eelarvete vahendid ning
rahva pensioni- ja ravikindlustuse
ning teised fondid asuksid eranditult
rahvale kuuluvates ühistegevuse
põhimõtteid järgivates ühistulistes
rahaasutustes. Selleks tuleb kõigil
eestimaalastel toetada üldrahvalikku
liikumist
ühistupanganduse
ja eduks ja üldiseks kasuks.
ühistukindlustuse laiaulatuslikuks
väljaarendamiseks Eesti Vabariigis. 3. Eesti ühistud taastavad Eesti
Ühistegelise
Liidu
tegevuse.
Protsessi eestvedajaks soovitab
Konverents otsustab:
konverents Akadeemilise Ühistege1. Peame vajalikuks, et Eesti rahvas vuse Seltsi.
looks tegusad ja tugevad Eesti
Konverents „Ühistegevus
kapitalil baseeruvad tootjate ühistud
Eesti maaühiskonnas“ on veenja keskühistud.
dunud, et meie riik oli ja on meie
2. Eesti ühistud ja keskühistud nägu ja et see nägu võiks olla palju
järgivad
ühistegevuse
rahvus- ilusam. Me saame seda muuta!
vaheliselt tunnustatud põhimõtteid
Ühistegelike
põhimõtete
tegemaks omavahel tihedat koostööd
Eesti riigi ja rahva ühiskondlikuks ja väärtuste meelde tuletamine,

tutvustamine ja levitamine Eesti
ühiskonnas aitab meil üle saada
piiritule ahnusele ja enesekesksusele
omastest ilmingutest meie ümber
ja meis endis ning kõikumatus
usus ja vankumatus tahtes täie
pühendumusega kindlustada ja
arendada Eesti Vabariiki, mis
on loodud Eesti rahva riikliku
enesemääramise kustumatul õigusel
meie ajaloolisel asualal.
Selleks meile mõistust, teadmisi ja
jõudu!
30. novembril 2012. aastal

Hoiu-laenuühistute rahvusvahelistest
suursündmusest Poolas
Osalesin käesoleva aasta suvel
Maailma Hoiu-laenuühistute
Nõukogu (WOCCU) korraldatud rahvusvahelisel konverentsil.
Tegemist on igal aastal erinevas
riigis toimuva konverentsiga,
mis seekord toimus Gdanskis,
Poolas. Üritusest võtsid osa
1400 hoiu-laenuühistute liidrit
kokku 50 riigist. Üritus ise kestis
kokku 4 päeva ning oli täidetud
mitmekülgse
programmiga.
Ühe põhiteemana oli arutluse
all tulevikus hoiu-laenuühistute
ees seisvad väljakutsed, mis on
tingitud mobiilse panganduse üha
suuremast levikust. Käsitletud
teemadering oli aga märksa
laiem. Vastavalt oma huvidele
oli konverentsil võimalus ennast
täiendada
hoiu-laenuühistute
strateegiate,
regulatsioonide,
järelevalve ja ühinemiste alal
ning paljudes muudes hoiulaenuühistuid
puudutavates
valdkondades.

Pildiline ülevaade Poolas toimunud WOCCU
aastakoosolekult 2012.
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Kes soovis, leidis ürituselt
lõputult võimalusi oma kontaktibaasi
laiendamiseks. Tegin seda minagi,
arendades suhteid Poola, Venemaa,
Suurbritannia, USA, Kanada ja
Austraalia kolleegidega. Sellises
rahvusvahelises keskkonnas olles
tekivad paratamatult mingid isiklikud tähelepanekud selle kohta,
kuivõrd lihtne või raske on mõne
muu rahvusega suhelda. Oma
kogemuse pinnalt tuleb tunnistada,
et kõige parem teineteisemõistmine
tekib ikka meile geograafiliselt
lähedal elavate poolakate ja
venelastega. Kuigi nagu mu Poola
kolleeg naljaga pooleks tabavalt
mainis, polnud sugugi kindel, kas
konverentsil meiega sõbrunenud
Vene ametikaaslase puhul oli ikka
tegemist tõelise venelasega, sest
klaasist ta vene kombe kohaselt
viina ei joonud. Asjalikke teemasid
sai aga temaga arutatud küll.
Elujõuline liikumine
Konverentsil sain taaskord kinnitust sellele, et hoiulaenuühistud
mängivad
olulist
rolli nii arenenud riikides kui ka
arengumaades.
See
omakorda

kinnitab hoiu-laenuühistute liikumise elujõulisust. Võib öelda, et
hoiu-laenuühistute liikumisel on
mitu nägu, mis kõik on samaväärselt
olulised. Arenenud riikides, kus
ühistegevusel on ühiskonnas kandev
roll, on hoiu-laenuühistud väliselt
kommertspankadega
samaväärselt
või
kohati
kõrgemaltki
arenenud. Nii on nendes riikides
teeninduse kvaliteedi, kontorit
külastava inimese välimuse või
teenindussaalide väljanägemise põhjal pea võimatu öelda, kas tegemist
on kommerts- või ühistulise
rahaasutusega. Kes aga sisusse
süüvib, avastab hoiu-laenuühistute
tegevuses inimkesksuse ja liikme
vajaduste
arvestamisega
igal
sammul. Seda nii lääneühiskondades
kui ka arengumaades, kus hoiulaenuühistutel on väga oluline roll
raskemini toimetulevate inimeste
abistamisel. Võib öelda, et ühistud
loovad paremat maailma pea igal
pool.
Mobiilse panganduse levik
Nutitelefonide
laiatarbekaubaks muutumisega on viimastel
aastatel
märgatavalt
arenenud

mobiilpangandus. Mobiilipanganduse levik on tulevikus tõenäoliselt
palju suurem. Võib isegi öelda, et
on paratamatu peagi saabuv aeg, kus
pangakaarti ja internetipanka hakkab
asendama mobiiltelefon. Sealjuures
tuleb märkida, et mobiilpanganduse
eelduseks pole tingimata moodne
nutitelefon, vaid on ka väga lihtsaid
lahendusi, kus piisab tavalisest
mobiiltelefonist, millega saab
saata sõnumeid. Fenomenaalne
internetipanganduse levik on olnud
näiteks Keenias, kus ligi 70%
majapidamistest kasutab M-PESA
mobiilpanka. Mobiilpanganduse
klientide arv on seal tänaseks kasvanud 15 miljonini. Olgu märgitud,
et M-PESA lahendus loodi alles
2007. aastal. Kõnealuse lahenduse
hüppelise kasvu põhjuseks on
olnud asjaolu, et Keenias puuduvad
internetiliinid. See omakorda on
tähendanud kaardimakseterminalide sisseseadmise võimatust. Seetõttu
enne M-PESA tulekut olidki
sularahata arveldused enamusele
Keenia inimestele kättesaamatud.
M-PESA edu eelduseks on olnud
fakt, et mobiiltelefonid on olemas
praktiliselt kõigil Keenia inimestel,
samuti levib üle riigi mobiilside.

Kuidas M-PESA toimib?
Mobiilpangakonto
käib
kaasas SIM-kaardiga, raha saab
liigutada
telefonilt
M-PESA
serverisse saadetava SMS-sõnumi
abiga. SMS-i kaudu saab
teavet kontojäägi kohta. Samuti
saab SMS-iga kanda raha ühelt
mobiilpangakontolt teisele. M-PESA
lahendus tingib selle, et ka kõige
kõrvalisemates Keenia külades on
raha võimalik liigutada kõigest
sekunditega.
Väidetavalt puudub maailma populatsioonist 60% inimestest
ligipääs
pangandusteenustele.
Samal ajal kui 85% inimkonnast
omab mobiiltelefoni. Võimalik, et
M-PESA sugused rakendused on
pangandusteenustest kõrvalejäetutele üheks väljapääsuks.
Mobiilpanganduse tulevik
Loomulikult on Keenias
kasutatav lahendus, arvestades
tänapäevaseid
tehnikavõimalusi,
algeline. Arenenud riikide mobiilpangandus on tunduvalt võimalusterohkem. On ennustatud, et
aastaks 2015 kasutab 50% kõigist
pangaklientidest
pangateenuseid

peamiselt
läbi
mobiiltelefoni.
Tõenäoliselt pangakaartide osatähtsus väheneb selle võrra lähema 5
aasta jooksul märkimisväärselt,
kuid sularaha osatähtsus jääb enamvähem samaks.
Rohkem mobiilpanganduse
kohta
on
võimalik
kuulata
24.09.12 Ühistusaatest, kus teemat
põhjalikumalt lahati. Konverentsist
osavõtjatele tutvustasin ka Eesti
veksleid. Oldi väga huvitatud
sellest, kuidas vekslite abil liikmeid
suuremale koostööle suunata. Soovin rõhutada, et kogukonnarahad on
küll maailmas rohkelt levinud, kuid
väga vähe on neid näiteid, kus just
hoiu-laenuühistu
kogukondlikku
raharinglust
korraldab.
Ometi
sobib just veksliringlus ideaalselt
hoiu-laenuühistu kontseptsiooniga.
Seetõttu julgen ka väita, et
Tartu Hoiu-laenuühistu tegevus
veksliringluse korraldajana on
rahandusliku innovatsiooni mõttes
üks silmapaistvam näide mitte ainult
Eestis, vaid kogu maailmas.
Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige, peajurist

Tartu Hoiu-laenuühistu Tallinna kontor
Nõmme südames ametlikult avatud!
21. detsembril 2012 toimus Nõmme südames Tartu
Hoiu-laenuühistu Tallinna kontori avamispidu, mis
kulges sõbralikus pühadeootuse meeleolus. Nüüd
on Nõmme kujuneval kogukonnal olemas päris oma
rahanduslik selgroog!
Kontor aadressil Pärnu mnt 326 on avatud tööpäeviti
kl 9-17. Telefon 601 3882, e-mail info@yhistupank.ee,
koduleht www.yhistupank.ee

Ühistegevuse pooltund eetris
reedeti

2013.
aasta
esimene
Ühistegevuse pooltund oli Tallinna
Televisiooni eetris 11. jaanuaril kl
18.15. Kordused olid reede öösel
ning esmaspäeval kl 11.25. Eesti
ühistegevust ja ühistuid kajastav
telesaade on järelvaadatav Tartu
Hoiu-laenuühistu kodulehel Meedia
all ning TTV lehel aadressil
http://www.tallinnatv.eu/index.
php?id=2833
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Pärnu Keskuse Taluturul
on võimalik maksta Eesti
vekslitega

Sarnaselt Tartu Lõunakeskuse Taluturule on talukaupa
võimalik nii vekslite kui eurode eest
osta ka Pärnu Keskuse Taluturul.
Ühistuleht kutsub toetama meie oma
eestimaist tootmist ja kaubandust,
sest iga sent väliskapitalile on Eesti
jaoks jäädavalt kadunud!

Eesti Ühistegelisel Liidul uus
juhtkond

Eesti Ühistegelise Lii-du
üldkoosolek valis 2012. a detsembris
ametisse uue nõukogu koosseisus
Andro Roos (esimees), Märt Riiner,
Erki Pisuke, Paul Tammert ja Rein
Sepp. Nõukogu kinnitas ametisse
EÜLi uue juhataja Kaie Laaneväli
(pildil), kes on ka Saaremaa Hoiulaenuühistu
nõukogu
esimees.
Hetkel on EÜL riiulil, kuid uus
juhtkond alustab lähiajal Eesti
ühistute keskorganisatsiooni uuesti
sisulisele elule toomisega.

Uudised

Korteriühistute rahad võõrpankade käest korteriühistute endi kätesse!
Paljud
meist
elavad
korterelamutes ning samuti kuuluvad
korteriühistutesse. Eestimaalastena
oleme
üksteisele
seega
kas
kaugemateks
või
lähemateks
naabriteks. Seetõttu on loomu- ja
mõistusepärane, et korteriühistud
omavahel tihedalt koostööd teeksid.
Ühiselt tegutsedes saab
näiteks kokku hoida nii halduskui ka hoolduskuludelt, kuid
korteriühistute ühistegevust saab

vaadata ka suuremas plaanis.
Eesti
Korteriühistute
Hoiulaenuühistu puhul on tegemist
korteriühistuid koondava ühistulise finantseerimisasutusega, mille eesmärk on pakkuda korteriühistutele võimalikult headel
tingimustel finantsteenuseid.
Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu kasutab korteriühistutest
liikmete
hoiuseid
finantseeringuvajadusega korteri-

ühistute finantseerimiseks ning
seega jääb korteriühistute raha alati
korteriühistute endi kätesse. Nii jääb
raha meie, eestimaalaste, kätesse ja
me ei anna seda enam ära võõraste
huvide teenistusse!
Aus ja mõtlemisvõimeline
Ühistulehe lugeja! Kas Sinu
korteriühistu
on
juba
Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
liige? Kui jah – on Sinu korteriühistu õigel teel tegutsemas

Kui Jumal ütles: „Saagu valgus!“,
siis „riik“ ütles: „Saagu maks!“
Demokraatliku riigi oluline tunnus on ettevõtlusvabadus,
mis toetab rahvusliku rikkuse
suurenemist ning tagab riigi
kodanikele sotsiaalse turvalisuse.
Läbi ettevõtluse luuakse lisaväärtust, mis ühiskonnas kasvades
annab riigile jõu täita oma
kohustusi kodanike ees.
Mõistlikult toimiv riik
peab olema oma ettevõtmistes
tasakaalus. Seega ei piisa riigile
ettevõtlusvabaduse kuulutamisest,
vaid tal tuleb ka tegelikult
korrastada ning korras hoida
maksustamispõhimõtted, mille kaudu saab riigieelarve osa ettevõtjate ja
töötajate loodud lisaväärtusest.
Iga enesest lugupidava
demokraatliku
riigi
valitsus
teab, et riigi võetud ülesannete
täitmiseks on vaja mõistlikku
ettevõtluskliimat ning ostujõulisi
tarbijaid. Eesti-suguse väikese riigi
suurim oht on kahtlase väärtusega
ning ülepaisutatud riigiaparaadi
majandamiskulud, mis hakkavad
õgima
riiklike
ülesannete
täitmiseks
mõeldud
rahalisi
vahendeid. Tavamõistus ütleb, et
ühiskondliku rikkuse suurenedes
ning ettevõtluskeskkonna paranedes
peaks maksukoormus suurenemise
asemel hoopis vähenema, ent mida
me näeme? Me näeme, et vaatamata
meie üha vägevamaks muutuvatele
majanduslikele saavutustele napib
raha järjest enam!
Kiivakiskuva riigi üheks
täiendavaks rahastamise allikaks
peetakse
riigiaparaadi
õigust
suurendada elanike ja ettevõtete
maksukoormust, mille läbi loodetakse saada riigi käsutusse
rohkem raha. Ei saada aru, et selle
tegevusega saetakse oksa, millel
istutakse ise ja millel istub ka kogu
meie riigi rahvas.
Võib ju küsida, kas
niisuguse mõtteviisi taga on
riigijuhtide küündimatus või
nende riigireeturlikud plaanid,
mille eesmärk ongi halvata riigi
majandamisvõimet, et seeläbi muutuda riigina olematuks? Tundub,
et tegu on just viimasega, sest
küsimus ei ole mitte ainult otseses
ja kaudses maksutõusus. Tegemist
on riigiaparaadi otserünnakuga
ettevõtjate ja nende kaudu ka
tööealise ning –tahtelise riigi elanikkonna vastu, mis surub nad

absurdsetesse õiguslikesse ning
majanduslikesse olukordadesse.
Analüüsime nüüd faktide najal
olukorda.
Klassikaline näide riigiabsurdist
või
kuritegelikust
plaanist on tekkepõhine käibemaksu
arvestamine.
Selle
teemaga on iga ettevõtja kindlasti
valusalt kokku puutunud ning oma
olemuselt on see riigiaparaadi
tekitatud räige põhiseaduse riive
– nõuda isikult raha enne kui isik
on selle raha ise tegelikult kätte
saanud. Õigustus, et ka mõned
teised riigid toimivad samuti,
ei muuda sellist tegevust ometi
mõistusepäraseks! Sellise sammu
astumine oma ettevõtjate vastu
annab tunnistust riigivalitsuse
saamatusest ning võimetusest
evida nii sise- kui välismaist
autoriteeti ja maksupoliitikat, mille
rakendamise korral ei oleks vaja
süütuid ja ausaid maksumaksjaid
sunniähvardusel nöökida neid
käibevahenditest tühjaks lüpstes.
Üks näide ettevõtte
elust. Ettevõte, mis on osaline
riigihankeliste tööde teostamisel,
akteerib oma tööd ning esitab riigile
väljamaksmiseks arve. Pärast arve
esitamist tekib ettevõttel otsene
kohustus tasuda järgmise kuu
20. kuupäevaks sellele samale
riigile ostu- ja müügiarvete
käibemaksude vahe ehk suur
osa nimetatud riigile esitatud
arvele lisatud käibemaksust. Kui
ettevõttel napib käibevahendeid,
siis jääb ta riigile võlgu, sest
riik on võtnud endale ühepoolse
õiguse hoida võõrast raha enda
käes 90 päeva ja rohkemgi.
Aga ettevõtjale on kehtestanud
oluliselt lühemad maksetähtajad.
Ja tasumata käibemaksult arvestab
riik kopsakat intressi! Kui seda ei
saa nimetada riigipoolseks iseenda
sabast söömiseks, siis...
Teine näide ettevõtte
elust on seotud töötajate töötasu
sotsiaalmaksuga maksustamisega
enne kui töötaja tööga loodud
tootele tekib majanduslik väärtus
ehk enne selle realiseerimist
riigi seadustega loodud majanduskeskkonnas.
Töötaja
tehtud
töö
ja kulutatud töötunnid ei ole
ettevõtjale veel kaugeltki ga-

Sinu ja Su naabrite parimates
huvides. Kui ei – ole aktiivne ja
koputa oma korteriühistu juhtide
südametunnistusele: miks kasutavad
nad ikka veel Sinu ja Sinu naabrite
rahasid võõramaiste pankade huvide
teenimiseks?
Me oleme väike rahvas ja
me peame ühte hoidma kui ei kunagi
varem. Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistuga liitumine on otsene
võimalus suurendada iseenda ja oma

kasumipõhise panganduse jaoks
parimaks laenuvõtjaks see, kes
suudab maksta intressi, kuid ei jõua
kunagi laenu põhiosa tasumiseni.
rantiiks, et toote valmistamiseks Sama kehtib ilmselt ka meie tänastes
kulutatud aja ja vahendite eest ka riigimajanduslikes suhetes. Tänase
tegelik lisaväärtus tekib. Selle saab riigiaparaadi elulistes huvides on, et
ettevõtja alles pärast toote turustamist. oleks palju maksuvõlglasi, kes aegPiisab sellest kui turuolukord ajalt välismaal käies saaksid teenida
muutub, toodang hinnatakse ümber piisavalt, et korraks koju naastes
või puudub võimalus üldse toodete vahepeal kogunenud intressid (ning
turustamiseks ning lisaväärtust ei ettevõtjate puhul ka intresside
tekigi. Oluline mõjutaja on siin maksmiselt arvestatud tulumaks ja
riigi aetav välispoliitika, sõlmitud selle maksmata jätmisest tiksunud
väliskokkulepped ja siseriiklikult uus intress ja selle maksmatajätmikehtestatud seadused. Loomulikult sel tiksunud tulumaks ja selle
saab väita, et see ongi ettevõtja intress jne) ära maksta. Ega siis
risk. Aga kui riigivalitsus on sellise kanala peremees kanu sellepärast
riski avaldumise oma saamatuse või ei pea, et nad ilusti kaagutavad ja
tahtlusega ise esile kutsunud? Võib armsalt siblivad, kuigi kanale endale
juhtuda, et ettevõtja, eriti alustaja, võib see põhjendus ego tõstvalt ja
on
tasunud
usutavalt
kõlada,
Tänase riigiaparaadi vaid ikka selleks, et
„ennetavad
elulistes huvides
riigimaksud“,
võtta kanalt kõik,
paigutanud
mis vähegi võtta
on, et oleks palju
sinna alla suuannab ning see siis
maksuvõlglasi, kes
re osa oma
enda huvides rahaks
aeg-ajalt välismaal
käibevahenteha.
ditest ning on
Kui meie, eestikäies saaksid
nüüd seetõttu
maalased, tahame
teenida piisavalt, et
võimetu jätkakõikumatus usus ja
ma oma tege- korraks koju naastes
vankumatus tahtes
vust, mis tagaks
vahepeal kogunenud alles jääda riigi ja
tema töötajatele
rahvana, siis tuleb
ausa võimaluse maksuvõlgade intressid esimese sammuna
ära maksta.
endale elatist
eelmaksustamise
teenida.
asemel rakendada
Vaatame veel ühte rii- ettevõtja tegevuse tõhususe printgiaparaadi „sissetulekuallikat“. siipi. Kasutan meelega siinkohal
Maksu- ja tolliameti andmeil oli kasumlikkuse asemel sõna tõhusus,
oktoobri alguse seisuga täitmata sest kasumlikkus, nagu eelnevatest
maksukohustusi 60 674 isikul sum- näidetest võib välja lugeda, ei osutu
mas 389 miljonit eurot. Võrreldes riigiaparaadi niisuguse käitumise
eelmise kuuga on maksuvõlg puhul kasulikuks ehk tõhusaks rahva
kasvanud 2,7 miljoni euro võrra. suhtes.
Võrreldes aasta algusega on olukord
Riik on ju kodanike elu- ja
samas aga paranenud – sellest töökeskkond, mille oma otsustega
ajast alates on maksuvõla summa kujundab riigi demokraatlikult
vähenenud 8,4 miljoni euro võrra, valitud juhtkond, riigiaparaat, mis
seega oli täitmata maksukohustusi väidetavalt oma tegevuse eest
397,4 miljoni euro eest. Poolteist koguni vastutab. Ja riigiaparaat
aastat tagasi, 2011. a oktoobris, oli on valitud selleks, et ta teeks tööd
maksuvõla kogusumma sisuliselt vastavalt põhiseaduses sätestatule,
sama suur ja võlglaste arv ka. Kui mitte lähtuvalt oma erahuvidest.
palju teenitakse siis maksuvõlalt Samuti tõrgub mu keel nimetamast
intressi, mis läheb arvele ju täiendava neid valitsejateks, ehkki viimasel
laekunud maksutuluna?
ajal on nad meedias üritanud ennast
Maksuvõlgade kosmeetili- juba ka nii nimetada.
ne vähenemine tuleneb ilmselt
Seesama riigi juhtorgan
mõningase osa maksuvõlglaste võibki põhiseaduse preambulis
siirdumisest välismaale tööle. Aga toodud riigi eesmärki silmas pidades
nii nagu kasumit maksimeeriva kogudagi makse üksnes selleks, et
arsti- ja ravimisüsteemi juures on kujundada riigis elu- ja töökeskkond,
parim ravi ja ravim see, mis tagab kus iga aus kodanik võib olla kindel,
inimese pideva tiksumise haiguse et tublilt töötades ei jää ta ka ilma
piiril ent siiski jätab talle mõningase oma töö viljadest ega ausalt teenitud
tööjõu ning tarbimisvõime, on varast. Kui riigivalitsus sellist

kaasmaalaste heaolu. Meie edasine
käekäik sõltub vaid meist endist!
Martin Loimet
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu juhatuse esimees
Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

keskkonda luua ei suuda, pole tal
mingit alust maksude nõudmiseks
oma elutaseme kindlustamiseks.
Täpselt nii, nagu töötajal pole
õigust nõuda palka lohakalt tehtud
töö või ettevõtjal küsida hinda
ebakvaliteetse kauba eest.
Kumb tee oleks siis pandiks
praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja üldises
kasus? Minu kindel veendumus
on, et see tee, kus mõistliku ning
tõhusa maksupoliitika tulemusel
jääksid alles töökohad ning neid
oleks võimalik ka juurde luua. Vaid
nii saab leevendada ühiskonnas üha
süvenevaid pingeid.
Kui suur osa ettevõtjatest
on sunnitud ajatama oma riigimakse,
siis on see selge tunnistus, et riigi
majandus- ja maksupoliitikaga
on midagi väga-väga valesti ning
riigijuhtide arusaamine riigist kui
kindlate ülesannetega sotsiaalsest
ja majanduslikust kooslusest nimirahvuse tagatisel, on olematu.
Ja uuesti kerkib küsimus,
milline on meie, eesti rahva tänane
kogemus inimeste osas, kes on
trüginud riigitüüri juurde. Kes nad
õieti on?

Harry Raudvere
ettevõtja, Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu nõukogu liige
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Kogukond on enam kui elurajoon

Õnnelikuks ja inimväärseks
eluks vajame enamat kui üksnes
hea miljööga elurajooni, vajame
ka toimivat kogukonda. Kogukond
ei ole elurajoon, olgu siis selle
elurajooni administratiivseks nimeks küla, alev või linn. Paraku korraga kõigis selle kandjates.
alates teisest maailmasõjast on Eesti
Nõmme kogukonna eelkogukondade areng seiskunud ja duseks on unikaalne Nõmme
asendunud kuivade elurajoonide kultuur, ehk see miski salapärane
ehitamisega.
vaim, mis elab kõigis kogukonna
Ka pole nn uus iseseisvus- liikmetes. Õnneks võime märgata
aeg okupatsiooni üle elanud kogu- taas võrsumas Nõmme kultuuri
kondadele hästi mõjunud. Meie esimesi idusid, Nõmmel on tekkinud
kultuuri ühed olulised
erinevaid gruppe,
Kas Sinu
aluskandjad, kohalikud
kes Nõmme elakogukonnad, on suu- elurajoonis, ükskõik nikena ei soovi
remas enamuses kaar- millises Eestimaa
olla enam peldilt pühitud ja neid
galt administranurgas, saaks
asendavad elurajootiivüksuse või vanid.
läbi ühistegevuse l i m i s p i i r k o n n a
Nõmme
on kujundada kohaliku m a n i p u l e e r i m i s e
tihedamalt asustatud
objektiks, vaid subelupaigana noor. Nõm- väärika kogukonna? jektiks, kellega sume loo kurbmäng Mida on selleks vaja heldakse ja tehakseisneb tõigas, et
se koostööd ning
ja kas oled nõus
vaevalt linnaks saakes ka ise aktiivselt
andma oma osa? suhtleb ja teeb
nud kogukond, alles
oma
esimesi
teistega koostööd
eneseavastuslikke samme tehes, kogukondliku heaolu silmas pidahävitati teise maailmasõja sündmus- des.
te käigus. Endise Nõmme linna
Nõmme algusaegadel käis
asemel on tänaseni Nõmme võitlus kahe erineva arengusuuna
elurajoon.
pärast, kas peale peaks jääma linnaOn küll Nõmme Linna- või külakultuur. See oli tõsine
osavalitsus, mis tegeleb mitmete võitlus kahe erineva kultuuri vahel,
erinevate Nõmme elurajooni hal- kus napilt sai võitjaks linnakultuur
dusküsimustega, kuid peaaegu ning nii saigi Nõmme omale
täielikult puudub tugev Nõmme linnaõigused. Ennesõjaaegne Nõmkogukond.
me oli vaatamata linnaõigustele
Paraku, kui tahame mõelda siiski omapärane habras segu linnaõnnelikumale ja inimväärsemale ja külakultuurist. Täna pole Nõmmel
tulevikule Nõmmel, tuleb mõelda sisuliselt ei linna- ega külakultuuri.
vältimatult
Kultuur
ka Nõmme
ei
sünni
kulkogukonna
tuurimajas,
peale. Kovaid see elab
gukonna
inimeste
sees.
kandvaks ja
Eneseavastamine
ühendavaks
kultuuris
tähenjõuks
on
dab jõudmist läselle unikaalbi
sisekaemuse
ne kultuur,
kaugemale, teistele
mis hõlmab
otsavaatamiseni
endas lahenja ühisaruteluni:
dusi
grupi
Millist
kultuuri
säilimisprobleemidele, ideaale ja kannan mina? Millist kultuuri
väärtusi sisaldavaid käitumisreeg- kannad sina? Kas meie kultuuridel
leid ning selle grupi loodud vaimseid on ühisosa? Kas meil on ühine
ja materiaalseid väärtusi, mida kultuur? Milline võiks olla meie
antakse põlvest põlve edasi. Kultuur kultuur? Need on küsimused, mida
on justkui nähtamatu vaim, mis elab on ikka ja jälle läbi inimajaloo
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endalt küsinud kõik väiksemad või
suuremad kogukonnad. Need on
ikka ja jälle olnud elulise tähtsusega
küsimused, millede pärast on lausa
vaieldud mõõga, tule ja verega. Ja
need küsimused on kõrge kultuuriga
kogukonnad lahendanud pärast
ühiseid arutelusid ikka ja alati läbi
ühistöö ja ühistegevuse.
Mistahes poliitilised ponnistused õnneliku ja inimväärsema
tuleviku nimel ei kanna märkimisväärset vilja kui need ei näe
ette samme Eesti kogukondade ja
ühistegevuse õitsele puhkemiseks.
On viimane aeg mõelda sellele,

kuidas elurajoonide kohal võiksid
õitseda sotsiaal-majanduslikult sidusad kogukonnad. Õnnelikuks ja
inimväärseks eluks vajame enamat
kui üksnes hea miljööga elurajooni,
vajame ka toimivat kogukonda.
Meil on olemas Tartu
Hoiu-laenuühistu, mida saame
ühiselt kasutada vahendina toimiva
kogukonna suurejooneliseks väljakujundamiseks nii Nõmmel kui
tegelikult mistahes Eestimaa vallas
või linnas!
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