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Ühistu liikmed
hakkavad
vekseldama

Alates 1. detsembrist 2011. a
laseb Tartu Hoiu-laenuühistu
ringlusesse Eesti vekslid. Tegemist
on
ühistu
maksevahendiga,
millega on võimalik osta kaupu
ja teenuseid ühistu liikmetelt
odavamalt.
Vekslite eesmärgiks on
liikmetevaheliste kaubandussuhete
tugevdamine ja edendamine. Vekslite
majanduslik mõte on taandatav väga
lihtsale kujule: ettevõtja on huvitatud
kliendist, klient aga ettevõtjast,
kes pakub sama kaupa või teenust
konkurentidest odavamalt. Vekslid
võimaldavad suunata ühistu kliendid
ühistu ettevõtjatest liikmete juurde.
Eesmärgi saavutamiseks on vekslitel
majanduslik motivaator – vekslitega
makstes saab liige kaubalt 10%
soodustust.
Sealjuures
kehtib
arveldamisel veksli ja euro suhe üks
ühele, näiteks 5 vekslit on 5 eurot.
kulised
vekslite
kupüürid.
Kujunduse
valmistamisel
on
Miks Eesti veksel?
lähtutud ühistu sümboolikast ja
Tartu Hoiu-laenuühistu üks värvidest. Kesksel kohal kujunduses
eesmärke on elavdada Eestisisest on ühistu logo, millel on kujutatud
majandust. Ka vekslite ringlus ühistu „mehike“ ja temaga seotud
toimub Eestis, Eesti oma ettevõtjate inimesed, mis kokku sümboliseerib
ja Eesti tarbijate vahel. Et sellist inimeste ühendust. Selliselt on kogu
eesmärki ka vekslite kaudu edasi ühistegevuse mõte illustratiivselt
anda ja rõhutada, saigi vekslitele olemas logos ja nüüd ka ühistu
nimeks just Eesti veksel. Veksel on vekslitel. „Lähtusin sellest, millisena
see aga sellepärast, et selline vorm ise ühistut näen, sellepärast tahtsin,
on juriidiliselt kõige sobivam.
et vekslid paistaksid selged, lihtsad
ja usaldusväärsed,“ kommenteeris
Veksel kui kinke- ja sooduskaart
vekslite loomist kujundaja.
Veksel on oma omadustelt
sarnane turul pakutavatele kinke Kuidas tean, et tegemist on ehtsa
– ja sooduskaartidele. Praegusel veksliga?
ajal pakuvad paljud ettevõtted oma
Vekslite loomisel on pankinkekaarte. Tarbija jaoks tähendab dud suurt rõhku ka turvalisusele.
see, et ostes 10-eurose kinkekaardi Eesti vekslid on trükitud formaadis
ja kinkides selle edasi, saab 150 x 70 mm spetsiaalsele puuvillkingisaaja 10 euro eest tarbida kaupa turvapaberile. Vaadates vekslit UVvõi teenust. Ühistu veksel on oma valguses on tuvastatav vesimärk, mis
olemuselt sarnane, kuid nimetatud kujutab ringis asetsevat kolme Tartu
kinkekaardi ostja maksaks 10 euro Hoiu-laenuühistu logo „mehikest“.
asemel 9 eurot, kingisaaja saaks Vastu valgust vaadates on näha
aga kaupa või teenust tarbida turvarõngaid.
Veksli
tagumise
ikka 10 euro eest. Põhimõtteliselt küljel on turvahologramm ning
samamoodi nagu toimib süsteem unikaalne triipkood. Kujundus- ning
sooduskaartide puhul, kuid veksliga turvaelemendina kulgevad nii esikaubeldes on soodustus püsivalt kui tagakülgedel kaarduvad jooned,
10%. Seega on Eesti veksel justkui mis ka lõputult suurendades on
kinke- ja sooduskaart ühes. Lisaks pidevad, mitte ei kulge punktidena
on toodete ja teenuste valik, mille nagu tavapärase trükitehnika puhul.
eest veksliga saab maksta, väga lai, Täpsem veksli ja turvaelementide
kuivõrd ühistu liikmeskonnas on kirjeldus on toodud Tartu Hoiuerinevate valdkondade ettevõtjad.
laenuühistu koduleheküljel.
Vekslite kujundus
Eesti vekslite kujunduse
autor on Tartu Hoiu-laenuühistu
liige Kornelika Egers-Pisuke. Hetkel
hakkavad ringlema 5-, 10- ja 50-ühi-

Veksli kasu
Veksli kasulikkust on kõige lihtsam seletada elulise näite
abil tarbija Mari ja ettevõtja Peedu
kaudu.

Kornelika Egers-Pisuke
Eesti vekslite kujundaja

Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti vekslite ees- ja tagantvaade
Veksli kasu tarbijale. Ühistu liige ga äri ajades 1 euro ulatuses ehk
Mari tuleb vekslite müügipunkti, 10% võrra soodustust. Seega
maksab kassasse 9 eurot ning võimaldab vekslite kasutamine
avaldab soovi osta Eesti veksleid. liikmele kaasliikmete ärides kõrge
Kuna veksleid müüakse 10% püsisoodustuse. Siinkohal on oluline
soodustusega, saab Mari 9 euro märkida, et kui mesi maksab 12
eest 10 vekslit. Mari soovib osta eurot, siis annab Mari Peedule 10
mett, mis maksab 10 eurot ning teeb vekslit ning 2 eurot juurde. Kui mesi
seda ühistu liikme Peedu kaupluses, maksab 8 eurot ja Mari maksaks 10
makstes Peedule 10 vekslit. vekslit, annab Peedu Marile 2 eurot
Arvestades, et 10 veksli eest käis tagasi. Seega ulatuses, mil pooled ei
Mari eelnevalt välja vaid 9 eurot, saa arveldada vekslites, tehakse seda
saab Mari ühistu kaasliikme Peedu- eurodes.

Veksli kasu ettevõtjale. Nüüd
kui Mari on ostnud 10-eurose
meepurgi, on Peedul 10 vekslit.
Peedu võib vahetada selle ühistus
tagasi eurodeks või kasutada seda
arveldamisel kaasliikmetega.
Kui Peedu soovib vekslid
eurodeks vahetada, maksab ühistu
Peedule 10 veksli eest 8,50 eurot.
Veksleid tagasi vahetades, saab
ettevõtja 15% vähem eurosid, kui
on veksleid, kuna 10% allahindlust
tehti liikmele Marile ning 5% läheb
ühistule veksliringlusega kaasnevate
kulude katteks. Kokkuvõttes on
ettevõtja müünud oma kaupu 15%
soodsamalt. Arvestades ettevõtjate
keskmisi marginaale, on 15%
võrdlemisi väike investeering kliendi
saamise nimel. Reklaamikulu kliendi
värbamiseks võib olla aga kordades
suurem. Tõenäoliselt ei oleks Peedu
endale Mari kliendiks saanudki, kui
ta veksleid maksevahendina poleks
aktsepteerinud.

NÄIDE 1

Mari maksab 9 eurot, et osta Eesti veksleid

Mari saab 9 euro eest
10 vekslit (väärtuses 10 eurot)

Mari ostab 10 veksli eest
10 eurot maksva meepurgi

Mari sai meepurgi veksleid kasutades
10% soodsamalt!

NÄIDE 2

Peedul on10 vekslit
ja soovib need eurodeks vahetada.

Peedu saab 10 veksli eest tagasi 15% vähem Peedu tegi Marile allahindlust 10% ning
ehk 8.50 eurot.
vekslite ringluse kulude katteks läks 5%.

Peedu sai endale uue kliendi,
kes tuleb teinekordki tagasi.

NÄIDE 3

Mari on käinud Peedu juures 2 korda mett
ostmas. Nüüd on Peedul juba 20 vekslit.

Peedu otsustab osta 20 veksli eest naisele
pesu, mis maksab 20 eurot.

Nüüd ei kaotanud Peedu 15%, kuna sai pesu
osas soodustuse, mille oli teinud Marile. Veksli
ringluse eest ei tulnud ka maksta! Lisaks sai
Peedu uue kliendi - Mari!

Vekslite ringlus!

Piltlik näide veksliringlusest
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Kui
Peedu
soovib
tarbida teiselt ühistu liikmeks
olevalt ettevõtjalt kaupa või
teenust, saab ta kasutada selleks
meepurkide eest saadud veksleid.
Näiteks
aktsepteerib
veksleid
maksevahendina pesumüüja. Pärast
2 meepurgi müümist on Peedul 20
vekslit ning ta saab osta selle eest
20 eurot maksva pesu oma naisele.
Nüüd on Peedu saanud ise samas
ulatuses soodustust, mis ta enne tegi
Marile ning samas ei ole tal olnud
veksli ümbervahetamise kulu ning
lisaks on Peedu saanud omale veel
uue kliendi – Mari.

Kust saab veksleid soetada?
Hetkel on veksleid võimalik
kasutada loetud kohtades. Kindlasti
on see puudus, kuid see puudus
on paratamatu, arvestades seda, et
iga uut asja tuleb alustada täiesti
algusest. Ka Tartu Hoiu-laenuühistu
oli 2006. aastal pisike 25-liikmega
kooslus, kel kamba peale vaid 11 000
krooni (ca 700 eurot) ja tugev tahe
eluvõitluses läbi lüüa. 5 aastat hiljem,
2011. aasta lõpul oleme jõudsalt
kasvav 300-liikmeline 1,5 miljoni
euro (ca 23 mln krooni) suuruse
bilansimahuga
organisatsioon,
millel on selge eesmärk, väärikad

liikmed, mõistuslik juhtimine ning
professionaalne töötajaskond.
Usume et, selliselt kasvab
ka vekslite kasutus. Ringluse
esimesest päevast, 1. detsembrist
2011, on Eesti veksleid võimalik
soetada Tartu Hoiu-laenuühistu
kontoritest. Veel on veksleid
võimalik osta BonBon Lingerie
esinduskauplustest Tallinnas (Pärnu
mnt 21) ja Tartus (Lõunakeskuses).
Kes saab veksleid osta?
Veksliringluse kiiremaks
käivitamiseks saavad vähemalt
poole aasta jooksul ka mitteliikmeid

veksleid osta. Tulevikus on vekslite
ostmine võimalik üksnes ühistu
liikmetele, kuna vekslite eesmärk on
liikmetevaheliste kaubandussuhete
edendamine. See aga ei ole praktikas
probleemiks, sest ühistu liikmeks
astumine on väga lihtne. Vekslite
eest saab osta kaupu ja teenuseid
ühistu liikmetest ettevõtjatelt, kes
on veksliringlusega liitunud. Kogu
info veksliringluse kohta ühistu
veebilehelt
www.yhistupank.ee/veksel.
Head vekseldamist!

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liige, peajurist

Mis mõtted tekivad, kui ütlen „Õpilasühistu“?
Tänases Ühistulehes käsitleme esimese Eesti Vabariigi
aegse õpetaja Karl Kideri teose
„Vestlusi ühistegevusest“ 19. ja
20. peatükki, mis selgitavad üht
omapärast ühistegevuse vormi –
õpilasühistut ehk õpilaskooperatiivi.
Sellist ühistegevust täna Eestis
ega mujal Euroopa Liidus palju ei
kohta. Kui maailmas toimuvaid
protsesse objektiivselt hinnata,
pole selles faktis tegelikult midagi
imekspandavat.
Tänane noorte ühistegevus
on
pigem
koondatud
organisatsioonide
alla,
mida
nimetatakse õpilasomavalitsused ja
nende liidud, noorte liidud, vahetus-

õpilaste- ja üliõpilaste programmid,
noortekeskused, üliõpilasesindused,
noorteparlamendid, integratsioonija võrdõiguslikkuse seltsingud,
õpilasfirmad,
noortekogud
jne
jne. Nimetatud asutuste sisuks on
peamiselt nende täiskasvanud „õdede
ja vendade“ – parlamentide, parteide,
ametiühingute,
esindusliitude,
MTÜ-de jne – tegevuse matkimine.
Ka õpilaskooperatiivid ja –ühistud
endisaegses
Eestis
matkisid
täiskasvanute ühistuid ning seltse.
Eestit on kodanikuühiskonnaks
nimetatud nii täna kui toona ja ka
vahepealses nõukogude riigis. Eks
see ole ju defineerimise küsimus ja las
igaüks mõtestab kodanikuühiskon-

na ja selle juurde kuuluvate
organisatsioonide mõistet lähtuvalt
talle teadaolevast infost ning
tõekspidamistest.
Käesolevaga toon teieni aga Karl Kideri mõtteid
õpilaskooperatiividest.
Selguse mõttes teen seda veidi
tänapäevastatud sõnastuses, et asja
sisu ei läheks kaduma. Hea lugeja
saab siis ise otsustada, milles seisneb
praeguste ja toonaste noorteühingute
vahe, kes on kasusaajateks, milles
väljendub konkreetse noorteühingu
vormi loodav „toode“ ning kas ja
milline kodanikuühiskonna vorm
väärib edasiarendamist.
Erilist tähelepanu soovin

Nüüd
aga,
jälgigem
juhtida leheküljel 3 toodud toonase
õpilase Hilda Tamme mõtetele diskussiooni!
ühistegevusest ning riigikodaniku
rollist ja vastutusest. Sellega
esitan väljakutse lastevanematele,
õpetajatele ning koolide huvijuhtidele – võtke järgmise lastevanemate koosoleku päevakorda
järgnevate küsimuste selgitamine:
Mis kasu võiks meil olla sellest, kui
asutame oma koolis õpilasühistu?
Millistes valdkondades saaks meie
õpilasühistu tegutseda? Kuidas
mahutada see mõistlikult õppekava
raamesse? Mõistlike plaanide korral
rakendan ka oma nõu ja jõu nende Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
elluviimise toetamisele.
esimees, teadusmagister

Õpetaja diskussioon õpilastega õpilasühistu teemal
Õpilased: Kui otsustame
luua ettevõtte või ühistu, on
esimeseks küsimuseks, kust saame
asutamiseks tegevuskapitali, mille
eest ostame kaubad ja katame
esialgsed kulud?
Õpetaja: Esialgne tegevuskapital koguneb osamaksudest.
Õpilased: Kui suur peaks
olema osamaks, see tuleb meil
enestel otsustada, seda põhikiri ei
ütle?
Õpetaja: Meie õpilaskooperatiivides on osamaks väga
mitmesugune. Mõnedes on ainult
10 senti, teistes 1 kroon. Tuleb ette
igasuguseid osamaksu suurusi nende
kahe arvu vahepiirides — 25 s., 50 s.
jne.
Peame
loomulikuks
osamaksuks määrata vähemalt 50
senti või 1 kroon. Hoolekogus või
vanematekogus tuleb kooperatiivi
mõte võtta selgitamisele, siis ei tule
vastuseismisi ega arusaamatusi. On
kasutatud niisuguseid mooduseid,
et hiljem, kui on kogunenud
ülejääkidest küllaldane kapital
tegevuseks, makstakse osamaks
tagasi. Teine moodus on — vanem
maksab koolitarvete ostuks teatud
summa ette. Selle summa arvel
hakkab laps kohe saama tarbeid.
On makstud summa ära kasutatud,
makstakse uus summa jne. See
sünnib, kuni ülejääkidest ehk
jooksvast kasumist jällegi on
kogunenud tarvilik tegevuskapital.
Kolmas moodus on — õpetaja annab
esialgse tegevuskapitali laenuks,
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kuni ta ühistu jooksvast tegevusest
tekkivatest ülejääkidest saab selle
tagasi.
Soovitakse
siiski
asja
korraldata nii, et osamaks oleks
makstud õpilaste poolt, nagu seda
nõuab põhikiri. Õpilane peab õppima
hindama osamaksu ja osakapitali
tähtsust, mitte neist kuidagi lohinal
ja hooletult mööda pääsema. Samuti
on lugu ka teiste kapitalidega. Ärgem
unustagem, et õpilaskooperatiiv
– see on riik/ühistu miniatuuris.
Tähtsam kui otsene majanduslik
kasu on õpilasühistu kasvatuslik külg
ja õpilaste varustamine praktiliste
kogemustega. Kooperatiivi asutamine jääb siit peale omaette tööks,
mis hargneb järk-järgult. Kui ühistu
asutatud, jätkub praktika jooksva
tegevuse korraldamisega.
Lähme nüüd tagasi oma
ülejäägi ja kokkuhoiu juurde.
Oletame, et meil kooperatiiv juba
töötab ja kauplemine on käimas.
Igapäev teeme sealt oma vajalikud
ostud koolitarveteks. Iga ost annab
meile väikese osakese kokkuhoidu,
mis jääb kooperatiivi kassasse, kuni
kevadeks kasvab ilusaks summaks.
Kuidas siis kasutame lõpuks seda
ülejääki?
Õpilased: Ülejäägiga talitame nii, nagu põhikiri käsib.
Õpetaja: Tõsi küll, põhikirja järgi jätame 20% kasumist
tagavaraks, kuni see kasvab
tegevuskapitali suuruseks. Siis ei
tarvitse me enam jätta tagavaraks.
Aga mis teeme 80%-ga?

Õpilased: Sellest võib osa
liikmete vahel ära jagada, osa jääb
õpilaste ühisalgatuste toetamiseks.
Õpetaja: Suurte ühisettevõtete põhikirjad lubavad liikmetele
ülejäägist maksta mitte üle 8%
osamaksu pealt. Kui meie osamaks
on 1 kroon, siis saaksime paremal
juhul selle pealt ülejäägist 8 senti.
Seda võime meiegi teha, kui
ülejääk lubab ja kui üldkoosolek
seda nii otsustab. Seda nimetatakse
jaotatavaks kasumiks. Peale selle
näeb põhikiri ette ostupreemia. Kes
on kuulnud, mis asi on ostupreemia
ehk — nagu teda veel nimetatakse
— ostuboonus?
Õpilased:
Ostupreemia
on väljamaks liikmetele, samuti
kasumist ehk ülejäägist vastavalt
ostusummadele.
Õpetaja: Seletame seda
kohe arvudes. Oletame, et meie
kasum on 20 krooni. Sellest läks
reservi tagavaraks 20%, s.o. — 4
krooni. Järel on 16 krooni. Meil
on sada liiget, igaühe osamaks 1
kroon, kokku osakapital 100 krooni.
Jaotatavaks kasumiks 8% osamaksu
summast = 8 krooni. Veel on järel
8 krooni. Selle võib üldkoosolek
määrata nüüd ostuboonuseks. Kõik
liikmed kokku on ostnud kaupa 200
kr. eest. Jagamata ülejääki oli meil
veel 8 krooni. Sellest jätkub nüüd
ostusumma iga ühe krooni peale
4 senti ehk — 4% ostusummast.
Oletame, et üldkoosolek otsustas
kõik 8 kr. ostupreemiaks välja
maksta. Kes on ostnud 2 krooni eest

kaupa, see saab 2 x 4 senti = 8 senti.
Kes on ostnud 3 krooni eest, — saab
3 x 4 senti = 12 senti. 5 krooni eest
ostja saab juba 20 senti jne. Mida
suurema summa eest keegi on
ostnud kaupa, seda enam ta saab raha
ostupreemia näol. See tähendabki
— vastavalt ostusummale. Mida
suurem ost, seda suurem preemia.
Vaatame nüüd, kui palju
saab meie arvestuse kohaselt liige
kasu selle eest, et ta on oma ostud
teinud oma kooperatiivist, kui ta on

maksnud 1 kr. osamaksu ja ostnud
10 krooni eest kaupa. Ta saab 8
senti jaotatava kasumina ja 40 senti
ostuboonust, kokku 48 senti.
See ongi tema kokkuhoid.
Peale selle on ta osanik ka selles 4
kroonis, mis jäi tagavaraks reservi.
Ta on võinud oma soove avaldada
üldkoosolekul kauplusse ostetava
kauba sortimendi ja kvaliteedi kohta
ja kaasa rääkida kaupluse üldises
juhtimises. Ta on kaupluse osanik,
peremees, kes osa saab kaupluse

Lühike tagasivaade tema elule:
1907-11 pidas õpetaja ametit
1911-12 viibis Kaukaasias ja
Krimmis Eesti asundustes
1911-12 töötas Põltsamaa ja Viljandi
kihelkonnakoolides ning peale
seda kaks aastat “Tartu Päevalehe”
toimetuses
1915-17 oli mobiliseerituna Vene
sõjaväes
1917.aastal valiti Eesti sõjaväelaste
ülemkomiteesse
1918.a. oli tööl “Eesti sõjamehe”
ja
“Päevalehe”
toimetustes,
samal
aastal
vangistasid
ta Saksa
Karl Kider
okupatsioonivõimud
1919-20
toimetas
Kuressaares
Karl Kider, varjunimega ajalehti “Saarlane” ja “Meie maa”
Redik Soar, sündis Saaremaal aastal ning Võrus “Võrumaad”; Tallinnas
1882 Valjala vallas Kiriku külas “Ühistegelisi uudiseid”
vabadiku pojana. Õppis Valjala
Kihelkonnakoolis, Kuressaare linna- Aastatel 1923-44 oli Kodasoo
koolis, pedagoogilistel kursustel algkooli õpetaja Harjumaal. Karl
Valgas ja hiljem ka Haapsalus ning Kider suri 27. märtsil 1946 Kodasool,
töötas Oru ministeeriumikoolis.
maetud Kuusalu kalmistule.

Ühistuleht
oleksimegi nii kaugel, et ise „teeme” ta oma tarbed ostab.
plokke jne. Omatööstuse alalt autoril on kahjuks olnud juhuseid
Õpilased: Kuid palju on lastakse müügile järjest uusi veenduda, et mitmed sellistest
Oleme siis ka tõesti endile raamatuid.
Õpetaja: Me oleme seni meie kodumaal neid õpilasi ja koole, artikleid. See annab kooperatiividele noortest ühistegelikkudest ärimeeskorralikud
peremehed,
ärgem
pakkuda
kaupa test
asetavad
kaubapakkujale
raisakem ega jagagem kõike kasumit teeninud koolivälise kaupmehe kes on aru saanud ühistegevuse võimaluse
ja
asutanud
endale odavamini.
ettevaatamatu küsimuse: „Palju
ära, ärgem määrakem kasumit huve, tegutsenud erakaupmehe kasust
Arvestades lisaks veel maksate, kui teilt kauba võtan?“ See
jaotamisele ega ka ostuboonust, hüvanguks. Õpilasühistu saab oma kooperatiivi?				
Õpetaja: Meil oli 1934. seesuguseid asjaolusid, et meie ei vaja enam kommentaare. Hoiatab
vaid jätame selle kooperatiivi ehk liikmetele osta hulgi aga täpselt
oma
rõhuvas aga: „Hooldajad olgu valvel,
ühistu kasutada. Meie ühistu oleks sellist kaupa, mida liikmed vajavad a. sügiseks 90 õpilaskooperatiivi. õpetajaskond
korraga tervikuna 20 kr. rikkam. ning määrata sellele õiglane Tähendab — noorte ühistegelaste enamuses suhtub väga heatahtlikult mitmekordse hoolega valvel!“
Õpilased:
Milline
on
Meie igaühe raha seisab ühistus müügihind. Konkurentsi tingimustes pere on meil juba õige arvukas. Ja see ühistegevusse, järelikult ka ühisikka meie oma nimel, ainult ta ei ei saa erakaupmees nüüd ka müüa pere kasvab kiiresti. Seesugune hulk tegelikku kasvatusse, et õppekavades õpilaskooperatiivide ajalugu?
Õpetaja: Meie õpilasole meie isiklikus rahakotis, vaid halvemat või kallimat kaupa kui vajab juba oma keskset korraldust viimasel ajal hakatakse rohkem
ühises kassas. Hoiame kokku tänavu ühistu. Aga vahe jääb isegi siis, kui ja ühist juhtimist. Suurtel on ju igal ruumi andma ühistegevusele, et kooperatiivide ajalugu ei ole vana.
asutamine Esimene õpilaskooperatiiv, mida
20 kr., ka tuleval aastal, aastaaastalt nii erakaupmees kui ühistu pakuvad liigil oma keskorganisatsioonid. õpilaskooperatiivide
Ons keegi kuulnud midagi ka leiab lastevanemate poolt kas meil teatakse, tekkis Amblas 1909.
kasvatame seda kokkuhoidu, kuni ta sama kvaliteedi ja sama hinnaga
kaupa. Nimelt tekib ärikasum. Kuhu õpilaskooperatiivide
keskkorras- toetavat või vaikivat nõusolekut, a. tolleaegses haridusseltsi kõrgemas
lõpuks on ilmatu suur summa.
tisest?
et õpilased ise ühistegevuse suhtes algkoolis koolijuhataja J. Rüüsi
Õpilased: Aga kui suureks paneb selle erakaupmees?
algatusel, kes praegu
me ta siis kasvatame, mis
juhatab meie esimest
me sellega siis ükskord
Milleks koondume õpilaskooperatiivide ümber
rahvaülikooli Kundas ja
lõpuks ikka teeme?
on tuntud sooja südamega
Õpetaja: Täiesti
ühistegelasena. Juba tol
õige
küsimus!
Meie
Elu on täis unistusi ja sihte, üksik inimene on siiski võimetu saavutama kõike, mida ta leiab vajalikuks, et teha oma elu meeldivaks ja
ajal võis nimetatud kool
võime ju, nagu meie
armsaks. Ühisjõuga aga saavutame kõike seda, mis võimatu üksikul, sest „ühenduses on jõud!”
suurel määral täiendada
põhikiri ütleb, kasutada
kooperatiivi
kasumite
selle ühiseks otstarbeks:
Praegusaja võimsaim massiline, suurim ideeline ja majanduslike ühisjõudude liikumine on ühistegevus. Väikemajapidamistega rahvas
arvel oma spordi- ja
korraldada ekskursioone,
ja riik, nagu seda on Eesti, ei saa olla võistlusvõimeline maailmaturul ja suures majanduslikus võitluses, kui tal puudub ühistegelik
õppevahendite
kehva
muretseda sporditarbeid,
tagavara.
aidata oma kehvemaid
majandus. Oma põhimõtete teostamiseks, oma aate kandjaiks ja tegelikeks töömeesteks vajab ühistegevus laitmatuid tööjõude, kes
Esimene
õpilaskaasõpilasi
jne.
Aga
tunneksid
endid
kodus
igal
võistlussammul.
Selliseid
töökaaslasi,
tööjõude,
peab
andma
rahvale
õppiv
noorsugu.
Ent
iga
aadet
tuleb
kooperatiiv
üldse
suured ühingud panevad
teatakse tekkinud olevat
selle raha looma uusi
inimestele juba lapsepõlvest külge kasvatada. Sellepärast tuleb ka ühistegevusega lapsi juba maast-madalast tutvustada. Sellega peaksid
Pariisis juba 50 aasta
väärtusi — ehitavad ise
algust tegema kodud, seda enam aga koolid.
eest.
Prantsusmaal
vabrikuid, umbes nii
levisid
need
noorte
nagu meie õpilasühistuna
Käsikäes ühistegevusega on levinud ka õpilaskooperatiivide võrk. Õpilaskond koondub õpilaste kooperatiivide ümber, mitte üksnes
ettevõtted õige kiiresti,
teeksime endale lõ-puks
majandusliku kasu pärast, vaid et omandada muude teadmiste kõrval ka vajaliku hulga teadmisi ühistegevusest, et koolist lahkudes noorsool
nii et praegu teatakse
näiteks vabriku pastakate
oleks
võtta
ellu
kaasa
vähemalt
minimaalne
pagas
nii
teoreetilisi
kui
ka
praktilisi
teadmisi
ühingute
juhtimiseks,
et
mitte
seisma
jääda
neid seal olevat tervelt
või vihikute tootmiseks.
8000 kokku 2 miljoni
Tarbijad loovad selle
elus ühistegevuse ja majandusliku elu korraldamise kui mõistatuse ees, vaid et noored vähemalt oleksid need õnnelikud, kes oskavad
üksikliikmega. Kuid ka
kokkuhoiu varal ise oma
orienteeruda igasuguseis olukordades.
teistes maades — Venes,
tööstuse,
et
pakkuda
Poolas, Lätis, Itaalias, on
iseendale läbi ühistöö
Ei ole kahtlust, et suur osa noori astub ellu eeldusega, nagu kutsuksid ja ootaksid neid elus vaid mugavused. Loodetakse, et
õpilaskooperatiivide levik
järjest parema kvaliteediga
astudes
ellu,
astutakse
kaetud
laua
taha.
Sattudes
sääraste
eeldustega
elukeerisesse
ning
pettudes,
kaotab
elu
üldse
väärtuse.
Tutvudes
olnud võrdlemisi kiire.
tooteid.
Meil on õpilasÕpilased: Meil
aga juba kooliajal ühistegevusega, mis õpetab: ära oota ja ära palu kelleltki, vaid looda omaabile, loo ja teotse ise, enne ohverda, rikasta
kooperatiivide
tegevus
on siin juhus meelde
elu, siis nõua, organiseeri, ehita ja leia selles töös elumõte ja töörõõm, astutakse täie tahtejõuga võitlusse. Koondudes õpilaskooperatiivide
suuremat hoogu hakatuletada, et meie vanematel
nud võtma kolmel-neljal
seisab igal sügisel ees
ümber täis indu ja noorusvaimustust, omandatakse elujulget usku piiramata jõusse.
viimasel aastal ja kasvanud
suur mure — lapsed
Kooperatiiv — see on demokraatliku põhimõtte järgi ehitatud omavalitsuslik üksus miniatuuris. Kooperatiivi juhtimine ja tegevus
sedavõrd, et kesktoimkond
tuleb kooli saata! Ega see
1933. a. 29. dets. võis ära
pole niisama, et — saada
nõuab tugevat distsipliinitunnet, täpsust ja vastutustunnet, mille järgi tuntakse vajadust ka igapäevases elus ja mis peavad juurduma
pidada Tallinnas Ühisuksest välja ja las läheb.
õpilasisse.
tegevuskooli
ruumes
Raamatud ja koolitarbed
õ
p
i
l
a
s
k
o
o
p
e
r
a
t
i
ivide
nõuavad palju raha, eriti
Nii annab siis õpilaskooperatiiv praktilisi kogemusi, mis vajalikud igale demokraatliku ja arenenud ühistegevusega riigi kodanikule.
esindajate päeva, millest
raamatud, sest neid läheb
Seepärast peaksid õpilased koonduma õpilaskooperatiivide ümber, et omandada demokraatliku riigikodaniku kasvatust, eneseohverdamist ja
osa võttis üle 70 õpilase
palju tarvis ja nad on väga
alg- ja keskkoolidest üle
kallid.
Väikesearvulise
distsipliini.
riigi. Siin võisid noored
rahva kirjandus on kallis.
Spencer ütleb: „Ühistegevus areneb ainult vastavalt ühistegelaste vaimsetele ja kõlblatele omadustele.” Nii võime vaadata
otsekohe oma kõrvaga
Pealegi
astusid
meie
kuulda palju häid soove
kirjastajad, s.o. raamatute
ka ühistegevusele kui heale kasvatuslikule vahendile. Õpilased — noored — on vastuvõtlikud igale uuele ideele ja algatusele ja olles
ühistegelikuks
tööks
trükkijad ja väljaandjad,
ise aktiivsed tegelased oma ühistegelikus algatuses, aitavad nad kanda ka kodudesse kõiki neid põhimõtteid, mis sisaldab ühistegevus.
Haridusministeeriumi
paari aasta eest kartelli,
esindajalt,
kasvatussee tähendab — nad tegid
Seepärast oleks soovida, et ühistegevusele kui kasvatuslikule vahendile tuleks anda rohkem tähelepanu koolis, kui see on sündinud senini.
teadlasilt ja vanemailt
omavahelise
lepingu,
Isetegevus koolikooperatiivis äratab varakult enesealgatust ja seda küpsemalt tullakse koolist, mõistes korraldada oma elu, teenida maad
tuntud ühistegelasilt.
et keegi ei tohi müüa
Kuid ka noored
raamatuid
odavamini
ja rahvast. Leidku õpilaskooperatiivid sooja vastuvõttu koolides, nii õpilaste kui õpetajate hulgas.
ise olid ilmunud sellele
kui ühiselt kokkulepitud
Õpilased: Ta võtab selle
Õpilased: Tallinnas Eesti muutuvad järjest aktiivsemaks, päevale tegelikkude töölistena.
hinnaga ja keegi ei tohi teha ka
Ühistegelise Liidu juures asub tuleb ühistegelikule kasvatustööle Oli saadetud terve rida kirjatöid
suuremat hinnaalandust. Sellepärast endale müümise eest.
Õpetaja: Õigus! Kui kaks õpilaskooperatiivide kesktoimkond. koolides anda pidurdamatu vaba ühistegevuse teemal, milledest
astusid pealinnas mitmed õpetajad
Õpetaja: Õigus! Õpilas- tee õiglase, hoolika ja heatahtliku paremad auhinnati. Paljudel oli
ja ühistegelased Eesti Ühistegelise või kolm ärimeest teevad endile
kesktoimkonna juhatuse all.
pakkuda ka vanadele ühistegelastele
Liidu algatusel kokku ja asutasid aktsiaseltsi, siis jagavad nad kasumit kooperatiivide
kuuluvad
kogenud
Pean ühistegeliku kasvatuse ettekandeid refe-raatidena, milledest
oma
kirjastusühingu
nimega üksnes omavahel. Tarbija, kes aitas juhatusse
,,Kooperatiiv”. See seadis oma ärimeestel ülejääki koguda, ei saa ühistegelased ja kasvatusteadlased kui ka kasvatustöö huvides üldse selgus noorte eneste ind ja suhtumine
peamiseks eesmärgiks — kirjastada aga midagi. Ärimees, kui talle on koolipõllult. Kesktoimkond on vajalikuks pedagoogide tähelepanu ühistegevuse sihtidesse.
Eriti huvitav on meil
kooliraamatuid ja välja anda laste kogunud kasumina palju raha, teeb õpilaskooperatiivide vaimne kesk- juhtida võimalikule väärnähtele
ja noorsoo huvi kohast kirjandust, vabriku, aga ka selle kasumid ja koht, kuid töötab kooperatiivide õpilaskooperatiivide elus: paljud selles mõttes tutvuda õpilase Hilda
püüdes seda teha soodsamate ülejäägid jäävad ikkagi temale. Nii ta majanduslikkudes huvides käsi- õpilaskooperatiivide tegelased — Tamme peetud referaadiga. Ruumi
Eesti
Tarvitajateühisuste ärijuhid ja juhatuse liikmed, eriti kokkuhoiu mõttes avaldame siin
hindadega. See ühistegelik kirjastus- lähebki rikkaks — neist kasumitest, käes
ühing ongi juba kirjastanud mitmed mis ostjad talle lihtsameelselt Keskühisuse (ETK) koolitarvete keskkoolides, toimetavad kauba sellest mahlakast referaadist ainult
osakonnaga. Viimasel on peale sisseoste iseseisvalt, omapead ilma surutud kokkuvõtte.
huvitavad
raamatud.
Poleks aitavad koguda.
Iga tarbija, kui ta teadlik on rikkaliku koolitarvete lao ka hooldaja kontrollita ja juhatuseta.
midagi iseäralikku, kui meie
õpilaskooperatiiv näiteks astuks oma huvidest ja kasudest, peab ka koolitarvete omatööstus, kus toode- Nad käivad ärist ärisse, valivad,
seda kindlasti teadma, miks ja kust
takse tinti, vihikuid, paberi liimi,
kauplevad ja tingivad. Nende ridade
selle kirjastusühingu liikmeks. Siis
tulust.
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Wesse Furniture – looduslik ja kodumaine
Palk on olnud traditsiooniline ehitusmaterjal, mida on
kasutatud nii kodu, kui ka sinna
juurde kuuluvate esemete loomisel.
Algselt kasutati naturaalset palki
olude sunnil, kuna töödeldud puit
ei olnud igaühele taskukohane või
ei olnud seda lihtsalt tehniliselt
võimalik toota. Sellest ajast saati
on palgist tooted olnud kodu
näo kujundajaks, olgu see siis
palkmööbli või palgist valmistatud
detailide kujul.
Puit on mööbli ja sisustuselementide valmistamise põhiline
tooraine. Enamasti on puit enne
lõpptarbijani jõudmist läbinud
mitmeid töötlusetappe ja seetõttu
sageli kaotanud suure osa oma
algvälimusest ja omapärast. Püüdes
säilitada neid väärtusi, mida loodus
ja naturaalne puit meile pakub,
disainib ja toodab Wesse Furniture
mööblit naturaalsest ümarpalgist.
Meie eesmärgiks on luua
midagi väärtuslikku, mis oleks
samaaegselt kõigile kättesaadav,
hubane ja vastupidav. Kõiki nõudmisi
arvestades oleme otsustanud luua
naturaalsest puitmaterjalist toodete
seeria, millega oleks võimalik
sisustada igat kaasaegset interjööri
või hubast kodu.
Puitmööbli disainimine ja tootmine
Kõikidel tootmisetappidel,
alates projekteerimisest ja lõpetades
tooraine valiku ning toote lõplikul
valmimisel, on püüdlikult järgitud
looduse maksimaalset säilitamist.
Mööbli
ja
sisustuselementide
tootmisel ning viimistlemisel on
enamasti toetatud Eesti tootjatele ja

Wesse Furniture´i tootenäidis
kohalikule kvaliteetsele toorainele. des.
Looduslike
materjalidega
Omapärase ja unikaalse disaini dekoreeritud mööbliesemed ei
kinnituseks ning ühtlasi ka kaitseks paiska ruumiõhku ebameeldivalt
on meile väljastatud disainilahenduse lõhnavaid ning tervisele kahjulikke
registreerimistunnistused, mis keh- ühendeid. Meie eesmärgiks on
tivad kogu Euroopa Ühenduse tagada meie klientide elukeskkonna
territooriumil.
sisekliima säilitamine võimalikult
Meie disainitud tooted puhta ja looduslähedasena.
valmivad käsitööna männipuidust,
igale tootele läheneb meister kui Wesse Furniture´i kandvad ideed
individuaalsele projektile, püüdes ja sihid
võimalikult säästa puidu algupära
Wesse Furniture’i kandev
ja loodusliku väljaidee on luua
„Palkmööbel on ajatu,
nägemist, säilitades
oma
mööbliga
seejuures ka mööb- see toob esile Sinu kodu kliendi
kodule
lihtsuse selle kõige
lilt oodatavat praktilisaväärtust.
lisust. Massiivpuidu
Meie
slogan
olulisemas tähenduses
kasutamine
annab
- kodu peab olema soe, „Wooden Formeie
toodetele mõnus ja isikupärane.“
tune“ just sellele
pika eluea ka kõige
viitabki. Mööbel
nõudlikuma kliendi kodus.
pole
üksnes
tarbeese,
vaid
Oma toodete viimistlemisel midagi, mis väärib põlvest-põlve
kasutame ainult 100% looduslikke pärandamist ja hoidmist. Sealjuures
õlisid ja vahasid, mis on eriti oluline looduslähedaselt toodetud mööbel
just hoone sisekliimat silmas pidamitte üksnes ei hoia meie endi

kodust keskkonda puhtamana, vaid
on leebem ka meid ümbritseva
looduse suhtes.
Igal meie tooteportfelli
kuuluval tootel on kliendile mingi
lugu rääkida. Kõik tooted on
sõna otseses mõttes kordumatud,
kuna kõik puud metsas on veidi
isemoodi. Uute toodete juures
on oluline luua seos mineviku ja
tänapäeva vahel – see on ajalooliste
esemete taasloomine neile mingi
lisafunktsionaalsuse andmise kaudu. Näiteks oleme mööbli juures
kasutanud käepidemena linast köit.
Lisaks täiustame võimaluste piires
ka toodete kasutamismugavust.
Wesse Furniture pikaajaliseks turunduslikuks eesmärgiks
on kujundada ettevõttest organisatsioon, mis on laialdaselt
tuntud Eestis kui ka planeeritavates
ekspordi sihtriikides nii selle poolest,
et tegeleme 100% loodusliku
täispuidust mööbli tootmisega, kui
ka klientide nõustamisega puidu
kasutamisel ning loodussäästvate
küsimuste lahendamisel.
Ettevõtte
lühituleviku
turunduslikuks
eesmärgiks
on
saavutada kahe aastaga brändi
tuntus Eesti tarbijate seas ja kindel
turupositsioon Eesti turgudel. Samuti
on eesmärgiks alustada laienemist
välisturgudele koostöös sealsete
edasimüüjate ja Eesti palkmaja- ja
mööblitootjatega.
Tulevikuplaanid
Selleks, et tagada ettevõtte
edu, on Wesse Furniture jaoks väga
oluline välisturgudele siirdumine.
Potentsiaalseteks sihtriikideks on
Skandinaaviamaad, Lääne-Euroopa
(keskendudes Saksamaale ja Prant-

susmaale) ning Venemaa. Pikemas
perspektiivis on soov jõuda
ka Lõuna-Korea ning Jaapani
turgudele, kus nõudlus täispuidust
toodete vastu on suur ning suurema
ostujõuga kliente rohkem. KaugIda maadesse laienemine saab
toimuda koos teiste kodumaiste
täispuitmööbli
ja
palkmajade
tootjatega. Koduturul tegutsedes
saame testida oma toodete edukust
ning erinevaid turundusstrateegiad
eesmärkide saavutamisel. Saadud
tulemuste põhjal saame aga täiustada
või korrigeerida olemasolevaid
strateegiaid ning taktikaid, vajaduse
korral välja töötada uusi.
Oma silm on kuningas –
külastage meie kodulehekülge
www.wesse.ee!

Margus Valge
Loginterior OÜ juhatuse liige,
teadusmagister

Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi delegatsioon käis Rahvusvahelise Ühistegevuse Alliansi (ICA) globaalsel teaduskonverentsil

Jaan Leetsar, Anne Põder ja Jüri Krusealle konverentsil
Helsingi Ülikool korral- koolidest, eesotsas ICA juhtidega).
das
koostöös
Rahvusvahelise Akadeemilisest
Ühistegevuse
Ühistegevuse Alliansiga Soomes, Seltsist osalesime konverentsil
Mikkelis 24. – 27. augustil kolmekesi – Jüri Krusealle, Anne
globaalse teaduskonverentsi „Uued Põder ja allakirjutanu, kes oli
väljakutsed ühistutele“. Konverents ka konverentsi teadusnõukogu
oli omalaadseks 2012. aasta liige. Meil õnnestus läbi Soome
stardiürituseks. ÜRO poolt kuulutati kontaktide esitada kaks kollektiivselt
2012. aasta ühistegevuse aastaks koostatud
ettekannet,
millede
ja kogu maailmas korraldatakse kokkuvõtted trükiti ka konverentsi
sel puhul väga palju ühistegevust kokkuvõtete kogumikus. Lähemal
propageerivaid üritusi.
ajal avaldatakse need artiklid ka
Konverents oli vägagi spetsiaalsetes ICA konverentsi
esinduslik. Sellest võtsid osa 37 väljaannetes.
riigi ühistegevusala teadlased ja
Soome Vabariigi presidendi
praktikud (enamasti professorid ja Tarja Haloneni tervitusest konteadlased maailma mainekatest üli- verentsile saime teada, et Soome

tuletab ühistegevust meelde kui
ühte omariikluse tekke alust. Kui
1939 aastal oli Eesti ühistegevuse
arengus Euroopas liidrite hulgas,
siis praegu on selleks tõusnud
Soome. Eriti oluliseks peetakse
ühispanganduse, ühiskindlustuse,
põllumajandusliku
ühistegevuse
(ühismeiereid,
ühistapamajad,
lihatööstused,
metsandus
jt),
samuti tarbijate ühistute ja areneva
sotsiaalse ühistegevuse rolli, mis on
hõivanud suurema osa ärisektorist ja
majandusturgudest. Kuna ühistute
liikmeid on Soomes väga palju (ca
2 miljonit), siis ei nähta ühistute
domineerimises kapitaliühingute üle
mingit probleemi – pigem vastupidi:
Soome kodanik on Soomes oma
majanduse peremees-omanik.
Itaalia viimaste aastate
majanduslangusest
tulenevad
kogemused on professor Carlo
Borza arvates viinud järeldustele,
et
ühiskond
peab
tervikuna
muutuma ja kapitalismi asemel
omaks
võtma
uue
sotsiaalmajandusliku
ühiskonnamudeli,
mis baseerub kooperatsioonil, kuna
tsiviilühiskond on turu- ja avalike
teenuste integratsioon. Seepärast
tuleks
riigiettevõtted
erastada
kooperatiividele ja tagada niiviisi
nende tegevuse üle ka kodanike
kontroll. Kohustuslik kindlustus tu-

leks samuti üle anda klientide
kooperatiividele.
Itaalias
on
viimasel ajal jõudsalt arenenud
ka
mitmesugused
sotsiaalse
suunitlusega
ühistud.
Soome
ühistegevuse grand old man Tapani
Köppä leidis, et ühistulise ettevõtluse
taga tuleks näha ka uut humanismi
tõusu – kooperatiivid peavad looma
parema Maailma.
Jätkuvalt toonitati ICA
liidrite poolt (ICA president Pauline
Green ja peadirektor Charles
Gould) vajadust arendada teadmisi
ühistegevusest ühiskonnas, toonitati
fakti, et ühistupangad on Maailma
kriisis paremini toime tulnud kui
kapitalipangad, oluliseks peeti
liikmekoolitust ja ühistegevuse
õpetamise kohustuslikkust üldhariduskoolides.
Kanada
ülemaailmse
tuntusega professor Ian McPerson
toonitas vajadust välja töötada
moodsad ühistegevuse põhimõtted ja
nende alusel ka koolitusprogrammid.
Tema arvates peavad ühistud tegema
koostööd valitsustega, kuid jääma
seejuures suhteliselt iseseisvaks
ja apoliitiliseks. Tema arvates ei
pea majandus toimima kapitalismi
reeglite järgi. Kapitalism olevat
praegu oma suurimas kriisis ning
majandus- ja ühiskonnakriise on
kõige parem lahendada ühistegevuse

vahendusel ning kodanikeühenduste
kaasabil. Seepärast tuleks muuta ka
majandusteooriaid ja täiendada ka
ühistuteooriat.
Mida meie saime? Saime
kindla veendumuse, et ühistegevuse
õpetus Eesti Maaülikoolis on
jätkuvalt tasemel ja meil pole selles
osas midagi häbeneda. Kuna 2012.
aasta on ÜRO poolt kuulutatud
ühistegevuse aastaks, siis on ilmselt
ka Eesti Maaülikoolil koostöös
teiste ülikoolide ja akadeemiliste
ühendustega aeg tõsiselt aru pidada
ja kavandada tegevused 2012
ühistegevuse
aasta
vääriliseks
tähistamiseks Eestis.
Konverentsist osavõtjate nimel
Dotsent Jaan Leetsar
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
esimees

Ühistuleht on Tartu Hoiulaenuühistu häälekandja.
Toimetuse kontaktid:
Aadress: Raekoja plats 20,
Tartu 51004
Telefon: +372 7 407 132
E-mail: info@yhistupank.ee
Koduleht: www.yhistupank.ee

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