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Eesti ühistegevuse päeva riikliku tähistamise
ettepanek Riigikogule

E

esti Vabariigi pühade
ja tähtpäevade seaduse § 3 järgi tähistatakse
Eestis järgmisi riiklikke
tähtpäevi:

1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu
aastapäev;
21) 14. märts – emakeelepäev;
3) maikuu teine pühapäev –
emadepäev;
31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
4) 14. juuni – leinapäev;
41) 23. august – kommunismi ja
natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 – jõust.
06.07.2009]
42) septembrikuu teine pühapäev –
vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 – jõust. 26.02.2010]
43) 22. september – vastupanuvõitluse
päev;
[RT I 2010, 7, 27 – jõust. 26.02.2010]
44) oktoobrikuu kolmas laupäev –
hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 – jõust.
19.03.2011]
5) 2. november – hingedepäev;
6) novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev;
7) 16. november – taassünni päev.
Teeme ettepaneku nendele
tähtpäevadele lisada Eesti ühistegevuse päeva, mida tähistataks 30. märtsil.
Sellel kuupäeval 1902. aastal asutas
Jaan Tõnisson Tartu Eesti Laenu ja

Hoiu Ühisuse, mis tähistas eestlaste majandusliku koondumise algust.
Ühistegevuse päeva tähistamine oleks
austusavaldus Jaan Tõnissonile, eestlaste rahvuslikule suurkujule, demokraatliku korra eestseisjale.
Ühistegevuse
olulisuse
mõistmine on tähtis, sest ilma õige
koostööta ei püsi riik ega rahvas.
Sellel päeval tuleks tagasi vaadata
Jaan Tõnissoni aega ning analüüsida,
mida on sellelt ajastult õppida eestlaste omavahelise läbisaamise ja koostöö
teemal. Kuigi eestlane on oma loomult eraldihoidev, on majandusliku
ja riikliku õitsengu nimel vajalik koos
töötada ühise eesmärgi nimel, mis on
toodud meie Põhiseaduse preambulis:
„Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada
riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24.
veebruaril, mis on rajatud vabadusele,
õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks
sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja
üldises kasus, mis peab tagama eesti
rahvuse, keele ja kultuuri säilimise
läbi aegade.“
Ühistegevuslikud
majandusettevõtted on laialt levinud tihti
eeskujuks toodavates riikides nagu
Soomes, Saksamaal ja Ameerikas.
Et ka Eesti jõuaks majanduslikult nii
kaugele nagu mainitud riigid, tuleb
tundma õppida ühistegelike ettevõtete

Eesti ühistegevuse 113. sünnipäeva tähistamisest osavõtjad 30.04.2015 Kursi Jahilossis

toimimispõhimõtteid. Ühistegevuse
päeval korraldatavad ettevõtmised
peavad kaasa aitama kodanike koondumisele ning nendevahelisele koostööle. Kuna ühistegevus on Euroopa
Liidus hinnatud, tuleb ka Eestis selle
tähtsusele tähelepanu pöörama hakata. Ühistegevuse päeva riiklik tähistamine on selleks hea algus.
Viited: Pühade ja tähtpäevade seadus, https://www.riigiteataja.
ee/akt/109032011007

Algatajad:
Akadeemiline Ühistegevuse Selts
Vanemuise Selts
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
Tartu Hoiu-laenuühistu
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu
Vastastikune Garantiiühistu
Eesti Masinaühistu
Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts
Rahva Raadio Selts

Pöördumine võeti vastu 30.
aprillil 2015 Kursi Jahilossis
toimunud Eesti ühistegevuse 113. aasta sünnipäeva auks
korraldatud ühistegelaste pidulikul koosviibimisel.

Ühistu avas internetipanga

M

eil on hea meel teatada, et nüüdsest on
liikmetel
võimalik kasutada Tartu
Hoiu-laenuühistu
internetipanka.

Internetipank on kättesaadav
www.yhistupank.ee/internetipank
Esialgu on internetipangas võimalik
vaadata oma hoiuse ja osakapitali seisu. Samuti on võimalik esitada Ühistule avaldusi ja muuta oma andmeid.

Jooksvalt lisanduvad laenude, kindlustuse, Vastastikuse Garantiiühistu ja
muu oluline info.
Põhimõtteliselt on valmis
ka igapäevaseid arveldusi puudutav
osa, kuid selle saab avada alles pärast

makseasutuse litsentsi saamist ja
arvelduskojaga liitumist, mida ootame pikisilmi.
Internetipanga
kasutajaks
saamiseks tuleb esitada avaldus,
mis on koduleheküljelt kättesaadav

(dokumentide alt). Avalduse saab
esitada nii digitaalselt allkirjastatuna
(avaldus tuleb saata info@yhistupank.
ee) kui ka Tallinna ja Tartu kontorites
paberil.
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Müüa viimased elamukrundid looduskaunil Otiveskil
Jaanus Saadve Tel 5 031 118 otiveski@gmail.com

MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud
Metsaomanike nõustamine,
koolitus, abi riiklike toetuste
taotlemisel
www.kemo.ee tel 5 132 844

Arhitektuurne projekteerimine,
ka mälestistel
Teenuse disain ja turundus
Peame lugu pärandist!
www.heribrand.eu

Riided, pehme mööbli ja vaibad
teeb puhtaks Roheline Pesumaja!
Transport tasuta kogu Eesti piires!
www.rohelinepesumaja.ee
info@rohelinepesumaja.ee

www.afotar.ee
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Armas Eesti rahvas!

E

esti Klubi võttis südameasjaks teavitada üldsust
julgeolekuohtudest, mis
realiseeruvad
lähiaastatel tänase poliitilise
kursi jätkamisel ja mille
aluseks on majanduslike ning ühiskondlike protsesside
väärtõlgendamine.
Riik, mida me kõik kalliks
peame, ei erine oma olemuselt äriühingust, mille eesmärgiks on majandusliku kasu saamine. Riigi ehk kodanike kokkulepete alusel moodustatud
organisatsiooni eesmärgiks on tagada
oma liikmeskonnale inimväärsed ja
õiglased elutingimused, kaitstes meid
nii sise- kui välisvaenlase eest. Selle
nimel kogutakse vahendeid maksude
näol ja püütakse luua majanduskeskkonda, kus ühiselt kogutud vahendite
ehk riigi eelarvega oleks tagatud Põhiseaduses kokkulepitud eesmärkide
täitmine.
Tänane olukord riigis seda
ei võimalda. Elame eurotoetuste
armust, sest riigi väliskaubanduse
defitsiit kasvab pidevalt, olles ületanud aastas pooleteise miljardi euro
piiri, ja see suurenes hüppeliselt euro

kasutuselevõtuga. Me tarbime oluliselt rohkem kui ise toodame ja selline olukord ei saa kesta lõpmatuseni,
sest meie raha liigub riigist välja ning
ühel hetkel meil seda enam ei jätku.
Riigi ja tema elanikkonna jaoks ei ole
midagi hävitavamat olukorrast, kus
laenajad üritavad võlgade katteks üle
võtta riigi infrastruktuure. Oleme näinud analoogilist käitumist majandusraskustes olevate riikide puhul. Selle
nähtuse nimi on finantsokupatsioon,
mis ei ole vähem ohtlik kui tule ja
mõõgaga anastamine. Riigi vara ja
ressursid hakkavad kuuluma võõrvõimule. Rahva rõhuva enamuse osaks
jääb allumine võlajõule.
Eurotoetuste lõppdaatumiks
on nimetatud 2020. aastat. Kuidas
elame edasi ajal, mil ettevõtjate ja
palgatööliste maksukoormus suureneb? Ei ole kasu näiliselt alandatavatest tööjõumaksudest, kui eelarvedefitsiidi katmiseks kogutakse puuduolev
raha täiendavate aktsiisimaksete ning
suurenenud riigilõivude ja trahvide
kehtestamise näol. Rahva elatustase
sellest ei parane. Eelarve puudujäägi katteks võetud välisvõlg suureneb pidevalt, tekitab intressiorjuse,

millest negatiivse väliskaubanduse
bilansi korral ei ole pääseteed. Riik
muutub haldussuutmatuks, sest puuduvad vahendid tema arendamiseks ja
tööshoidmiseks.
Energeetikasektoris
oleme majanduslikult sõltuvad vene
gaasist ja põlevkivielektri kogu omahind on märkimisväärselt kõrgem
sellest, millega kaubeldakse Nord
Pool Spot elektribörsil. Meie, kodumaised elektritarbijad, maksame
selle oma teadmatuses kinni ja usume
propagandamüüti, et ainsaks paheks
ja hinnakergitajaks on taastuvatest
allikatest toodetud elektrienergia.
Põlevkivist toodetud elektri omahinda
hoitakse meelega madalal, arvestamata sellesse kapitalikulusid. Nii on
võimalik konkureerida Põhjamaade
hüdroelektrijaamades toodetud odavama elektrienergiaga ja kindlasti ka
sellepärast, et välistada konkureerivate tootjate turuletulekut, kes võiksid
paljastada Eesti Energia ja poliitikute sobingud. Uutel turule tulijatel ei
ole oma ülekandeliine, monopoolsete
liinide kasutamise tasudega kompenseeritakse aga kunstlikult madalat
põlevkivielektri hinda.

Võõrkapitali kontrollimatu
kasumi väljaviimine ja töövõimelise
elanikkonna põgenemine riigist on
otseseks ohuks meie sisemisele julgeolekule ja näitab meie majanduspoliitika tegelikku nõrkust, Eesti riigi kui
institutsiooni hävingut.
Täna on võimalik veel olukorda muuta. Tuleb arvestada, et
majandussuhted on riigi alusvundament, millele toetub sotsiaal- ja
kultuurisfäär oma eesmärkidega.
Täna ei vaja riik pelgalt haldusreformi, vaid saneerimist, mille
tulemus on bürokraatia vähendamine,
oma tootjate kaitse, lokaalse raharingluse loomine ning ühiselt kogutud
ehk eelarveliste vahendite suunamine
sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks,
mitte eraettevõtjate põhikasumlikkuse kindlustamiseks! Pinnapealsete
kosmeetiliste parandustega tekkinud
olukorda ei lahenda.
Täna vajame kindlaid ja
radikaalseid muutusi. Peame tunnistama, et senitehtu ei ole kindlustanud
meie riigi iseseisvust ja sõltumatust.
Oleme täna valmis olukorda muutma,
et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis

on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja
kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele
ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele
ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende
ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse ja
kultuuri säilimise läbi aegade.

ise kiiresti: tuhmuvad silmad, muutub
kõnnak.
Gerontoloogid
tõestasid,
et intellektuaalne tegevus ongi kõige imepärasem ravim, mida inimesed otsivad vananemise vastu juba
tuhandeid aastaid. Mida rohkem inimene liigutab aju, seda kauem püsib
ta noorena. Teda ei hakka vaevama

vananemisega kaasnevad haigused.
„Pane pea tööle, et keha ei vananeks!“
− selline peaks täna olema loosung
kõikidele inimestele.

Harry Raudvere
Eesti Klubi liige, ettevõtja

Kaua elamise eeldused

S

hakespeare’i
aegadel
peeti 40-aastast muldvanaks raugaks, 20. sajandil on eluiga kasvanud
kahekordseks ja eakate
inimeste arv on suurenenud 9−10 korda. Venemaa Gerontoloogia Teadusliku Uurimise Instituudi akadeemik Vladimir
Šabalin väidab, et evolutsioonile või
vaimule (kui soovite − Jumalale), kes
tagab meie arengu, on eakad inimesed
vajalikud ja praegu on nad tähtsamad
kui noored.
Tõepoolest, kõigile olenditele on elu antud järeltulijate taastootmiseks. Jõudes teatud elueani, mil
enam ei olda võimelised paljunema,
hukkutakse. Miks siis tänapäeva inimene elab ka pärast 50. eluaastat?
Milleks on loodusele seda vaja?
Peamiseks versiooniks on, et
mida kauem on inimene elanud, seda
enam informatsiooni, mis on vajalik
arenevale loodusele, on ta kogunud.
Aga informatsioon talletatakse mitte
ainult geenidega, vaid ka bioloogilise
toiduketi kaudu.
Just eakad on intellektuaalselt enam arenenud. Nimelt 70- kuni
80-aastaste peale langeb intellektuaalse arengu kõrgpunkt. Edaspidi, kui
inimene lõpetab vaimse töö tegemise, hakkab tal kiires tempos toimuma
peaajukoore atrofeerumine. Kui ta aga
laeb pidevalt oma hallolluse rakukesi, siis omandavad tema aju üksikud
struktuurid unikaalseid omadusi. Vast
ehk sellepärast hakkavadki vanurid Idamaades sellel perioodil elama

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 666 0494
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erakutena.
Et saada molekulaartasemel
vananemise põhjustest aru, hakkasid
gerontoloogid tõsiselt uurima rasvu.
Rasvad on meie põhiline küte, meie
organismi energeetika. Loodus kasutab rasvu ka signaalide talletamiseks,
geenide regulatsiooniks, immuunsüsteemi kaitseks jne.
Lipiidide omadustest said
teadlased teada alles viimastel aastatel.
Selgus, et rasvkude, mida pikka aega
peeti mittevajalikuks ballastiks, reguleerib peaaegu kõiki meie organismis
toimuvaid protsesse. Rasva puudumine mõjutab isegi reproduktsiooni.
Rasv üldiselt ise vastutab
oma tootmise eest: rasvkoe toodetav
leptiini hormoon reguleerib rasva kulgu organismis. Leptiini kogusest oleneb, millal ja kuidas algab ning areneb
vananemise protsess.
Kuni 26. eluaastani on veres
vähe rasvhappeid, kuna organism
kasvab ja areneb ning kasutab rasvhapped ära. Hiljem organism lõpetab
teadmata põhjustel nende kasutamise
ja inimene lakkab kasvamast. Rasvhappe hulk veres kasvab ning meie
tasapisi vananeme. Kui rasvhapete
hulk jõuab teatud tasemeni, lõpeb
ka reproduktsioon. Sealjuures rasv
hakkab ladestuma sinna, kuhu seda
pole ette nähtud. Kui talje ümbermõõt
on puusade ümbermõõdust suurem,
on see paljude vanadushaiguste algus,
sealhulgas ateroskleroosi, diabeedi,
infarktide ja insultide.
Kõik on väga lihtne:
mentaalne aktiivsus – see on glükoosi

Professionaalne
valguse-, tule- ja
pürotehnika show
igale üritusele!
www.kelfirius.com

ja süsivesikute suurendatud kasutamine. Nad hakkavad kuluma selle
asemel, et ladestuda rasva näol. Mida
enam meie mõtleme, seda vähem meie
vananeme. Kui rahvastel tervikuna
suureneb mentaalne aktiivsus, nende
eluiga kohe kasvab. Muide, erinevatel
rahvustel toimub see protsess erinevalt. Venelastel, nagu näitasid arvukad uuringud, kes on üks kollektiivsemaid rahvaid, on eluiga langenud.
Psühholoogilises plaanis olenevad
nemad väga paljus riigijuhtidest. Kui
riigijuht pole passionaarne, langeb ka
rahvas ahastusse ja isegi mandub. Pole
välistatud, et just sellepärast perestroika ajal Venemaa rahvas hakkas varakult vananema, eluiga lühenema.
Aga Lääne inimesed on juhtiva teguri suhtes enam individualiseeritud ning vastupanuvõimelised.
Ega asjata ela seal vanemad inimesed
kauem ja näevad ka paremad välja.
Üks aja proovile vastu
pannud moodus vanaduse võitmiseks on armuda endast tunduvalt
nooremasse inimesse. Kuid ka siinkohal on veealuseid kive. Ühelt poolt,
eakam tõepoolest nooreneb, häälestades end oma väljavalituga ühele lainele. Paraku tehisteel saadud noorusest
piisab vaid 3–4 aastaks, mille järel
inimene muutub endiseks. Ja siis on
tal vajadus otsida uut, veel nooremat
ja energilisemat kaaslast. Lõpuks sätib
eakas end noorte külge nagu narkomaan. See võib viia psühholoogilise
patoloogiani. Teisalt, tema vastaspoolega toimub pöördprotsess: abielludes
endast vanemaga, vananevad naised

Kvaliteetne autode kleepimine
www.flatprint.ee
info@flatprint.ee
Tel 6 011 499

Talgupäev Kautlasaare kinnistul
23. mail 2015 toimus Tartu Hoiu-laenuühistu talgupäev Kose
vallas Harjumaal Kautlasaare kinnistul. Talgutest võttis osa 22 Tartu
Hoiu-laenuühistu liiget, kes istutasid
kokku 4000 tamme-arukaske. Süüa
ja juua pakkus Naiskodukaitse Kose
jaoskond, karastuseks rüübati Ühistu
kaasliikme, Pääsküla Pruulikoja, toodetud kalja.
Käesoleva aasta kevadel
on Ühistu istutanud meile kuuluvale
Kautlasaare kinnistule 50 000 istikut

(tammed, kuused, kased, männid).
Sügisel on plaanis istutada veel 100
000. Istikud kasvatab ette kaasliige
Saksaveski Majand OÜ.
Olgu ühistöö pandiks meie
praegustele ja tulevastele põlvedele
ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Õnnestugu ja kasvagu meie kätes
kõik, mida iganes sellel eesmärgil
ühiselt ette võtame!
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Ühistu Kautlasaare talgutest osavõtjad 23.05.2015

Kursi Jahiloss ideaalne koht
perepuhkuseks!
Tel 56 473 995
www.kursijahiloss.ee
Tere tulemast!

Mugavalt ja soodsalt
Elektritaksoga!
www.elektritakso.ee
Tel 1918
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President Konstantin Pätsi kõne Kehra sulfaattselluloositehase avamisel 25. augustil 1938. aastal
Ajalugu ei pidavat korduma või kui, siis farsina. Ja ajaloost
ei pidavat õpitama või kui, siis nn poliitkorrektselt.
Meenutaksime siis üheskoos ühte ajaloolist sõnavõttu.

L

ugupeetavad külalised!
Täna oleme siia kokku tulnud ühe tähtsama ja suurema Eesti Vabariigi ettevõtte
töölelaskmisele. See tehas
siin ei ole saadud niisama, vaid selle
ümber on käinud ärev võitlus. Selles
tehases taheti näha mitmel pool uut
majandussuunda, mis ei ole mitte
kooskõlas meil maksva kapitalistliku
korraga.
See ei ole aga mitte nii.
Vabariigi valitsus ei ole tahtnud selle
tehasega alustada mingit uut majandussuunda, vaid see tehas on mõeldud meie rahva rikastamiseks. Eesti

rahvas on aegade jooksul ikka jäänud
vaeseks rahvaks ja tema kapitalijõud
on väike. Meie ülesanne on hakata
suurendama rahva jõukust. Kuna Eestis suurim jõud on praegu riigi jõud,
siis on riigil tulnud selle tehase asutamisele asuda. See vabrik siin pole
kergelt tekkinud. Sellega on kaasas
käinud palju vaeva ja võitlust. Vabariigi valitsus pole tahtnud mitte selle
tehase asutamisega tungida erakapitali
tegevuskonda, vaid on tahtnud kaasa
aidata meie rahvusliku tööstuse arenguks alal, kus veel palju on korraldada; et meie metsades peituvad varandused saaksid majanduslikult kõige

tulukamalt kasutatud. Eesti rahvas
pole jõukas, temal puuduvad suured
kapitalid. Suuri asutusi ja ettevõtteid
saab meil ainult ühisel jõul teostada.

Selle vabriku ja asutuse ehitamist ja asutamist on põhjalikult kaalutud, kas ta saab korralikult töötada.
Selle vabriku töölehakkamisega algab

tehistingimustesse ümber asustada
üksnes Keskkonnaameti loa alusel, v.a.
lemmikloomade puhul.“
Ja ma küsin edasi: „Kas meie
hädisesse riiki toodavad pagulased on
„kaitseks EV sisemisele ja välisele
rahule“? Kas pagulased on „pandiks
eestlaste praegustele ja tulevastele
põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus“?“ Siin saab vastus
olla, et tehistingimustes tegutseva
orjakarjana küll, aga orjapidamine
alandab nii orja kui peremeest! Eestlane peab olema väärikas!
Ja nüüd küsin tänu sõnastuse
mitte muutmisele retooriliselt kõlavalt: „Kas pagulaste sisse toomine
„peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri
säilimise läbi aegade“?“
Kas pagulaste sisse toomiseks „võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel
1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel
vastu meie tänase täiendamisega täis
tehtud põhiseaduse“?
Kui vastasite enamusele
küsimustest „ei“, olete ilmselt valitsusevastane ja... peate ise hakkama
pagulaseks enne kui teid riigi reetmise
eest kinni pannakse! OK, nali. Vähemalt täna. Vist.
Kui EV põhiseadus ja selle
preambul on vastuolus EU nõuetega?
Kummast loobume? Õigus – rahvahääletusel me juba loobusime oma
põhiseadusest. 2003. aasta 14. septembril toimunud rahvahääletusel võttis osa rahvast vastu otsuse, et „Eesti
kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid
õigusi ja kohustusi“. Ja suurem osa
vaatas mokad töllakil pealt.
Tuletan siinkohal meelde,
et Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste
komitee koos Eesti ametivõimudega
andis 2010. aastal hinnangu, et Eesti
ei ole valmis ratifitseerima sotsiaalharta artikli 4 lõiget 1, mis tunnustab

töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.
Tõlgin: Eesti Vabariigi töötajatel ei ole õigust saada niisugust
töötasu, mis tagab neile ja nende
perekondadele inimväärse elatustaseme... küll aga on see õigus nendel,
kes töötajatele pähe istuvad, seadusi
oma kauka kasu nimel väänavad ja
eestlased Eestist välja söövad. Artikli
4 lõike 1 alusel peab õiglane miinimumpalk moodustama vähemalt 60%
keskmisest netopalgast. Eestis on vastav näitaja viimaste aastate jooksul
olnud aga umbes 41%.
Ja nüüd meie Riigikohtu otsusest: Kolleegium selgitas, et
VMS § 178 lg 1 kohaselt on tööandja
kohustatud maksma välismaalasele
tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja
koefitsiendi 1,24 korrutisega. Sama
lg 4 kohaselt peab töötamiseks tähtajalise elamisloa andmise korral välismaalase töötasu võimaldama tema
toimetulekut Eestis.
Seega võib ja peab EV kodanik elama ja töötama ka 0,41 keskmise palga eest ja välismaalane 1,24
või enama keskmise palga eest, tehes
sama tööd. Eeldades, et keskmine palk
on umbes 1000 eurot, töötab eestlane
410 euro eest ja palavalt armastatud pagulane 1240 euro eest, mis on
pandiks praegustele ja tulevastele
põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus. Ainult et mitte meie
omadele. Kas räägime nüüd ka tööviljakusest või paneme lihtsalt näpud
kurku?
Miks peab üks riik tooma
sisse võõrast rahvast? Näen siin ainult
ühte tingimust: riigil seisab ees hädavajalik, suur ja raske töö, mille tegemiseks on vaja abijõudu. Aga abijõud
palgatakse lepingute alusel ja lepingu lõppedes läheb abijõud oma koju

uus ajajärk meie tööstuslikus elus.
Meie ei taha siin jõu kurnamise ja ekspluateerimise peale välja minna, vaid
meie tahame riigile teenida ja anda
võimalust edasi teenida kõigile neile,
kes siin oma tööga meie riiki aitavad.
Kui ma täna oma käe pealepanemisega selle vabriku siin vormiliselt tööle ja käiku lasen, siis sooviksin ma
südamest, et meie kõik vaataksime
tulevikus selle vabriku peale kui oma
vabriku peale, ja et meie katsuksime
oma jõudu koondada ja kõik teha
nii, et see vabrik võiks õitseda Eesti
riigile auks ja meie rahva tulevikule
kindlustuseks.
Kas meil on täna nende sõnade kõrvale midagi panna?

Pagulastest

T

undub, et eesti keel hakkab lahti ütlema küsisõnadest ja asendama neid
küsimärgiga lause lõpus.
Nii paistab meie eeldatavasti keelekorralikust massimeediast
ja seda just teravamate teemade puhul.
Näiteid kadunud küsisõnade kohta
võib igaüks ise meenutada. Mõnikord
tõesti on küsisõna oma kohal, aga
seda vaid siis, kui on vaja rõhutada, et
küsitakse just seda.
Aga nüüd tooksin ühe näite
kadunud küsisõnast, mille meenutamine võib olla poliitkorrektsuse ehk
pugejalikkuse seisukohalt eba...seesamune. Võtame lause „Valitsusel on
suur rahareserv?“, küsimärgiga lõpus.
Loogiline on, et mõtleme sinna ette
sõna “kas” ja saame lause „Kas valitsusel on suur rahareserv?“. Ometigi
sobiks küsisõnaks ka „miks“, mis
annaks küsimusele hoopis teise alatooni. Hinnake mõnel vabamal hetkel
küsimärgilauseid ka „miks“-seisukohast, isegi kui küsisõnaks on „kuna“.
Sellega olgu teemaga hõredalt seotud
avamäng lõppenud.
Ja nüüd esitan siin mõned
EV põhiseaduse preambulile tuginevad küsimused ja teie vastake mõttes
kas „jah“ või „ei“. Tuletan meelde,
et meie põhiseaduse preambul ei ole
mitte niivõrd kirjandusteose sissejuhatus kuivõrd eestluse ja eestlaseks
olemise alus, mis peab elama meie
hinges ja südames, mitte surnud kaante vahel.
Kõigepealt küsin: „Kas
pagulased
saabuvad
siia,
et
„Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis
on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel“?“
Kui jah, siis kes need pagulased siin on, kas täisväärtuslikud muukeelsed EV kodanikud, kelle vanaduspõlve tagab EV? Või EV madalate
oskustega harimatud mustatöölised?

Autoklaaside müük, parandus,
toonimine jpm
www.klaasiprofid.ee
info@klaasiprofid.ee
Tel 57 705 111

Ja ärge rääkige mulle, et selle kambaga koos sõidavad siia haritud ja intelligentsed kõrghariduse ja haruldaste
oskustega spetsialistid, kes ei osanud
endale muud riigist lahkumise vahendit valida kui hullunud kirjaoskamatutest ülekoormatud paat. Või on pagulased hoopis Euroopa sotsiaalmammide
pearahakandjad-töötasukindlustajad?
Kas pagulaste vastu võtmine
aitab meil „toetada Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel vabadusele, õiglusele ja õigusele
rajatud riiki“?
Siin kehtiv vabadus, õigus ja
õiglus panevad ju kohalikud elanikudki Eestist lahkuma. Meie valitsused ei
ole hakkama saanud oma tööga riigi
rajamisel ja kindlustamisel, ei ole hakkama saanud rahva vaesusest vabastamisega, õigusest-õiglusest rääkimata,
ja nüüd „arvavad“ nad Brüsseli käsul,
et saavad hakkama selle kadjakakarjaga... Kas nad arvavad, et pagulased on
kergestikodustatavad pisikesed armsad lemmikloomad?
Muide, loomade puhul on
võõrliikide sisse toomine reguleeritud. Keskkonnaamet kuulutab: „Invasiivne võõrliik on aga selline võõrliik,
mis võib ohustada ökosüsteeme, elupaiku või liike, tekitades majanduslikku või keskkonnakahju. Invasiivsete
liikide kahjulikkus seisneb järgnevas:
• sisenevad kohalikku toiduahelasse;
• konkureerivad teiste organismidega
täites samu nišše;
• võivad olla toksilised kohalikele liikidele, s.h. inimesele; on patogeenide
ja parasiitide kandjateks;
• hübridiseeruvad lähedaste liikidega;
• nõrgendavad geneetiliselt kohalike
populatsioonide kohastatust.
Võõrliikide elusate isendite
loodusesse laskmine ning võõrtaimeliikide loodusesse istutamine ja külvamine on keelatud.
Tehistingimustes
peetavaid võõrliigi isendeid tohib

Saviehitus,
sepavikatid,
ümarad ahjud
Ühistu liikmetele
soodustus 5-10%
www.juured.ee

Sise- ja väiistreppide remont
korteriühistutele ja eraisikutele,
maakivitööd

Videovisiitkaardid
Filmimine
Tootevideod

Trebinet OÜ

WWW.VIDEOSTAR.EE

Tel 5 220 231

tagasi, mitte ei jää siia paljunema,
kuni tuleb uus ports „abijõudu“ peale
tellida, sest eelmine on oma töö viljad
juba ära söönud.
Eestis ei ole toimunud niisugust loodusõnnetust, mille tagajärgede korrastamine nõuaks lisajõu riiki
toomist; mööndusega võiks ju vaadata
meie valitsuse ja tema tallalakkujate poole, aga – nad ju ise võõrvõimu
vasallid...
Kui mõne riigi kodanikud
massiliselt lahkuvad oma kodumaalt
ja riigist, siis ei pea neid mitte hooldama ja kodustama sihtriigis, vaid tuleb
põgenikega õlg õla kõrval seistes anda
vastulöök sellele jõule, mis on sundinud inimesed lahkuma oma ajalooliselt asualalt, sellele võõrliigile, mis
elu nende kodumaal väljakannatamatuks muutis!

Margus Lepa
Nõmme Raadio toimetaja

Kirjast Nõmme Raadiole:
“Mu tuttav müüb Rakveres korterit.
Kohale ilmunud kinnisvaraga sahkerdava firma maakleri jutust selgus,
et nad täidavad riiklikku tellimust.
Kelle jaoks ostab riik väikelinnades
kortereid? Kas puudustkannatavate
eestlaste jaoks?”

Huumoriajakirjas Pilkaja
avaldatud reklaamid
Ühistu liikmetele -30%.
www.pilkaja.ee/reklaam.html
Reklaam ilmub ka Pilkaja FB
lehel (üle 17 000 sõbra) tasuta.
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NanoID OÜ-l on lahendus jalgrataste varguse vastu

N

anoID OÜ sai alguse
pereettevõttena 2013.
aasta lõpus. Ettevõte
loodi, et toota varade
märgistamiseks mõeldud väikesemõõdulisi
turvaelemente.
NanoID põhitegevuseks on
turvamärgistuse tootmine erinevate
varade kaitseks ning nende omaniku
või autentsuse tuvastamiseks. 2015.
aastal on sellest ettevõtmisest välja
arenenud jalgrattaregister ning turvamärgistuste tootmine jalgratastele.
Investorite ja teiste meeskonnaliikmete kaasabil sai asutatud ka BikeID OÜ nimeline ettevõte (asutatud
aprillis 2015), kus NanoID omab
osalust.
Miks Bike-ID? Euroopas
varastatakse keskmiselt 3,5 miljonit

jalgratast aastas – see teeb 7 jalgratast
minutis. Rataste varastamine on lihtne, kuna puuduvad vastavad registrid
ja muud võimalused kontrollimaks
ratta päritolu ja seda, kas ratas võib
olla varastatud. Bike-ID võimaldab
kõigil kiirelt kontrollida, kas ratas
on registreeritud ja kas see võib olla
varastatud. Kõik rattad on võimalik
registreerida Bike-ID registris tasuta
ning rataste kohta saab päringuid teha
raaminumbri järgi. Kuna varastatud
ratastel eemaldatakse tihtipeale raaminumbrid, saab ratta omanik soetada
Bike-ID turvamärgistuse komplekti,
mis koosneb turvakleebisest ja 300
liivatera suurusest mikromärgist, mis
kõik kannavad rattaregistrinumbrit.
Piltlikult öeldes saab ratta
omanik paigaldada oma rattale 300
imeväikest raaminumbrit, mille kõigi

leidmine ja rattalt eemaldamine on
vähetõenäoline, tülikas ning rikub
täielikult ratta välimuse, kuna turvaelemendid paigaldatakse raamile väga
tugeva laki abil. Märgistuskomplekti hind on 19.90 eurot ning märgistus püsib rattal kogu selle eluea.
Politseil on ligipääs meie
andmebaasis olevatele andmetele.
Paneme politseiga koostööle suurt
rõhku ning olulisemad täiendused
registris konsulteerime nendega läbi.
Kuna rattaregister on saadaval olnud
vaid veidi üle kuu aja, siis ei ole meile jõudnud veel infot olukorrast, kus
ratas oleks Bike-ID abil leitud.
Mis juhtub nende jalgratastega, mida tahetakse registreerida, kuid
millel ei ole peal rattaraami numbrit?
Osad jalgrattad on vanad ja rattaraami number on kulunud ning ei olegi

Vastastikune Garantiiühistu
kindlustab Teie vara ja
pensionipõlve

V

astastikune Garantiiühistu (VGÜ) on
tegutsenud
Tartu
Hoiu-laenuühistu kõrval üle aasta.
VGÜ loodi Tartu
Hoiu-laenuühistu
ühistegevuslikel
alustel toimiva garantiiühinguna, eesmärgiga moodustada liikmetelt laekuvatest vahenditest ja Ühistu tuludest
garantiikapital, mille arvelt saab hüvitada liikmete varaga toimunud kahjud. Lihtsamas keeles tähendab see,
et Ühistu liikmed koguvad oma vara
(autod, hooned jms) võimaliku hävimise katteks ühisesse kassasse raha.
Kui mõnel liikmel juhtub kahju, hüvitatakse see ühiskassa vahenditest. Kui
kahju ei juhtu, koguneb liikme garantiikapitalile vahendeid juurde kuni
garantiikapitali väärtus on võrdne

garanteeritava vara väärtusega. Sellisel juhul ei pea liige enam täiendavaid
makseid tegema, sest VGÜ kui ühiskassa antav kaitse tema vara suhtes on
saavutanud oma lae ja lisamakseteks
pole enam põhjust.
VGÜ alustas omavastutuse
garanteerimisest, kus sõiduki või eluaseme kindlustuse omavastutuse osa
garanteeritakse VGÜs. Tänu sellele
väheneb kindlustusmakse kindlustusseltsile. Alanenud kindlustusmakse
vahe paigutab liige VGÜ-sse.
Alates aprillist 2015 saavad
liikmed oma vara VGÜs garanteerida ka täies ulatuses. See tähendab, et
kogu vara garantiimakse kogutakse
VGÜ-sse. Mida rohkem kogutakse kokku liikmetelt vahendeid, seda
laiemat katet kahjudele saab VGÜ
pakkuda.

võimalik välja lugeda, mis numbriga
on tegu. Kui rattal puudub raami number või see ei ole loetav (sest ratast
on näiteks mitu korda värvitud), siis
soovitame paigaldada rattale Bike-ID
turvaelemendid, mille seerianumber
asendab raami numbrit ning teeb info
ratta kohta registrist leitavaks.
Ratta registreerimiseks kasutame esialgu ID-kaardi ja nutirakenduse teenust. Tegeleme ka muude tuvastusmeetodite integreerimisega oma
süsteemi, mida saaks eelkõige kasutada väljaspool Eestit sisse logides (näiteks krediitkaardipõhine isikutuvastus
jms). Olemegi praegu laienemas Eestist välja ning hetkel vaatame eelkõige
Skandinaavia turu poole, kuid ka Lätis
ja Leedus on meil tekkinud potentsiaalsed partnerid, kelle toel võiks aset
leida nendele turgudele sisenemine.

Bike-ID turvamärgistust on võimalik
osta suurematest rattapoodidest ning
Bike-ID veebist (www.bike-id.eu).
Kauba toimetame ostjale kätte Itella või Omniva pakiautomaadi kaudu
ilma postikuluta.
Kus meid näha saab? BikeID on kohal suurematel Eestis toimuvatel ratta- ja kogupereüritustel,
kus tutvustame huvilistele registrit ja
turvalahendust.

Meeri Klausen
Risto Klausen
NanoID OÜ ja Bike-ID OÜ asutajad

Maksudest

Täna tagab VGÜ ainult
liikmete varasid, ent oleme arutanud ka seda, kuidas tagada liikmete
pensionipõlve.
Selleks ootame ka Teie ideid!

Märt Riiner
Vastastikuse Garantiiühistu juhataja

Maksudega, aktsiisidega ja
trahvidega mängimine tuleb lõpetada,
samuti jutud uute maksude, aktsiiside
ja trahvide kehtestamisest või seniste
suurendamisest. Maksusid, aktsiise ja
trahve tuleb radikaalselt vähendada.
Riigi maksusüsteem tuleb üles ehitada Araabia (ja seega ka valgustatud keskaegse Euroopa) näitel: kõik
üksikisiku maksud kaotada, ettevõtete
puhul kehtestada üks maks, mis oleks
otseses sõltuvuses ettevõtte reaalsest
käekäigust: kui läheb hästi, siis ettevõte jagab riigiga kasumit, kui jäädakse kahjumisse, jagatakse riigiga
kahjumit.
Riigiaparaat ühes oma siseja välispoliitiliste otsuste ning seadustega mõjutab otseselt ettevõtluskeskkonda ja seega peab ka maksutulu
riigiaparaadile olema otseses sõltuvuses sellest, milline ettevõtlus- ja elukeskkond on suudetud korraldada ehk
kuidas riigil tervikuna läheb.
Praeguse
maksusüsteemi juurde jäämine on mõeldamatu,
kui eesmärgiks oleks säilitada riik

ja rahvas. Praeguse süsteemi juures
kehtestada tulumaks, sh maksustada
pankade tulu, on viimane nõmedus,
sest teatavasti maksab kõik maksud
lõpptarbija, mitte omanik. Omanikeks
on Eesti pankade ja suuremate ettevõtete puhul küll võõramaalane, aga
lõpptarbijaks oleme meie, eestimaalased, ja igasuguste uute maksude kehtestamine teeb meid veel vaesemaks.
Riigieelarvesse kogutud raha võib
tagasi tulla küll sotsiaaltoetustena,
aga mis rahvas see on, kelle peamine
elatusallikas on sotsiaalabi. Ja järjest
suuremad summad lähevad riigieelarve kaudu riigist välja: intressid, ostud
välisfirmadelt, osalustasud välismissioonidel ja välisorganisatsioonides,
trahvid EU-le jne.
Seega, maksusid tuleb alandada, kogu maksusüsteem radikaalselt ümber teha ja riik saneerida.

Andro Roos

Tartu Hoiu-laenuühistu suvepäevad toimuvad augustis
Suvepäevad toimuvad 21.–22. augustil 2015 Kopra Turismitalus Karksi vallas, Tuhalaane külas, Viljandimaal.
Kavas:
21. augustil
13–14 Infokoosolek liikmetele
14–15 Aktus Ühistu kaasliikme OÜ Biofan hakkapuidutööstuse avamise auks
15–16 Lõunasöök
16–19 Matk Kopra talu ümbrustes, kanuusõit
19–21 Tantsuõhtu
22. augustil
9–10 Hommikusöök
10–... Vaba aeg Kopra talus ja suvepäevade lõpetamine

Info Kopra talu kohta:
Kopra talu asub Viljandist 22 kilomeetri kaugusel Tuhalaane külas ning on
ümbritsetud ürgmetsadest, soodest ja järvedest. 200-aastane talu, mille
elanikeks olid mitme aastasaja jooksul metsavahid, on ümber ehitatud kõigile tänapäeva nõuetele vastavaks. Selle osaliselt vanaaegseks jäetud hooned
annavad siiski aimu ka endistest aegadest.
Turismitaluna hakkas Kopra talu tegutsema 2000. aasta sügisel. Praeguseks
on sellest kujunenud populaarne seminaride, konverentside, suvepäevade ja
peoürituste pidamise paik. Kopra talu on väga loodussõbralik talu ning pole
haruldane, kui külastaja satub siin jalutuskäigul kokku mõne metsloomaga.

Info osalemise kohta:
Suvepäevade osalustasu: 30 eurot
Osalemisest palume teatada hiljemalt 18. augustiks kas info@yhistupank.ee
või tel. 7 407 132
Kui soovite transporti Kopra Turismitallu, siis andke sellest registreerumisel
teada.
Ootame Teid suvepäevadele osalema kogu perega!
Riietus: Pidulikul ja ametlikul osal suviülikond, matkale matkariietus.
Lugupidamisega
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Jaanipäevaks (ja hiljemgi)
värsked maasikad
Ruth Pärlin
Tel 56 897 009
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Portaalis Telegram.ee reklaam
Ühistu liikmele eriti soodsa
hinnaga:
15–30 eurot kuu. Portaali
külastab 10 000–15 000 lugejat
päevas
mariann@telegram.ee

Kala müük Tartu vanas
turuhoones kalahallis ja avaturul
Saarepiiga OÜ
Tel 55 587 022

Kodukali. Selline nagu omal
ajal kollases vaadis.
info@kodukali.ee
Tel 5 124 190

Popsi köök
Pagari- ja kulinaariatooted
Abja-Paluoja, Pärnu mnt 9/11
(Konsumi kõrval)
Tel 58 715 996

