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Ikka Üheskoos!
Meie tänased loetud-kuuldud uudised nõuavad ikka
aktiivsemalt ridadevahelise lugemise oskust ja võimet neid
omavahel võrrelda, saamaks aimu tegelikult toimuvast.
Ühest küljest tuntakse demonstratiivset uhkust riiklikult
suureks puhutud saavutuste üle ning käib pidev nalja- ja
trallipidu.

T

eisest küljest kägistatakse
ja mõnitatakse, ikka poliitkorrektselt ja läbi lillede.
Tulemus on kokku võetav
sotsiaalmeedias leviva ütlemisega: „Autod toome Leedust, kütuse ja alko Lätist, tööl käime Soomes
– küll on hea Eestis elada!“
Soomes töötav aus eesti
mees kirjutab Ühistulehe toimetusele:
„Iga rahvas PEAB olema OMA valitsuse peremees. PEAB! Ja kui ei ole,
siis varem või hiljem ka seda rahvast
ei ole. Kui mingi rahva oma valitsus
on kaaperdatud, siis ei maksa mässata
pisiasjade pärast, sest need on teisejärgulised, vaid esmalt tuleb vabastada oma valitsus kaaperdajate küüsist.
Esmalt valitsus vabaks ja alles siis
saab pisiasjadega tegeleda. Mitte vastupidi.“ Miks ta nii kirjutab? Millest
niisugused mõtted?
Kas oskate öelda, miks meil
räägitakse ikka rohkem rahvaalgatusest, selle vajalikkusest ja mingist
25 000 allkirjast, et rahva seisukohta
kuulda võetaks. Kas rahvast ongi vaid
25 000? Aga kes siis ülejäänud 1,3
miljonit on?
Või mängiks läbi hüpoteetilise juhtumi, kus „rahvaalgatusi“ on
mitu, kohe igalt parteilt ja ühenduselt, aga teema on üks ja allkirjade arv
samuti kõigil täpselt 25 000. „Rahvaalgatused“ siis järgmised:
1. Nõuame presidendi otsevalimist;

2. Nõuame presidendi valimist
valimiskogus;
3. Nõuame presidendi valimist
riigikogus;
4. Nõuame presidendi valimist gümnaasiumi lõpuklassides;
5. Nõuame presidendi valimist lätlaste häältega;
6. Nõuame, et president oleks sooneutraalne jne jne.
Mida siis teha? Kas hakata
kogu seda jama hääletama ja Põhiseadust ümber tegema uuesti ja palju
hääletades?
Kes algatab rahvahääletuse?
Juht, kellel on midagi öelda, kes leiab
võimaluse oma kava esitamiseks. Hea
on, kui see Juht on omade hulgast.
Aga kui ta on vaid näiliselt juht ja
tegelikult on juhitav – kas meil siis ka
on oma riik ja oma seadused?
Me elame ületootmise ajastul, kus suurim oht on tarbimisvõimetus. Meil on ka seaduste ja seaduseparanduste ületootmine ja suutmatus
neid „tarbida“. Kas tõesti tuleb tunnistada „kahe Eesti“ olemasolu ja enda
omaga… Jah, mida enda omaga teha?
Kas põranda alla minna? Uskuge, pinnavirvenduse reguleerimine ei anna
sügavamaid tulemusi.
Kõigile lugejatele küsimus:
mis on seadus, kas rahva tahte väljendus või valitsejate-võimutsejate
vahend rahva nöökimiseks?

Toimetus

Maasikate müük ja kohaletoimetamine Tartu piirkonnas
Ruth Pärlin
Tel. 516 7709

Narva trükikojast Koit

M

ul on rõõm Teid tervitada
Tartu Hoiu-laenuühistu
ajalehe veergudel. Seda
artiklit ajendasid mind
kirjutama kaks asja: esiteks astus trükikoda Koit Ühistu liikmeks ja teiseks
on ajaleht, mida Te praegu käes hoiate
trükitud meie trükikojas. Võin rõõmuga teatada, et olla meie Ühistu liige on
suur au, sest see annab võimaluse tutvuda kaasliikmetega ning anda teada
ka endast.
Trükikoda Koit on üks vanemaid Ida-Virumaa trükikodasid, täna
oleme juba 70-aastased. Tänu sellele
võime uhkustada suure töökogemusega ja vähemalt sama suure tuntusega
praeguste ja tulevaste klientide-koostööpartnerite hulgas.
Tänases pidevalt muutuvas
maailmas peab kätt kogu aeg hoidma aja pulsil, et olla kursis klientide ootuste ja vajadustega. Kui veel

kümme aastat tagasi võis muretult
elada hiiglaslike ajalehetiraažide peal
ja mitte muretseda klientuuri suuruse
pärast, siis täna dikteerib turg hoopis teistsuguseid tingimusi. Tasahilju
kägistab paberväljaandeid internet
ning tiraažid kahanevad. Seega tuleb
meilgi muutuda pidevalt paremuse
poole, vastamaks aja nõuetele.
Täna on trükikoda Koit muutunud universaalseks trükikojaks.
Soovite visiitkaarte – palun! Väike
tiraaž plakateid – milles küsimus!
Juba homseks voldikuid näituse tutvustamiseks – saab tehtud! Kui me
tahame tulla vastu klientide soovidele,
siis see tähendab eelkõige head kvaliteeti, töö kiirust ja mõistlikku hinda.
Kliendi rahulolu on parim hinnang
meie tööle.
Trükikoda Koit kasutab kõige kaasaegsemat trükitehnikat, mis
lubab meil trükkida praktiliselt kõike,

mis on trükitav, alates väikesest hulgast visiitkaartidest ning lõpetades
ajalehtede tiraažidega sajast saja
tuhande eksemplarini ja enamgi veel.
Asume küll Narvas, ent kliente on
meil kogu Eestis ja isegi piiri taga.
Ühendust saab meiega võtta telefonil
357 3489 või e-maili aadressil
info@narvakoit.ee
Aitame Teid rõõmuga!

Vladimir Tšudajev
Trükikoda Koit OÜ juhatuse liige

Maasikate müük
Tartu Turuhoones
Võetakse ka tellimusi vastu

Mahe ja orgaaniline väetis
taimedele
Tuhala Bio OÜ

Mineraal- ja kaaliumväetised
Lai valik taimekaitsevahendeid

Meeli-Loidi Lääne
Tel. 5593 6091

www.greentop.ee
Tel. 503 1118

www.niles.ee
Tel. 5341 5210
Niles OÜ
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Ida-Virumaa peab saama elada!

I

da-Virumaa on killuke mu lapsepõlvest. Sillamäel töötas legendaarse sammuva ekskavaatori
juhina mu tädimees. Mäletan
meie mereäärseid suusaretki
„männikuteni“ ja tagasi. See oli aeg,
mil Sillamäele ehitati uusi korterelamuid ja õued rõkkasid laste naerust.
Enamus mu sealseid sõpru olid venelased ja me saime omavahel suurepäraselt läbi. Suviti onu juures olles
kõplasin omale taskuraha Toila ja
Voka põldudel. Kuigi täna pean end
isehakanud saarlaseks, pole mu sidemed Ida-Virumaaga katkenud. Sestap
otsustasin aastaid tagasi rajada IdaVirumaale kaks tuuleparki.
Kui küsida, miks nüüd ja
miks sinna, on vastus lihtne. Töötasin aastaid Tallinna sotsiaalasutuse
juhina ja puutusin tööalaselt kokku
erinevate statistiliste näitajatega. Torkas silma, et Ida-Virumaal oli ja on
inimeste keskmine eluiga teiste Eesti
piirkondadega võrreldes märkimisväärselt lühem. Selgus, et otseseks
eluea lühenemise põhjuseks on IdaVirumaal paiknevad põlevkivitööstused, kust õhku paiskunud saasteained
mõjutavad olulisel määral inimeste
tervist.
Kui palju aastaid oli põlevkivist elektritootmine ainuõige viis
energeetilise julgeoleku tagamiseks,
siis tänaseks on olukord põhjalikult
muutunud. Eesti on liitunud avatud
elektrituruga, kus elektrienergiaga
kaubeldakse börsil ja seal tuleb olla
konkurentsivõimeline. Koos põlevkivist toodetud elektriga konkureerivad
oma hindadega börsil nii Põhjamaade
hüdrojaamade, aatomielektrijaamade
kui ka tuulest toodetud elekter. Nendega võisteldes on põlevkivielekter juba eos kaotanud. Täna võib
põlevkivist toodetud elektri omahind
mõnedel juhtudel olla kordades kõrgem börsil kaubeldava elektri müügihinnast. See tundub uskumatu ja

kindlasti pole põlevkivist elektritootmise eest vastutavad ametnikud sellega avalikult nõus, kuid lõpmatuseni ei
saa nad pead jaanalinnu kombel liiva
alla pista ja eluliselt olulisi probleeme eirata. Selline vastutamatus mõjutab paljude Ida-Virumaal elavate inimeste sotsiaalset turvatunnet, või siis
lihtsamalt öeldes – normaalset elu.
Parim tõestus nendele väidetele on visata pilk oma elektriarvele, kus niinimetatud võrgutasud
ületavad elektri hinna. Selle ja muudegi „kavalate“ nippidega üritatakse
hoida olukorda kontrolli all, aga lõpmatuseni ei saa ühelegi tootele peale
maksta!
Tegelikult saavad neid protsesse tunda paljud idavirumaalased,
sest kaevandustes ja elektritootmisega seonduvates ettevõtetes on üleöö
tekkinud ebasoovitavad inimesed,
keda tuleb hulgaliselt koondada ja
kelle edasise käekäigu vastu otsustajad huvi ei tunne. Valitsuse juhtimisel
loobitakse kaikaid kodaraisse ka nendele ettevõtlikele inimestele, kes näevad Ida-Virumaa tõelist potentsiaali
ja on valmis nõu ja jõuga keerulisest
keerulisemaks muutuvat olukorda
lahendama.
Ida-Virumaal on aastate pikkune elektrienergia tootmise traditsioon. Järelikult tuleb seda ka jätkata
ning tossavate põlevkivielektrijaamade korstnate asemel tuleb kasutada
kaasaegseid võimalusi, mis pakuvad
töö läbi normaalset äraelamist paljudele kohalikele peredele.
Ida-Virumaal on kaugelt üle
keskmise head tuuleolud. Peipsi järve
ja mere omavaheline koostöö paneb
õhumassid liikuma ja see annab püstitatud tuulegeneraatoritele piisava
tootlikkuse ja kasumlikkuse. Lisaks
sellele on taibukad eesti mehed välja
töötanud ülitõhusa tuulegeneraatori
„Eleon“, mis on juba patenteeritud
ligi saja kuuekümnes riigis ja mille

tootmine Ida-Virumaal võiks selle
piirkonna elatustaset määratult tõsta.
Arvestuslikult looks niisuguse tootmise käivitamine vähemalt 1400 uut
tootlikku töökohta, ja head meistrid
saavad ka head palka.
AGA...

...selleks, et hankida tehase
tarvis välismaalt nii suured ja kallid
seadmed, peab tootjal olema asjast
huvitatud ostjatele ette näidata tuulepargid, kus need tuulikud töötavad ja
kus saab näidata nende eeliseid teiste
omasuguste hulgas. Seega tuleb esimeses etapis rajada arvestatava suurusega tuulepargid, mille referentse
saaks kasutada eelkõige statistiliste
andmete kogumiseks ja mis samal
ajal hakkaksid lahendama Ida-Virumaa olulisi sotsiaalseid probleeme.
Ja siin tunnemegi riiki, õigemini riigi ette pandud kätt ja jalga, et meid
pidurdada.
Oma spekulatiivsele heaolule ohtu aimates on tuuleenergeetika
arengu pidurdamiseks kaasatud jõud
välja mõelnud kõikvõimalikke valesid, mis otseselt pidurdavad ja takistavad tuuleenergeetika arengut IdaVirumaal ning suruvad ühes sellega
mutta igasugused püüded parandada
Ida-Viru inimeste elukvaliteeti.
Eesti Energia arvatava lobitöö tulemusel, mida usutavasti soosib
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, on tuuleenergia vastu
võitlemise lipulaevaks valitud... Kaitseministeerium. Seal mõeldakse välja järjest arulagedamaid põhjendusi
tuuleparkide rajamise takistamiseks.
Kõigepealt toodi põhjuseks, et tuulepargid segavad Kellavere õhuseire
radari tööd ja vaenlase lennukid võivad tuuliku labade värelevast varjust
rünnata tervet Eesti Vabariiki. Paraku
selgus radari tootjate informatsioonile tuginedes, et tehnoloogia areng
võimaldab radaril töötada nii, et

tuulepargid ei halvenda radari töövõimet. Lisaks ei küüni osa planeeritavatest tuuleparkidest üldse radari
otsenähtavuse vaatevälja.
„Oh, shit!“ mõtlesid takistajad ja kiirkorras esitati uus põhjus/
põhjendus Ida-Virumaa tuuleenergeetika arengu takistamiseks: tuulikute labad takistavat Venemaa suunal
teostatavat raadioluuret! Kaitseministeeriumi ametnike sõnul on meil
oodata Venemaa poolt agressiivset
sõjalist rünnakut ja tuulegeneraatorid
ei võimalda meil ennetavalt aru saada, millal see rünnak toime pannakse.
Ja loomulikult looritab neid fantaasiaid kodukootud riigisaladuseloor,
mille taha saab peita äraarvamata
hulgal luulusid.
Riigi selline käitumine on
kodaniku jaoks masendav, sest sellisel juhul ei tohiks Ida-Virumaal olla
ühtegi üle 28 meetri kõrgust elektromagnetkiirgust kiirgavat ega peegeldavat objekti. Isegi kauglugemisega voolumõõtjad tuleks keelustada,
mobiili ja raadioside mastidest rääkimata. Kaitseministeeriumi loogika
kohaselt on meie riigi julgeolek tõsiselt ohustatud (ütleksin küll, et pigem
ohmustatud) ja me kõik peaksime
seda teadma. Ma kuulen ja loen iga
päev meediakanalitest informatsiooni
Venemaa kasvavast agressiivsusest ja
aastakümneid kestnud majanduslikust kokku kukkumisest. Kuid ma ei
tea tegelikkust, sest mulle tunduvad
sellised uudised pigem propagandistlike katsetena õigustada oma sõjalisi
kulutusi (loe: raiskamisi) ja hoida
rahvast pideva hirmu all. Ma ei usu
enam ammu NATO vihmavarju kaitsevõimesse ja olen lapsest saati seda
meelt, et naabritega tuleb mõistlikult
läbi saada, mitte lasta end kaasa kiskuda ookeanitagustest röövvallutuslikest plaanidest. Usun, et mõistusega
inimesed on minuga ühel nõul.
Eeltoodud
asjaoludele

tuginedes võtsin EV kodanikuna
esitada enda ja oma partnerite nimel
peaministrile kirjalikult järgmised
küsimused:
1. Milliste rahuaja seaduste alusel
sekkub Eesti Vabariigi kaitseministeerium oma subjektiivsete otsuste
põhjal ettevõtete majandusküsimustesse ning takistab oma äranägemisel valitud ettevõtete normaalset rahuaegset tööd ja majanduse
toimimist?
2. Millistele rahuaja seadustele
tuginedes on kaitseministeeriumi
kirjades viidatavad NATO dokumendid ja kaitseministri määrused muutunud ülimuslikuks Eesti
Vabariigi põhiseaduse ees?
3. Kas Teie hinnangul on kaitseministeeriumi tegevus täna vastavuses Eesti Vabariigi põhiseaduse
printsiipidega? Kas Eesti Vabariik
on valmis kandma kogu vastutust
(nii materiaalset kui moraalset),
mis kaasneb õigusriigi printsiipe
hävitava tegevusega?
Kas peaminister nendele
küsimustele ka vastata suudab, saame peagi teada, ja ma luban, et jagan
saadud informatsiooni kõikide Ühistulehe lugejatega.

Harry Raudvere
Ettevõtja, Eesti Vabariigi kodanik
selle algses mõttes

Ühistuline ujula, kas ja kuidas?
Uue-Põltsamaa Mõisa (UPM) esimene käegakatsutav
projekt on moodsa veekeskuse rajamine Põltsamaa linna.
Huvitutakse, mis vahenditest seda tehakse ja haldama
hakatakse. Meie ideaaleesmärk on teha seda ühistuliselt.

H

uumoriga pooleks võib
lisada, et kuivõrd UPM-i
kinnistu koosseisu kuulub ka kunagine ETKVLi ladude kompleks, siis vähemalt
sümboolselt on ühenduspunkt kooperatiivse ja ühistulise liikumisega
meil tugev. Isiklikult pean ma ühistu
loomist juba lähikuudel vältimatuks.
Optimism baseerub plaanil, mida on
arutatud ka asjatundjatega.
UPM-i lähikonnas ehk Põltsamaa ümbruses elab umbes 15 000
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inimest. Meie kõigi mure on, et inimesed siit piirkonnast ei kaoks. Veekeskuse taoliste projektidega saaksime pidurdada inimeste väljavoolu ja
isegi panna oma „emigratsioonipumba“ teistpidi liikuma, andes inimestele põhjuse siia asuda ja naasta.
Niisiis, meil on täna 15 000
inimest ja me hindame veekeskuse
maksumuseks 6 miljonit eurot. Tundub suur number. Kuid tihti on lahendus lähemal, kui me arvata oskame.
Jaotame näiteks 6 miljonit eurot 3

aasta peale. Kokku on meil veidi üle
1000 päeva. Kui palju siis peaks iga
inimene päevas loovutama, et ilma
laenude ja välisabita uhke veekeskus 3 aastaga püsti panna? Vastus
on 37 senti igalt inimeselt iga päev.
4-liikmeliselt perelt ca poolteist eurot
päevas.
Jah, ega seegi pole väike
raha, kuid selle eest saab inimene
veekeskuse üheks omanikuks! Meilt
võetakse seaduse malaka abil iga
päev palju suuremaid summasid, mille eest me ei saa vastu mitte midagi
vajalikku. Ja vahel maksame isegi
peale, et oma rahast lahti saada. Muidugi ei tule kõik inimesed kaasa ning
abi tuleb leida ka mujalt, kuid meie

suund on õige!
Lisaks on meie UPM-i süsteemi tugevasti integreeritud GFE
(Green Fuel Energy) mehhanism.
Hakkepuidu
koostootmisjaamade
efektiivne kasutamine muudab meie
lahenduse puhul kõik osalised ka ettevõtjateks. Seda juhul, kui me müüme
toodetava elektri ülejäägi võrku, kust
seda ostab juba keegi teine. Sisuliselt
tekitame tarbijaühistu süsteemi loomisega osalejatele kohe ka tulubaasi.
Niisiis me ei oota, et siia
tuleksid rikkad välismaalased ja hakkaksid meie arvelt tulu teenima. Me
teeme ise ja oleme mitmekordselt
võidus. Ja kuna GFE on keskkonnasõbralik tehnoloogia, siis lisaks meie

rahakotile võidab ka elukeskkond.
Ja kõige selle juures ei tooda
me mitte ainult elektrit, vaid ka inimestevahelist energiat! Sümbioosi ja
sünergiat!
Asumi inimenergia peakski olema omaette teema, mille vastu võiksid huvi tunda kõik
omavalitsused.
Kindlasti keskendume sellele ka UPM-i III konverentsil, kuid
käes on aeg jutu tasandilt edasi liikuda, hakata otsi kokku viima.

Raul Lättemägi
Uue-Põltsamaa Mõisa omanik,
Tartu Hoiu-laenuühistu liige

Lai valik keraamikat
Ekskursioon Atla mõisas
Juuru vald, Raplamaa

Mahetark OÜ
Lai valik tooteid astelpajumahlast
Siirup, marmelaad, õli, jahu jne

Warjel OÜ
Aiakujundusprojektide ja rajamistööde tellimine

AL Puhkus OÜ Harjumaal
Majutus, saunade ja ruumide rent,
kanuusõit, discgolf

Kopra Turismitalu Viljandimaal
Majutus, ruumide rent, kanuusõit, minigolf jne

www.keraamika.ee
Tel. 504 0563

Tel. 5192 1659

www.warjel.ee
Tel. 5649 6237

www.saunapunkt.ee
Tel. 509 6619

www.kopra.ee
Tel. 521 0318

Uus vekslipartner

Uus vekslipartner

Uus vekslipartner
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Tule tuul ja lükka laba: lühiülevaade
Ühistu tuulepargi arengust
Eesti Ühistuenergia OÜ logo

Kui Vanas Roomas öeldi per aspera ad astra, siis meie
peame ütlema, et läbi riiklike raskuste Ühistu edu poole.

S

eega kannan ette:
1. Tartu Hoiu-laenuühistu
arendatavale tuulepargile
ei laiene kaitseministeeriumi kunstlikult tuuleenergia
arendamise takistamiseks otsitud piirangud, sest ehitusload on aegsasti
väljastatud, kooskõlastused saadud,
ehitustegevus käib ja edusammud
on silmaga nähtavad. Aga kirjeldaks
kõike järjekorras, sest tehtud on palju
ja palju tegevusi on ootamas ees.
2. Valmis on saanud tuulegeneraatorite paigaldamiseks vajalikud
juurdepääsuteed koos tuulegeneraatorite komplekteerimiseks vajalike
montaažiplatsidega.
3. Ette on valmistatud vundamendisüvendite kaevetööd ja tellitud täpne
geoloogiline uuring tuulegeneraatorite aluspinna seisundi tuvastamiseks.
4. Tuulepargile on Püssi alajaamas
garanteeritud võrguühendus 110 kV
liitumispunktis, elektrienergia sinna
toimetamise ja pinge tõstmise tarbeks

on tuulepargi oma alajaamale väljastatud ehitusluba, mille tööprojekt on
täna lõppjärgus.
5. Tuulepargi rajamise ühistegevusega on tänaseks liitunud 309 Tartu
Hoiu-laenuühistu liiget-hoiustajat,
kelle ühisel nõul ja jõul on Eesti
Ühistuenergia OÜ teinud ja teeb ka
tulevikus kõik vajalikud investeeringud. Audiitorgi on Eesti Ühistuenergia OÜ aruande üle vaadanud ja
heaks kiitnud.
Hulgaliselt tekitas probleeme 20 kV ühendusliini mahamärkimine looduses. Esialgne plaan, mis
nägi ette tuulepargi ja ühenduspunkti
omavahelist ühendamist maa-aluse kaabliga põrkus kooskõlastamise
käigus Põllumajandusameti vastuseisule, mille ettekirjutus maaparandussüsteemide osas oleks tähendanud
väga suurt lisakulu. Olime valiku
ees, kas remontida (taastada) kõik
(!!!) kuivendussüsteemid või leida

kaablile uus tee. Uue tee valimine
oleks omakorda tähendanud kilomeetrite pikkust lisatööd ja hilisemaid arvestatavaid liinikadusid. Sellepärast otsustasime õhuliini kasuks
ning see tähendas täiesti uue projektdokumentatsiooni koostamist.
Vaatamata sellele, et
planeeringu kehtestamise
protsessis olid kaasatud
ka kõik maaomanikud,
kelle maadele oli plaanitud ühendusliin, otsustasid Lüganuse vallajuhid
kaasata veelkord maaomanikud projekteerimistingimuste
väljastamise menetlusse. Nad leidsid,
et kuna planeering sellise pingega liinikoridori ette ei näinud ja naabervalla planeeringut ei olevatki nendega
kooskõlastatud, siis nagu ei olekski
ühendusliini ehitamiseks vajalikku
planeeringut.
Küsimuse lahendamiseks
tuli kaasata planeeringu läbiviijad
planeerimisfirmast Hendrikson &
Co ning kulutada hulgaliselt juristide tööaega. Vaatamata sellele, et uus

Varas jätab varna seina,
tuli ei jäta tukkigi maha
Viimasel ajal on uudistes läbi käinud mitmed tulekahjujuhtumid, mida ühekaupa üles
lugeda on ruumivõttev, kuid kus on hävinud nii vara kui ka riigi kalleim vara, inimesed.

A

rvestades meie riigi läänelikku orientatsiooni,
peavad kahjukannatanud
tihtipeale pöörduma heade inimeste poole, kes
oma püksirihma pingutades aitavad
nii rahaliselt kui riiete või abistava
jõuga. Seesugune abistamine on inimestele iseloomulik, sest kannatanut
ei luba jätta ilma abita puhtinimlik
südametunnistus.
Sageli võib olla kiiruses,
valmisolekus ning meetodites puudujääke. Kuigi inimesed on valmis
abistama kannatanuid nii tööga, ehitusmaterjali või muu materjaliga, siis
mõnes olukorras võib jääda vajaka
just rahalisi vahendeid. Pole harvad
ka juhtumid, kus inimesed kipuvad
ära kasutama teiste inimeste kaastunnet ning võtavad rohkem, kui
vajavad. Mida teha? Ainuke vastus

on: ühineda ja teha ise ära see, mida
tänane riigimoodustis ei suuda!
Sellistes olukordades toimivad kõige paremini vastastikuse abistamise ühingud.
Vastastikune Garantiiühistu
loodi Tartu Hoiu-laenuühistu kõrvale, et abistada kahju kannatanuid
ühistegelikel alustel. Kui mõnel liikmel kahju juhtub, hüvitatakse see
ühiskassa vahenditest kulude hüvitamise põhimõtetel. Reegel on, et
kindlustus ei saa ega tohi olla kellegi
rikastumise allikaks, vaid peab olema
varade asendamisega seotud kulude
hüvitamiseks.
Vastastikune Garantiiühistu
abistab ja nõustab suurema kahju ära
hoidmiseks. Sageli võib kahju ärahoidmiseks piisata mõnest näpunäitest. Just õnnetusjuhtumi korral vajavad inimesed sageli kõige rohkem

Kodanikud!
Kindlustustingimuste uurimiseks ja kindlustuspakkumise saamiseks külastage www.lkm.ee või tulge kohale Tartu Hoiu-laenuühistu kontoritesse Tartus (Raekoja plats 20), Tallinnas (Pärnu mnt 326)
või Narvas (Tallinna mnt 14).
Tel 601 3882. E-post: info@lkm.ee

Goodwin Grill restoran Narvas

Maheköögiviljad
Paali Talu Aiand

Lavretsovi 7
Tel. 510 3429

Tartu Turuhoone
Tel. 5691 8178

Uus vekslipartner

abi, sest siis kipub ratsionaalne mõtlemine alt vedama.
Kallimate varade hüvitamiseks teeb Vastastikune Garantiiühistu
koostööd Lõuna Kindlustusmaakler
OÜ-ga, mis pakub Eestis tegutsevate
kindlustusseltside kahjukindlustuse
poliise. Lõuna Kindlustusmaakler
OÜ tegutseb maaklerfirma põhimõtetel, mis tähendab, et ta otsib kliendile
kõige soodsama ja õigema kaitse.
Vastastikuse Garantiiühistuga liitumiseks astu läbi Tartu Hoiulaenuühistu kontorist.

Märt Riiner
Vastastikuse Garantiiühistu
juhataja

Kodukali
Ökotoode OÜ
Tel. 512 4190

Ehitusseadustik ei näegi ette sellise
pingega ülekandeliinide rajamiseks
projekteerimistingimusi ega ehitusluba, otsustasid valla ametnikud lähtuda „omaenese sisemisest loogikast“
kui bürokraatia põhielemendist ning
eirasid nii menetlustähtaegu kui
ka kehtivaid seadusi. Selle asemel, et toetada oma
valla arengut ning näha
tegevustes
positiivset
tulemust,
otsustatakse
kõikvõimalikul viisil ja
vahendeid valimata loopida arendajale kaikaid kodaraisse ning tekitada arendajale
läbi ajakadude lisakulusid. Lisaks
administratiivsetele takistustele levitasid vallaametnikud maaomanikele väärinformatsiooni liinikoridori
kaitsevööndi mõõtude osas. Kuid
eks raskused olegi sellepärast meile
ette lükatud, et me ju „kalevite kange
rahvas“.
Teine küsimus, mis kerkis
paralleelselt kaablitrassi valikuga, oli
kaasrahastajate leidmine. Valmistasime kahele pangale ette tuulepargiga

seonduva dokumentatsiooni, kuid
positiivset vastust ei saanud. Tänaseks oleme leidnud kaasfinantseerija, kelle võimalusi arvestades saame
ilmselt juunis sõlmida tuulegeneraatorite hankelepingud. Valikutest on
sõelale jäänud kahe tootja tuulegeneraatorid, aga sellest täpsemalt edaspidi. Olenevalt sõlmitavast tuulegeneraatori hankelepingust selgub lähiajal
ka tuulegeneraatori püstitamise ja
tootmise alguse tähtaeg.

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

Von Glehn võtab ilmet
Tallinnas keset Nõmmet seisab hoone, mida rahvas
kutsub Kahro majaks ja mis on hea näide ühistegevusest.
Aadressilt Pärnu mnt 326 leiab nii Tartu Hoiu-laenuühistu
kontori kui restorani Von Glehn, rääkimata juba Von Glehni
Teatrist ja Ühistu liikmest Nõmme Raadiost.

S

ealsamas asub ka Von
Glehni hoov, millel on
kummalisel kombel neli
erinevat juriidiliselt korrektset aadressi ja kus
tegutsevad mitmed eluliselt olulised
ettevõtted nagu näiteks maadlusklubi
Nelson, mille panust tulevaste lurichite arengusse ei maksa alahinnata.
Ühisel nõul, jõul ja Ühistu
toel areneb ka Von Glehni teatrisaal,
kuhu hiljuti pandi maha uue põranda
algus. 2033. aastal saab hoone 100
aastaseks ja selleks ajaks tahaks maja
uuesti täielikult ellu äratada. Kuna
saalil on sobiva kõrgusega lagi, viib
oma suvelaagreid seal läbi tsirkusestuudio Folie. Kui talveks vajalikud
remonditööd tehtud saab, hakatakse seal ka statsionaarselt treenima.
Võiks ju Eestilgi olla oma päris

tsirkus, seda enam, et eesti soost
artiste on maailmas laiali päris palju.
Loomulikult on hea unistada, ent unistused on selleks, et neid
teoks teha. Alati võib langeda ka
muremõtetesse ja musta masendusse,
et kust selle kõige jaoks raha võtta
– üks asi on tööjõud, aga hullem on
tööjõumaksud. Kohati jääb mulje, et
parem on kerjata euroalmusi kui teha
tööd ja ise teenida.
On kaks head ütlemist.
Esiteks: muretsemine ei tee homset
paremaks, ta vaid rikub tänase. Ja
teiseks: muretsemine on negatiivne
unistamine. Seega unistagem julgesti ja tehkem unistuste ellu viimiseks
tööd!

Margus Lepa ja
Margus Prangel

AS KROONINGU ja TARTU HOIU-LAENUÜHISTU KOOSTÖÖ
Tartu Hoiu-laenuühistu liige tanklakett AS Krooning pakub kõigile kaasliikmetele väga soodsaid tankimisvõimalusi! Mais 2016 said Ühistu liikmetest
Kliendikaardi omanikud tarbitud kütustelt keskmiselt järgmist allahindlust:
Diislikütus – 7,3 senti/liitrilt
Bensiin 95 – 2,7 senti/liitrilt
Krooningi Kliendikaardi saavad soovi korral kõik Ühistu liikmetest eraisikud ja
ettevõtted tasuta. Valida on Krediitkaardi või Deebetkaardi (ettemaksu kaardi) vahel. Vabas vormis Kliendikaardi taotlus saata e-posti aadressile
risto@krooning.ee

Kursi Jahiloss
Jõgevamaal
Majutus,
toitlustus,
ruumide rent
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee

Ülemiste keskus
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Villa Medica – eriline erakliinik
Villa Medica erakliinik Pärnus on eriline kliinik, kuna
kliiniku missioon on ühendada tavameditsiini parim nn
alternatiivmeditsiini parimate praktikatega ja lähtuda
terviklikust, inimese tervist toetavast ja terveks olemist
soodustavast käsitlusest.

M

eie sooviks on inimese
tervise
mitmekülgne
parandamine läbi tervikliku ravisüsteemi,
mille eesmärgiks on
stimuleerida keha enda loomulikku
võimet end ise tervendada. Pakume
ekspertabi mitmete meditsiiniliste
probleemide puhul. Oskuslikult valitud erialad toetavad üksteist sünergiliselt. Seega on Villa Medica holistilise integratiivse meditsiini kliinik, mis
ravib inimest kui tervikut. Läbi hästi
valitud spetsialistide toimib meie
asutus ka koolituskeskusena, kus
jagatakse informatsiooni terveks olemisest, mis võimaldab inimesel teha
paremaid valikuid oma tervise heaks.
Lähtume Gunnar Aarma
lihtsast valemist, et terve ja pika elu
aluseks on õige mõtlemine, õige liikumine, õige toitumine ja õige hingamine. Kahjuks on suur osa tänapäeva
meditsiinist neist teadmistest eemale
suunatud.
Tuntud ja armastatud perearst, mitme terviseedendamise raamatu autor dr Riina Raudsik on ühena vähestest perearstidest tõusnud
kõrgemale meil kahjuks nii valdavast
sümptomaatilisest medikamentidel
põhinevast „ravist“. Tema teadmistel
põhinev diagnostika ja põhjust raviv
käsitlus aitab paremaid tulemusi

saavutada läbi organismi puhastamise, toitumise ja elustiili korrigeerimise. „Toit on sinu parim meditsiin,“
ütles Hippokrates.
Mõtlemise mõju tervisele
on tohutu. Kuna keha, hing ja meel
on üks tervik, siis leiate meie teenuste hulgast ka hinge kosutavaid ja
toetavaid teraapiaid (vabastav hingamine, reiki, kristalliteraapia). Teatud praktikad võimaldavad mõjutada
teadvuse seisundeid, seepärast on
näiteks läbi vabastava hingamise võimalik tervendada ka paljusid füüsilisi
probleeme.
Tuleviku tervis algab läbi
teadliku raseduse ja stressivaba sünni. Last ootavale emale pakume
sünniks ettevalmistavat väga erilist
programmi „Algallika protsess ja
hingamistöö“, mille on loonud Binnie A. Dansby. Tema tasemest annab
aimu kasvõi fakt, et ta oli esimese
vette sünnituse vastuvõtja USA-s ja
tema koolitusprogramm on tuntumaid kogu maailmas.
„Otsige seljast ja te leiate vastuse paljudele küsimustele,“
ütles Hippokrates. Seepärast tegeleme süvendatult tugi-liikumisaparaadi (luustik, lihased, liigesed,
lülisammas) probleemidega seotud spetsiaalsete eriravidega. Villa
Medica kindel veendumus on, et

tugi-liikumisaparaadi probleeme pole
võimalik ravida tablettide-salvidega,
ilma „kätt külge panemata“. Liigesed
ja selja aitavad aga paremini liikuma
panna käelised teraapiad – manuaalteraapia, kiropraktika, osteopaatia,
refleksoloogia, õige füsioteraapia.
Tõsisemate
probleemide
lahendamiseks teeme ka ortopeedilisi operatsioone. Väga tähtis on aga
siinkohal teada, et korrektse konservatiivse ravi puhul saab paljudel juhtudel oluliselt vähendada operatsioonide vajadust ja kui operatsioon siiski
osutub vajalikuks, siis saab kiirendada taastumist ja parandada tulemust.

Toimus Ühistu kevadlaat
30. aprillil 2016 toimus
Tartus Antoniuse õuel
Ühistu kevadlaat.

K

auplejateks olid meie
omad Ühistu liikmed ja
vekslipartnerid. Valikut
jätkus puidu- ja käsitööst
kuni kodumaiste toiduaineteni. Meelelahutusliku poole pealt kandsid
hoolt Puhkpilliorkester Tartu, rahvatantsurühm Linda ja noorteansambel
Maatasa. Laat on hea koht tutvumaks
nii vanade kui ka uute Ühistu liikmete ja kauplejatega.
Siiamaani puudus meil
kevadeti ühine suurem üritus. Traditsiooniliselt toimub sügiseti Ühistukonverents, talviti jõulupeod ja
suviti suvepäevad, kuid kevadeti
kindlat üritust ei olnud. Plaanime
kevadlaata korraldada ka järgnevatel aastatel. Selleks, et tavad tekiksid ja traditsioonid püsiksid, ootame
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Oleme veendunud, et hea
tervis ja sisemine ilu toetavad välimist. Vahel siiski vajab viimane lisatuge ja seepärast pakume ka plastilist
kirurgiat. Plastilise kirurgia tehnikaid
on tänapäeval täiustatud sedavõrd, et
ilukirurgilisi operatsioone saab teostada minimaalsete armidega ja suurepärase tulemusega. Iluoperatsioone
teostab Villa Medicas dr Mart Eller,
kes on Tartu Ülikooli kirurgiakliiniku üld- ja plastikakirurgia osakonna
arst-õppejõud. Tuge pakub pühendunud personal ja tugiteenused: lümfimassaaž, LPG massaaž, armiravi.

Tänapäeva
meditsiinist
paremaks arusaamiseks ja teie tervist
puudutavate valikute tulemuslikumaks muutmiseks soovitame lugeda Villa Medica peaarsti dr Andres
Lindmäe artikleid internetilehelt
www.terviseportaal.com
Külastage meid ja Te veendute, et Villa Medica on eriline
kliinik!

Angela Jundemann
Villa Medica tegevjuht
Vaata ka: www.villamedica.com

TARTU HOIU-LAENUÜHISTU SUVEPÄEVAD

kõigi liikmete järjest kasvavat osalust ühisüritustel.

Suvepäevad toimuvad 26.- 27. augustil Kopra Turismitalus
(Karksi vald, Tuhalaane küla, Viljandimaa) algusega kl 12

Agnes Kask

Tegevused:
matk looduses, kanuusõit, pallimängud, ujumine, piljard,
koroona, petanque, lastele mänguväljak. Pidulik õhtusöök.

Vekslivaldkonna juht

Suvepäevade osalustasu:
30.- ja koos kaaslasega 55.- vekslit,
voodikoht 20€/inimene (hommikusöök hinna sees),
telkimine tasuta (+ hommikusöök 7€/inimene).
Osalemisest palume teatada hiljemalt 23. augustiks
agnes.kask@yhistupank.ee või tel. 5816 1353.
Juhul kui soovite transporti, siis andke sellest registreerimisel
teada. Riietus korrektne!
Ootame Teid suvepäevadele osalema kogu perega!
Lugupidamisega
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Sofi hoius 4.5%, Tähtajaline hoius 5%,
Energiahoius 5.5%

Von Glehni Teater
Teatrietendused ja koolitused

Ratastel toitlustus
väliüritustele üle Eesti
F&B Drive OÜ

www.vgt.ee
Tel. 5691 9956

Tel. 5668 6429

Zebra Autokool
Liiklus- ja
sõiduõpe

Tel. 1918

Tel. 5340 4464
www.autokoolzebra.eu

Saematerjali tootmine
Klifton Puit OÜ
Tel. 5553 9443

Uus vekslipartner

