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Kasum või tõhusus?

H

iljuti küsis üks auväärne
inimene, mida arvata
mõne Eesti seltskonna
või ettevõtte peadpööritavast
rahvusvahelisest edust ja tohutust
kasumlikkusest? Mida arvata sellest,
et rahvusvaheline üldsus meie väikest riiki ja rahvast kiidab ja justkui
eeskujuks seab kui kas era- või riiklikus plaanis jälle mõni kasumipump
valmis saadud on? Kas meie nö tublidus ja selle laienemine võib tulevikus
oluliselt kõigutada pankade kasumit
ja meile kui inimestele rohkem raha
kätte jätta? Kas ja kui palju oleks
meie ettevõtetele vaja riigipoolset
kontrolli ja reguleerimist?
Küsimused on õiged ja need
väärivad avalikku analüüsi. Jah,
nii mõnedki eestimaalased on välja
töötanud nutikaid lahendusi, mis on
pälvinud rahvusvahelist tunnustust.
Paljudest taolistest võiks tulu tõusta
ka meie rahvale tervikuna, kuid paraku tuuakse tärkava edu puhul alati
mängu börs või pank kui kasumit
kokkuriisuv printsiip ja samas ka majanduskasvu mõõdupuu.
Vähesed mõistavad, et pangad opereerivad keskpankade odava
rahaga, teenides seda suure vaheltkasuga meile edasi laenates üüratuid
kasumeid. Lisaks veel Balti riikide
eripära, et suure osa pankade tuludest
moodustavad teenustasutulud.
Iga rahalise ettevõtmise
peamine oht seisneb alati selles, et
oma rahast võidakse jääda ilma. Aga
ilma jääb rahast ju ka seeläbi, et järjest
rohkemate toimingute eest tuleb ini-

mesena, ettevõtjana, tarbijana maksta
maksu, aktsiise, trahve, riigilõive jne.
See iseenesest veel ei pruugi tagada
loodetud tulu, sest tootliku tegevuseni
sageli ei jõuta. Näiteks kaebad kellegi
kohtusse, et oma õigusi taastada ja
arendustööga pihta hakata, maksad
kolossaalse summa riigilõivuks, teist
sama palju advokaadile ja tulemuseks
võib olla see, et kaotad või paremal
juhul saad riigilõivuks ja advokaadile
maksmiseks läinud raha tagasi, kulutatud on aga inimeste taastumatut ressurssi: eluaega. Ja ei mingit tootlikku
tööd.
Samuti närib raha inﬂatsioon. Kui insener oleks 1988. a.
oma kuupalga 150 rubla aasta otsa
paigutanud hoiukassasse 3% aastaintressiga (kõva kasvik ju!), siis eeldusel, et finantssüsteem on tänases
mõttes tugev, stabiilne ja järelevalvatud, saaks see kunagine insener
täna kätte põhisumma + intressid =
25€, mille eest käib korra poes. Jällegi on raisatud inimese taastumatut
ressurssi: 1 aasta tema elust, mille ekvivalent on käia korra poes ja saada
poolik ostukorv. Juriidiliselt on ju
kõik korrektne, aga suurelt massilt
on väike rahvusvahelise iseloomuga
klikk omastanud paljude inimeste töö
ja vaeva, kusjuures seaduslikult.
Riik ei ole juba ammu (kui ta
kunagi ajaloos üldse olnud on) rahva
võimuinstrument. Riik on panga kui
kasumi riisumise printsiibi võimuinstrument. Veelgi enam – maailma
riikide koguvõlg on juba 286% maailma riikide SKTst.
Ei tasu oodata valget laeva.

Ei tasu loota, et sellise riigi reguleerimine ja järelevalve tagab turvalisuse.
Ühistegelasena usun pigem isereguleerumisse kõiges, inimeste koostöösse ja iseotsustamise võimesse.
Ma ei usu vähemuse bolševistlikkuse
diktaati, mis on maskeeritud riikliku
järelevalve kõlavasse loosungisse.
Usun demokraatiasse, mis on enamuse võim ehk rahva enesekontroll.
Kui räägime kuritarvitustest,
siis siin on kaks teemat:
1) Seadustega mõjutatud
ühiskonna üldine moraal on loonud
eeltingimused, mis iseenesest sunnivad petma.
Näiteks kujutagem ette
ettevõtjat, kes peab selleks, et oma
toodangut üldse müüa, tasuma hiiglaslikke riigilõive tegevuslubade eest,
palkama ametnikke, kes täidaksid
riigi järelevalveorganitele statistikat
ja muud taolist, maksma palka oma
tegelikele töötegijatele, kes selle
kauba toodavad ja toodangule turustamisvõimalused leiavad ja kõige
lõpuks veel maksma riigile palgamaksud + müügi pealt käibemaksu.
Viimast ka sel juhul kui müügiarve
ostjalt tähtajaks ei laeku. Ning kui
ettevõtja selles võimatus olukorras ei tule ots-otsaga kokku ja jätab
midagi deklareerimata, tagades sellega ettevõtte, tootmise ja töökohtade
säilimise, tituleeritakse ta riiklikult
pätiks ja petturiks. Kuid kes ta tegelikult on: kas ta nö petab sellepärast,
et ta on patoloogiline pettur ja vajab
järelevalvet ja karistamist, või on ta
kangelane/patrioot, kes võimatutest
oludest hoolimata tagab paljudele

kaasmaalastele töö ja leiva? Kuna inimese evolutsiooniline kohus on ellu
jääda ja järglasi saada.... Mõelge ise
edasi!
2) Haridus-koolitus-teave:
igal sammul näpuga ette näidata ja
pidevalt kontrollida tuleb vaid arenemisvõimetut lolli; eesmärk peaks aga
olema, et võimalikult kõik ühiskonna
liikmed oleksid valgustunud, täie
mõistuse juures ja saaksid aru, kuidas
nende tegevus mõjutab ühiskonda ja
vastupidi.
Siit ka nende punktide segamise näide orjalikkuse kastmes: „Oh,
mul on seal-ja-seal hea sõber tööl,
tema maksab hea hinna ja vahe teeme
pooleks!“ Ja sellised inimesed ei
mõista, et ühiskond ei ole mitte tarbimiseks, vaid loomiseks. Mitte isiklikust ahnusest paljaks varastamiseks
„nemad“, vaid hea elukeskkonna
loomise MEIE!
Seega, riigi, mis ei ole
kaugeltki mitte ju rahva võimuinstrument, vaid pigem panga võimuinstrument, lahendus probleemile on sageli
hullem kui probleem ise ja sellele
aitavad kaasa pangamentaliteediga
nakatatud turusolkijad.
Selleks, et taastada riik kui
kodanike kokkulepe, tuleb kaotada
riigi- ja rahvapangalt kasumi kokkuriisumise printsiip – iseennast ju juukseidpidi üles ei tõsta. Muud lahendust
pole. Eestimaalaste edasipüüdlikkusest ja ettevõtlikkusest võrsunud nii
kodumaised kui rahvusvahelised rakendused on sammud õiges suunas.
Aga kui kuuleme jälle, et
üks või teine algselt õige algatus

tahetakse börsil maha parseldada
„investoritele“ (see sõna hääldub:
rahvalüpsjatele), peaksime mõistma,
et see tähendab seda, et kui enne börsistumist peab ettevõtmine tagama
tõhususe klientidele ja mõnele kodumaisele omanikule, siis börsiettevõttena saab selle ülesandeks hakata
tootma rahalist kasumit järjest ahenevale võõromanike ringkonnale.
Seega kaob tõhusus, hinnad
tõusevad ja jälle võidab pangaprintsiip. Paraku oleme rahvana viimase
inimpõlve jooksul pidevalt sellesse
lõksu astunud nii majanduse kui poliitika puhul. Küsin: kas kasumlikkuse
printsiip on pandiks praegustele ja
tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus kui vähemus lüpsab enamust?
Mõelgem lisaks ka üheainukese mündi tõhususele. Enne kui
ta ära kulub, on ta ostnud miljonite
või miljardite eest. Teeme siis nii, et
ta alati koju tuleks!

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees

Uut veebis: usaldusväärseima kaastöötaja leiad Ühistu
kaasliikmete seast!
Nüüd saavad Ühistu liikmed
oma tööpakkumisi või lisatöö leidmise soove nähtavaks teha Ühistu
kodulehe www.yhistupank.ee uues

rubriigis Tööturg. Kuulutused lähevad ka Ühistu Facebooki lehele ning
edastatakse e-kirjana liikmete postkastidesse.

AED JA KODU
Aiakaubad, mänguväljakud,
aiamööbel ja palju teisi puittooteid
www.alekeskus.eu

Kasutagem seda võimalust!

Ühistu juhatus

EHITUS

Energiatõhus ehitus –
alla 1000 euro m2
margus@laar.ee
501 5355
passiivmaja.laar.ee

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!
risto@krooning.ee
666 0494

Soodsatel tingimustel rendile anda
või müüa kaks suuremat laopinda
Tallinna lähistel. Kinnistute katastrinumbrid on 65303:001:0265 ja
71801:006:0017.
tea.raasuke@gmail.com või 5068113
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Mida igaüks peaks teadma kindlustusest?

K

indlustus on levinud
nähtus ja ilmselt on
peaaegu kõik meist
kindlustusega
ühel
või teisel viisil kokku
puutunud.
Enamik
maksab kogumispensioni- ja sotsiaalmaksu, mille eest loodetakse
tagada muretu pensionipõlv või võimaliku haigestumisega seotud vältimatud kulud. Autoomanikel tuleb
osta liikluskindlustust. Kuid miks ja
kust sai alguse idee hakata kindlustama?
Veidi üllatuslikult on kindlustus hoopis alguse saanud vetel
toimuvast kaubandusest. Esimeste
seas, kes üritasid riske maandada,
olid Babüloonia kauplejad 3. ja Hiina kaupmehed 2. aastatuhandel enne
meie aega, kes reisisid mööda kärestikulisi jõgesid. Nad jaotasid oma
kaubad mitme laeva vahel ära, et
vähendada ühe laeva ümberminekust
tekkida võivaid kahjusid. Babüloonlased töötasid välja süsteemi, mis on
kirja pandud ka kuulsas Hammurapi
seaduses (1750 a. e.m.a.), mida kasutasid Vahemerel purjetanud kaupmehed. Kui kaupmees sai laenu, et
rahastada kauba vedu, pidi ta tagasi
maksma laenuandjale lisasumma

(intressi) selleks, kui mõni saadetis
peaks ära varastatama.
Kui alguses oli kindlustus
seotud laenu või muu taolise lepinguga, siis esimesed eraldiseisvad
kindlustuslepingud sõlmiti 14. sajandil Itaalias. Need kindlustuslepingud osutusid kasulikuks merekindlustuses, kus kauplejad maandasid
laeva röövimisest, uppumisest, tulekahjust tulnud riske.
Esimesed
merendusega
mitteseotud lepingud maandasid
tuleriske. Tulekindlustuse loomise põhjuseid tuleb otsida Londonis
toimunud suurest tulekahjust. Pagaritöökojast alguse saanud tulekahju hävitas suure osa linnast,
umbes 13 200 maja ja 87 kirikut.
Kuigi toona otsustati riiklikult abistada inimesi majade taastamisel, sai
selgeks, et vanaviisi jätkata ei saa.
Seepärast otsustati luua eraldi ühiskassa põhimõttel tegutsevad kindlustusseltsid, kus ühiselt kindlustati
tulekahjust tingitud kahjusid.
Eesti kindlustuse ajalugu
ulatub 18. sajandisse, mil rajati magasiaitasid. Magasiaitadesse koguti
ühiselt viljatagavara, mida kasutati
ikalduse korral. Samuti ühiselt. See
aitas üle elada rasked ajad, kui maad

laastas katk ja ikaldus.
Peamine oht, mille vastu kindlustati, oli tuli. See on ka
mõistetav, sest nagu öeldakse:
„Varas jätab naela seina, kuid tuli ei
jäta alles midagi.“
Kindlustust on aga järjest
rohkem laiendatud ja lisandunud
on kommerts. Praegu on võimalik
peaaegu kõike kindlustada. Kuulsused on kindlustanud oma erinevaid
kehaosi ja ka ennast hasartmängust
tulenevate kaotuste eest. Kindlustus
on äri, mille eesmärk pole enam niivõrd kindlustamine kui kindlustusseltsi omanikule kasu teenimine. Ja
ehk seetõttu ongi täna lihtsam leida
rinnakarvade kindlustajaid kui põllumehel oma saaki ikalduskahju eest
kaitsta.
Populaarne kindlustusühingu vorm on riiklik, aktsiaselts või
kindlustusühistu. Kui mujal maailmas kohtab kõiki neid kindlustusühinguid, siis Eestis on millegipärast
lubatud ainult aktsiaseltsid ja riiklik vorm, mida omakorda haldavad
võõrpangad. Samal ajal on näiteks
Soomes ühistulise kindlustuse turuosa 50% kahjukindlustusturust ja
80% elukindlustusturust. Euroopa
Liidus aga tegutseb ühistulisel

põhimõttel 70% kindlustusseltsidest.
Seepärast on ilmselt enamikele eestlastele ühistuline kindlustus võõras.
Tänapäeval kirjeldab Euroopa
Komisjon ühistulisi kindlustusühendusi kui vabatahtlike isikute gruppe,
kelle peamiseks eesmärgiks on tegutseda selle liikmete huve silmas
pidades, mitte üksnes kasumi teenimise eesmärgil. Liikmed tegutsevad
solidaarsuspõhimõttest lähtuvalt
ning võtavad osa kindlustusseltsi
juhtimisest.
Kui kindlustusteenuste pakkujatena seostame kindlustusega eelkõige piiratud vastutusega äriühinguid – kindlustusseltse – siis islami
kindlustus on rohkem ühistuline,
nagu omaaegne Euroopa või Hiina
kindlustuski. Islami kindlustust
tähistatakse eelkõige araabiakeelse
sõnaga „takaaful“, mis tähendab
araabia keeles vastastikust või
ühist vastutust. Islami põhimõtetega
kooskõlas olev kindlustus põhineb
liikmete vastastikusel koostööl ja
annetustel – liikmed lepivad kokku
kanda ühiselt riski, mille läbi kas
üks, mitu või kõik võivad kannatada
kahju, ning teevad makse fondi tekkida võiva kahju hüvitamiseks.
Esimesed kindlustusühis-

tute katsetused on tehtud ka Tartu
Hoiu-laenuühistus. Meil on nüüd
oma kindlustusvahendaja, Lõuna
Kindlustusmaakler OÜ, mis vahendab Eestis tegutsevaid kahjukindlustusseltse. Samuti saab hoogu juurde
Vastastikune Garantiiühistu, mis
tagab liikmete varasid ja kohustusi.
Kindlustuse mõiste pole
läbi aegade muutunud, muutunud
on vorm. Ja kadunud on arusaamine,
et kõik pole kuld, mis hiilgab. Kõik
pole kindlustus ja kindlustamine,
mida sõnaga „kindlustus“ ehitakse.
Kindlustus on minevikus olnud
rohkem ühistuline kui ükski muu
majanduslik nähtus. Kindlustus ei
ole olnud ega tohiks olla kellegi rikastumise allikas. Kindlustamine
kellegi rikastamiseks on sama kui
kellegi õnnetuse arvel rikastumine.
Seda enesest lugupidav ettevõte või
isik teha ei saa.
Kui vajad kindlustust, võta
Ühistuga ühendust – ajame asja vastastikku kasulikult korda!

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige,
kindlustusdirektor

Võlakirjaemissioon – kasulik võimalus nii ettevõtjale
kui investorile

L

isaks pangalaenule on
ettevõtjal võimalik leida
kapitali oma majandustegevuse arendamiseks
võlakirjade väljaandmise
ehk emiteerimise teel.
Sellisel juhul annavad
ettevõtjale, keda kutsutakse antud
kontekstis emitendiks, laenu investorid, kes soetavad endale emitendi
emiteeritavaid võlakirju. Võlakirjal
nagu ka laenul, on oma tingimused,
mille kohaselt emitent investorile
laenatud raha koos arvestatud intressiga tagasi maksab. Näiteks
sätestatakse
emissioonitingimustega tagasimaksete kuupäevad ja intressimäär.
Kuigi oma iseloomult ja
eesmärgilt on võlakirjaemissioon
sarnane pangalaenule, on mõlemal
oma eelised ja puudused. Võlakirjaemissiooni eeliseks võib pidada
asjaolu, et emitent saab ise seada
oma äritegevusele sobilikud tingimused. Näiteks selle, et tagasimakse
ehk võlakirjade lunastamine toimub
perioodi lõpus või määrata intressi
maksmise sageduse, nt kord kvarta-

lis. Väga suureks võlakirjaemissiooni plussiks võib lugeda ka asjaolu,
et pangad ei pruugi oma jäikuses
ettevõtjat üldse finantseeridagi. Seda
näiteks olukorras, kus emitendi
võetud laen on panga arvates juba
piisavalt suur või tundub ettevõtja
tegevusvaldkond pangale riskantne
(nt elektriautod, passiivmajad). Küll
aga võivad emitendile raha laenamisest olla huvitatud uuenduslikult
meelestatud investorid. Võlakirjaemissiooni miinuseks tuleb aga
pidada protsessi ajamahukust ning
reeglina ka pangalaenust kõrgemat
intressimäära. Ning loomulikult
ka võimalikku võlakirjaemissiooni
negatiivset tulemust.
Kuigi ühest retsepti eduka
emissiooni läbiviimiseks pole võimalik anda, saab siiski rääkida võimalikest soodusteguritest. Esmalt
on oluline, et võlakirjade teel raha
kaasav äriühing ning äriühinguga
seotud isikud, st juhtimisorganite
liikmed, oleksid investori jaoks usaldusväärsed. Kuna küsimus usaldusväärsusest on suuresti subjektiivne,
ent põhineb siiski emitendi kohta

leitavatel objektiivsetel faktidel,
tasub emitendil silmas pidada, et kui
tema kohta tehtavast taustauuringust
selgub näiteks maksuvõlg või inkassonõuded või on emitenti rohkelt
erinevate võlgade pärast hagetud,
siis pole võlakirjaemissioon reeglina
sellisele emitendile kõige parem valik. Teiseks võib välja tuua, et võlakirjadele tagatiste seadmine mõjub
positiivselt investorite kindlustundele. Kolmandaks peab võlakirjade
intressimäär olema vastavuses investeeringu riskiastmele ning nagu
eelnevalt mainitud, tuleb arvestada,
et võlakirjaemissiooni intress on
reeglina kõrgem. Neljandaks peab
emitendi esitatavas emissiooniprospektis (sisuliselt võrreldav äriplaaniga) kirjeldatud tegevusplaan olema
realistlik. Olgu märgitud, et kindlasti
pole see loetelu ammendav.
On
oluline
rõhutada,
et võlakirjaemissiooni teel raha
kaasamine pole mõeldud üksnes
suurettevõtjatele, vaid võib olla sobilik ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele kasvukapitali
saamiseks. Ega summad pea tingi-

mata olema sadades tuhandetes eurodes. Olgu, kuidas on, kõik eeldab
aga mõistlike kuludega emissiooni
korraldamist, mida Tartu Hoiu-laenuühistu on juba kahel korral koostöös liikmetega teinud.
BonBon Lingerie kaubamärgi all tegutsev AS Gemhill
kaasas võlakirjade avaliku pakkumise teel investoritelt 2012. a. alguses 76 300 eurot intressimääraga 8%
aastas. Elektritakso Pärnu OÜ emiteeris 2014. a. kevadel 95 000 euro
väärtuses võlakirju intressimääraga
7% aastas. Viimase puhul oli tegemist võlakirjade suunatud pakkumisega üksnes Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetele. See tähendab,
et võlakirju said osta üksnes Tartu
Hoiu-laenuühistu liikmed. Võib
öelda, et hiljutise Elektritakso Pärnu
OÜ emissiooni vastu oli Ühistu liikmete huvi sedavõrd suur, et kõigile
soovijatele võlakirju ei jätkunudki.
Mõlemad emissioonid viidi läbi
koostöös Tartu Hoiu-laenuühistuga,
kes on võtnud enda tegevuses üheks
eesmärgiks liikmetevahelise võlakirjaturu arendamise. Muide, tänaseks

on AS Gemhill oma võlakirjad lunastanud ehk investoritele raha koos
intressidega tagasi maksnud.
Kui lugejate seas leidub
ettevõtjaid, kes võiksid olla võlakirjaemissiooni läbiviimisest huvitatud,
siis palun võtta minuga ühendust.
Nendele aga, kes võiksid olla investorina kaasliikme võlakirjade soetamisest huvitatud, soovitan jälgida
Ühistu meediakanaleid. Uue emissiooni korral kindlasti teavitame
kõiki liikmeid.

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige,
peajurist

 aata võlakirjaemissioonidest lähemalt
V
Tartu
Hoiu-laenuühistu
YouTube’i
videokanalist: Erki Pisukese 14.11.2014
IV
Ühistukonverentsi
ettekanne
„Võlakirjaemissiooni teel äriühingu
finantseerimine“.

2014. a. tuludeklaratsioon
Hea hoiustav liige! Kui Ühistu on teinud Teile 2014.
aastal intressi väljamakseid, tutvuge kindlasti www.emta.ee lehel
oma 2014. aasta tuludeklaratsiooniga, et näha, kas Teil on riigilt

www.afotar.ee
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tagasisaadavat tulumaksu. Vajadusel on Ühistu nõus tuludeklaratsiooniga tutvumisel ning selle täitmisel abistama.
Küsimuste korral pöörduge üldnumbril 7 407 132, kir-

Müüa soojustatud koerakuut
hinnaga 230 eurot, võimalik
transport
5664 7656

OÜ Lõuna-Eesti Mesi müüb
väiksemas ja suuremas koguses
Eesti mett, mesilasperesid ja
mesindusinventari. 503 1774

jutage info@yhistupank.ee või tulge kohale Tallinna või Tartu
kontorisse.

Ühistu juhatus

Siidisallid, maalitud kardinad,
dekoratiivpadjad, ehted jpm
ilusat.
Kauplus: Peetri 26, Tartu
5665 4317
www.iseseisev-elu.ee

Haljastuspuud, metsaistikud,
tatratang
503 5771
www.saksaveski.ee

Riie ei riku meest... kas punktiga või küsimärgiga?

M

illal te kohtasite tänaval
väärikat inimest? Üksikud sellised haruldused
veel liiguvad ringi... Inimeste vahelistes suhetes
annavad riided kindlaid signaale, mille
järgi võib ära aimata riiete kandja isikuomadusi. Mida rohkem ühetüübilisi, seda „massim“ mass. Ja püüa sa
olla sina ise, kui sind võidakse rünnata
erinemise eest. Meestele meenub ehk
ühtlaselt roheline „vene kroonu“.
Aeg-ajalt mõtlen ikka imestusega sellele, kuidas said hakkama
minu esiemad. Ei olnud neil majas
sooja vett, mugavat vannituba, pesumasinat ega elektripliiti. Ometi oli neil
aega lisaks pliidi kütmisele ja käsitsi
pesu pesemisele ka riideid ise õmmelda ja oma pere korralikult riietada.
Seda ka siis, kui nad käisid lisaks
veel palgatööl. Ütlete, et polnud teist
varianti, tuli ise teha. Selge see, kuid
fakt jääb faktiks: nad jõudsid! Millised need riided olid? Ma ütleksin, et

eeskujulikud – vastupidavad, korralikud ja kenad. Peegelduseks tõsisele,
töisele ja väärikale mõttelaadile.
Meestel tugevast riidest ülikonnad,
vestid, kuued, linasest särgid ja püksid, kaabud. Naistel kleidid, seelikud,
pluusid, kirevavärvilised rahvariided.
Veel paarkümmend aastat
tagasi pani pere puhkehetkel jalutuskäigule minnes selga oma parimad riided. Oli mõeldamatu, et sünnipäevale tuleks keegi teksades. Täna
on see kahjuks tavaline. Ka teatris
on teksad ja põrandal lösutamine
päris tavapärased. Eriti suur lohakus
väljendub meeste ja poiste riietuses.
Naised tihti sätivad end ja oma tütreid
kauniks, kuid jätavad oma mehed ja
pojad tähelepanuta. On tõsi, et poistele on rõivapoodidest palju keerulisem
ilusaid riideid leida kui tüdrukutele.
Täna on poisid juba maast madalast
määratud kandma tosse, teksaseid ja
pusasid. Kuidas siis nii, et tööriie –
teksa – on tunginud igale poole ning

enam ei olegi vahet, kas viibid liivakastis või restoranis?
„Süüdi“ on mugavuse ning
valikuvabaduse mantrad. Naised ütlevad tihti, et kannavad pükse, kuna
need on mugavad. Öeldakse, et inimene peab kandma seda, mida ta ise
tahab. Tundub, et see mugavus pole
tegelikult miskit muud kui pealesunnitud harjumus. Moeajakirjad, moenõustajad ja kaubandusketid on meis
tekitanud arusaama, et teksapüksid,
matkapüksid ja T-särgid on mugavad
igapäevariided, aga seelikud ja ülikonnad ei ole. Tegelikult on ka seelik
väga mugav, kui oled harjunud seda
kandma. Sama lugu on ülikonnaga.
Kui ülikond on paras ning tehtud
kandja jaoks, siis on ta väga mugav
igapäevariietus. Küsimus on kandjas
endas – kas ta on sisemiselt vastavalt
daam või härrasmees.
Riided on oluliseks rahva
kultuuri või kultuurituse väljendajaks. Praegune massimood ei ole Ees-

ti kultuur. Riietuse osas oleme oma
kultuuri kaotanud ning nagu muudes
valdkondadeski, püüame olla „teiste“
moodi, kaotades seejuures iseennast.
Tundub, et vaid kohalike väiketootjate loomingus on säilinud tükike
meie kultuurist – linasest ülikonnad ja kleidid, kootud vestid, mantlid, villased kampsunid ja kleidid,
pikad ja soojad sallid – asjad, mida
müüakse enamasti laatadel ning mida
peetakse käsitöökaubaks. Minu unistus on, et just sellistest riietest saab
tuleviku Eestis, kus kogu riigis annavad kodakondsete ees tooni Kodanikud, nö peavoolu mood. Võimalik on
see ainult siis, kui loome Eestis oma
rõivatööstuse, mille eesmärgiks on
toota kvaliteetseid ja klassikalisi rõivaid eelkõige eesti rahvale eestimaisest materjalist, ning lõpetame Lääne
„moe“ tarbimise. Riie peab kestma
aastaid, mitte nagu täna, kus kampsun muutub juba pärast paari nädalast
kandmist topiliseks ja seelikuvooder

läheb paari kuuga auguliseks ka siis,
kui seelik pärineb nö korralikust poest.
Riie peab kandjat kaunistama ja teisi
rõõmustama. Kas teksad kaunistavad
naist? Kas tänapäevane casual look
kaunistab meest? Kas tänaval nähtav
moetuse ja korratuse virr-varr on esteetiline? Minu meelest mitte.
Tahaksin väga näha enda
ümber rohkem ilu ja lugupidamist
üksteise vastu. Ei ole vabandus see,
et ajad on muutunud, riietus on muutunud. Ei, kultuur on ajatu, see sõltub
üksnes kultuurikandja enda kvaliteedist. Muutus lohakuse suunas ei ole
areng, see on allakäik. Olukord on
muudetav, peame ise härjal sarvist
haarama ja soovima kenad ja korrektsed välja näha. Kaunis riietus tõstab
meie enesehinnangut. Olgem päriseestlased!

Elle Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu liige

Kasutusel uued
vekslikupüürid
Tartu Hoiu-laenuühistul on hea meel teatada, et lisaks 5-, 10- ja 50-kupüürisele Eesti vekslile on nüüd
kasutusel ka 1- ja 3-kupüürised vekslid. Kaupmeestel võimaldab see eurode asemel vahetusraha tagasi anda vekslites, samuti võimaldab väiksemate
kupüüride olemasolu tasuda vekslitega ka paarieurose arve eest.

• Matrix Kirjastus OÜ (raamatute kirjastamine ja
müük), www.facebook.com/Matrixkirjastus
• Mrs Waffle Belgia vahvli kohvik (Belgia vahvlid ja
Illy kohv), www.mrswaffle.ee
facebook.com/mrswafflecafe

1 veksel = 0,9 eurot
3 vekslit = 2,7 eurot

• MTÜ Iseseisev Elu (käsitöö ja kunsti müük),
www.iseseisev-elu.ee

Uusi vekslikupüüre on võimalik osta:
• Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu kontorist
(Raekoja plats 20)
• Tartu Hoiu-laenuühistu Tallinna kontorist
(Pärnu mnt 326)

• Paali Talu Aiand (maheköögiviljade kasvatus ja
müük), eve.notberg@gmail.com või 56918178

Viimasel ajal on veksliringlusega liitunud näiteks
järgmised ettevõtted (nimekiri pole lõplik):

• Telegram OÜ (meediaportaal), www.telegram.ee

• Solve et Coagula OÜ (puittoodete tootmine ja
müük), www.secestonia.com

• Wesse Engineering OÜ (täispuidust mööbli tootmine ja köögitehnika müük), www.wesse.ee

• Afotar OÜ (fototehnika remont),
www.afotar.ee
• Alamander OÜ, Zebra Autokool Tartus
(liiklus- ja sõiduõpe), www.autokoolzebra.eu

• VikingGroup OÜ (puidust saunade, suvilate, abihoonete, mööbli jm tegemine),
www.vikinggroup.ee

• AL Puhkus OÜ (saunade rent, majutus),
www.saunapunkt.ee

• Ökotoode OÜ (kodukali),
info@kodukali.ee või 512 4190

• Kelfirius OÜ (tuleetendused),
www.kelfirius.com
• Klaasiprofid OÜ (autoklaaside parandus),
www.klaasiprofid.ee

Kutsume ka teisi kaasliikmeid veksliringlusega
liituma. Ettevõte saab sellest ainult võita, kuna
vekslipartnereid tutvustame pidevalt oma meediakanalites. Veksliringlusega liitumissoovist andke
teada: triin.roos@yhistupank.ee

• Klemet AS (rahvusvaheline transport, rehvivahetus), www.klemet.ee

Kõigi vekslipartnerite kontaktid on üleval siin:
www.yhistupank.ee/veksel

• Kursi Jahiloss OÜ (majutus, konverentside ja pidude
korraldamine), www.kursijahiloss.ee

Kui soovite veksleid osta mõnes linnas, kus ametlikku vekslimüügi punkti veel ei ole, siis andke ka sellest
teada aadressil: triin.roos@yhistupank.ee

• LAAR Visioon OÜ (ettevõtlusnõustamine, projektide juhtimine), www.laar.ee

KOOLITUS
Kodukali. Selline nagu omal
ajal kollases vaadis.
info@kodukali.ee
512 4190

Popsi Köök
Pagari- ja kulinaariatooted
Abja-Paluoja, Pärnu mnt 9/11
(Konsumi kõrval)
58 71 5996

Zebra Autokool Tartus
Liiklus- ja sõiduõpe
5340 4464
www.autokoolzebra.eu
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Telegram soovib sõbralikumat ja mõtlemisele avatud
Eestit

T

elegram.ee on kaks
aastat
tegutsenud
uudisteportaal,
mis
avas uksed 29. jaanuaril 2013. Oleme kahe
aastaga läbinud tohutu „ameerika raudtee“ – esimese
nelja kuuga kogusime päevaseks
keskmiseks lugejate arvuks 20 000
(hittpäeval 39 273) ja Facebooki üle
12 000 fänni. Tänaseks on meie Facebooki fännide arv kasvanud üle 37 000
ja lugejate arvuks oleme olenevalt
päevast mõõtnud 10 000 – 49 200.
Miks Telegram? Meid ümbritsevas ühiskonnas, maailmas ja universumis on kõik pidevas muutumises
ja arengus. Enamusel meist pole õrna
aimugi, kui suure mastaabiga see
kõik tegelikult on. Tihtipeale on li-

gipääs erinevatele infoallikatele aga
piiratud – olgu põhjuseks tehnilised
võimalused, keelebarjäär või lihtsalt
teadmatus otsida infot õigest kohast.
Meie tundsime ise juba ammu puudust eestikeelsest uudisteportaalist,
kust leiaksime mitmekülgsemat infot,
kui suudab pakkuda tavameedia. Nii
sündiski lõpuks Telegram.
Peavoolumeedia püüab
olla poliitiliselt korrektne ning kirjutab tõsisematest ja olulisematest teemadest alles siis, kui see on
vältimatu. Näiteks alles pärast CIA
töötaja Edward Snowdeni paljastust
hakati rääkima inimeste jälgimisest
üle demokraatia normide. Justkui
enne poleks seda toimunud. Peame
väga vajalikuks alternatiivse vaatega
uudistekanali olemasolu, sest siis

on igal lugejal mitmekesisemat infot,
millele tuginedes oma arvamust või
seisukohta kujundada.
Püüame pakkuda midagi
kõigile. Räägime sise- ja välispoliitikast ning majandusest; sukeldume
sügavuti maailmapoliitika telgitagustesse ja kajastame selliseid versioone
uudistest, mida peavoolumeedia
väldib; uurime, kuidas end vaimselt
arendada ja milliseid alternatiive on
kehtivale haridussüsteemile; hoiame
silma peal, mida avastavad teadlased
ja leiutavad „põrunud“ professorid;
pöörame tähelepanu tervishoiule
nii toitumisest, loodusravimitest (ja
nende keemilistest vastetest) kui
ka alternatiivsetest ravimeetoditest
rääkivate artiklite kaudu; vaatleme
UFO-sid ja teisi meie teaduse poolt

mitte seletatavaid nähtuseid; Miks?
Sest me usume vabasse ajakirjandusse, mis kajastab kõike, mis lugejaid huvitab. Meie arvates teised
väljaanded seda ei paku ja tihti ei ole
neil selleks ka vabadust – kasutatakse
kindlaid uudisteagentuure ja ametlikke allikaid või rakendatakse koguni
mingil määral tsensuuri. Meil on aga
kasutuses suur alternatiiv- ja otseallikate võrgustik.
Kirjanik Vittorio Alfieri
sõnul on haritud inimese tunnusmärgiks see, et ta on võimeline mingi teema üle arutlema, ilma et selle tingimata omaks peaks võtma. Millegipärast
arvab nn suur meedia teisiti. Ometigi
on teadlased teinud kindlaks, et me
näeme vähem kui 1% elektromagnetilisest spektrist, ehk siis me ei näe üle

99% sellest, mis tegelikult meie ümber toimuda võib. Ja kui arvestada, et
teadlased ei ole veel ka selle nähtava
hulgas kõike ära tõestada suutnud, on
meie arvates ainult teaduse ja ametlike
allikate heaks kiidetu kirjeldamine liiga kitsas raamistik.
Telegram on siin selleks, et
eestimaalaste mõttemaailma avardada
ja meid kõiki seeläbi avatumaks, julgemaks ja rõõmsamaks muuta.

Mariann Joonas ja
Hando Tõnumaa
Telegrami asutajad

Metsaomaniku tähtsad tähtajad

M

etsa majandamine
nõuab asjatundlikku
suhtumist,
arukat
planeerimist ja palju
tööd. Paljudele küsimustele, mis seoses
metsa majandamisega tekkida võivad, leiab omanik vastuse metsamajandamiskavast. Kui metsaomanik
soovib teha oma metsas uuendus-,
harvendus- või valikraiet ning tema
kinnisasjal on metsa rohkem kui viis
hektarit, tuleb tellida metsa inventeerimine (inventeerimisandmed). Kui
metsaomanik soovib, siis koostatakse
koos metsa inventeerimisega ka metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel suureks abiks. Metsa inventeerimise ja
metsamajandamiskava koostamiseks

saab taotleda toetust, kuid selleks
peab metsaomanik kuuluma metsaühistusse. Täpsemat infot toetuse
tähtaegade kohta saab metsaühistult.
Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on
15.07.2015 ja toetust saab küsida neljale tegevusele:
1) metsakultiveerimismaterjali soetamiseks;
2) maapinna ettevalmistamiseks;
3) metsaistutamistöödeks;
4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.
Igal erametsaomanikul on
õigus metsakonsulendilt saada riigi finantseeritud nõustamist kuni 15 tundi
kalendriaastas. Metsaomanikul tuleb

pöörduda metsaühistusse, kus metsakonsulent leiab metsaomanikule sobivad lahendused. Näiteks aitab tellida
metsamajandamiskava, on abiks toetuste taotlemisel ning metsatööde organiseerimisel.
Metsamaaparandustööde
toetuse taotluste esitamise tähtpäev
on loodetavasti 2015. aasta II poolel.
Toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale
juurdepääsutingimuste ning metsa
majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse taotlemiseks tuleb
metsaomanikul tellida maaparanduse
uuendustööde kava.
Pärandkultuuri säilitamise
ja eksponeerimise toetuse taotlemise
tähtaeg on 30.06.2015.
2015. a. alustatakse loo-
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Peep Põntson
Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ
(info@kemo.ee; www.kemo.ee; tel.
513 2844)

ka korduskoosoleku planeeritava toimumisaja
kohta.
Korduskoosolek on kavandatud
24.04.2015 kell 17.00 Tartu Laulupeomuuseumis aadressil Jaama 14, Tartu.
Põhikirja projektiga saab eelnevalt

Tartu Hoiu-laenuühistu korraldab Ühistule kuuluval Kautlasaare kinnistul
Kose vallas Harjumaal metsaistutamise talgud. Talgud toimuvad 23. mail 2015
(laupäev) algusega kell 11.00. Istutame metsa, pakume talgulistele suppi, seame sihte tulevaseks
ühistööks.
Vajalik on osalejate eelregistreerimine tel. 7 407 132 või info@yhistupank.ee

Toimetus

Kutse
Head Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed!

tutvuda:
www.yhistupank.ee/dokumendid/pohikiri-2015

Olete oodatud osalema Eesti ühistegevuse 113. sünnipäeva tähistamisel 30. aprillil kell 18 Kursi
Jahilossis (Puurmani vald, Jõgevamaa).

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Kavas on kõned, tutvumine Kursi Jahilossiga, õhtusöök, muusika Puhkpilliorkestrilt Tartu ja ühe
olulise dokumendi arutelu.
Osalustasu: 30 eurot, koos kaaslasega kahele 50 eurot
Lisainfo ja peol osalemisest teatamine telefonil 7 406 582 või www.ühistupank.ee/synnipaev

HUUMORIAJAKIRI

Saarepiiga OÜ
Kala müük Tartu vanas
turuhoones kalahallis ja avaturul
5558 7022

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad toetused tulumaksuga
maksustavaks. PRIA peab füüsiliste
isikute toetustelt tulumaksu kinni juba
toetuste väljamaksmisel.
Soovin
metsaomanikele
head tahet omandi majandamisel ja
vajalike tähtaegadega arvestamisel.
Täpsemat informatsiooni ja nõu saab
küsida ka Kesk-Eesti Metsaomanikud
MTÜ-lt.

Tulge Ühistu talgutele!

Tartu Hoiu-laenuühistu
üldkoosolek
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus kutsub
kokku erakorralise üldkoosoleku järgneva päevakorraga:
1) päevakorra ettelugemine ja kinnitamine;
2) osakapitali suurendamine 2 000 000 euroni;
3) põhikirja muutmine;
4) kohal algatatud küsimused.
Vajalik on osalejate eelregistreerimine
tel. 7 407 132 või info@yhistupank.ee
Üldkoosolek toimub 31.03.2015 kell
17.00 Tartu Hoiu-laenuühistu kontoris aadressil
Raekoja plats 20, Tartu. Kuna on vägagi tõenäoline, et esimese koosolekuga ei tule vajalik
kvoorum kokku, edastab juhatus koheselt info

detavasti ka metsanduse valdkonnas
Euroopa Liidu toetuste uue perioodi
taotluste vastuvõttu. Praeguse informatsiooni järgi saab ka sel perioodil taotleda toetust hooldusraiete
ning teiste metsakasvatuslike tööde
tegemiseks (taotlusi planeeritakse
vastu võtta juunis). Natura 2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu võtta
2.–21. maini 2015. a. Toetus annab
võimaluse osaliselt kompenseerida
erametsaomanikule Natura 2000 metsaalade majandamisel saamatajäänud
tulu. Taotluste vastuvõtmise täpsed
tähtajad ja tingimused selguvad alles
siis, kui määrused on kinnitatud.
Olgu ka nimetatud, et 1.
jaanuaril 2015. a. jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis muudab
füüsilistele
isikutele
makstavad

Eestimaine turbakosmeetika –
maskid kehale, näole, juustele
www.turbliss.eu
51 7 7248

Huumoriajakirjas Pilkaja avaldatud
reklaamid Ühistu liikmetele -30%.
http://www.pilkaja.ee/reklaam.html
Reklaam ilmub ka Pilkaja FB lehel
(üle 17 000 sõbra) tasuta.

OTSIN
Portaalis Telegram.ee reklaam
Ühistu liikmele eriti soodsa hinnaga:
15–30 eurot kuu. Portaali külastab
10 000–15 000 lugejat päevas
mariann@telegram.ee

Otsin koostööpartnerit sobiliku
tootmisala läbiviimiseks tootmishoones (800rm, elekter, vesi, kanal,
asfalttee) Võrumaal. 5690 3973,
hanzx@hot.ee

