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Kõikumatust usust ja oma riigist

M

e elame väikeses riigis. Väike riik hoiab oma ideoloogiat
endas, oma rahvuses, keeles ja kultuuris, erinedes sellega
uskudest ja ususektidest, mis ei tunne geograafilisi
ega muid piire. Majanduslikus mõttes on väikesed
riigid konkurentsi alus, eristudes piire mittetundvatest
rahvusvahelistest monopolidest, mis, kogudes kapitali
ja pakkudes “ühtset kaupa ja teenust”, hävitavad nii riikide kui kodanike
individuaalsuse ja identiteedi.
Suveräänse riigi rahval
on loomupärane soov hoida ning
kaitsta ennast ja oma suveräänsust.
Suveräänse riigi poliitikutel seda
soovi olla ei pruugi – nemad suhtlevad
ju omasugustega kogu maailmas
ja tunnevad end kuuluvat maailma
“poliitilisse monopoli”, mis samuti ei
tunne piire. Suveräänse riigi rahvas
töötab oma isamaa heaks, sama riigi
poliitikud oma abidega aga teevad
enamalt jaolt karjääri oma isamaa ja
rahva turjal.
Monopolid ja impeeriumid
põhinevad oma olemuselt religioossetel alustel, rahvusriigid ilmalikel.
See tähendab, et “ülipeadirektorile”

ja imperaatorile on võimu andnud
taevas, rahvusriigi võimu ulatab selle
kandjale keelegeograafiaga piiratud
rahvas, keda võib kutsuda ka riigi
kodanikkonnaks.
Täna, Euroopa Liidu kui
föderatsiooni künnisel, tuleb tõdeda,
et paljud riikidevahelised lepingud
on muundunud ja teised muundumas riikideülesteks kokkulepeteks,
mis
võimaldavad
kontrollida
rahvusriikide majandust ning seda,
mis kunagi oli sise- ja välispoliitika.
Relvastuskontrolliga
kehtestatakse
olukord, kus kõik ühenduse riigid
arvavad end täpselt teadvat, mis
relvad on ülejäänutel. Lisaks luuakse

rahvusvahelisi kiirreageerimisjõude,
mis on uue struktuuri lahutamatu osa
ja tegelikult ka edu pant. Tekkimas
on järgmise põlvkonna impeerium
või, kui soovite, siis pidevalt kasvava
sõjakusega unitaarriik.
Impeerium aga ei ole ilmalik.
Impeerium peab toetuma religioonile,
mis saab olla tegelikult ainus, mis
impeeriumisse kuuluvaid inimesi
ühendab. Kõik on võrdsed (muidugi
peale nende, kes on võrdsemad),
liiguvad vabalt, vahetavad kaupu
vabalt, räägivad ja tegutsevad vabalt,
ent seda siiski kehtestatud raamides.
Ja kõik on kontrollitav, ennetatav.
Aruandlus alt ja “absoluutne tõde”
ülevalt on nn. heaoluühiskonna
lahutamatuks osaks. Tõde ning
ametlik seisukoht ei pruugi kattuda,
sest esimene on kolmveerandsajandiks salastatav, aga teises kahtlemine
võib tuua karistuse.
Kui inimeselt on võetud
identiteet, siis jääb temale usk, mis
on riigist lahus ja pakub ka lohutust.

Kirik
on
Jumalast, riik
veel suuremast Jumalast, kelle poole
tänu bürokraatia kadalipule on hirm
pöördudagi. Ja sellepärast pöördub
kunagine kodanik, kes nüüd on vaid
riigialam, päeval, mil valitakse uusi
juhte, pigem usu ja oma mõttejäänuste
kui valimisjaoskonna poole. Ta ei pea
võimalikuks, et nii suurt jumalat kui

Riik saab valida. Kodanik temas on
varjusurmas, jäänud on vaid väike
inimene.
Täna on meie otsustada, kas
me laseme kodanikul endas surra või
äratame ta ellu, elustades sellega ka
vabadusaate ja oma riigi.

Pea tööle, käed tööle – ja vankumatu tahtega ühistööle!

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees

O

n fakt, et Eestil puudub
tõsiseltvõetav
omamaine tootev majandus ning seda ulatuslikult toetav rahvuslik
ühistuline pangandus.
Eesti Vabariigi, st eestimaalaste,
nende ettevõtete ja valitsusasutuste
koguvõlg välismaailma ees on 22,5
miljardit eurot. Iga iseseisvusaasta
jooksul oleme võlga suurendanud 1
mld. euro võrra, aga tootmise, põllumajanduse ning omamaise kapitali oleme sellest hoolimata vaikival
nõusolekul laskunud hävitada.

Eesti Vabariigi puhul on täna
tegemist kärbuva majanduse ning
hääbuva riigiga, darwinistlik areng on
otsa saamas ning vaglad valmistuvad
pidusöögiks. Rõve, aga kahjuks on see
juba teostumas.
Vabaturgu ettekäändeks tuues
kiirendatakse ja suurendatakse päevast
päeva ärimonopolide hinnakujunduse
ja globaalsete pankade intressipoliitika
abil halastamatut rahvalüpsi, millele
riigi valitsev klass, nn. poliitiline
eliit ja nende manulised, aitab
kaasa maksukoormuse tõstmisega.
Eesti rahvas on surivoodil ja meist
pressitakse riigi majanduskasvu nimel
välja veel viimaseid elumahlasid.
Kas anda alla või lahendada olukord
loominguliselt?
Eestlaseks olemisega peavad
kaasnema
eelkõige
kohustused.
Seega, nui neljaks, me peame
olukorra loominguliselt enda kasuks
lahendama. Kirjanik Siim Veskimees
tõdes 6. veebruaril 2014 Postimehes
avaldatud arvamusloos, et me ei vaja
tänaseid poliitikuid ja erakondi – nad
on läbi kukkunud, vaid õige lahendus
on: pea tööle, käed tööle ja hooga
ühistööle!
Kodanikud,
meenutagem
meie riigi eesmärki: kõikumatus usus

ja vankumatus tahtes kindlustada ja
arendada riiki, /.../ mis on kaitseks
sisemisele ja välisele rahule ning
pandiks praegustele ja tulevastele

Oodata ja vaadata pole enam
põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus, mis peab tagama eesti midagi, kõik, mille oleme viimase
rahvuse, keele ja kultuuri säilimise inimpõlvega kaotanud, tuleb meil
nüüd tubli ühistööga tagasi võita!
läbi aegade.

Mõtlemiseks

Autor: Joonas Sulg
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Tegutseb Ühistu õigusbüroo

A

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige, peajurist

lates
2014.
aasta
veebruarist on liikmetel
võimalus kvaliteetse
õigusnõu saamiseks
pöörduda Ühistu õigusbüroosse.

Ühistu õigusbüroo on Tartu Hoiulaenuühistu
tütarettevõte,
mille
eesmärgiks on ühistu liikmete
õigusalane
nõustamine.
Ühistu
õigusbüroo asutamise ajendiks on
soov tulla vastu Ühistu liikmetele,
kes on oma eripalgeliste juriidiliste
küsimustega aina tihedamini hakanud
Ühistu poole pöörduma.

Ühistu õigusbüroos annavad
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
magistrikraadiga
juristid
nõu
erinevates õiguse valdkondades
nagu:
● võlaõigus,
● perekonnaõigus,
● pärimisõigus,
● äri- ja ühinguõigus,
● asja- ja kinnistusraamatuõigus,
● ehitusõigus,
● väärtpaberituruõigus,
● kindlustusõigus,
● intellektuaalse omandi õigus.

Konsultatsiooni on võimalik eelnevalt
registreerides saada nii Tartu Hoiulaenuühistu Tartu kui ka Tallinna
kontoris.
Õigusalase nõu saamiseks
palume pöörduda Ühistu õigusbüroo
juhataja Erki Pisukese poole,
helistades numbril +372 56 221
145 või kirjutades erki.pisuke@
yhistupank.ee.

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige,
peajurist
Ühistu õigusbüroo juhataja

Ühenduses on jõud!

Harry Raudvere
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu juhatuse liige

M

õni aeg tagasi oli mul
õnn viibida toredate
inimeste
kutsel
Soomemaal, Oulus.
Käisin
uurimas,
kuidas õigustab end
puugaasil töötav koostootmisjaam,
mille soome nupumehed olid oma
tarbeks valmistanud.
Seade iseenesest ei ole
suur ja tema hakkepuidust toodetud
elektrienergia väljundvõimsus on 50
kW. Kogu elektritootmise protsess on
koostootmisjaamas automatiseeritud
ning ainus otsene töö on varustada
minikatlamaja
hakkepuiduga.
Toodetud elektrienergiat kasutatakse
peamiselt oma tarbeks, kuid ülejäägid
müüakse elektrivõrgule. Jääksooja
tekib sellise tootmisprotsessi juures

kaks korda rohkem ning seda
kasutatakse looduslikult kauni järve
äärde rajatud individuaalelamute
kütteks ja tarbevee soojendamiseks.
Suviti akumuleeritakse üleliigne
soojus ujumisbasseinidesse.
Loomulikult huvitas mind
sellise tootmiskompleksi tasuvusaeg,
sest me olime Eestis harjunud
põhimõttega, et kogu toodetud
energia läheb müügiks ning oluliseks
küsimuseks
on
elektrienergia
kokkuostu hinnapoliitika. Soomlased
näevad seda asja teistmoodi. Nemad
lähtuvad olemasolevate elamute
elektri- ja küttekulusid hinnates
põhimõttest,
et
harjumuspärane
elukvaliteet ei tohi kannatada. Makstes
nii sooja- kui ka elektritarbimise
eest turuhinda, oleks nende elamute
haldamiskulud
osutunud
väga
kõrgeteks ning sellepärast otsiti
teisi lahendusi. Eesmärk oli toota
ise ja oluliselt odavamalt. Vaadanud
küsimust sellest aspektist, paistis
selgelt oma toodetud energia ja
sisseostetava energia hindade suur
erinevus, mis muudab omaalgatusliku
ettevõtmise tarbijate jaoks vaieldamatult kasulikuks.
Koju
jõudes
hakkasin
mõlgutama mõtteid, et samasugust
loogikat kasutades saaksid ka
meie korteriühistud efektiivsemalt
majandada. Maapiirkondades, kus
on koondunud individuaal- või
korterelamud, peaks olema selliste

katlamajade rajamine igati õigustatud,
seda enam, et kütteressurss on
hakkepuidu näol kohalik tooraine,
mida Ühistu liikmed saaksid ühiselt
varuda. Korteriühistutel linnades
oleksid teised võimalused. Suurtele
lagedatele katustele on võimalik
paigaldada
päikesepaneele,
mis
toodaksid elektrit ja oleksid ühendatud
jaotusvõrguga. Kui korteriühistul
jääb elektrit üle, müüakse ülejäänu
kokkuostuhinnaga elektrivõrgule.		
Tegin väikesed arvutused
omaenda majapidamist silmas pidades.
Igal kuul väljastab Eesti Energia mulle
elektritarbimise eest arve. Sealt saab
lugeda, et elektri kohaletoimetamine
maksab rohkem kui elektrienergia
ise. Kui ma paigaldaksin elektri
tootmiseks
päikesepaneelid
ja
üritaksin kogu toodetud elektri maha
müüa ja selle abil ka teenida, siis oleks
tasuvusaeg, arvestades tänaseid elektri
kokkuostuhindu, ebareaalselt pikk.
Kui ma aga liidaksin sinna juurde
saavutatud kokkuhoiu makstavate
hullkõrgete
võrgutasudele
näol,
muutub pilt minu kui tarbija jaoks
oluliselt paremaks ja juba ca kaheksa
aastaga oleks investeering end ära
tasunud. Seda tänaseid elektrihindasid
arvestades. Oma tarbeks toodetud
elektrienergia eest ei ole vaja maksta
ka aktsiisi ega käibemaksu.
Arvestades, et midagi ei
lähe odavamaks, võib omaenda
elektrivõrguga ühendatud autonoom-

sele elektritootmise süsteemile kulutatud investeeringu tasuvusaeg veelgi
lüheneda. Kindlasti on võimalik
saada ka päikesepaneele tunduvalt
odavamalt, tellides neid ühiselt ja
rohkem. See alandaks tasuvusaega
veelgi.
Täpsemate tasuvusarvutustega, kus leidub päris reaalseid ja
läbimõeldud süsteemseid lahendusi,
saab igaüks juba interneti vahendusel
tutvuda. Suurim päikeseelektrijaam

asub täna Keila Tervisekeskuse
katusel, kus on päikesepaneele
veidi alla kolmesaja ruutmeetri ning
toodetud elektrienergia abil loodetakse
katta suvel üle 80% tervisekeskuse
elektrivajadusest.
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu kaasabil on korteriühistutel
võimalik välja arendada oma päikesevõi koostootmissüsteeme, et hoida
Eestimaa loodust ja varustada oma
liikmeid odavama energiaga.

Uus võlakirjaemissioon ühistuliikmelt ühistuliikmetele

Martin Loimet
Tartu Hoiu-laenuühistu
pearaamatupidaja

T

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige, peajurist

artu Hoiu-laenuühistu liige Elektritakso plaanib oma
tegevust laiendada. Lühikese aja jooksul on suudetud
tänu ökonoomsetele sõidukitele jõudsalt kasvada
ning võita Tartu taksonduses märkimisväärne
turuosa. Sel aastal plaanib Elektritakso siseneda
ka Pärnu taksoturule. Laienemiseks vajamineva
kapitali kaasamiseks korraldataksegi ühistu liikmetele suunatud
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võlakirjaemissioon.
Emissiooni läbiviimist toetab
oma varasema positiivse kogemusega
Tartu Hoiu-laenuühistu. Mäletatavasti
korraldas Ühistu liige, BonBon Lingerie
kaubamärgi all tegutsev AS Gemhill,
edukalt oma võlakirjaemissiooni just
Tartu Hoiu-laenuühistu kaasabil, tõestades
sellega, et finantseerimine võlakirjade teel
on väikeettevõttele sobilik arengutugi.
Ühistu eesmärk antud valdkonnas ongi
võimaldada oma ettevõtjatest liikmetel
mõistlike kuludega võlakirjaemissiooni
teel arenguks vajalikku kapitali koguda.
Seni on võlakirjaemissioonide
korraldamine Eesti turul olnud küllalt
kulukas ning üldjuhul vaid suurettevõtete
pärusmaa. Seetõttu soovib Ühistu oma
kompetentsiga kaasa aidata ühistusisese
võlakirjaturu tekkele, mis on suunatud just
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
rahastamisvõimaluste täiendamiseks eelkõige kättesaadavuse kaudu.
Tartu Hoiu-laenuühistu võtab
Elektritakso võlakirjaemissiooni juures

kanda tagatisagendi rolli, mis tähendab
seda, et võlakirjade tagatised seatakse
Ühistu nimele. Võlakirjadele seatavad
tagatised maandavad investorite riske ning
annavad võlakirjade soetamiseks kindlust.
Emissiooniga kogutud vahendeid kasutab
emitent ehk Elektritakso uute elektriautode

soetamiseks ning oma tegevuse laiendamiseks.
Täpsemat informatsiooni Elektritakso tegevuse, tulevikuplaanide ning
võlakirjade pakkumise tingimuste kohta
avaldatakse enne pakkumise algust Ühistu
meediakanalites.

Miks veski seisab vete pääl?

Margus Lepa
Nõmme Raadio toimetaja

J

aanuaris lugesin jälle viimaste
aastate stamm-uudist, et Eesti
on kriisist väljunud ning
oodatakse uut majanduskasvu
ja kohe kõrval, et Rootsi
kriisi vari hõljub ähvardavalt
ka Eesti kohal. Ja pähe tulid
kurjad küsimused. Mis on
kriis? Mis on majanduskasv? Milline
seos on kriisil ja majanduskasvul?
Millist rolli mängib siin maksusüsteem,
mis näikse olevat minu meelest kriisis,
sest igasuguste asjade eest tahetakse
ikka rohkem?
Vaatame
lähemalt.
Maksusüsteem on pelgalt vahend
raha kätte saamiseks lõpptarbijalt.
Teoreetiliselt peaks Eesti Vabariigi
maksusüsteem
olema
“kaitseks
sisemisele ja välisele rahule ning
pandiks praegustele ja tulevastele
põlvedele nende ühiskondlikus edus
ja üldises kasus”. Kuidas on tegelikult
ja miks järjest rohkem raha tahetakse?
Kellele on see maksusüsteem kasulik?
Kellele kahjulik? Kes seda oma
huvides kasutab? Kust see raha tuleb
ja kuhu ta läheb? Julgen meenutada, et
summa, mis peab Eestist lahkuma on
peaaegu 22 500 000 000 eurot ehk üle
17 000 euro igalt Eestis arvel olevalt
inimeselt ja see summa muudkui
suureneb. Kes ei usu, kontrolligu

Nõmme Raadio kodulehelt ja CIA
Factbookist üle.
Maksude absurdsusest räägib
kenasti internetist leitav jutuke „Tuhat
väikest neegrit rabasid kord tööd...“,
milles valgustatakse süsteemi, kus
ühe mehe maksudega peetakse
üleval teist meest, kes omakorda
maksab maksusid, et palka saaks ja
makse maksaks kolmas mees jne. Nii
kasvab maksutulu meeletult ja suletud
ökosüsteemi puhul oleks rahasse
uppunult näljasurm kindel. Miks?
Sellepärast, et midagi toodeti vaid
esimeses astmes, edasi saadi küll palka,
aga mitte tootva töö, vaid süsteemi
teenistuses olemise eest. Kes sellest
kohast aru sai, tööl ja teenistusel vahet
tegema õppis, see kuulub lootustandva
5% hulka (see protsent on muidugi
pelgalt oletus) ning tema päralt on leib
ja leivakõrvane ka tulevikus.
Loomulikult ei ole kõik
nii lihtne, et hakkame ainult tööd
tegema ja asi ants. Selge see, on
vaja ka teenistujaid, näiteks „kõrget
ülemust“. See mõiste, muide, tuleb
sõjakunstist. Ühel hetkel pandi tähele,
et massilisest relvadega vehkimisest
pole piisavalt kasu ning siis pöördutigi
esimese plaanimajanduse poole. Üks
mees jäi tapatalgust kõrvale ning ronis
künkale, kust ta läheneva vaenlase
liikumistest teisigi teavitas. Täpsemalt
öeldes andis ta tagumise rea poistele
märku, mis suunas rünnata ja need
karjusid siis otsese ülemuse kombel
„kõrge ülemuse“ käsud edasi. Iga
õnnestumine suurendas „kõrge
ülemuse“ autoriteeti.
Meie elus on asi samuti,
ainult sõjavabalt. Kujutame ette,
et meil on serviisivabrik, kus
töötab kümneid tuhandeid inimesi,
valmistades tasse, alustasse, koogimagustoidu- supi- prae- ja kes teab
veel milliseid taldrikuid, igasuguseid
vaagnaid, tirinaid, kausse, mitut sorti
lusikaid, kahvleid, nugasid jne. jne.
Ja need kõik peavad moodustama

ühesugused tervikkomplektid. Nüüd
ongi meil vaja „jupijumalaid“, kes
loeksid kokku oma tsehhis tegelikult
tehtud tooted ning annaksid õiged
arvud
edasi
raamatupidamisse.
Raamatupidaja paneb arvud tabelisse
ja annab edasi, näiteks 1. jaanuari
seisuga, et tasse on tehtud x tk,
alustasse vaid (x – 543) tk, aga selle
eest on teelusikaid (x + 354) tk. Edasi
läheb see tabel „kõrgele ülemusele“,
kes ütleb: „Lusikategijatele preemiaks
kaks nädalat puhkust! Tassitegijaile
nädal
puhkust! Alustassitegijad,
rabage tööd!“
Nüüd
siirdume
sellest
olukorrast igapäevajama poole. Meil
on ju komme, et „kõrgeid ülemusi“
tuleb nende soovil ja oma ohmususest
rahaliselt üle kullata. Järelikult peab
meie näite kõrge ülemus saama
lihttöölisega võrreldes vingelt kõrget
palka. Tööd ta ju ei tee, aga korra
kuus käske annab! Küsin: „Mille
eest peaks tema, kes ta on sama
eesmärgi teenistuses (!), saama
kõrgemat palka? “ Kes ütleb, et aga
tema on ülemus, tema peab saama,
sellele ütlen: „Mine p----e!“, viidates
anekdoodile, milles inimese kehaosad
oma tähtsuse üle vaidlesid ja pärakas
tegevusest loobumisega (no, mõelge
– seltskonnale teda ei saa esitleda,
avalikku sõnaõigust tal ei ole...)
vaidlusele lõpu tegi.
Usun, et nii mõnigi hakkas
aduma, et me elame orjalikku ja
rumalat elu. Et isegi, kui me ehitame
imelise templi, siis mitte endale,
vaid „kõrgetele ülemustele“. Taas
lugejale: kes selle koha peal kisab,
et ma propageerin kommunismi või
sotsialismi, vaadaku eelmist viidet!
Ma propageerin rahvusühiskondlust,
mis tugineb meie Eesti Vabariigi
põhiseadusele ja mis peab tagama
ellujäämise rahvuse, emakeelsuse ja
omakultuursuse pideval arengul. Seda
loomulikult eeldusel, et meil siin on
veel tervemõistuslikke eestlastest

inimesi, kes seda kõikumatus usus ja
vankumatus tahtes soovivad.
Iseseisvuse suurim vaenlane
on iseseisvaks pürgivast süsteemist
raha välja voolata laskmine. Siinkohal
ei oleks paha vaadata Saksamaa poole
eelmise sajandi kolmekümnendatel
ja meenutada, et selle süsteemi looja
Hjalmar Schacht jäi Nürnbergis süüst
priiks ja esines ausa tekstiga. Kordan
veel: iseseisvuse suurim vaenlane on
iseseisvaks pürgivast süsteemist raha
või toitva ressursi riigist välja voolata
laskmine. Ja selle vältimiseks on vaja
ühistegevust, olgu siis kolhoosi- või
kibutsilaadse koosluse loomine ja
töös hoidmine. Ja ei maksa hakata
kohe vinguma, et see või teine on
paha ja et kibutsid on orjalaagrid
jne. Tühjade kummidega auto on ka
paha, aga pumpa kummid täis! Ja
kui teed ühismajandi, meie riik on
selleks paraja suurusega, tee parem
kui teistel ja ära ahnitse kõike endale.
Ühesõnaga ära hakka karjääri tegema,
et saada „kõrgeks ülemuseks“, jää
ikka inimeseks! Tooda murevaba
tulevik endale ja rõõmus lapsepõlv
oma lastele.
Mis meil on? Meil, nagu
ütles Hando Runnel:
„Üks veski seisab vete pääl,
kuid veskitööd ei tehta sääl,
sest veskimees on väsinud
ja veskikivid kulunud.“
Ja veel on meil igasuguseid
„kõrgeid ülemusi“, vastava palgaga
muidugi, kes ütlevad, et maksustame
vee, laename raha, ostame välismaalt
ühekordse kasutamisega veskikive ja
vaatame, kas saab väsinud veskimehe
asemele võõrtööjõudu tuua ja neile
eriliste teenete eest kodakondsuse
anda. Ja rahvas kiidab takka, kuigi
tegelikult peaksime üheskoos, ja ilma
ülemusteta tänases tähenduses, tööle
hakkama.
Toodud ühismajandi näide
eeldab piiritut ausust ja usaldust,
aga rahvusühiskondliku korra puhul

kutsutakse seda vist aateks? Ja ta
loob rahvale mineviku ja tuleviku
ühekorraga. Et metsast välja saada,
tuleb sama pikk tee tagasi kõndida ehk
siis majanduse hukkaminekut tuleb
vältida teisese loogikaga ja seega
sülitada uhke 2% majanduskasvu
peale.
Võti on eesti keeles vaid
kahes pisikeses punktis ühe tähe
kohal: ‘paranda’ – > ‘päranda’. Kui
me tarbime ajutisi asju, ei päranda me
midagi ja meie ajalugu (rahvus, keel,
kultuur) lakkab olemast. Kui me aga
hakkame looma pärandatavaid asju,
loll küll, aga siis me tapame sellega
“majanduskasvu”, inflatsiooni jne,
mis on “eduka riigi” eeltingimus. See
tähendab ka, et kui teatud hulk tooteid,
näiteks kööginugasid, on toodetud,
langeb esemete pärandatavuse läbi
järsult nende tootmisvajadus oma
aatekaaslastele ning tekib võimalus
mõjutada naabrite “majanduskasvu”,
inflatsiooni jne – las tulevad ja ostavad
meilt pärandatavaid asju kaasa, sest
see on kasulik meie järgmisele põlvele.
Ja meie kulutame oma kööginugade
tootmisest vabanenud ressursi hoopis
targemate asjade valmistamise peale.
Üldistagem: mida rohkem
ajutisi (ühekordseks tarvitamiseks
mõeldud, võõralt renditud, laenatud
jne) asju, seda vähem minevikku,
mida
meenutada.
Majandus
muidugi kasvab, eriti kui pead igaks
söögikorraks eraldi nõud ostma. Aga
see seab ka piiri. Kolm söögikorda
päevas on nõudemajanduse piir.
Muidugi võib tallinlikult kehtestada,
et süüa tuleb poole portsu kaupa ja iga
ettetõstmisega ka uued nõud võtta, aga
ka siin tuleb piir ette.
Veelkord Hando Runnel:
„Oh tule noor ja tugev mees
ning vaata ringi veski sees.
Sa otsi riistad ülesse
ja raiu sooned kivisse!“

Kallis Eestimaa inimene, palun tule appi!

8

aastat on RahvakoolitusELU teinud tööd, mida ei
pea võimalikuks need, kes
oma silmaga ei ole näinud
– õpetanud 5-7 aastasi
lapsi esmaabi andma.
Mitte seda, kuidas kleepida sõrmele
plaastrit, vaid tegutsema õigesti ka
kõige kriitilisemate vigastuste ja
äkksurma korral. Tuhanded lapsed
suudavad aidata vigastatut, tihti
kindlameelsemalt, kui täiskasvanud.
Juba on teada juhtumid, kus
lapsed on päästnud oma vanema või
sõbra elu. Palju olulisemaks peame

aga seda, et need tuhanded lapsed
võtaksid oma inimeseks olemise
aluseks hoolivuse, empaatiatunde,
samastumisvõime ja austuse ELU
vastu. Suured ja väikesed inimesed
soovivad saada Heaks Inimeseks.
Meie originaalne projekt on
tänavu köitnud Soome haridusjuhtide
tähelepanu ning esmakordselt tullakse
Eestimaale väikeste elupäästjatega
tutvuma ning lõpuüritusel osalema.
Me ei kopeeri Euroopas kasutatud
programme, teadmata, kas nad
toimivad piisavalt Eesti ühiskonnas.
Teie abi palume lõppürituse

toetamiseks, sest just lõppüritus on
see, mis teeb koolitusprogrammi
eetiliste väärtuste kandjaks ja seetõttu
pole projekt pelgalt järjekordne
esmaabivõistlus.

Kallis inimene! Palun tule
appi! Aita meil taas igale osalejale
riputada kaela medal. Riietame
osalejad koos aitamise särkidesse,
aga sedapuhku teeme midagi erilist.

Las särgi ees olla traditsiooniline:
„Mina hoolin“. Kuid selja taga
rahvusvärvides kiri: „Toetab Eesti
rahvas“.
Teeme koos nii, et meie hääl
kostaks kaugele! Palun tee annetus,
märkides saajaks RahvakoolitusELU, a/a EE151010022098335001.
Selgituseks märksõna „Mina hoolin:
toetab Eesti rahvas”.
Ootame ka palju kaisukarusid. Ära unusta enne meile
saatmist neid kõvasti kallistamast!
Häid mõtteid ja kodanikualgatusi
ootame mare@rkelu.ee .

Mare Liiger
Rahvakoolitus-ELU juhatuse liige,
kiirabiarst

Toimetuselt: kui meie
Ühistu liikmed soovivad
toetada laste arengut Headeks Inimesteks, võtke,
palun ühise abi koondamiseks ühendust, eeltoodud
meiliaadressil või Ühistu
juhatusega.
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Ühiselt õnnetuste vastu

Märt Riiner
Vastastikuse Garantiiühistu
juhataja

I

nimese
põhivajadusteks
peetakse eelkõige sööki, jooki
ja katust pea kohal. Reeglina
unustatakse ära uni, rahulik
ja sügav uni, mille annab
kindlustunne homse päeva
suhtes. On ju igaühel meil miljon
muret, millega tuleb toime tulla ja üks
nendest on mure, kuidas katki läinud
asja uuesti korda teha. Tihtipeale on
selleks vaja kindlustunnet, mille annab
kindlustus.
Kindlustus on ametlikumas
keeles
majanduses
riskide
juhtimise vorm, mida kasutatakse
ettevaatusabinõuna
võimaliku
materiaalse kaotuse vastu. Kust see
mõte pärit?
Esimeste seas, kes üritasid
maandada riske, olid Hiina ja

Babüloonia kauplejad juba 2. ja 3.
aastatuhandel e.m.a. Näiteks Hiina
kaupmehed, kes reisisid mööda
kärestikulisi jõgesid, jaotasid oma
kaubad mitme laeva vahel, et
vähendada ühe laeva hukust tekkida
võivaid kahjusid. Babüloonlased
töötasid välja süsteemi, mis pandi
kirja hiljemalt aastal 1750 e.m.a
kuulsas Hammurapi seaduses, mis
raiuti kiilkirjas 2,25 m kõrgusesse
basaltsambasse ja millest lähtusid
Vahemerel purjetanud kaupmehed.
Sel ajal oli intressi võtmine
kasusaamise eesmärgil keelatud.
Ainsa erandina oli see lubatud
kaubasaadetiste
kindlustamiseks
mõeldud nn. kaubanduse garantiikapitali kogumiseks. Garantiikapitali
koguti ühiskassa põhimõttel. Kui
kaupmees sai laenu, et rahastada
kauba vedu, pidi ta tagasi maksma
laenuandjale lisasumma, kes selle
omakorda paigutas ühiskassasse.
Kui juhtus, et laev läks põhja või
sattus mereröövlite ohvriks, maksti
laen laenuandjale tagasi ühiskassast
kaupmeeste
ühiselt
kogutud
tagatiskapitali arvel.
Tänapäevase varakindlustuse
algusajaks võib lugeda Londoni
suurt tulekahju. Tookord otsustati
riigi toetuse abil taastada kahjueelne
olukord. See nõudis korraga suuri
kapitale. Et edaspidi läheks võimalike
tulekahjude tagajärgede likvideerimine
sujuvalt, hakkasid kodanikud asutama

tulekahjukindlustusseltse, mis tagasid
hüvitise tulekahju korral.
Eestis sai ühiskindlustamine
alguse 18. sajandil magasiaitade
näol. Valla talupojad pidid koguma
magasivilja, mis moodustas nende
ühisomandi ja mille suhtes mõisnikul
ei olnud kasutamisõigust, vaid üksnes
järelvalve selle korrapärase laekumise,
kasutamise ja säilitamise üle.
Magasiait tagas omal ajal talurahva
ellujäämise ja toimetuleku sagedaste
ikalduste korral. Ligi 150 aastat tagasi
tõid vallamagasid külarahva ellu
ühtekuuluvustunde ja usalduse.
Eestis asutati esimene Alevite
Vastastikuse Tulekinnituse Selts
1827. aastal. Esimese Eesti Vabariigi
ajal tegutses 5 ühistulise kindlustuse
keskseltsi,
mille
liikmeteks
omakorda oli umbes 200 kohalikku
omaalgatuslikku
kindlustusühistut.
Nõukogude ajal seltsid riigistati,
moodustati ENSV Riiklik Kindlustus.
Uue Eesti Vabariigi ajal võeti
kindlustuses suund võõrkapitalile ning
erastati Eesti Riiklikust Kindlustusest
ümbernimetatud aktsiaselts Eesti
Kindlustus.
Täna tegutseb Eestis 9
kahjukindlustusseltsi ja 5 välismaiste
kahjukindlustusseltside filiaali. Kui
esimese Eesti Vabariigi ajal tegutses
rohkelt ühistulisi kindlustusseltse,
siis tänane seadusandlus seda ei
võimalda. Eestis tegutsevad kõik
kindlustusandjad aktsiaseltsidena. See

Mis meil on täna, mida soovime homme

S

eisuga 25. veebruar
2014 on Tartu Hoiulaenuühistuga
liitunud
1126 liiget ning nende
sissemaksetest
on
kogunenud
osakapitali
650 754,42 eurot. Liites osakapitalile
reservkapitali ja nii eelmistel kui
jooksval aastal kogunenud kasumi,
saame
Tartu
Hoiu-laenuühistu
omakapitaliks 759 225,63 eurot.
Vastavalt hoiu-laenuühistu
seadusele on ühistu väljastatava
laenu maksimaalne suurus 1/5
omakapitalist, Tartu Hoiu-laenuühistu
puhul seega hetkel 151 845 eurot.
Mida suuremaks kasvatada aga ühistu
osa- ja omakapital, seda suuremas
mahus saab finantseerida kodumaiseid
tegusaid ettevõtteid, mis tagavad töö
ja leiva meile, eestimaalastele.
Selleks, et Tartu hoiulaenuühistu
saaks
muutuda
võõrpankadega juriidilises mõttes

võrdõiguslikuks
krediidiasutuseks,
ühistupangaks, peab osakapital olema
vähemalt 5 miljonit eurot. Täna oleme
sellest sihist täitnud 13%. Järgnevate
aastate ühistegevusega, seniste ja
lisanduvate uute liikmetega saavutame
sellegi sihi!
Sellest lähtudes soovitab
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus Ühistu
liikmetel kaaluda raha hoiustamist
boonusintressi
kandval
hoiusel.
Boonusintressiga
hoiustamine
tähendab, et mitte kogu Ühistusse
paigutatud raha ei seisa tähtajalisel,
Sofi või kullahoiusel, vaid 5% ulatuses
hoiustatavast summast teeb liige
sissemakse Ühistu osakapitali.
Selgituseks ja arvutusteks
nii palju, et näiteks 2000 euro
boonusintressiga hoiustamiseks tuleb
maksta sisse 100 eurot täiendavat
osakapitali. Hoiustajale tähendab
see kõrgemat intressimäära. Kui
tavapäraselt on tähtajalise hoiuse

intressimäär 5%, siis boonusintressiga
on see aastas 5,5%.
Ja viimasena, ent kindlasti
mitte vähemtähtsama tõsiasjana tuleb
tõdeda, et iga sent, mis on kogutud
Tartu Hoiu-laenuühistu osakapitali,
on vabaks ostetud võõrpankade
intressiorjusest. Seega, mida suurem
on Ühistu osakapital, seda madalama
intressimääraga saame anda Ühistu
liikmetele tootlikeks tegevusteks
mõeldud laenusid, mis omakorda
vähendab
ettevõtete
kulusid,
võimaldab
tihedas
konkurentsis
vähendada oma toodete hinda
eestimaalastest ostjatele ning samas
võimaldab
tõsta
eestimaalastest
töötajate palkasid.
Kõrtest kubu korjatakse,
ütleb Eesti vanasõna.

Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatus

tähendab, et kogu teenitud kasum kas
viiakse välja või jääb väga väikese
omanikeringi kätte.
2012.
aastal
kogusid
Eestis
registreeritud
kindlustusaktsiaseltsid ca 251 miljonit eurot
brutokindlustusmakseid
(Finantsinspektsiooni kodulehet ww.fi.ee),
millele lisandusid välisseltside kohalike filiaalide kogutud summad. Seda,
kuhu puhaskasumina kogutud raha
(nt. 2012. aasta andmete põhjal ca 32
miljonit eurot) edasi liigub, teab ainult
Vanajumal ise.
Kindlustusaktsiaseltside siht
on kasumi maksimeerimine, mitte
kindlustuse algse idee rakendamine
ehk inimeste vara säilitamine ning

kahjueelse
olukorra
taastamine.
Selleks, et olukorda muuta, peame
minema tagasi Hammurapi juurde ja
tegutsema nii, kuidas kindlustus kui
varade säilitamise vahend alguse sai –
ühiste jõududega tagatakse inimestele
kindlus oma vara suhtes. Selleks
kutsus Tartu Hoiu-laenuühistu ellu
Vastastikuse Garantiiühistu.
Mis on Vastastikune Garantiiühistu?
Vastastikune Garantiiühistu
(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,

küll aga säilib VGÜ kui ühiskassa
antav kaitse tema varade suhtes.
Alustame Ühistu liikmete
kehtivate ja ka uute kindlustusseltsides sõlmitavate vabatahtlike kindlustuspoliiside (nt. kaskokindlustus,
ettevõtte varakindlustus, kodukindlustus) omavastutuste garanteerimisega, et koguda VGÜ garantiikapitali
piisavalt vahendeid. See tähendab,
et kindlustusseltsis sõlmitaval kindlustuspoliisil tõstetakse omavastutus maksimaalseks. Selle tulemusel
väheneb Ühistu liikme kindlustusmakse võõrkapitalile kuuluvale kindlustusseltsile. “Vabastatud” summa
paigutab Ühistu liige VGÜ ühiskassasse.
Kassa kasvades hakkab Vastastikune Garantiiühistu peagi Ühistu
liikmetele pakkuma täielikku kahjude
korvamist, mis võimaldab lõplikult
loobuda võõrseltside nuumamisest.
Selle nimel töö käib.
Mis on liikme garantiikapital?
Kui
tavaliselt
maksab
kindlustusvõtja kogu kindlustusmakse
kindlustusseltsi kulude katteks ning
kasumiks, siis VGÜ puhul liige kogub
endale garantiikapitali, mille arvelt
hüvitatakse liikmete varaga toimuvaid
kahjusid. Garantiikapitali ei ole
võimalik rahas välja võtta, kuid seda
on võimalik müüa, loovutad ja kinkida
VGÜ liikmete vahel, tagamaks VGÜ
elujõulisust.
Kuidas Vastastikuse Garantiiühistu
liikmeks saada?
Liikmeks võib astuda iga
Tartu Hoiu-laenuühistu liige ning
selleks tuleb tasuda osamaks, mille
suurus eraisikul on 10€ ja juriidilisel
isikul 25€. Liikmeks saamiseks võtke
ühendust Tartu Hoiu-laenuühistu
kontoritega Tallinnas ja Tartus. Koos
on kindlam!

Tiit Madissoni elulooraamat
„Minu võitlus“

R

adikaalist vastupanuvõitleja avameelsed
mälestused „õnnelikust
sotsialismiparadiisist“,
nõukogude
GULAGist,
pagulaseesti
ühiskonnast, taasise-seisvumisest ja
„rahademokraatlikust vabariigist“.
See raamat on pühendatud
kõigile sõbralikele andaluuslastele
ja Päikeselisele Andaluusiale, mis
pakkus autorile rasketel aegadel
peavarju. Autor tänab Benalmadena
linnavalitsust ja politseid, kes
suhtusid mõistmisega välismaistesse
skvotteritesse. Suurim tänu kuulub
Benalmadena Pueblo raamatukogu
võluvatele
töötajatele
Inesile
ja Isabelile, kelle katuse all see
mälestusteraamat valmis.
Raamat
on
saadaval
Tartu Hoiu-laenuühistu kontorites
Tallinnas ja Tartus ning tellitav
posti teel. Tellimiseks kanna 20
eurot Nõmme Raadio OÜ arvele
EE232200001120058779, selgitusse
kirjuta oma täpne postiaadress

Ühistuleht on
Eesti ühistegelaste häälekandja
Toimetuse kontaktid
Aadress Raekoja plats 20,
Tartu 51004
Telefon +372 740 7132
E-mail info@yhistupank.ee
www.ühistupank.ee

Ühistulehte annavad välja Akadeemiline Ühistegevuse Selts ja Eesti Ühistegeline Liit. Ühistuleht on sisukas lugemine neile, kes soovivad end viia kurssi kaasaegse ühistegevusega.
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