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Tartu Hoiu-laenuühistu põhimõtted
Liikmed on ühistu omanikud

Ühistu on liikmete jaoks. Kui
pankade ja teiste kommertsettevõtete
omanikeks on kitsas ringkond, kelle
vahel kasum jaotatakse, siis ühistus
on omanikeks kliendid ehk liikmed
ise. See tähendab, et kasum jääb
ühistusse. Seetõttu saab ühistu oma
teenuseid ajapikku üha soodsamalt
pakkuda!

Kuna ettevõtte juhtimisega
kaasneb suur vastutus ja palju
tööd, tekib kahtlejatel ehk
tihti küsimus, miks on keegi
huvitatud sellise ettevõtmise
juhtimisest, kui aasta lõpus
ühistu juhtidele kasumit või
dividende kontole ei laeku?

Raha jääb Eestisse

Nagu rahaasutused ikka, on ka
ühistu vahendaja. Ühistu vahendab
raha, mida ühtedel on parasjagu
üle nendele, kellel seda oma
mõistlike ettevõtmiste jaoks on
hetkeliselt puudu. Nii võtab ühistu
Eesti inimestelt ja ettevõtetelt
hoiuseid ning annab laene Eesti
inimestele ja ettevõtetele, hoides
seejuures laenuintressid madalad
ja hoiuseintressid kõrged. Sedasi
ringleb raha Eesti rahva enda
hüvanguks, soodustades iga liikme
tegevust.

Vastus polegi nii keeruline.
Ühest küljest edendada Eesti, meie
ühise kodumaa saatust ja rahva, kelle hulka ise kuulume, elu, on inimese
loomulik tarve. See võimaldab
toetada
kodumaise
majanduse
arengut ning muuta oma lähedaste
ja tuttavate elu Eestis paremaks.
Ühistu on kui suur perekond, mille
liikmed on igaüks küll omanäolised
isiksused, kuid kes kõik üksteist
toetades tegutsevad koos ühise
eesmärgi nimel. Perekond hoiab
ikka kokku!

Liikmed suhtlevad omavahel

Tartu Hoiu-laenuühistu jaoks on
oluline, et tema liikmetel oleks hea –
et hea oleks nii ettevõtjal kui eraisikul, töötajal kui tööandjal. Seepärast
on ühistus kasutusel ühistusisene
maksevahend Eesti veksel. See
toimib
kogukonnarahana,
mis
võimaldab osta eraisikust liikmel
ettevõtjast liikme käest soodsama
hinnaga toodet või teenust. Nii tekib
suhtlus liikmete vahel ja liikmed
saavad korraga nii üksteisele kui
iseendale kasulikud olla.

Ühistu liikmed on võrdsed
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Teisest küljest on see
eneseteostus – teha midagi, mida
teised ei ole veel teinud ja kasvatada
hoiu-laenuühistu tegevusest välja
suur üleriiklik ühistuline organisatsioon, mille keskmeks on
ühistupank – Eesti rahva päris
oma pank – mis tegutseb eranditult
kõikide liikmete huvides!

Kõlab uskumatult, aga on tõsi
– ka Sina saad selle teostamises
Ühistu liikmed on kõik võrdsed. osaleda, astudes Tartu HoiuKõigil on üks hääl ja keegi ei laenuühistu liikmeks!
oma teistest suuremat hääle- ja
otsustusõigust. Kõik liikmed on
ühistu omanikud.
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Ühistu on liikmele lähedal

Seal, kus pangad ütlevad „ei“, ütleb
ühistu sageli „jah“. Miks see nii on?
Ühistu juhatusel pole kunagi liiga
kiire, et iga liikmega otse suhelda.
Vastupidi – ühistus on see tavaks. Nii
nagu iga liige on võrdne häälte arvult,
on liikmed võrdsed ka juhatuse
jaoks – sõltumata hoiuse suurusest,
laenusummast või sellest, kas
tegemist on eraisiku või ettevõtjaga,
töötaja või tööandjaga. Ühistule on
oluline, et liikme probleem leiaks
lahenduse. Sellepärast ütlebki ühistu
tihti „jah“ seal, kus pangad seda ei
tee.

Andmeid Tartu Hoiu-laenuühistu tegevusest
Liikmete arv: 415
Varade maht: 1 841 322 eurot
Hoiuseid: 1 514 232 eurot
Antud laenud: 1 407 801 eurot
Omakapital: 172 554 eurot
Kulla- ja valuutareserv:
220 041 eurot

Mõtteid vabadusest ehk miks
koostöö liikmete vahel on eluliselt
vajalik?
Pole saladus, et liberaalse
turumajanduse (kas see aga on
üldse liberaalne ning kas tegemist
on turumajandusega, on hoopis
iseküsimus) pooldajad peavad
loomulikuks väidet, et majanduse
edu tagab kõikjal ja kõikide vahel
toimiv konkurents. Kvaliteedile
eelistatakse kvantiteeti (eelkõige
kasumiteenimisel),
pikaajalist
arengut võimaldavale üldkasu
silmaspidamisele
eelistatakse
kiiret kasumit lubavat (kuid
kas ka võimaldavat?) omakasu,
kestvate
pikaajaliste
suhete
loomise ja säilitamise asemel
kohtab järjest enam juhuslikke
suhteid. Seda nii majanduses kui
laiemaltki. Juhtusin juunikuu
alguses ERR uudistest kuulma ühe
meie juhtiva majandustegelase
väidet, et vanameelsed on need
eraisikud ja ettevõtjad, kes
ärisuhetes eelistavad kindlaid
ja
läbiproovitud
partnereid.
Äriedu tagavat hoopis pidev
partnerite vahetamine ning veelgi
parem oleks kui kodumaistele
tegijatele eelistataks võõramaiseid
ärisid – see aitavat kaasa rahvusvahelistumisele (justkui peaks
see olema eesmärk omaette!?).
Mida ütleb selle kohta aga
eestlaslik terve mõistus?
Perekond - maailma kõige vanem
ühistu
Inimühiskonna algehituskivi on perekond. Juba kuulus
kreeka mõttetark, filosoofia ja ka
majandusteaduse vanaisa Aristoteles
defineeris ühiskonda kui korrapärast
ja loomulikku perekondade koondist,
kes seatud korra ja koostöö alusel
taotleb ühiseid eesmärke ja hüvesid.
Ühistegevus on selle definitsiooni
kohaselt tihedas seoses ühiskonna
mõistega, sest ka ühistegevus taotleb
seatud korra ja koostöö alusel ühiseid
eesmärke ja hüvesid. Kuidas aga
saavutada korrastatud ning elujõulist
ühiskonda läbi pideva konkurentsi,
nagu täna valitsevate ringkondade
jutlustatud
liberalismiideoloogia
mesikeelselt lubab, jääb Aristotelesest
lähtuvale
loogikale
arusaamatuks. Või kujutab keegi
ette harmoonilist, tervet, elurõõmsat
ja jõukat perekonda, mille liikmed
alatasa püüavad üksteise selja taga
kavaldada, tahavad üksteist üle
trumbata, kaklevad, tülitsevad ja ei
armasta mitte üksteist, vaid näitavad
üles poolehoidu hoopis perevälistele
isikutele? Muidugi mitte.

Ühistegevuse roll ühiskonnas
Ühistegevus on seega
teatud määral perekonna mõiste ja
olemuse laiendamine ühiskondlikus
sektoris. Seetõttu on ühistegevusel
peale aineliste hüviste taotlemise
ka humaansed, sotsiaalsed ja
kultuurilised – ehk üldinimlikud –
eesmärgid. Ühistegevus on sellise
seose tõttu abiks sobiva ühiskondliku
koostöö kujundamisel, kuna ta oma
ideoloogiliste printsiipide tõttu, mis
lähedaselt on seotud perekonnaga,
aitab selle tavade, tunnete ja
instinktide taustal harmoniseerida
ühiskondlikku elu. Et see nii on
olnud, tõestab ajalugu. Ühistegevust
saavad teostada vaid iseteadlikud
inimesed, kes ei soovi ühistegevust
kasutada mitte esmajoones isiklikuks rikastumiseks, vaid näevad
eesmärgina
rahva
vabadust.
Rahva vabadus ei ole aga mitte
abstraktne kättesaamatu unistus,
vaid kindlasti vajalik eeldus
isiklikule
tegevusvabadusele
nii professionaalses töös, vabaaja kasutamisel kui ka koostöös
kaaskondlastega. Iga eestlane peab
oma tegevusega taotlema just
eesti rahva vabadust Eestis (nii
laiemas tähenduses kui üksikutes
eluvaldkondades), sest ainult siis
saab igaüks meist teostada ennast
ise, nii hästi või halvasti kui me
seda parasjagu oskame, ilma
väljast peale surutud piirangute ja
meie tahte vastaste nõudmisteta.
Rahva vabadus on vaieldamatuks
eelduseks sellesama rahva iga
üksiku liikme vabale loomingulisust
ja kompetentsust silmaspidavale
eneseteostusele – niisamahästi
kui perekonnas valitsev elurõõm,
üksteist vastastikku abistav töötahe
ja nii vaimne kui aineline jõukus
toetab sellesama perekonna iga
liikme õnnelikkust, töövõimet,
heaolu ning vabasid valikuid
elus. Nii, nagu ükski normaalne
pereliige ei saa olla õnnelik kui tema
perekonnas valitseb õnnetus, ei saa
ka ükski ühiskonnaliige olla oma
otsustes ja tegudes täielikult vaba
ning loominguline kui ühiskond
tervikuna on sõltuv välisjõududest,
st. pole vaba.
Ühistegevuses peame olema kamraadid
Meie, Tartu Hoiu-laenuühistu praegused ja tulevased
liikmed – Eesti ühistegelased,
peame olema üksteisele kamraadid.
Kamraadlus on terviku alus – ta
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Ühistuleht
Uudised
ei nõua, et kamraadid oleksid
omavahel sõbrad või kolleegidametikaaslased. Kamraadlus kui
selline ei rajane isiklikul sümpaatial,
vaid tahtel jõuda ühise sihini. Selleks
sihiks on suur üleriiklik ühistuline
organisatsioon, mille keskmeks on
ühistupank – Eesti rahva päris oma
pank – mis tegutseb eranditult kõikide liikmete huvides. See võimaldab
rahvale
materiaalse
vabaduse
ning kindlustatuse, eeldusel et
liikmed töökalt ning ausalt ühises
eesmärgistatud tegevuses kaasa
löövad. Samuti tagab ühistegevuse
põhimõtete järgimine selle, et rahva
töö vili jääb töötegijatele ehk selle
sama rahva liikmetele endale ning
ükski, kes pole oma ausat tööpanust
andnud, ei saa enam teenimatult
rikastuda teiste töö arvel. Jällegi –
kuidas on lood perekonnas? Kas
perekond tervikuna saab jõukaks
kui üksikud pereliikmed pingutavad,
samal ajal kui teised laisklevad, ise
see-eest aga mehiselt teiste arvel
tarbides? Või kas perekond saab
jõukaks kui selle perekonna kõik
liikmed küll oma parimate oskuste
ja teadmiste juures pingutavad,
ent kogu töötulemuse lõpuks siiski
võõrastele ära annavad? Kas sellised
perekonnad saavad olla sisemiselt
harmoonilised ja õnnelikud? Ei.
Ning just seetõttu peavad ka kõik
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed
olema üksteisele kamraadid – me
peame toimima kui suur üksmeelne
ja töökas perekond!
Kuidas olla hea ja väärikas
Ühistuliige?
Kui mitte vaadelda üksnes
hetkekasu ning mitte olla põikpäiselt
ühepäevaperemees, siis Tartu Hoiulaenuühistu iga liikme isiklikes
huvides on olla oma kaasliikmetele
heaks kamraadiks – suhtuda kaasliikmetesse, nagu üks armastav
pereliige peab suhtuma teise
pereliikmesse ning ka üldisemalt –
perekonda kui tervikusse.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
tänane tegevus võimaldab olla
tõsiseltvõetavaks
vastukaaluks
välishuve teenivatele välismaistele
kommertspankadele. Ühistus on
liikmel võimalik valida erinevate
hoiustamisvõimaluste vahel, mis
kõik pakuvad pankadest paremat
tootlust. Tartu Hoiu-laenuühistus
hoiustades teenib liige korraga nii
enda isiklikke huvisid (kõrgema
tootluse näol) kui ka üldisi,
kaasliikmete huvisid, kes tänu
hoiustavate liikmete olemasolule
saavad ühistust oma mõistlike
tegevuse jaoks soodsatel tingimustel
laenu,
faktooringut,
liisingut,
kindlustust
või
garantiikirja.
Lähemas tulevikus avab ühistu oma
liikmetele ka arveldusvõimaluse,
mis tähendab, et ka igapäevaste
rahatehingute puhul on võimalik

loobuda võõrpankade teenustest.
Perekonna
tasandilt
olukorda
vaadates – igal võimalikul juhul te ju
kasutate perekonnaliikmete teeneid
ja jätate kõrvale võõraste pakutava?
Ka oma ühistu suhtes tuleb kasutada
täpselt sama põhimõtet!
Ning just sama eesmärki
kannab ka Tartu Hoiu-laenuühistu
Eesti veksel. Eesti veksel on
mõeldud selleks, et meie ühise
laiendatud pere – Tartu Hoiu-laenuühistu – liikmed järjest suuremal
määral tarbiksid üksteise pakutavaid
kaupu, teenuseid ja miks mitte ka
tööjõudu. Vekseldadeski toetab iga
ühistuliige üheaegselt nii iseennast
(10% soodustuse näol) kui ka
kaasliikmeid, kes tänu sellele, et
liige eelistas oma kamraadidestkaasliikmetest ettevõtjate kaupu
või teenuseid, saavad tööd ja leiba.
See aga omakorda tähendab, et
tööd ja leiba saavad ka nende
töötajad ning perekonnaliikmed,
kes nüüd – jõukamad olles, saavad
oma kamraade-kaasliikmeid vastu
toetada. Te ju jätate raha, alati kui
võimalik, perekonda – ja ei anna
seda vabatahtlikult võõrastele? Ka
oma ühistu kaasliikmete suhtes tuleb
kasutada täpselt sama põhimõtet!
Pöördudes artikli algusesse, jääb üle tõdeda vaid üht.
Nii, üksteist vastastikku aidates,
saame näidata, et me oleme
mõistusega inimesed, kes kainelt
olukorda hinnates mõistavad,
et aus ja vastastikune koostöö
perekonnas,
ühistutes
ning
ühiskonnas saab ainsana aidata
igaühel meist täisväärtuslikult
elada ning areneda. Vaid nii
äratame
ühistegevuses
oleva
jõu – ja rakendame selle meie
rahvaterviku kui ka iga üksiku
eestlase vabaduseks!

Ühisele tööle, kamraadid!

Tartu
Tallinna kontor kolib seniselt Pirita
aadressilt (Merivälja tee 1) Nõmmele.
Uueks kontori aadressiks saab Pärnu
mnt 326, Tallinn (Kahro maja). Samas
majas asub ka Tartu Hoiu-laenuühistu
liige ja vekslipartner Von Glehni
pubi, rajamisel on ka kino ning teater. Ühesõnaga on Nõmmele kujunemas tegus ühistuline kooslus.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
Tallinna kontor Nõmmel hakkab
kliente teenindama augusti- või
septembrikuu jooksul – täpsemast
avamiskuupäevast teavitatakse. Seni
teenindab Põhja-Eesti liikmeid meie
kontor Pirital. Täpsem info on saadaval ühistu kodulehel või telefonil
7 407 132.

üksmeelselt heaks kiideti. Ühistu
nõukogu avaldas oma otsusega
tunnustust Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse tegevusele.
Pärast volikogu koosolekut
toimus liikmete ringis ka Tartu
Hoiu-laenuühistu 110. sünnipäeva
tähistamine koos koogi ja kohviga.
Lisaks sellele esines hariva loenguga
tuuleenergia
olukorrast
Eestis ühistu liige Harry Raudvere.
Kokkuvõttes oli tore ning jätkuvatele
ühistegevuslikele tegudele innustav
koosviibimine.

1. juunil 2012 kell 17.00
toimus Tartu Hoiu-laenuühistu
volikogu koosolek, millest võttis
hääleõigused osa 12 volikogu
liiget 20st ning sõnaõigusega
veel lisaks paarkümmend ühistu
liiget, kes volikogusse ei kuulu.
Päevakorras oli 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
mis pärast juhatuse aruandmist,
audiitori ja revisjonikomisjoni
aruannete kuulamist ning liikmete
täiendavatele küsimustele vastamist Toimetus

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Esimene Ühistusaadete hooaeg lõppenud, uut hooaega
algame sügisel

Tartu Hoiu-laenuühistu ja
Nõmme Raadio koostöös käigus
olev Ühistusaade läks 25.06.2012
suvepuhkusele. Esimese hooaja
jooksul anti eetrisse 44 saadet. Uus
hooaeg jätkub sügisest. Seni on
saateid võimalik järelkuulata ühistu
kodulehel Meedia või Nõmme
Raadio kodulehel Meediapanga all.
Septembrist jätkuvad saated
igal esmaspäeval algusega kell 14.00
(Tallinnas ja Harjumaal sagedusel
92,3 MHz või www.nommeraadio.
ee), kus ühistu juhtkond, liikmed ja
teiste ühistute või seltside tegelased
räägivad olulisematest tegemistest
ning pakutavatest teenustest. Samuti
tutvustatakse uusi ja huvitavaid
ühiskonna- ja ühistegevuse-alaseid
ideid ning nende rakendusi. Saate
kordused on eetris neljapäeviti kell
14.00 ja laupäeviti kell 16.00.
Ootame Ühistulehe lugejatelt nii lehe kui ka raadiosaate tarvis
vihjeid, ettepanekuid ja suuniseid,
millistel teemadel sooviksite saada
täiendavat informatsiooni. Samuti
on iga kaastöö nii lehte kui raadiosse
lahkesti palutud ning väga oodatud.
Toimetus

1. juunil 2012 oli ühistu volikogu koosolekule kogunenud rohkelt
liikmeid.

Toimus konverents
„Ühistegevus – Eesti
võimalus“

15. juunil 2012 toimus
Tallinnas St Olav hotellis konverents
“Ühistegevus – Eesti võimalus”, kus
astus üles Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees, kes kõneles
teemal
“Hoiu-laenuühistud
–
rahvusliku raharingluse tagajad”.
Ürituse korraldajaks oli MTÜ Vaba
Isamaaline Kodanik ning seminari
juhatas vandeadvokaat Olavi-Jüri
Luik.
Lisaks Andro Roosile astusid ühistegevust toetavate kõnedega üles europarlamendi saadik
Tunne Kelam, Soome ühistute
keskorganisatsiooni esindaja PerErik Lindström ja Aimar Altosaar.
Sisuka
ülevaate
vastastikuste

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

Järgmises Ühistulehe numbris kirjutab Harry Raudvere
teemal “Tuuleenergia - taasavastatud võimalus”.
Saatke oma küsimused!
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Lühiülevaade 01.06.2012
toimunud ühistu volikogu
Hoiu-laenuühistu koosolekult

Ühistu kolib Tallinnas
Nõmmele

Doktor Jaan Leetsar viitas 15.06.2012 toimunud konverentsil
peetud ettekandes vajadusele jõuda ühistegeliku ühiskonnakorralduseni.

kindlustusseltside tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning Eestis
esinevatest olulistest kitsendustest
andis ülevaate Finantsinspektsiooni
jurist Merilin Kuusler, kes on antud
teemal kaitsnud ka magistritöö
(loetav ühistu kodulehel http://www.
yhistupank.ee/info).
Akadeemilise Ühistegevuse
Seltsi esimees majandusdoktor
Jaan Leetsar pidas kõne teemal
„Ühistegevuse rollist ühiskonnas“.
Nii Andro Roosi kui Jaan Leetsari
kõned on järelvaadatavad aadressil
http://www.yhistupank.ee/info/
videod
Konverentsist andsid ülevaate Nõmme Raadio ning Tallinna
Televisioon (alates 5. minutist
aadressil http://www.tallinnatv.eu/
index.php?id=2326)
Konverentsile olid tulnud
ka Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liikmed Erki Pisuke ja Märt Riiner,
kes hiljem eravestluses vastasid
konverentsikülastajate
rohketele
pärimistele Tartu Hoiu-laenuühistu
tegevusest.
Pärast
konverentsi
on ühistu liikmete arv jõudsalt
kasvanud. Konverentsi järeldusena
tuleb toonitada, et ühistegevus on
tõesti Eesti rahva ainus võimalus
jääda kestma ja areneda – selleks
saab igaüks anda isikliku panuse,
astudes Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmeks.
Toimetus

Ühistuleht
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu teenused uues kuues
Ühistulise finantseerimisasutusena on Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu jaoks oluline
pakkuda
just
selliseid
finantsteenuseid, mis on ühistu
liikmete-klientide ehk omanike
jaoks olulised ning soodsatel
tingimustel
kättesaadavad.
Seetõttu otsustas ühistu juhtkond
muuta
teenuseid
lihtsamaks
ning korteriühistute jaoks kasulikumaks.

misfondi hoiuselt on hoiustajal
võimalik varasema 2,5% asemel
teenida intressitulu 3% hoiustatud
summalt aastas. Hoiustamine pakub
korteriühistutele head võimalust
lisatulu teenimiseks, kasutades
selleks
otstarbetult
seisvaid
vahendeid. Hoiustamiseks Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistus
tuleb korteriühistul vaid astuda
ühistu liikmeks ning sõlmida
hoiuleping.
Muide, Eestis on ca 10 000
korteriühistut, kellel ühtekokku
on hinnanguliselt 5 miljardit
krooni hoiuseid – ja need seisavad
võõramaalastele kuuluvates kommertspankades ilma intressita.
Laenude väljastamisel küsivad
võõrad kommertspangad aga Eesti
korteriühistutelt küllalt kopsakaid

Renoveerimisfondi hoius – õige
meetod korteriühistu raha hoidmiseks
Varasemalt pakkus ühistu
hoiustamiseks tähtajalist hoiust ning
kogumishoiust, kuid nüüdsest on
need kaks hoiusetoodet ühendatud
ning uueks hoiusetooteks on
renoveerimisfondi hoius. Renoveeri-

Tegutseb
tulundusühistu
Casa Nostra

Ühistegelisi
uudiseid
kodumaalt
Me tahame, et kohad
ja majad, mis on meile tähtsad,
oleksid alles. Et nad ei laguneks
olematusesse, ei kaoks vaid
fotodeks ja plaanideks. Üle Eesti
on palju maju, mis väärivad
säilitamist. Meie kava on lihtne.
Igaüks paneb väikese reaalse
panuse, et suured asjad, mis ühele
pole jõukohased, saaks ühiselt
teoks.

osaühing või mittetulundusühing.
Kogemused
mujalt
maailmast
näitavad, et ühistuline tegevus
peab majanduskriisidele kõige
paremini vastu. Me arvame, et ühine
tegutsemine ühise eesmärgi nimel
on Eestis väärtus omaette.
Põhimõtteline erinevus teistest äriühingutest on häälte jaotuses.
Meil on igaühel üks hääl – sõltumata
sissepandud raha hulgast. Küll aga
sõltub sissepandud raha hulgast see,
kui suure osa kasumist ühistu liige
saab.
Ühistu liikmeks võib olla
eraisik, mittetulundusühing, ettevõte
– tähtis on, et meil on ühine eesmärk.

Casa Nostra on ühistuline ettevõtmine
Casa Nostra on tulundusühistu. See tähendab, et igaüks,
kes paneb ettevõtmisesse vähemalt
319 eurot, on ühiselt renoveeritava
hoone omanik. Igaühel on üks hääl,
kasum jaotub vastavalt panuse
suurusele. Suuri otsuseid, milliseid
hooneid omandada ja kuidas
majandada, tehakse koos.
Paljud küsivad, miks tegime
tulundusühistu – sest tavaliselt
tehakse selliste asjade jaoks

Casa Nostra on kultuuriprojekt
Casa Nostra tähendab
tõlkes „meie maja“. See on rohkem
kultuuri- kui äriprojekt. Seepärast
ootame liituma inimesi, kelle jaoks
arhitektuurimälestiste säilitamine on
südamelähedane ning
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intresse – korteriühistute enda
raha eest. Just seetõttu on igati
korteriühistute huvides hoiustada
korteriühistute enda Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistus.

tuleb korteriühistul liituda Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistuga
ning esitada soovikohane laenutaotlus.
Tavapärastele
finantsteenustele lisaks saavad korteriühistud
tellida Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistust veel energiaauditit,
energiatähist,
termoülevaatust,
garantiisid ning erinevaid kindlustusteenuseid. Täpsemat ülevaadet
pakutavatest
teenustest
ning tingimustest saab Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
kontoritest Tartus ja Tallinnas
ning koduleheküljelt www.hoiulaenuühistu.ee.

Renoveerimislaen kui soodsaim
laenuvõimalus Eesti korteriühistutele
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu pakub korteriühistutele
lisaks hoiustamisele võimalust võtta
laenu korterelamu renoveerimiseks
või
ühiskasutatavate
ruumide
ning objektide rajamiseks. Renoveerimislaenu nime all väljastatava
laenu intressimäär on konkurentsivõimeline teiste turul pakutavatega
ning lepingu sõlmimisel kehtib Martin Loimet
N
Korteriühistute
Hoiufikseeritud
lepingutasu
100€. Eesti
Casa Nostra
Soodsatel tingimustel laenamiseks laenuühistu juhatuse esimees

C
CN

Casa Nostra

kasumiteenimine teisejärguline.
Meie eeskujuks on Suurbritannias tegutsev The National
Trust (www.nationaltrust.org.uk).
Me usume, et ühiselt tegutsedes on
võimalik teha asju, mis esimesel
hetkel tunduvad võimatuna. Kõik
oleneb inimese otsusest.
Kuidas hoone saadakse?
Mis saab majadest edasi? Kust
tuleb kasum? Loomulikult püütakse hooned saada võimalikult
odavalt, sest taastamistööd on
kallid. Hoonete omandamiseks on
mitmeid võimalusi. Neid saab osta.
Neid saab sümboolse hinna eest
üle anda eraisik, ettevõte, kohalik
omavalitsus või riik. Saab teha
lepingu, kus endisest omanikust
saab rentnik. Üks on kindel – ühistu
tegeleb ainult nende hoonetega,
mille omanik ta on. Omandamise
otsuse teeb üldkoosolek.
Nagu kõik omanikud, püüab
ka Casa Nostra taastatud hoonete

majandamisest kasumit teenida.
Me võime hoone välja rentida, seda
ise majandada mingeid teenuseid
pakkudes või ka müüa. Taaskord on
see meie ühine otsus, mille langetame
oma eesmärki – mälestiste kaitset –
silmas pidades.
David Vseviov, Aleksander Laane,
Katrin Idla
Kontakt
Ühistusse astumiseks on vaja
kirjutada vabas vormis avaldus
ning tasuda osamaks. Avaldus tuleb
saata aadressile:
aleksander.laane@gmail.com
Lisainfo (sh põhikiri):
vt. Facebookist või
Aleksander Laane, +372 50 26 816
Osamaksu tasumine
Saaja:
Tulundusühistu
Casa
Nostra Kultuuri- ja Looduspärandi
Kaitseks
Arve number on 221051194760
Selgitusse: osamaks
Osamaksu summa 319 EUR (võib
maksta ka osade kaupa aasta
jooksul).

Võti: Perekondlike sidemete toel loodud majandusliku koostöö keskkond, mis ühiselt suhtleb
väliskeskkonnaga.
1. Tegevus mille alusel hinnatakse tulu taotleva ettevõtmise edukust ja otstarbekust.
2. Tegevuskäikude järjekorra määratlemisel olulisim mõjutaja.
3. Suuna näitamine, vajalike tegevuste koordineerimine.
4. Tegevustulemuste kirjapanek ja teatud perioodi lõpus kokkuvõtte tegemine.
5. Määratletud tegevusruumis teadaolevate ressursside kasulikumaks muutmine.
6. Mittekasutatava vara usaldamine rahaasutusele, kus see on siis kaitstud väärtuse languse
eest intresside läbi.
7. Paberil tõestatud usladusmärge ühelt osapoolelt teisele, püstitatud tuleviku eesmärkide
saavutmiseks ühe osapoole hetke kitsikuses, eeldusel et see parandab kõigi osapoolte heaolu
püsivalt.
8. Püsiv olukorra muutumine paremuse poole.
9. Erinevate tegevuste hõlmatus ühe ettevõtmise juures, mis määrab ka ettevõtmise võimaliku
mahu.
10. Hingeline seisund, kus inimene on stabiilsete pikaajaliste põhimõtetega, kusjuures ei
karda teiste arvamusi.
11. Inimeste koostegevusvorm kus, tegevuse tulu jaotub liikmete vahel proportsionaalselt ja
igal liikmel on võrdne hääleõigus.
12. Ettevõtmise edukas ja planeeritud laabumine.
Kiirematele vastajatele auhinnaks 5 vekslit.
Lahendused saata info@yhistupank.ee

Korteriühistu
uudised
Hoiu-laenuühistu juhid
külastamas korteriühistute
üldkoosolekuid
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistul on tavaks saanud
tutvustada oma tegevust korteriühistute üldkoosolekutel Viimati
külastatud korteriühistuteks, kelle
koosolekul Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
osales,
olid
KÜ Jaama 177 ning KÜ Tartu
Lõoke. Peamisteks kõnealusteks
teemadeks olid hoiu-laenuühistu
olemus, teenuste tingimused ning
nende kasutamisest saadav kasu
korteriühistule ning korteriühistu
liikmetele.
Korteriühistute
üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute
külastused jätkuvad sügisel. Eestis
on 10 000 korteriühistut, kellel
võõramaistes
kommertspankades
seisab peaaegu olematu intressi
eest ühtekokku 5 miljardi krooni
eest
hoiuseid.
Korteriühistute
endi
huvides
on
koonduda
Eesti
Korteriühistute
Hoiulaenuühistusse, et lõpetada võõraste
huvide teenimine ning asuda
korteriühistute huvide kaitsele.

Üha tihenev koostöö Tartu
Korteriühistute Liiduga
Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu ja Tartu Hoiulaenuühistu juhtkond osales meie
hoiu-laenuühistu
koostööpartneri
– Tartu Korteriühistute Liidu –
korraldatud suvepäevadel, kuhu olid
kogunenud paljude korteriühistute
juhid. Varasematelt üldkoosolekutelt
saadud
kogemustest
lähtuvalt
asusid ühistu esindajad kohe
käsitlema korteriühistu juhtidele
huvipakkuvaid teemasid ning seega
kujunes diskussioon esinejate ja
kuulajate vahel sisukaks.
Tavapärastele kohtumistele
korteriühistute
liikmete
ning
juhtidega
lisaks
tegid
Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
juhtkond ning Tartu Korteriühistute
Liidu juht Anne Valk üheskoos
raadiosaate,
milles
vesteldi
Tartu
Korteriühistute
Liidust
ning
korteriühistutest
üldiselt.
Raadiosaade on leitav Eesti
Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu
ja Tartu Korteriühistute Liidu
koduleheküljelt (http://www.tarkyl.
ee/info.html).
Juhtkonnal on edaspidigi
huvi
osaleda
korteriühistuid
puudutavatel üritustel, et teha
ülevaade oma tegemistest ning
koos
korteriühistute
juhtide
ning liikmetega arendada Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistut,
et sellest tõuseks maksimaalne tulu
kogu Eesti rahvale.
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Ühistuleht
OÜ Klaarit pakub raamatupidamisteenust ka Eesti
vekslite eest – ja mõtleb ühistegevuse mõju laiendamisest
Osaühingu Klaarit põhitegevuseks on raamatupidamisteenuse osutamine äriühingutele ja teistele ettevõtjatele
ning
mittetulundusühingutele.
Osaühing Klaarit alustas tegevust
1996. aasta augustis.
Kõrge kvaliteediga raamatupidamise korraldamisest
Raamatupidamisteenuse
tellijad on tavaliselt väiksemad
(suhteline mõiste mingisse arvu)
ettevõtted,
kellel
puuduvad
majanduslikud ja ka olmelised
võimalused raamatupidajat töölepinguga palgata või puudub lihtsalt
selleks soov. Kuid samas ei ole
raamatupidamise korraldamine raamatupidamisteenust pakkuvat firmat
kasutades sugugi halvem valik.
Osaühing Klaarit pakub
ettevõtjatele mitmesuguseid äriteenuseid, mis on firma igapäevaseks
majandustegevuseks kõik ühtemoodi vajalikud ja omavahel tihedalt
seotud. Ettevõtjale on oluline, et
kõik need äriteenused saab ühest
kohast. Osaühingust Klaarit on
võimalik lisaks raamatupidamisele
tellida majandustegevuses vajalike
juriidiliste dokumentide koostamist
nii
firma
personalihalduseks,
juhatuse
liikmetele
kui
ka
ametlikele registritele (äriregistrile,
majandustegevuse
registrile
jt
vajalikele institutsioonidele).
Ettevõtjate kogu äritegevus
peab
toimuma
seaduse
raamides. Raamatupidamise kohustus on seadusega pandud
juhatuse liikmetele. Selleks, et see
kohustus liigse riskita täita, on
ettevõtjal vaja valida kompetentne
raamatupidamisteenuse osutaja.
Raamatupidamisteenuse
osutaja peab olema pearaamatupidaja, mis tähendab bilansivõimelisust.
Raamatupidamiskannete aluseks on korrektne
algdokument. Algdokumendiks võib
olla arve (kviitung, tšekk), kuid ka
näiteks juhatuse otsused (töölähetuse
päevaraha maksmiseks, isikliku
sõiduauto hüvitise maksmiseks
jne). Algdokument peab vastama
seaduses sätestatul ja teatud juhul
peab tehingu juurde olema lisatud
õigusaktides nimetatud dokumendid
(näiteks
päevaraha
maksmisel
pangast või kassast peab lisaks
olema koostatud juhtkonna otsus
või korraldus vms). Nimetatud
kirjaliku otsuseta on algdokumendil
märgitud tehing tühine. Korrektne
raamatupidamisteenuse
osutaja
peab
olema
kursis
kõikide
raamatupidamist reguleerivate seadusenõuetega. Osaühingul Klaarit on olemas täielik kompetents
kolmandatele isikutele raamatupidamise korraldamiseks. Seega
ettevõtja võib rahulikult tegeleda
oma äritegevusega ja ei pea ise
muretsema raamatupidamise korrasoleku eest.

Elle Roos osaühingu Klaarit kontoris
Kompetentne raamatupidamine dusülikooli
(tänane
Eesti
on ettevõtte jaoks eluliselt tähtis
Maaülikool) majandusteaduskonnas
Raamatupidamine põhineb ettevõtlust ja ökonoomikat õppides.
tehtud
tehingutele
koostatud Toonane ühistegevuse õppejõud
algdokumentide
kirjendamisel (on ka käesoleval ajal) doktor Jaan
raamatupidamisregistrites,
mille Leetsar rääkis loengutes ühistulemusena koostatakse raamatu- tegevuse ajalugu, tõi ühistegevuse
pidamise bilanss. Raamatupidamise näiteid looduses elunevas loomariigis
bilanss kajastab ettevõtja varasid ning püüdis tudengiteni viia teavet
ja nende moodustamise allikaid. ühistegevuse kasutusvõimalustest
Bilansis on algdokumentidel ole- tänapäeval. See kõik oli minu jaoks
vad arvud kirjendatud varade ja teooria, kuid tundus olevat väga õige.
kohustuste ja omakapitalina. Bilanss Praktikas olin minagi nõukogude
näitab ettevõtja tegelikku varade ajal Pärnu Tarbijate Kooperatiivi
paigutust teatud
(praegune Pärnu
kuupäeva seisuga.
Majandusühistu)
Osaühingul
liige, kuid seKlaarit on olemas
Tänapäeval
on
da
selleks,
täielik kompetents
ettevõtjal
võiet
defitsiitset
malik osta mitsaada.
kolmandatele isikutele kaupa
mesuguseid
Teadsin ka oma
raamatupidamise
raamatupidahääleõigusest
korraldamiseks.
misprogramme
koosolekul
ja sageli ettevõtja
osalemisel, kuid
arvab, et automaatne programm ei mõelnud kunagi raha ringlemisele
teeb raamatupidamise ära. Lihtsa tarbijate kooperatiivi sees ega
raamatupidamise
puhul,
kus sidunud
minu
tarbimispanust
programmi
sisestatakse
ainult kooperatiivi arenguga. Mis peamine,
müügi- ja ostuarveid, koostab ma ei tundnud end tarbijate
programm tõenäoliselt õige bilansi kooperatiivi
ühe
omanikuna.
ja kasumiaruande.
Omaniku staatus on kõige olulisem.
Programm allub sellega See on inimtegevuse liikumapanev
töötava inimese tahtele. Vale kande jõud. Omanik hoiab, armastab,
puhul koostab programm ka vale, arendab ja vajadusel kaitseb oma
tasakaalus mitteoleva bilansi, mis asja kasvõi oma vere hinnaga. Kui
annab ebaõiget informatsiooni sa pole omanik, oled vaba nagu
ettevõtte varadest ja kohustustest.
lind. See on aga libavabadus, mitte
Veelgi olulisem on, et tõeline vabadus. Tõeline vabadus
raamatupidamisprogramm ei tunne on olla omanik ning korraldada asju
maksuseadusi. Maksuseaduse sät- üksikisiku tasandil kodus ja, laiemalt
teid arvestamata on ettevõtte raa- võttes, riigis nii nagu omanikuna ise
matupidamine täiesti tühine ja võib seda tahad.
kaasa tuua suuri rahalisi kahjusid.
OÜ Klaarit teeb ettevõtjatele Omanikutunde tähtsusest
raamatupidamist seaduste, kaasaTänapäeval on inimest
arvatud maksuseaduste kohaselt ja peameedia abiga kasvatatud nii,
annab ettevõtjale nõu seaduse piires et ta ihkab libavabadust (olla vaba
maksude optimeerimiseks.
nagu lind) üle kõige. Libavabaduse
ihkajal ei ole oma kinnisasja (näiteks
Osaühingu Klaarit suhted Tartu maja, maa jne), ei ole oma panka,
Hoiu-laenuühistuga
ei ole oma kauplust, ei ole oma
OÜ Klaarit on Tartu perekonda, ta ei ole lojaalne ühelegi
Hoiu-laenuühistu asutajaliige ja organisatsioonile ja ta ei hooli
on paigutanud nimetatud hoiu- endale rahaliselt mittekasulikest
laenuühistu osakapitali 40 000 Eesti inimsuhetest jne. Lõppkokkuvõttes
krooni ehk nüüd kehtivas vääringus ei ole libavabaduse ihkajal rahvust
2556 eurot. Olen ise tulihingeline ega isamaad. Libavabaduse ihkaja
ühistegelane – sestap ei ole mulle on internatsionaalne element, kes
esmatähtis saada ühistegevusest elab ja töötab seal, kus talle tundub
rahatulu, vaid ma näen ühistegevust rahaliselt kõige tulusam olema.
eelkõige
rahva
elukvaliteedi
Isamaa tunnet ei saa tekitada
parandamist võimaldava vahendina. sõnadest valmistatud loosungitega.
Ühistegevuse sisust (põhimõtetest) Isamaa
koosneb
asjadest
ja
olen saanud teada Eesti Põllumajan- inimlikest suhetest, mis meid seovad

– need on kohustused ja kohustuste tagatisfondid õhumullina lõhkeda.
võtmisega loodav elukvaliteet –
need on õigused, mida soovitakse Tartu Hoiu-laenuühistu tähtsus
saada. Elukvaliteedi all mõistame
Suurem
osa
Eestimaa
eelkõige inimese elu põhivajadusi elanikest ei ole hakanud Tartu
ja rahulolu oma eluga. Elukvaliteeti Hoiu-laenuühistu liikmeks ega ei
ehk õigust elule ei saa olla kui me ei ole veel soovinud anda oma panust
võta kohustusi ehk kui me ei soovi Eesti oma ühistupanga asutamiseks.
käituda omanikena.
Sageli tuuakse põhjuseks, et ei
Miks olid toonased Eesti olla usaldusväärne (?!). Samas
vabadusvõitlejad Vabadussõjas nii välismaiseid pankasid usaldatakse
vägevad ja edukad? Vastata võib – kontrollimatult ja pimesilmi. Tegelik
nad olid maa omanikud. Igaüks oma põhjus võib peituda hoopis soovimaa, koos võttes kogu Eestimaa, matuses võtta omale kohustusi ja
omanikud, mida nad armastasid ja vastutust. Meenutame, et omanikul
mille eest nad võitlesid. Teame ütlust on kohustused ja kui on kohustused,
„Maa toidab ja
siis ei saa olla
katab“. Tänaseks Tõeline vabadus on olla vaba nagu lind,
on Eestis olev omanik ning korraldada lennates
ühest
maa kui asi oma
kommertspanga
asju üksikisiku tasandil uksest sisse ja
väärtuse eestlase
kodus ja, laiemalt
jaoks peaasjalikult
teisest
välja,
minetanud. Eesti
tarbides
seal,
kus
võttes, riigis nii nagu
riigis olevat maad
on odavam, valida
omanikuna ise seda neid, kes rohkem
kui
ressurssi
tahad.
on osanud aga
meelitavad
ja
hinnata
välisrohkem
tühje,
maalased, kes on meie Eestimaa kuid see-eest kauneid lubadusi
maad odava hinna eest kokku puistavad.
ostnud. Mõelgem kas või nii ja
Omanik olla on uhke ja hää
esitage iseendale küsimus: kui – see on õige! Omaniku kohustused
me ei ole Eestis maaomanikud, on meeldivad ja elujärge arendavad.
kas meie oleme siis üldse oleme Omanike kooslus moodustab riigi.
Eesti riigi omanikud? Mõni arvab, Riik on oma omanike nägu. Kui Eesti
et võime ju maa välismaalastelt riigi omanikeks on välismaalased,
uuesti tagasi osta. Ilmselt puudub siis on Eesti riik nende välismaalaste
meil selleks raha, sest välismaalane nägu. Riigi näo muutmine on väga
on maa müügihinna kergitanud huvitav ja loominguline tegevus.
mitmekordseks võrreldes kunagise Välismaiste maaomanike jaoks
ostuhinnaga. Välismaalane võtab on Eestis maa omamine vaid
maaomandust kui investeeringu investeering oma ettevõtlusesse või
objekti, mitte oma eluks häda- oma vara suurendamisesse. Mitte
vajalikku ressurssi (mõtle – maa mingil juhul ei tegutse väliskapital
toidab ja katab).
siin Eesti riigi ja rahva arengut silmas pidades. See tähendab, et Eesti
Maaomanik põline rikas
riigi ja rahva arenguks ei ole meil
Vanasõna ütleb, et põllu- vaja praeguse riigivalitsuse soositud
mees on põline rikas. Miks me oma välismaalaste investeeringuid, vaid
Eestimaa põhirikkuse – maa – oleme meie – kodanikud – peame oma Eesti
võileiva hinna eest võõrastele ära riiki ise investeerima. Ühistegevus
andnud ja tarbime võõraste omatud on selle teostamiseks parim moodus!
maadel kasvatatud toitu kui see maa
võiks olla meie oma ning me ise
Eestlased, saagem taas
võiksime seda kasutada endale toidu Eesti riigi omanikeks ja astutootmiseks? Eestimaal on olemas gem julgesti Tartu Hoiu-laenukõik eluks vajalikud põhiressursid, ühistu liikmeks! Tartu Hoius.o maa ja tööjõud.
laenuühistu on Eestis kunagise
Ega maal kui ressursil ei õitsva ühistegevuse taaselustaja,
ole üksnes kitsas põllumajanduslik kaasates seejuures kõiki kaasotstarve – maad on vaja ka tööstuse aegseid tehnilisi tingimusi ja
arenguks. Maad ja tööjõudu koos võimalusi. Tartu Hoiu-laenuühistu
rakendades koguneb rahaline kapital, tegevuse põhimõte on: üldkasu
millega saavutame elukvaliteedi enne omakasu.
(inimlikud õigused elule).
Oma raha hoiame välismaistes pankades ja peameedia on
meile sisestanud, et praegused Eestis
tegutsevad välismaised pangad on
usaldusväärsed ja igikestvad. Need Elle Roos
on uskumused, sest meil puudub OÜ Klaarit juhataja, Tartu Hoiuadekvaatne arvuline informatsioon laenuühistu nõukogu liige
nende välismaiste pankade usaldusväärsusest. Kui ühte arvulist näitajat
Ühistuleht on Tartu Hoiuvõrreldakse teise arvulise näitajaga,
laenuühistu häälekandja.
ei pruugi see anda meile mingit
olulist teavet. Peameediast kuuleme
kõrvaga sõna „kasv nii ja nii mitu Toimetuse kontaktid:
protsenti“ ja teeme järelduse, et küll Aadress: Raekoja plats 20,
on hea ja usaldusväärne. Meie ei
Tartu 51004
oma informatsiooni nende pankade
omanike tegelikest eesmärkidest, Telefon: +372 7 407 132
millele järgnevad vastavad tegevu- E-mail: info@yhistupank.ee
Koduleht: www.yhistupank.ee
sed. Kriisisituatsioonis võivad ka

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

