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Tartu Hoiu-laenuühistu Tallinna
kontor on kolinud Nõmmele!

Tartu
Hoiu-laenuühistu
Tallinna kontor on kolinud Piritalt
Nõmmele. Kontori uus aadress on
Pärnu mnt 326. Nõmmekad teavad
seda maja Kahro majana (või ka
Nõmme keskuse vastas asuva
majana), kus muide tegutses Nõmme
oma ühistuline rahaasutus ka juba
vabariigi ajal. Seega võib öelda, et
ring on täis saanud ja Tartu Hoiulaenuühistu Tallinna kontori näol
on taastatud ajalooline järjepidevus
– Nõmmel tegutseb taas rahva oma
rahaasutus.
Tartu Hoiu-laenuühistu kontor Nõmmel ootab kõiki praegusi
ja tulevasi liikmeid läbi astuma.
Kontoris on võimalik hoiustada
raha, pöörduda ühistu poole
laenuavaldusega, taotleda liisingut
ja faktooringut või garantiikirja,
soetada
kindlustuspoliise
ning
loomulikult osta Eesti veksleid.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
soovib kaasa aidata Nõmme
kogukonna majanduse ning elu
arengule. Selles saavad osaleda
ka kõik nõmmekad, astudes Tartu
Hoiu-laenühistu liikmeks. Tartu
Hoiu-laenuühistu kontor Nõmmel
on avatud tööpäeviti kl 9-17ni.
Varsti teatame nii raadio,
televisiooni kui ka interneti
vahendusel Tallinna kontori ametlikust avamispeost, millest on osa
palutud saama nii praegused kui
tulevased liikmed. Avamispeo pildid
avaldame järgmises Ühistulehes,
hetkel on vaatamiseks fotod kontori kujundusest vahetult pärast
remondi lõppu ja sissekolimist.
Kontori disaini autor on ühistu liige
Kornelika Egers-Pisuke, remonttööd
on teostatud ühistulises korras.
Rõõmsate ja asjalike kohtumisteni
meie uues kontoris!
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liikmed Andro Roos, Märt Riiner,
Erki Pisuke

Andmeid Tartu Hoiu-laenuühistu tegevusest
(seisuga 25.09.2012)
Liikmete arv: 472
Varade maht: 2 291 882 eurot
Hoiuseid: 1 886 648 eurot
Antud laenud: 1 859 751 eurot
Omakapital: 166 126 eurot
Kulla- ja valuutareserv:
485 182 eurot

Valik kaadreid Tartu Hoiu-laenuühistu Tallinna kontorist Nõmmel Pärnu mnt 326. Järgmises Ühistulehes avaldame
fotoreportaaži kontori ametlikust avamispeost.
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Tuuleenergia – taasavastatud võimalus
Ühistulehe eelmises numbris
kuulutasime välja küsimuste
esitamise
võimaluse
Harry
Raudverele. Tänu rohketele
sisulistele küsimustele ja ettepanekutele avaldamegi artikli
tuuleenergiast.

Inimesed oskavad tuult
enda kasuks tööle panna juba
tuhandeid aastaid. Purjede abil
liiguti pikki vahemaid ning
väidetavalt sai esimese tuuleratta
autoriõiguse endale Aleksandria
Heron, kes elas ajaloolaste
väitel meie ajaarvamise esimesel
sajandil. Ta konstrueeris tuule
abil ringi aetava masinavärgi,
kuid odavale orjatööle rajatud
ühiskonnas ei leidnud see kasutust.
Ju siis tundus riist kallis.
Tuuleenergiat on vahelduva eduga
kasutatud juba pikka aega
Tõsisemat rakendust tuulele
leiti alles 7. sajandil Sistanis, kust
rakendused kiiresti ümbruskonda
laiali levisid. Sistan ise on piirkond,
mis jääb Iraani, Afganistani ja
Pakistani piirile. 1190. aasta paiku
nägid tuulikuid Süürias ristisõdijad,
vaimustusid ja tõid nende ehitamise
oskuse Euroopasse. Juba 14. sajandil
kasutati tuulikuid Reini deltas maa
kuivendamiseks.
Vikipeedia andmetel valmistas esimese elektrit tootva
tuulegeneraatori 1887. aasta juulis
šoti õpetlane James Blyth, et
valgustada oma suvilat Marykirkis.
Juba mõni kuu hiljem käivitas
USA leiutaja Charles Brush Ohios
Clevelandis elektri tootmiseks
esimese automaatse tuuleturbiini.
See oli 18 m kõrge, kaalus 3,6 tonni
ja selle võimsus oli 12 kW.
Kaasaegsete tuulegeneraatorite tootmine sai õige hoo sisse alles
selle sajandi kaheksakümnendatel
aastatel, mil tehnikarevolutsiooni
käigus leiutatud uued ja tugevad
materjalid
andsid
võimaluse
toota tuulegeneraatoreile kergeid
ning vastupidavaid labasid. Samuti võimaldas kiiresti arenev
elektroonikatööstus täiustada tuulegeneraatorite elektrisüsteeme, muutes nende kasutamise vooluvõrgus
stabiilseks.
Tuuleenergia kasutuselevõtmist
on seganud tekitatud pseudoprobleemid
Tuuleenergia kasutuselevõtt on põhjustanud palju vaidlusi
ning vastuseise, sest fossiilsete
kütuste põletajad näevad tuuleenergias eelkõige konkurentsi.
Teades, et tuule abil toodetud
elektrienergia
on
saastevaba
ning ei nõua täiendavaid kulutusi
tooraine hankimisele, on ta ka
üks odavamaid energialiike. Ent
meenutagem legende Teslast ning
juhtmevabast
elektriülekandest,
mis oleks jätnud rakenduseta
kõik
traadimüüjad,
rääkimata
juba sellest, et... ent eeldagem,
et see oli siiski vaid legend.
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Tuuleenergiaga seonduv puudutab
päris teravalt ka Eestit, kus enamus
elektrienergiast jõuab tarbijani
keskkonda saastava ning loodust
reostava põlevkivi kaevandamise
tulemusena. Võitlusesse tuuleenergiaga
on
kaasatud
nii
tahtlikult erapoolikult valgustatud
ajakirjandus kui ka Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
algatusel on ringlusesse jõudnud
tuuleenergeetikat
pärssivad
seadusemuudatuste tekstid, eesmärgiga tekitada konkureerivates
investorites kõhklust ja hirmu
Eesti majanduskliima ning riiklike
garantiide osas.
Erinevalt paljudest teistest
riikidest ei ole Eesti otsustanud
toetada eraalgatusi tuuleparkide
rajamisel. Kui näiteks Saksamaal
ehitab riik tuulepargi tarvis
valmis
liitumispunktid
koos
põhivõrguga, siis Eestis on kõik
pargi rajamisega seonduvad kulud
jäetud arendaja õlule. Ehitustööde
kompenseerimiseks on seadusega
Tänaste tuulegeneraatorite esiisa.
ette nähtud küll riigiabi iga toodetud
kW/h eest, aga esmalt peab arendaja
leidma vahendid pargi rajamiseks, valmis alati reservvõimsused ning
mis on tänases ebakindlas majan- kuna selliste reservvõimsuste töös
duskeskkonnas praktiliselt võimatu, hoidmine on väga kallis, siis on ka
sest kõnealused summad on väga tuuleelekter kõige kallim energialiik
üldse jne jne.
suured.
Need pooltõdedele tuginePoliitikute loodud õigusraamistik on aga vesi Eesti Energia vad demagoogilised väited, eriti
rahvalüpsiveskile, kes tegeleb ise akadeemilise teaduse esindajate
aktiivselt tuuleparkide rajamisega suudest, tunduvad asjasse mitteinimestele
loogining võidab sellest tegevusest pühendatud
hiigelkasumeid. Kuulub ju jao- lised ning arusaadavad. Kuid kui
tusvõrgufirma „Elektrilevi“ Eesti vaadata eeltoodud väidet veidi
Energia kontserni ning lõpptarbijale laiemalt, siis näeme erinevalt
kriitikutest,
kes
müüjana saavad nemad, erinevalt tuuleenergia
teistest tootjatest, kätte maksimaalse vaatavad meie elektrisüsteemi kui
kasumi võrgutasude ja ampritasude suletud konnatiiki, tõsiasja, et me
näol, mille olemust ning mõttekust oleme ühendatud rahvusvahelisse
energiasüsteemi,
on koolis käinud
inimesele raske Mujal riikides koonduvad kus elektrivoolu
inimesed ühistutesse, liikumist võiks
põhjendada.
vaadelda
vee
et rajada ühiselt
liikumisena
Tuuleenergiaga
tuuleparke. Osanikeks torudes.
Nagu
takistamiseks
mäletame,
anon liikvele las- on nii maaomanikud kui
tud pooltõed
erainvestorid, kohalik nab vedelik rõhku edasi igas
		
võrdse
Elektri- omavalitsus kui ka kirik, suunas
sest kõigile on selge, et tugevusega. Kus
arvete suureneon
mise taga ei ole investeering tuuleparki on tarbimine
suurem
(rõhk
kindlasti
tuuleenergia, sest kindlasti perspektiivikam väiksem), sinna
2011.
aastal kui pankade pakutavad elektronid ka liiguvad.
Selline
toodeti tuule abil
pensionisambad või
süsteem
annab
ainult
4,66%
lihtsalt niisama raha
võimaluse
püskogu tarbitavast
sukasääres hoidmine. titada erinevatesse
elektrienergiast.
riikidesse
palju
Pigem mõjutab
elektrihinda mõttetu tarbepuidu tuulegeneraatoreid ning kui ühes
Narva
elektrijaama
kateldesse kohas tuul ei puhu, siis puhub see
ajamine, mida ekslikult nimetatakse teises kohas kindlasti.
Tuulegeneraatorite kahjusefektiivseks koostootmiseks. Tootmisprotsessi
käigus
tekkinud tavat mõju inimeste tervisele
üleliigne soojus juhitakse Narva ja keskkonnale ei ole samuti
jõkke, mille soojendamise me kõik täheldatud. Aastaid liikus ringi
üksmeelselt Eesti Energiale oma legend, et tuulegeneraatorite pöörlevate labade tõttu hukkub väga
elektriarvetega kinni maksame.
Tuuleenergiat elektri too- palju linde. Selline ühekordne näite
tmiseks on igati alavääristatud ning oli võetud USAst, kus kahe suure
tihtilugu kuuleme oponentideväidet, mäe vahel asetsevasse lindude
paigaldati
suur
et mis saab siis kui tuul ei puhu - rändekoridori
siis ju generaatorid seisavad ning hulk väikese võimsusega kiiresti
sellisteks juhtudeks peavad olema pöörlevaid generaatoreid.

Saksamaalt saadud kogemused räägivad hoopis teist
keelt. Kevadel peavad generaatoriomanikud hoolega sulgema kõik
generaatorite avaused, et linnud
ei pääseks nendesse pesitsema.
Ei loe neile müra ega väidetav
vibratsioon. Samuti toituvad ja
puhkavad tuhanded rändlinnud
generaatorite vahetus läheduses.
Uuringute kohaselt hukkub linde
aastas kordades rohkem autode
ette lennates või aknaklaasidesse
sööstes.
Müüt kümnete kilomeetrite
kaugusele
levivast
infrahelist,
mis pidavat tekkima generaatorite
töötamisel, on hullutanud paljusid
inimesi. Huvitaval kombel ei ole selle
versiooni pooldajad suutnud kunagi
selgitada, milline tuuliku komponent
või töösõlm sedalaadi heli võiks
põhjustada – peab ta ju infraheli
tekitamiseks mingi jubin hirmägedalt samas sageduses võbisema. Kui
see nii oleks, kärvaksid ju tuulikute
hooldusmeeskonnad kui kärbsed
ja kindlustusseltside kisa kostaks
kaugele. Peavalu, üldine nõrkus,
pidev iiveldamine pidavat tuulepargi
kõrval elavatel inimestel olema
tüüpilised haigusnähud. Kui aga
tuulepargi omanik neile valurahaks
veidikene maksab, kaovad kiiresti
kõik sellelaadsed sümptomid, põsed
hakkavad õhetama, õuele ilmub
uus auto ning pere sõidab tihtilugu
soojale maale puhkama.
Tuuleenergia tulevik on meie endi
kätes
Tuuleenergia
võidukäik
maailmas annab tunnistust, et
tuuleenergeetika
on
valdkond,
mida tasub ja peab arendama.
Järjest suuremad ja efektiivsemad
generaatoritüübid annavad võimaluse kasutata maksimaalselt ka
väiksema tuulekiirusega piirkondi
sisemaal, kus piirkonniti võib
tuulegeneraatori kasutegur küündida
kuni 40% - ni. Võrdluseks võib

igaüks vaadata, millise kasuteguriga
töötab põlevkivielektrijaam.
Eesti Energia hinnangul
võib Eestisse installeerida ilma
eriliste probleemideta kuni 700
MW tuulegeneraatoreid. See on
päris aukartustäratav suurusjärk
ning kindlasti võib see number
veelgi suureneda kui käiku lähevad
uued ühendusliinid Põhjamaadega.
Samas on Eestis väga raske leida
ruumi sellise koguse generaatorite
paigaldamiseks. Suuri lagedaid
alasid, kus puuduksid elamud, ei
ole ja kindlasti tuleb arvestada
müranormidega, mis ei tohi ületada
koduõuel 40dB öisel ajal. Kuidas
seda taustamürast eraldada, selle
kohta ei oska ka spetsialistid anda
selget vastust. Detsibellide kohta
võib igaüks ise lugeda teatmeteostest.
Parimaks
lahenduseks
oleks
paigutada
generaatorid
rannikumerre, kus on paremad
tuuled ning ka oletatav müra ei ole
probleemiks. Loomulikult on merre
rajatavate tuuleparkide rajamine
oluliselt kallim kui maismaale,
kuid
suuremad
generaatorid
ning suurem tootlikkus peaks
ajapikku kompenseerima suurema
ehitusmaksumuse.
Ka Eesti rannikumerre on
kavatsetud rajada mitu tuuleparki,
kuid täna on need plaanid kõik alles
paberil, sest rannikumere põhja
tsiviilkäibesse andmist seadused
ei reguleeri ning iga arendaja, kes
sellega tegeleb, võtab enda kanda
suure riski, teadmata, kas tema
plaanitud tuulepark üldse ilmavalgust
näha saab. Samuti on riskifaktoriks
meie rannikumere jääolud, mida
ei ole tänaseks piisavalt uuritud.
Suurte jäämassiivide liikumine
ning kuhjumine tuulegeneraatorite
ette võib põhjustada enneolematuid
olukordi.
Tegelikult ei ole meie
inimesed mõistnud ka tuuleparkide
sotsiaalset aspekti. Mujal riikides
koonduvad inimesed ühistutesse,
et rajada ühiselt tuuleparke.
Osanikeks on nii maaomanikud kui
erainvestorid, kohalik omavalitsus
kui ka kirik, sest kõigile on selge, et
investeering tuuleparki on kindlasti
perspektiivikam
kui
pankade
pakutavad pensionisambad või
lihtsalt niisama raha sukasääres
hoidmine.
Tahaks loota, et ka meile
Eestis saaks lähiajal rajada ühistule
kuuluva tuulepargi, mis annaks
kindlustunnet tuleviku osas paljudele
peredele.

Harry Raudvere
Tartu Hoiu-laenuühistu liige,
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu nõukogu liige, Adepte OÜ
juhatuse liige

Ühistuleht
Mis imeloom on hoiu-laenuühistu?
Tõsi on see, et tänasel päeval
on Eestis registreeritud koguni
19 hoiu-laenuühistut. Ja sama
palju on tõsi, et väga paljud
inimesed teevad hoiu-laenuühistu
mainimise peale suured silmad:
„Hoiu-laenu…missasi??“
Et meiegi kuulume pigem nende
suuresilmsete imestajate hulka,
palusime Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse liikmel Erki Pisukesel
lühidalt ja arusaadavalt selgitada,
mis see hoiu-laenuühistu siis ometi
on.

Erki Pisuke
Palun selgitage lühidalt, kuidas
hoiu-laenuühistud toimivad?
Sisuliselt on hoiu-laenuühistud rahaasutused, mis pakuvad
oma liikmetele finantsteenuseid.
Peamised teenused, nagu ka
nimi ütleb, on hoiused ja laenud.
Üha enam hoiu-laenuühistuid on
hakanud pakkuma veel teisigi
finantsteenuseid, milleks on näiteks
garantiid, liising või faktooring,
võimaldamaks liikmel saada kõik
vajalikud teenused ühest kohast.
Hoiu-laenuühistus on iga
klient üheks ühistu omanikuks ning
omab üldkoosolekul 1 häält. See
tähendab, et ühistu on demokraatlik
asutus, mis töötab kõigi oma
liikmete huvides ning on täielikult
liikmete kontrolli all. Sealjuures
on ühistu avatud liikmeskonnaga,
mis tähendab, et igaüks, kes ühistu
põhikirjas toodud tingimustele vastab, saab liituda. Miks minna siis
võõraste huvides tegutsevatesse
kommertspankadesse, kui läbi hoiulaenuühistu liikmelisuse võib ise
olla pankur ning panna oma raha
tööle enda ning oma perekonna
hüvanguks?
Hoiu-laenuühistu
töötab
liikmete huvides. See tähendab, et
üldjuhul on ühistus laenuintressid
madalamad
ja
hoiuseintressid
kõrgemad kui kommertspangas.
Hoiu-laenuühistu
eesmärk
on
kõigi liikmete-klientide heaolu,
kommertspanga
eesmärk
aga
klientide arvelt tulev maksimaalne
kasum vähestele suuromanikele.
Hoiu-laenuühistu üheks oluliseks
sihiks on oma liikmeid koolitada,
et nad finantsasjades paremini
orienteeruksid. Haridust, koolitust ja teabe jagamist näevad
ette ka rahvusvahelised ühistegevuspõhimõtted. Näiteks ilmub
Eestis Ühistuleht ning raadios
jookseb Ühistusaade.

finantsteenuseid. Kõige traditsioonilisemalt võime näiteks võtta
hoiused ja laenud. Vahe on selles,
et kommertspanganduse huvi on
maksta oma kliendile nii väikest
hoiuseintressi kui võimalik ning
võtta kliendilt nii suurt laenuintressi
kui võimalik. See on nii sellepärast,
et
kommertspangandus
töötab
oma aktsionäride huvides ning
panga eesmärgiks on kasumi
maksimeerimine.
Hoiu-laenuühistu eesmärk
antud näite korral on vastupidine
– ühistu maksab oma liikmele
võimalikult kõrget hoiuseintressi ja
viib laenuintressi nii madalale kui
võimalik. Seda seetõttu, et ühistus
on iga klient ise omanikuks, kes saab
oma „dividendid“ kätte ühistu poolt
pakutavate teenuste kasutamisel.
Eesti puhul on aktuaalne,
et meie kommertspangandus kuulub
pea täielikult väliskapitalile, mis
tähendab, et kasumid viiakse riigist
välja. Hoiu-laenuühistute puhul
jääb raha riiki ringlema ning toetab
kodumaise majanduse arengut. Kui
raha ringleb ühistus liikmete vahel,
rikastuvad liikmed ning võitjaks on
iga liige.
Kui levinud üldse on hoiulaenuühistute ja ühistupankade
tegevus?
Maailmas on hoiu-laenuühistute ja ühistupankade tegevus
väga levinud. Meie põhjanaaber
Soome omab väga tugevaid hoiulaenuühistuid ning suurt turgu kogu
pangandusturust. Lisaks sellele, et
hoiu-laenuühistud omavad olulist
rolli arengumaade majandustes,
on ühistuline pangandus tugevalt
arenenud
näiteks
Saksamaal
ja paljudes teistes arenenud
lääneriikides. Samuti on väga
tugevasti arenenud ühistegevus,
sealjuures ühistuline pangandus
Ameerika Ühendriikides. Toon näite
- USA 300-miljonisest elanikkonnast
90 miljonit inimest kuulub hoiulaenuühistutesse. Oma hoiu-laenuühistu on näiteks Valge Maja
personalil, sõjaväel, ülikoolidel
jne. Muuseas -1939. aastal kuulus
kogu Eesti pangandusturust 51%
ühistupankadele. Seega on meil
ajaloost positiivne kogemus olemas!

Mille alusel valida “õige” hoiulaenuühistu?
Ei tahaks kedagi siinkohal
eraldi esile tõsta, aga üldjuhul on
hoiu-laenuühistutel kõigil omad
koduleheküljed olemas, kus nende
tegevusega lähemalt tutvuda saab.
Kindlasti tasub lugeda ka Eesti Hoiulaenuühistute Liidu kodulehekülje,
kus avaldatakse muuhulgas hoiatusi
nende hoiu-laenuühistute kohta,
kelle suhtes tasub olla ettevaatlik.
On
hoiu-laenuühistuid,
mille teenused sobivad paremini eraisikule, kuid on ka hoiulaenuühistuid, mis on suunatud
rohkem ettevõtjatele ning seega
Mille poolest erinevad kommerts- pakuvad mitmeid ettevõtjate jaoks
pangad ja hoiu-laenuühistud?
olulisi teenuseid, mida teised
Hoiu-laenuühistu ja kom- hoiu-laenuühistud ei paku. Valiku
mertspangad pakuvad mõlemad saab teha inimene vastavalt oma

vajadustele ja isiklikule sümpaatiale lähemal ajal saab ka Tartu Hoiuhoiu-laenuühistu senise tegevuse laenuühistus mugavalt arveldada ja
suhtes.
siis pole talle küll enam midagi ette
heita.
Kas hoiu-laenuühistu on “ohutu”?
Miks ma eelistan hoiuMis saab tema pankroti korral?
laenuühistut
kommertspangale?
Käimasolev majanduskriis Kommertspangad on orienteeritud
on näidanud, et hoiu-laenuühistud on kasu-mi maksimeerimisele, seetõttu
ohutud. Sel ajal, kui pangandussektor nad ei maksa hoiuselt normaalset
on siiani väga suurtes raskustes, intressi ja raha kaotsimineku oht
pangad pankrotistuvad, valitsused on suurem. Lisaks - Eesti puhul on
võtavad maksumaksjate rahasid omanikud välismaalt ja kõik see
ning suunavad neid pidevalt kasum voolab riigist välja. Mulle
pankade abistamiseks, tulevad hoiu- on väga oluline, et hoiu-laenuühistu
laenuühistud omadega hästi toime. kasum jääb omanikeringi koduSeda on lihtne seletada.
maale.
Hoiu-laenuühistud ei paiguHea idee oleks Eesti kõikide
ta oma liikmete varasid keerulistes- Hoiu-laenuühistute ühinemine ülese finantsinstrumentidesse, millega eestiliseks ühistuliseks pangaks.
võib heal ajal hästi teenida, kuid Eeskuju Toronto Eesti Ühispanga
halval ajal kõigest ilma jääda. Hoiu- näol on olemas – see pank alustas ka
laenuühistud on oma tegevuses kirikupäevadel töötavast ühiskassast
konservatiivsed. See tähendab, ja on nüüdseks korralikult toimivaks
et raha laenatakse välja üksnes pangaks arenenud.“
oma liikmetele, kes kasutavad
raha kas ettevõtluse arendamiseks
või oma elujärje parandamiseks.
Igal juhul liigub hoiustajate raha
reaalmajandusse, mis on märksa
kindlam kui oma klientide rahaga
riskantseid tehinguid teha. Seetõttu
me ei kuulegi meediast hoiulaenuühistute raskustest, sest kui
hoiu-laenuühistut juhitakse vastavalt
ühistegevuse põhimõtetele oma
liikmete huvides, siis on ühistud väga
kindlad ja turvalised rahaasutused.
Harry Raudvere
Miks Te hoiate oma raha hoiuNaiste pesu tootva BonBon
laenuühistus?
Lingerie kaubamärki omava AS-i
Gemhill suuromanik
„Minu jaoks on hoiulaenuühistute puhul üks olulisemaid
punkte see, et kasum, mida teenib
hoiu-laenuühistu, jääb lokaalsesse
raharinglusse, ehk ei liigu Eesti
riigist välja.
Ühelt poolt on see minu
jaoks patriootiline lähenemine, et
ei ole mõtet „nuumata“ võõrriikide
panku, kui tegelikult on meie oma
riigis seda sama raha hoopis rohkem
vaja. Teine tähtis asi on see, et
Mart Sõrg
olles ise hoiu-laenuühistu liige,
Tartu Ülikooli emeriitprofessor,
on mul võimalik kujundada seda
endine Eesti Panga Nõukogu
strateegiat, kuidas ühistu rahasid
esimees ja liige
kõige paremini kasutada. Minu
„Kuivõrd olen kogu elu hääl maksab – erinevalt suurtest
olnud pangandusega seotud, siis kommertspankadest, kus minu hääl
tean
hoiu-laenuühistutest
juba ei ole midagi väärt.
aastakümneid. Tugevama soovi
Mina olen hoiu-laenuühistu
liituda mõne hoiu-laenuühistuga liige nii eraisikuna kui ka ettevõtjana
andis mulle Toronto Eesti Ühispan- – ka mulle kuuluva AS-i Gemhill
ga külastus 2003. aastal. Seal sain rahad liiguvad läbi hoiu-laenuühistu.
lõplikult aru, et ühistuline rahaasutus Miks? Seepärast, et mulle meeldivad
on selline omanike kapitalil põhinev hoiu-laenuühistu poolt pakutavad
pangateenuste osutaja, kes eelkõige teenused – kasutame näiteks käibehoolitseb omanike heaolu eest. krediiti ja meile väga meeldib
Kuna elan Tartus, siis tuli ära faktooringuvõimalus.
oodata kohaliku hoiulaenuühistu
Kuna hetkel ei ole hoiutekkimine, samas olin mõttes laenuühistutel veel tööle hakanud
juba varem kaalunud mõne teise näiteks internetipangandus, olen
hoiulaenuühistuga liitumist.
hetkel veel seotud ka kommertsLiitusin Tartu Hoiu-laenu- pangaga. Aga olen kindel, et nii
ühistuga kohe selle asutamiseajal kui ka see pool korda saab, on
ja pole siiani kahetsenud. Kuivõrd ühistupangal suur tulevik. Nii mina
elektrooniline arveldussüsteem on kui ka väga paljud mu tuttavad
Tartus alles väljatöötamisel, siis olen näeme siin väga suurt perspektiivi!
siin hetkel ainult sääste hoiustanud,
Mina väga loodan ja
aga arvelduste jaoks hoidnud kontot teen omalt poolt kõik, et hoiuka kommertspangas. Loodan, et laenuühistud kujuneksid lõpuks

rahvapankadeks ja suudaksid säilitada eestlust ja hoida raha meie
maal.“

Tiia Teesaar-Meema
Hetkel lapsega kodune
„Mina kuulsin hoiu-laenuühistutest ühe tuttava kaudu, kes
on minu jaoks väga usaldusväärne
inimene. Ta saatis tutvustava meili,
et näe, selline võimalus on olemas.
Lugesin läbi ja mulle tundus
see huvitav võimalus. Näe kui
vahva, täiesti eestimaine asi, mitte
võõrriigi pank. Hetkel hoian oma
raha nii hoiu-laenuühistus kui ka
pangas. Viimases seetõttu, et hetkel
võimaldavad kommertspangad natuke operatiivsemalt tegutseda. Kuid
tulevikus mõtlen küll oma rahad
täielikult hoiu-laenuühistusse üle
viia.
Mul on aja jooksul tekkinud
usaldus – see ei ole midagi, mis täna
on ja homme kaob ära. Ja näiteks, kui
mul peaks olema vajadus laenu võtta,
võtaksin pigem hoiu-laenuühistust
kui kusagilt mujalt. Põhimõte on ju
see, et ühed inimesed panevad oma
raha hoiu-laenuühistusse ja kel vaja,
võib seda laenata. Kuna eesmärk
pole hirmsuur kasum, ei koorita ka
hirmsasti intresside pealt.
Mulle meeldib ka see
kasumikontseptsioon – kui hoiulaenuühistu teenib kasumit, siis
kasum jaotatakse oma liikmete
vahel, mitte ei lähe see niigi rikkale
välismaisele kommertspangale. Just
see ongi üks põhilisi argumente mulle ei meeldi, kui kasum läheb
kuskile välisriigi pangale, mul
pole vähimatki selle vastu, kui
kasumi saab mu naaber. Mulle on
väga oluline, et raha jääb Eestisse.
Hoiu-laenuühistud on loodud oma
inimestele.“
Huvi korral uuri lisa!
Kui nüüd kellelgi meie
lugejaist hoiu-laenuühistute vastu suurem huvi tekkis, tasuks
esmajärjekorras kindlasti uurida
Eesti Hoiu-Laenuühistute Liidu
kodulehte.
Siit leiate infot, mis on
hoiu-laenuühistu, kus ja millised
hoiu-laenuühistud hetkel Eestis
tegutsevad, statistikat, vajalikke
kontakte ja ka hoiatusi, milliste hoiulaenuühistutega ei maksa tegemist
teha.
Rohkem infot: www.hoiu-laenu.ee
Merle Luik
Artikkel on avaldatud Nipiraamatus
juulis 2012
Fotod: Helin Loik, erakogud
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Ühistuleht

Algas uus Ühistusaadete
hooaeg

Tartu Hoiu-laenuühistu ja
Nõmme Raadio koostöös käigus
olev Ühistusaade oli uuel hooajal
2012/2013 esimest korda eetris 3.
septembril 2012. Eelmisel hooaja
jooksul anti eetrisse 44 saadet.
Uuel hooajal jätkame ühistegevuse
tutvustamist, kuid erinevalt varasemast kaasata saadetesse senisest
rohkem teiste ühistute juhte,
liikmeid ja töötajaid. Ka Tartu
Hoiu-laenuühistu liikmetele on
Ühistusaade täiendav kõlapind ning
ühistu juhatus kutsub liikmeid endast
saates osalemiseks teada andma.
Ühistusaade on eetris igal
esmaspäeval algusega kell 14.00
(Tallinnas ja Harjumaal sagedusel
99,3 MHz või www.nommeraadio.
ee). Saate kordused on eetris
neljapäeviti kell 14.00 ja laupäeviti
kell 16.00 ning neid on võimalik
järelkuulata ühistu kodulehel Meedia
või Nõmme Raadio kodulehel
Meediapanga all.
Toimetus

Alates 2. oktoobrist on
igal teisipäeval TTV eetris
Ühistegevuse Pooltund

2. oktoobril kell 20.30
oli Tallinna Televisioonis esimest
korda eetris Ühistegevuse Pooltund.
Oktoobris on saade eetris kord
nädalas teisipäeva õhtuti (v.a. 23.10)
kell ½ 9. Kordused on teisipäeval
hilisõhtul ning kolmapäeval kolmel
kellaajal. Novembrist alates hakkab
saade eetris olema kaks korda kuus.
Saated on järelvaadatavad Tartu
Hoiulaenuühistu
koduleheküljel
Meedia või TTV kodulehel (www.
tallinnatv.eu) Arhiivi all. TTV
kodulehelt saab infot saate täpse
kava kohta.
Ühistegevuse
Pooltunni
saatejuhtideks on Tartu Hoiulaenuühistu juhid Andro Roos,
Erki Pisuke ja Märt Riiner.
Kaassaatejuhtideks
on
Harry
Raudvere ja Martin Loimet Eesti
Korteriühistute Hoiu-laenuühistust.
Produtsent on Artur Granström.
Kujunduse on teinud Georg-Kasper
Koppel.
Saade pole kavandatud
hoiu-laenuühistute keskne, vaid
eesmärk on tutvustada peamiselt
Eesti majanduslikku, sotsiaalset
ja
kultuurilist
ühistegevust:
intervjueerida ühistujuhte ning
ühistuliikmetest
eraisikuid
ja
ettevõtjaid, külastada erinevaid
ühistuid
(korteriühistud,
hoiulaenuühistud, tarbijate ühistud,
tootjate
ühistud,
põllumeeste
seltsid ja liidud, masinaühistud,
kultuuriseltsid, keskühistud). Plaanis
on läbivalt selgitada ühistegevuse
põhimõtteid, kujunemise ajalugu,
tänapäevast praktikat nii meil
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kui mujal, et lõppkokkuvõttes
anda praktilisi näpunäiteid Eesti
inimestele, kuidas igaüks meist
võib iseennast, oma perekonda
ja kogu rahvast aidata oma-abi
korras läbi ühistegevuse ja ühistute.
Ühistegevuse Pooltunni saatejuhid

Veksliring on laienenud

Viimati avaldasime veksliringluses
osalevate
ettevõtjate
nimekirja käesoleva aasta aprillikuu
Ühistulehes nr 7. Poole aasta jooksul
on veksliringi tulnud juurde 11
ettevõtjat. Vekslipartnerite koguarv
on 2012. aasta oktoobri lõpu seisuga
25. Seekordses lehes avaldame uute
vekslipartnerite lühitutvustuse.
Eesti veksleid aktsepteerivate
kaupmeeste
hulgas
on
Eurokaev OÜ, kes tegeleb üle
Eesti puur- ja salvkaevude rajamise,
puhastamise
ja
hooldamisega.
Vekslitega on võimalik tasuda veel
Tallinnas Nõmme keskuses asuvas
pubis Von Glehn, mis on esimene
toitlustusasutus Tallinnas, kes on
vekslid kasutusele võtnud. Teiseks
vekslitega liitunud söögikohaks on
Otepää südalinnas asuv Merano
Pizzabaar, kus pakutakse laia
valikut pitsasid. Pärnu piirkonnas
on esimeseks veksliringlusega
liitujaks Klaarit Büroo OÜ, kellelt
ettevõtetel on võimalik saada
raamatupidamisteenust. Tartu piirkonnas on vekslitega võimalik
tasuda maasikate eest, mida müüb
ning toimetab kohale Tartu Hoiulaenuühistu liige Ruth Pärlin.
Eesti
veksleid
saab
kasutada OÜ-s Estpresto, mis
tegeleb Tartus autode ning kaubikute
remontimisega.
Remontimisele
lisaks teostatakse Autode Hooldekodus värvimistöid ja diagnostikat.
Vekslitega on võimalik tasuda
veel Tartus ja Tallinnas asuvas
Tehnohoolduses,
mis
teostab
elektritöid, küttesüsteemide hooldust, santehnilisi töid ning aitab
paigaldada kodumasinaid. Veksliringlusega liitunute seas on ka
turismi valdkonda kuuluv ettevõtja.
Tartu giid Krista Pisuke korraldab
ekskursioone nii Tartus kui ka
teistesse Eesti piirkondadesse.
Ekskursioone on võimalik tellida
eesti ja inglise keeles.
OÜ
Marta
Raamat
liitumisega täienes veksliringlus
seni esindamata valdkonnaga –
Raplas aadressil Tallinna mnt 42
asuvast poest saavad kõik huvilised
vekslitega
soetada
raamatuid,
kontoritarbeid ning postkaarte.
Veksliringlusega liitunute seas on
lisaks veel OÜ Hõbekaar, mis
tegeleb
kvaliteetse
puitmööbli
valmistamisega. Valmistatakse näiteks voodeid, laudu ning muud
meelepärast. Värskeimaks vekslipartneriks on Margus Alviste,
kes on pikaajaliste kogemustega

organisatsioonikonsultant ning juhtimistreener.
Veksliringlusega
liitunud ettevõtete täielik nimekiri
ning kontaktandmed on leitavad
järgnevalt leheküljelt:
http://yhistupank.ee/veksel/eestiveksleid-aksepteerivad-kaupmehed.
Samuti võib vekslipartnerite kontaktide saamiseks tulla kohale või
helistada ühistu Tartu (7 407 134)
või Tallinna (601 3882) kontorisse.
Eesti vekslite kasutamine
võimaldab ostjale 10% soodustust
ning samaaegselt suurendab liikmetevahelist kaubandust. Veksleid on võimalik soetada Tartu
Hoiu-laenuühistu kontoritest Tartus
Raekoja plats 20 ja Tallinnas
Pärnu mnt 326; BonBon Lingerie
esinduskauplustest Tallinnas ja
Tartus ning ühistu liikmelt LembitRaivo Sepp (tel. 58127486).
Ühistu liikmetel, kellel
on tekkinud huvi veksliringluses
osalemises, palume ühendust võtta
ühistu juhatusega, misjärel saame
alustada reaalset liikmetevahelist
koostööd.

Uudised
Eelinfot tulevastest
ühistegevus-konverentsidest

Kambja ja Leie Hoiulaenuühistud tähistavad
12. oktoobril 2012. aastal samuti 20. sünnipäeva

toimub algusega kl 10.15 Eesti
Maaülikooli
aulas
konverents
„Ühistegevuse arengust Eestis.
110 aastat Tartu Hoiu-laenuühistu
asutamisest“. Täpsem info flaierilt.
30. novembril toimub Eesti
Maaülikooli aulas ÜRO ühistegevuse
aasta 2012 raames konverents
„Põllumeeste seltside ajalugu ja
tänapäev“. Konverentsi korraldab
Akadeemiline Ühistegevuse Selts.
Ürituse alguse kellaajast ning
esinejatest teavitame Tartu Hoiulaenuühistu kodulehel, Ühistusaates
ning Ühistegevuse Pooltunnis.
Jälgige informatsiooni!
Akadeemilise Ühistegevuse
Seltsi ja Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatused

Nõmme Raadio tähistab
20. sünnipäeva

Kui seni on Taluturg
tegutsenud Tartus Lõunakeskuses,
siis alates 11. oktoobrist on ka
pärnakatel
võimalik
külastada
Taluturgu oma kodulinnas. Pärnu
Taluturg avab oma uksed Pärnu
Keskuses ning on avatud E-R 10-20,
L 10-18 ja P 10-16. Sarnaselt Tartu
Taluturuga on ka Pärnu Taluturult
võimalik osta kodumaist talukaupa
Eesti vekslist. Vekseldagem Taluturus nii enda kui oma kaasliikmete
hüvanguks!

Tartu
Hoiu-laenuühistu
liige ja vekslipartner Nõmme
Raadio tähistab 2012 oktoobris oma
20 tegutsemisaastat. Raadiost on
kujunenud tõhus kanal ühistegevuse
tutvustamisel ning ühistegelike
ettevõtjate ja eraisikute tegevuse
tutvustamisel kaasliikmetele ning
avalikkusele. Kasulik ning virgutav
kuulamine igale põhjalikule, intelligentsele ning ühiskonnaelust
huvitatud
raadiokuulajale
on
Lõunatund, mis on eetris igal
tööpäeval kl 12-13. Spetsiifilisemalt
ühistuteemaline on Ühistusaade,
mille põhiaeg on esmaspäeviti
kl 14-14.30. Kõik saated on
järelkuulatavad www.nommeraadio.
ee. Raadioaparaatides kuulamiseks
on
Tallinnas
ja
Harjumaal
lainepikkus 99,3 MHz.

Taluturu juht Merle Vall

Toimetus

Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Tartu Hoiu-laenuühistu liige
Taluturg laieneb Pärnusse

Eesti Hoiu-laenuühistute
Liidu liikmed Kambja Hoiulaenuühistu ning Leie Hoiulaenuühistu on mõlemad asutatud
1992. aastal. Sisuliselt on nende
ühistute puhul tegemist tänaseni
toimivate
rahaasutustega,
mis
20 aastat tagasi panid aluse
uuesti
tärganud
ühistulisele
pangandussüsteemile Eestis. 16.
oktoobri Ühistegevus Pooltund teeb
muuhulgas ülevaate Kambja Hoiulaenuühistu tegevusest ning võtab
intervjuu juhatuse esimees Linda
Sossiga. Edaspidi teeb Ühistegevuse
Pooltund muuhulgas ringi peale
kõikidele
Eestis
tegutsevatele
väärikatele hoiu-laenuühistutele.
Toimetus

Võrkturundus ei ole äri sinu huvides, ühistu kaudu tegutsedes
ajad aga omanikuna äri iseenda huvides
Kas sinu juurde on
kunagi tulnud mõni tuttav, kes
on öelnud: “Võib ma tutvustan
sulle suurepärast ärivõimalust?”,
püüdes siis sind ise veenda või
kutsudes mõnele organiseeritud
üritusele, kus üks või enam
eestkõnelejaid
püüavad
sind
panna uskuma, et võrkturundus
on suurepärane ärivõimalus.
Enne
jätkamist
olgu
rõhutatud,
et
järgnev
ei
tähenda, et võrkturunduses ei
ole võimalik raha teenida. Mitte
see pole käesoleva artikli väide.
Kuid ma väidan, et nii nagu
palgatööd ei saa lugeda äriks,
nii pole ka võrkturunduses
tegutsemine äri, seni, kuni sa
pole
üks
võrkturundusfirma
aktsionäridest.
See, et me käime tööl ja
saame selle eest palka, ei tähenda,
et me ajame äri. Ei – me käime tööl
ja saame tehtud töö eest palka.
Samas me võime olla äriomanikud
ja töötada samal ajal ka omaenda
firmas ning saada seega nii ärikui palgatulu korraga. Siiski,
omanikuks
ja
palgatööliseks
olemise vahel on aga oluline
põhimõtteline
erinevus,
mis
järgnevalt analüüsin.
Mis on võrkturundus?
Kui me lähme tööle mõnda
ärisse või organisatsiooni, siis
lepime me kokku kindla palga,
mida me oma töö eest saame.
Sõltuvalt ametikohast võib meie
palga suurus olla sõltuvuses veel
täiendavatest asjaoludest: meie
tehtud töö kvaliteedist või mahust

või mõlemast korraga. Niisugusel
puhul on aga alati mingi palgatase,
millest me vähem ei saa, näiteks
puhuks kui tööandjal pole ette anda
piisavat töömahtu. Üheks kutseks,
kus palganumber sõltub töötulemuse
kvantiteedist on sageli müügitöö, kus
lisaks põhipalgale saadakse protsenti
müügikäibest. Mida suurem müük,
seda suurem palganumber.
Võrkturundus on sisuliselt
analoog
palgatööle
müügitöö ametis, ainult ühe olulise
erinevusega – siin ei saa palka, vaid
üksnes tulemustasu müügimahult.
Seejuures on võrkturunduses müügitöö organiseeritud niisuguselt, et
provisjoni saad sa ka nende agentide
müügitulemuste pealt, kelle oled ise
värvanud süsteemi (ja loomulikult
maksad ise osa oma müügitulemusest
nendele agentidele, kes sind on
süsteemi värvanud).
Seega,
võrkturunduses
sa üsna sarnases rollis iga teise
palgatöötajaga ehk teisiti öeldes
– äri, milles sa töötad, ei kuulu
sulle! Sul võivad küll olla seal
teatud juhtudel isegi suurepärased
teenimisvõimalused, aga sa ei aja
äri.
Äris sa oled ainu- või
kaasosanik. Sa võid töötada oma
äris aga ei pea, sa võid palgata enda
asemel tööd tegema teisi. Kui su
äriidee on hea ja majanduskeskkond
sobilik, teenid sa oma investeeringute pealt tulu. Kui sa ei
soovi enam äris olla, siis lahkudes
müüd oma osaluse kellelegi maha.
Võõrturunduses sul ei ole osalust,
mida müüa. Äris võid sa palgata
head ärijuhid ja nemad omakorda
head töötajad ning sa võid tegeleda
millegi muuga ja elatuda täielikult

ärikasumist. Võrkturunduses sõltub
sinu sissetulek sinu enda ja nende
inimeste müügitööst, kelle oled
sinna juurde värvanud; sa pead
kandma pidevat hoolt selle eest, et
toimuks aktiivne toodete müük just
sinu müügiahelas.
Võrkturunduses oled sa
piiratud ainult nende toodetega,
mida selles äris pakutakse. Oma äris
võid sa alati mõelda välja täiesti uusi
teenuseid ja tooteid ning neid turule
tuua. Oma äris sa võid katsetada
erinevaid turundusstrateegiaid- ja
müügisüsteeme,
võrkturunduses
oled sa aheldatud etteantud mudeli
külge, sa ei saa oma allharus üleöö
rakendada uut müügimudelit, mis
sulle endale rohkem meeldib.
Soovitan võrkturunduse asemel
tarvitajate ühistuid
Kui sa tunned, et sooviksid
edendada mingite kaupade või
teenuste müüki turul, seejuures
omades ise eelist saada neid
odavamalt, soovitan mõelda võrkturunduse asemel tarvitajate ühistu
loomisele.
Paraku ei ole täna Eestis
briljantseid tarvitajate ühistute
näiteid, sest tänased ETK liinis kui
sellest väljapool tegutsevad tarbijate
ühistud, majandusühistud ja tarbijate
kooperatiivid kannavad küll ühistu
nime, ent sisult meenutavad siiski
rohkem aktsiaseltse ja osaühinguid.
On ju tänased tarbijate ühistud
alandanud ühistu liikme-omaniku
vaid tavalise kliendi staatusesse,
keda ei soovita näha ühistu
üldkoosolekul hääletamas ning
kellega ei soovita jagada ühistu
kasumeid. Ühesõnaga on tänaste
tarbijate
ühistute
juhtkonnad

liikmetest küllaltki võõrandnud ja ei
tegutse liikmete-klientide huvides.
Küll aga leiame häid näiteid nö
esimesest Eesti Vabariigist kui ka
mujalt maailmast tänaselgi päeval.
Õigesti korraldatud tarvitajate ühistus pole sa mitte
lihtsalt
sooduskaardi
omanik,
kes saab kaupu või teenuseid
soodsamalt, vaid saad ka tulu ühistu
tegevusest proportsionaalselt oma
tarbimisosalusele ühistus.
Võimalused
tarvitajate
ühistute loomiseks on Eestis
täiesti olemas ning kui ühistu
pakub häid kaupu koos heade
hindade ja väga hea teenindusega,
suudab ta konkureerida mistahes
mitteühistulise äriga ja seda
edestada. Miks? Aga seetõttu, et iga
aktsiaseltsist või osaühingust pood
või kett lisab kauba hinnale alati
vähestele omanikele jagamiseks
mõeldud kasumiosa, mille sina
tarbijana kõrgema kaubahinna
näol kinni maksad. Läbi ühistu
omanikuna sulle vajalikke kaupu
ostes saad kauba alati sellesama
kasumiosa võrra soodsamalt kätte.
Seega, kui sa oled unistanud,
et sooviksid saada mingeid kaupu
soodsamalt, investeerida nende
müügikorraldusse ja teenida pärast
oma investeeringutelt kasu, soovitan hakata otsima aatekaaslasi,
kelledega panna püsti üks korralik
tarvitajate ühistu, mis ühel päeval
pakub tõsist konkurentsi näiteks
Prismale, Selverile, McDonaldsile
või mistahes teisele tuntud jaeärile.
Miks arendada tarvitajate ühistuid?
Põhjus on lihtne. Mistahes
välismaise võrkturunduse peale aega

raisates, kulutad sa meeletult oma
aega ja raha. Suurem osa kasumist
viiakse välismaale ning see ei edenda
kuidagi kohaliku elu õitsengut.
Tarvitajate ühistu aga suurendab
kohalikku raharinglust, jättes sinu
raha sinu oma kogukonda sinu
enese hüvanguks ringlema. Edukas
tarvitajate ühistu läheb ise oma
kaupadega välisturgudele ja toob
raha hoopis kodumaale. Esimese
Eesti Vabariigi ajal viisid paljud
meie tarvitajate ühistud väga edukalt
kodumaiseid kaupu välismaale, tõid
nende müügist laekuva raha Eestisse
ning Eesti ühistuliikmed rikastusid!
Tulles tagasi loo alguse
juurde – selle asemel, et üritada
oma naabritele mingit välismaist
võrkturunduse nodi pähe parseldada,
et tema niigi vähest raha enda kätte
kiskuda, loogem tõsine äri hoopis
koos naabritega. Pangem oma napid
ressursid naabritega kokku ning
kasvatagem sellest ühiselt võimas
äri meie eneste hüvanguks!
Asutagem ühiselt tarvitajate
ühistuid ja meie jõukus kasvab
ühiselt. Ja kui me asja arukalt ajame,
on see palju kindlam pensionisammas
kui see, mis kommertspankades täna
võõrastes huvides seisab ja väärtust
kaotab. Muide, täna tegutseb Eestis
juba ka mitmeid ühistulisi pankasid
– hoiu-laenuühistuid, kes võivad
aidata soodsamate finantsteenustega
kui kommertspangad. Tarvitajate
ühistu-sisene raharinglus saab ju
samuti käia läbi meie oma hoiulaenuühistute.
Aivar Hiienurm

Mis vahet on kunagisel hõbeda tagatisega dollaril ja tänasel dollaril?

Pealtnäha väike kujunduslik
nihe, kuid sisuline muutus seisneb
selles, et kui hõbedatagatisega
dollarit sai USA valitsus välja
anda vaid juhul kui tal oli reaalset
hõbedat tagatiseks panna ja hõbedat
oli ja on võimalik hankida, kui
varastamine või pettus kõrvale jätta,
vaid kas kaevandades või tööjõudu/
kaupu juba kaevandatud hõbeda
vastu vahetades. Seega vahetus
oli sellisel juhul võrdne nii dollari
tavakasutaja (töötaja, ettevõtja) kui
dollari väljaandja (riik, keskpank)
seisukohalt. Hõbedollar oli nii
tavakasutaja kui väljaandja jaoks
ekvivalent ja mitte kaup, mille
müümisega ekstratulu teenida.
Täna on olukord aga
vastupidine. Tavakasutaja jaoks
on Föderaalreservi ringlusse antud
dollar ikkagi vaid ekvivalent, mille
vastu ta oma tööjõudu või toodangut

müüb. Väljaandja ehk keskpanga
(mis nüüd on riigivalitsusest sõltumatu!) jaoks on see aga kaup, mille
omahind on sisuliselt 0, kuid mida
vahetatakse dollari tavakasutajate
reaalse tööjõu ning toodangu vastu
ning vähe sellest, küsitakse veel ka
intressi. Teiste sõnadega – sellise
ebaõiglase vahetuse lõpptulemusena
kontsentreerub keskpanga (mis,
tuletame meelde, on tänapäeval riigist
ja seega ka rahvast sõltumatu!) kätte
nii ettevõtjate kui töötajate tänane
kui tänu intressi võtmisele veel ka
hetkel mitteeksisteeriv, tulevikus
loodav reaalne lisandväärtus.
Kuidas võiks nimetada
naabrimeest (ning kuidas peaks tema
suhtes käituma), kes sama skeemi
alusel oma kattetute tšekkidega
üritab teie kui naabri käest osta teie
tööga loodud väärtusi?
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Joogiveest hädaolukorra puhul
Pärast kurikuulsat õlireostust
Tallinna
joogiveereservuaaril
Ülemiste järvel tunnen jätkuvalt
huvi Tallinna veevarustuse lahendamise
kohta
hädaolukorra
tingimustes
Nõukogude ajal
osalesin
nimelt
tsiviilkaitse
tellimusel samasisulises uuringus. Eksperdina soovin lugejatele seetõttu ka täna selgitada,
missmoodi
tagatakse
tsiviilelanikele joogivee varustus
kriisiolukorras.

viieaastatagune seis. Poola lennuki
maandumisel Ülemiste järve jääpinnale 20.märtsil 2009 ma taolist
küsimust enam ei esitanud.
Meie joogivee mõned tänased
ohuallikad
Nimelt Eesti idapiirist ca
75 km kaugusel Sosnovõi Bori
läheduses paikneb
Leningradi
aatomelektrijaam
(LAJ),
mis
momendil teadaolevatel andmetel
töötab kriitilise seisundi piirimail
ning
kasutab
Tšernobõli-tüüpi
reaktoreid. Euroliit tunnistas ametlikult Tšernobõli-tüüpi reaktorite kasutamise ohutusenormidele
mittevastavateks.
Kriitilise olukorra tingis
Leningradi AEJ reaktori esimese
bloki tehniline rikke, kus kasutatakse
ikka veel vanu Tšernobõli-tüüpi
vardaid – neid, mis põhjustasid 1986.
aastal avarii. Tänaseks samu vardaid
kasutatakse
ainult
Leningradi,
Smolenski ja Kurski AEJ-des
(samas, kuigi Leedu Ignaliina suleti
2009. aastal, on sealgi vardad siiani
veel välja võtmata).
Kuna ehitatav Leningradi
AEJ-2 teist tüüpi reaktoritega ei
ole veel valmis (määratud tähtaeg
detsember 2014) ning kuna
asendusvõimalused
puuduvad,
otsustas kõrgetasemeline tehnilise
nõukogu
operatiivstaap
9.
augustil 2012 vähendata bloki
tootmisvõimsust 20% võrra (1
GW asemel 800 MW) ning jätkata
remonti. Kuid samas ei välistatud ka
„kõige kardinaalsemat otsust“. Ainult
sellised nö julged riigid, nagu seda
on Venemaa, leiavad võimalikuks
jätkata taolist eksperimenti. Soome
näiteks ei oleks riskeerinud.

Milline riiklik instants on vastutav
hädaolukorras puhta joogivee
tagamise eest?
Kui 6 aastat tagasi püüdsin
välja selgitada vastutavat riiklikku
instantsi, tuli tükk aega otsida, kelle
juurde pöörduda ning pika ootamise
järel sain lõpuks siseministeeriumi
avalike suhete osakonnast Maia
Burlaka isikus 24. märtsil 2006
järgmise sisuga:
”Puhta joogivee olemasolu tagamist reguleerivad järgmised õigusaktid. Toiduseadus,
Rahvatervise seadus, Veeseadus
ja
Sotsiaalministri 31. juuli
2001. a määrus nr 82 ”Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid”.
Järelvalvet
vee tervisohutuse üle teostavad
Tervisekaitseinspektsioon
ja Veterinaar- ja toiduamet.
Elanike
teavitamise
kohustus
joogiveega seotud ohtudest on
Sotsiaalministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumil (vastavalt
Tervisekaitseinspektsiooni
ning
Veterinaar- ja Toiduametil). Saades
vastava info, jälgib elanikkonna
teavitamist ja olukorra lahendamist
siseminister, kes on Vabariigi
Valitsuse kriisikomisjoni juht, kes
vajadusel kutsub kokku Vabariigi Mis juhtub joogiveega kriisi
Valitsuse kriisikomisjoni.”
puhul?
Ring sai täis. Selline oli
Kriisi puhul satub kõige-

pealt ohtu joogiveena kasutatav
pinnavesi, mis muutub radioaktiivse
reostuse tõttu eluohtlikuks. Puudutab taoline olukord üle poole
eestimaalasi (Suur-Tallinna piirkond
ja Narva). Kui valmis on aga näiteks
Tallinn hädaolukorraks?
Tutvudes
keskkonnastrateegia-alaste kavadega (keskkonnaministeerium, Tallinna linn
ja AS Tallinna Vesi) hädaolukorra
valmiduse kohta ma küll kinnitust
rahuloluks ei saanud. Kui näiteks
selline hädaolukord juhtuks homme,
siis joogivee tagamise võimalused
Ülemiste veepuhastusjaamas on
olematud. Veel enam – kergekäeliselt on veeallikate nimekirjast
välja lülitatud ka kaugelt üle
sajandi jooksul kasutatav olnud
kambriumvendi veekogum. Küll
räägitakse
probleemsest
ordoviitsiumi-kambriumi veekogu-mist
ja Männiku veest.
Järjekindluse ja kooskõlastuse puudumisest kõneleb
ka Tallinna linnavolikogu 2012.
aasta märtsis kinnitatud Tallinna
Keskkonnastrateegia a-ni 2030 (vt
EPL erileht „Puhas keskkond“),
milles on öeldud „Männiku
liiviku põhjaveevaru säilitamiseks
läbimõeldud kaevandamine, vältides tegevusi mis suurendavad
veevarude kadusid, nagu valgala
vähendamine ja filtratsiooni suurendamine
väljaspool
järvede
valgala“. Kummalisena näib selle
valguses
hiljutine
18.07.2012
keskkonnaministri
otsus
Saku
valla
Männiku
külas
asuva
Valdeku karjääri kinnistu tasuta
võõrandamise
andmise
kohta
kaasaegseks supluskohaks.
Poolesajanditagused
hüdrogeoloogilised
uuringud
ja ka hilisemad ekspertiisid,
eriarvamused
kirjutati
sellega
ühe
liigutusega
„korstnasse“,

unustades, et hädaolukorra tingimustes on Männiku liiviku näol
tegemist pealinlastele peaainsa
radionukliidivaba joogiveeallikaga.
Veel enam, kanaliseerides selle
vett maa-alustes kogumites saab
eriolukorras,
näiteks
elektri
puudumisel, suunata Männikult
puhas joogivesi kasvõi isevoolu teel
linna rajatud veevõtupunktidesse.
Ütlete,
et
fantaasia.
Sugugi
mitte – eriti veel kui probleemi
lahendamise võtaks enda peale
mõni tubli ettevõtja või miks mitte
näiteks nõmmekad ühiselt asutades
omaenda kommunaalühistu (nt nime
all tulundusühistu Nõmme Vesi).
Teatavasti Nõmmel on ettevõtlus
tugeval järjel – sealt võiks alata ka AS
Tallinna Vesi demonopoliseerimise
protsess pealinnas.
Ja
lõpuks,
arendades
toodud temaatikat samas vaimus,
tekib järgmisena küsimus: „Kas ei
oleks mitte otstarbekam hakata juba
varakult kohandama Ülemiste järve
piirkond puhke- ja suplusalaks?“
Siit kooruks välja terve rida julgeid
arendusprojekte kuhu, lähtudes
strateegilisest suunitlusest kindlasti
tasuks investeerida.
Oponendid võivad ju väita,
et hädaolukorra tegevuskava on
olemas. Ta on paberil tõepoolest
olemas, aga sellega pole paraku
midagi peale hakata: mida konkreetselt kavandatakse ja millises
ulatuses, jääb selgusetuks. Kas nad
on täiuslikud, reaalselt teostatavad
ning kriisiolukorras oma ülesannet
täitvad, on iseküsimus. Nende
paberkavadega lihtsalt uinutatakse.
Ja veel mõistmatul põhjusel on kava
venitatud 12 aasta peale. Vägisi
tükib pähe ketserlik mõte, et kas
tegemist pole mitte tähtajaga, mil
praegune AS Tallina Vesi omanik
„pühib jalad puhtaks“ – kõik
kasumiteenimisevõimalused
on

selleks ajaks vast ammendunud?
Ja kus on garantii, et ei juhtu nii,
nagu oli varasemate Tallinna linna
kanaliseerimise lubadusega, mis
pidi algselt aastaks 2006 lõpetatud
saama!
Viimasel ajal on avalikkuse
tähelepanu mitmel põhjusel köitnud
keskkonnaminister
Keit Pentus.
Siinkirjutajale
hakkas
silma
ministri hiljutine hinnang Eesti
valmisoleku kohta kiirgusohtude
puhul, et “valmisolek kiirgushädaolukordadeks on paranenud”
tänu sellele, et on tehtud mitu olulist
muudatust kiirgusseaduses. Kuid
tuletan meelde, et kõige tähtsam on
ennetustöö erinevatel tasanditel, et
hädaolukordi ei tekiks.
Kuigi jah, nagu keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt
loeme, eestimaalased on enamuses
(83%) rahul olemasoleva olukorraga. Nii lihtne see ennetustöö siis
ongi.
Ja lõpuks kordame, et
strateegiliste kavade elluviimiseks
ei ole vastavad organisatsioonid
tänaseni midagi konkreetselt ette
võtnud ja kui kriisiolukord peaks
juhtumisi tulema homme, seisame
nii, nagu omal ajal õlireostuse
puhul, „lõhkise küna ees“. Kõik
see kõneleb sellest, et valitsusel on
midagi olulist vajaliku tähelepanuta
jäänud: vajalik suunitlus, selleks
kutsutud allüksuste omavaheline
koostöö ning suures osas taoliste
probleemide lahendamiseks vajalik
kompetents ja seda kõik riikliku
järelvalve puudumise tingimustes.
Erna Sepp
(ernaseppee@gmail.com)
Tartu Hoiu-laenuühistu liige,
mäeinsener-hüdrogeoloog, phD

Kuidas käituda endale kasulikult ning olla siiski
rõõmuks kaaslastele?
2012. aasta augusti- ja septembrikuus viis Tartu Hoiu-laenuühistu liige Triin Pisuke-Roos
Tartu suuremates kommertskaubakettides ja ühistulises Taluturus läbi hinnavõrdluse, mille
tulemused (kauba lõppmaksumus
eurodes) on avaldatud artikli
juures olevas tabelis.
Läbiviidud
uuringus
selgitati välja Eesti tomati, Eesti
kurgi, talumunade, talupiima, Eesti
sibula, talujogurti ja Eesti küüslaugu hinnad võrrelduna Prismas,
Selveris,
Maximas,
Konsumis
ning Taluturul augusti ja septembri
perioodi keskmiste hindadena.
Taluturu kaupade hinnad on esitatud
nii eurodega maksmise (siniselt
värvitud veerg) kui ka Eesti vekslites
maksmise (roheliselt värvitud veerg)
puhul. Eesti vekslitega maksmisel
maksab
kaup
küll
vekslites
numbriliselt täpselt sama palju kui
eurodes, kuid lõpphind kujuneb
alati 10% soodsamaks, sest vekslite
ostmisel saab ühe veksli kätte 90
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Eesti tomat (kg)
Eesti kurk (kg)
Talumunad (10 tk)
Talupiim (liiter)
Eesti sibul (kg)
Talujogurt (tops)
Eesti küüslauk (kg)
KOKKU

Prisma
(euro)
1,69
2,49
1,76
0,99
0,75
0,85
9,99
18,52

eurosendi eest. Kes tahab, võib
muidugi maksta rohkem ja kasutada
eurosid – see on inimese vaba valik.
Tabelist selgub, et kui
tarbija soovib ajada juuksekarva
lõhki ning panna kokku kõige
odavama toidukorvi, võib ta sõita
Selverisse kõige odavamate Eesti
tomatite, Konsumisse Eesti kurkide,
Maximasse piima ning Prismasse
Eesti sibula järgi ning osta üksnes
Eesti küüslauk, talujogurt ja
talumunad Taluturult. Ka nii võib,
kui tarbijal on raha üle, kuid taoliselt
käitudes tuleb endale aru anda, et

Selver
(euro)
1,29
2,25
1,79
0,84
1,41
0,82
9,75
18,15

Maxima
(euro)
1,54
1,89
1,64
0,79
1,30
0,83
9,11
17,10

Konsum
(euro)
1,39
1,35
1,59
0,85
1,24
0,73
10,70
17,85

loodetud kokkuhoiu asemel aitab
inimene kaasa vaid võõramaiste
kütuseärimeeste ja bussifirmade
omanike kasumi teenimise soovile.
Sest kui osta kõik tabelis toodud
kaubad ühest kohast – Taluturult –
on see vekslitega tehes paremuselt
järgmise
kohaga
(Maximas)
võrreldes tervelt 16% soodsam ja
kõige kallima variandiga (Prisma)
võrreldes on kokkuhoid tervelt
26%!. Kui Taluturul maksab
kogu nimetatud toidukorv 14,72,
siis Maximas tuleb välja käia
17,10 ja Prismas 18,52 eurot.

Taluturg
(euro)
1,80
1,50
1,50
0,95
1,80
0,80
8,00
16,35

Taluturg
(Eesti veksel)
1,62
1,35
1,35
0,86
1,62
0,72
7,20
*14,72*

Teadlikul tarbijal ei maksaks lasta
end
petta
kommertskaupmehe
kavalast kübaratrikist, mida on
kasutatud juba aastasadu – nimelt
lastakse mõni suhteliselt sageli
ostetav esmatarbetoode võrreldes
konkurentidega eriti odavaks (või
pakutakse tasuta, meelitamiseks,
mingit nänni), mis loob kujutelma,
et just selle kaupmehe juures ongi
kõige odavam ostmas käia. Reaalsus
on aga hoopis midagi muud! Ja kes
ei ela Tartus Lõunakeskuse Taluturu
lähedal ning peab paljuks sinna
sattudes korraga suuremaid sisseoste

teha, saab siinmainitud kaupu kätte
ka Tartu turuhoones kauplevalt
Anneli Tiiskilt. Uudistada võib ka
nii turuhoones kui Lõunakeskuses
ühistuliikme Meeli-Loidi Lääne
lettidel leiduvat. Väärt kaup sealgi!
Pealegi – kui tahame
olla mõistusepärased, siis väärib
kordamist järgnev. Vaid oma
inimeste (oma perekonna, oma
ühistu kaasliikmete, oma rahva)
toetamine saab tuua meile isiklikku
kasu, sest omasid toetades teeme
oma kaasliikme tugevaks. Nii
tugevaks, et kui meie ise abi vajame,
saab ta meid vastu toetada ja meidki
tugevaks teha. Kui jookseme
aga iga näilise, ent ahvatleva
sooduspakkumise peale võõraste
juurde, reedame tegelikult nii oma
kaasliikme kui enda isiklikud huvid.
Ja egoistlik ning naiivne oleks siis
oodata, et reedetud omad meid
tulevikus peaksid vastu toetama
kui meie ise oleme varem käitunud
võõraid eelistavalt. Mitte, et ma
arvaksin, et reetlikust peaks alati

karistama vastureetmisega või et
peaks pikka viha pidama. Kindlasti
mitte. Probleem seisneb vaid selles,
et kui me täna jätame omad kuivale,
siis tulevikus kui meil tekib vajadus
nende abi järgi, ei pruugi nad meid
saada aidata, kuna neid võibolla
ei ole enam – meie ise andsime
oma kapitaliga eluõiguse võõrale
ning võtsime samas eluõiguse ära
omadelt! Inimese headust ja ustavust
mõõdame alati tema tegudest ning
mitte kunagi vaid pelgalt tühjadest
sõnadest.
Tuletagem
meelde
–
enamik 1990. ja 2000. aastate algul
nii populaarsed olnud väikesed
maa- ja linnaosapoed on oma uksed
kinni pannud ja nende asemel
õilmitsevad suured välismaised

kaubaketid, mis pakuvad meile nüüd
müügiks välismaiseid kaheldava
kvaliteediga toiduaineid ja muud
pudi-padi. Kiiresti on vähenemas
ka kodumaised lillekasvatajadkaupmehed,
rõivatootajad-rätsepad, apteegid, pagaritöökojadleivatööstused,
väikesed
ärid,
väiketalud ning väiketootmised
kõigil tegevusaladel. Tahame seda
endale tunnistada või mitte – vastutus
selles seisab meil kui tarbijatel, k.a.
siinkirjutaja. Ja ei kellelgi teisel!
Me oleme seni toetanud ja toetame
enamasti, kes rohkem, kes vähem,
kahjuks tänagi iga päev sellist,
oma kaaslast nõrgestavat, kuid
võõraid see-eest vägagi soosivat,
majanduspoliitikat. Osalt on see
tänanses hetkel ka muidugi kahjuks

paratamatu. Ent ärgem jäägem siin
mineviku pärast norgu – olevik on
meie kätes ning tulevik meie endi
kujundada!
Oma
majanduspoliitilisi
eelistusi ei saa inimene väljendada
ja rakendada mitte hääletades
kord 3-4 aasta tagant ilusaid
loosungeid loopivate erakonnavõi üksikkandidaatide poolt või
jättes hääletamata. Kas või kelle
poolt me hääletame, ei oma erilist
mõju reaalsele majanduspoliitikale.
Kui aga siiski arvame, et mõnele
isikule
hääle
andmine
saab
midagi majanduses muuta, oleme
demokraatiast kahjuks veidi valesti
aru saanud ning oleme ise sulgenud
eneste ees võimaluse ühiskonnas
reaalselt kaasa rääkida ja mis veel

tähtsam – oma tegelikku tahet
kehtestada. Demokraatia on rahva
võim ja see rahva võim, kui ta
tõesti eksisteerib, peab sellisel juhul
olema rahva kui terviku (mitte rahva
esindajate) käes ja rahva iga liikme
otsustada iga päev, mitte vaid ühel
päeval 3-4 aasta järel. Kas pole?
Iga inimese käes on iga
päev hulgaliselt valimissedeleid,
mis annavad igale ühele meist suure
võimu – need on rahatähed, mille eest
ostame endale vajalikke kaupu või
teenuseid. Ja selle ning ainult selle
kaudu saame endale ise kujundada
meelepärase majanduspoliitika ja
–keskkonna. Kui meie rahva ideaal
on tõesti võõraste õitseng meie töö
ja vaeva arvel, siis olgu nii. Kui aga
soovime, et meie endi elu õitseks,

siis tuleb meil ka ise vastavalt
käituda.
Hääletagem siis iga päev
nii, nagu on kohane ühele teadlikule
ühistuliikmele. Ühistu liikmetel
on siin veel Eesti vekslite näol
lisahääled – kasutagem neid targasti
trumbina! Toetagem eranditult
omasid, sest vaid omad toetavad
meidki. Ühenduses on jõud –
leidkem vahedat mõistust selle
sihipäraseks kasutamiseks läbi
ühistegevuse!
Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

Tuulutatud tuba ≠ külm tuba
Ruumis, kus õhk seisab, on
raske tunda end mugavalt.
Inimorganism vajab aktiivseks
tegutsemiseks hapnikku, mille
kogus tuulutamata toas pidevalt
väheneb.
Kaasneda
võivad
uimasus, peavalu, unehäired
ja need omakorda mõjutada
töövõimet, allergiate ägenemist
või inimese tuju. Kasvab ka
vastuvõtlikkus
viirushaigustele
ning
hapnikku
pelgavatele
pisikutele on seisev õhk soodne
ellujäämiseks.
Akna avamine ei ole alati
lahendus. Meie kliimas on
enamus aastast jahe ning nii
seisamegi valiku ees: kas värske
õhk on väärt jahedat tuba ja
seega suuremaid küttekulusid.
Soojemal ajal saaks ehk aknaid
lahti hoida ööpäevaringselt, kuid
nii võib kergelt sattuda kurikaelte
huviorbiiti.

On olemas hea lahendus
Nordicvent OÜ pakub
siinkohal välja kaasaegse ja mugava
alternatiivi
soojustagastusega
ventilatsiooniseadme Vento A50
näol. Seadme ehitus võimaldab
kasutada väljamineva õhu soojust
sissetuleva õhu soojendamiseks.
Selleks on seade varustatud
keraamilise soojusvahetiga.
Ve n t i l a t s i o o n i s e a d m e
eelis avatud akna ees seisneb
ühtlases õhuvoolus. See tähendab,

et lihtne on hoida värsket õhku
ka toas, kus viibivad väikelapsed
või tõbised. Ruumi siseneva õhu
temperatuur ei erine oluliselt ruumi
sisetemperatuurist ning ootamatud
tuulepuhangud ei too sisse jahedat
õhumassi.
Erinevalt lahtisest aknast
ei
pea
ventilatsiooniseadmega
kartma ka tuppa sattuvat tolmu (sh
allergeenina mõjuvat õietolmu),
putukaid ega muud ebameeldivat.
Vento A50 plussiks on efektiivne
õhufilter, mis kõik ebasoovitava
kinni peab.
Lihtne paigaldus ja mõistlik kulu
Vento A50 paigaldatakse
läbi välisseina ja see sobib nii
renoveeritavatele majadele kui ka
uusehitistele. Teleskooplahendusega

seade sobitub kergelt erineva
paksusega seintesse. Nordicvent
OÜ pakub koos seadmega ka
asjatundlikku
paigutamist
ja
hooldust, et teha oma klientide elu
mugavamaks.
Ventilatsiooniseade
on
pidevalt ühendatud vooluvõrku ja
juhitav lihtsa juhtpaneeli abil. Nii ei
pea ka eakamad kasutajad pelgama,
et majja on paigaldatud uus ja peen
tehnikavidin. Üheselt mõistetavad
tingmärgid paneelil ja vähesed
nupud jäävad kiirelt meelde.
Püsivalt
vooluvõrgus
olevate
ventilatsiooniseadmete
puhul kardetakse sageli, et see
mõjutab
tugevalt
elektriarvet.
Vento A50 paistab silma oma
ökonoomsusega ega tekita halbu
üllatusi arvetes olenemata aastaajast.
Kasutajasõbralikkust lisab ka madal
müratase.
Vento A50 hooldamiseks
on oluline vaid filtrit puhastada ja
õigel ajal seda vahetada. Järgima
peab ka tavapäraseid ohutusnõudeid,
mis kaasnevad elektriseadmete
käsitsemisega. Nii ei ole sugugi
keeruline tunda täielikku rõõmu
efektiivsest tuulutussüsteemist ja
hingata kergemalt värskes õhus!
Jussi-Kristian Lüüs
Nordicvent OÜ hankejuht

Oluline teada!
Vento A50 on ideaalne
lahendus kortermajades. Eestis
on palju kortermaju, mis ehitatud
nõukogudeaegse standardi järgi ning
toonased
ventilatsioonisüsteemid
on amortiseerunud või muutunud
kasututeks küttesüsteemide muutmise tõttu. Maja renoveerimistöid
juhivad korteriühistud ning elanike
rahakoti säästmiseks küsitakse
sageli toetust Kredexilt. Selleks,
et maja renoveerimistööd saaks
maksimaalse ehk 35% toetuse,
on üheks nõudeks varustada eluruumid soojustagastusega ventilatsiooniseadmetega.
Siin oleme rõõmuga nõus appi
tulema ja pakkuma välja just teie
majale sobivaima lahenduse!

Tartu Hoiu-laenuühistu liige ja
Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu partner
Nordicvent OÜ
Nordicvent OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte. Meie
põhitegevusalad on ventilatsiooni
paigaldus,
projekteerimine
ja
hooldus.
Lisateenusena
pakume
teemantpuurimisja
teemantsaagimistöid.
Rohkem infot saab
www.nordicvent.ee

7

Von Glehni Pubi kui Nõmme kultuuri- ja vaimuelu keskus
detsembril, ning sellest kuni
tänaseni on Von Glehni lavalt käinud
läbi esinejaid igale maitsele. Lisaks
Dj-d, karaoke lauljad ning ka Jan
Uuspõld on esitanud katkeid oma
monotükkidest.
Von Glehn näeb end nii
täna kui tulevikus mitte niivõrd
lihtsalt õlletoana (kuigi loomulikult
pakume külma õlut ja maitsvaid
roogasid!) vaid kui Nõmme vaimuja loomeinimeste kooskäimise paika.
Juba täna on meil peavarju leidnud
lisaks Kojale ka Nõmme Maleklubi,
Von Glehni Pubi asub Tallinnas Nõmmel Pärnu mnt 326 samas majas, MTÜ Von Glehni Teater, meil
kus Tartu Hoiu-laenuühistugi.
on koos käinud Nõmme linnaosa
Von Glehni (VG) õlletoa Glehn (mis muu!). See nimi leiti halduskogu, on peetud mälumänge,
lisandumist Nõmme ettevõtete perre olevat paslik mitmel põhjusel: on ju õhukitarrivõistlusi, teeme tihedat
ei saa mitte kuidagi vaadata lahus Koda teinud aastaid tööd Glehnide koostööd rahvaalgatuslike seltsidega
Nõmme Koja aastaid väldanud päris pärandi väärtustamisel ja Nikolai nagu Nõmme Heakorra Selts ja Loov
oma ruumide otsingust. Tänaseks von Glehni rajatiste renoveerimisel Nõmme. Loodame väga, et see
ongi VG ja Koda kujunenud (rist, lohepea, kotkas, Jälgimäe nimekiri pikeneb kiiresti ja muutub
lahutamatuks paarisnähtuseks.
tahvel jne jne). Pubile sobis see nimi üha sisukamaks.
Kuuludes
ise
Koja aga mõne kuu
Üks meie eesmärMuutkem ühiselt
juhatusse, mis käis koos Nõmme pärast
avatava
ke on taastada elu ja
(neiupõlvenimi Buldog`i) pubis, Glehni
Von Glehni Pubi
kuju
tegevus pikki aastaid
tegelesin mõne aasta vältel koos teiste naabruse tõttu.
seisnud
Nõmme kogukonna tühjana
kodalastega sobivate klubiruumide
Järgnes
kunagises Nõmme
sisukaks vabaaja- ja e s i n d u s h o o n e s ,
otsimisega. Kaaluti kolimist Raudtee alguses
mitu
tänava
antiigipoodi,
Kivimäe kuud paigalseisu,
kultuurikeskuseks
milles Von Glehn
jaamahoonesse, vaateväljas olid siis
paberiteasub:
renoveerida
ning kasutagem
ka Nõmme Keskerakonna endised l e p i n g u t e
pubi ruumide peal
ruumid Jaama tänaval. Siiski, kõik sõlmimist ja sep- võimalust liituda Tartu asuv kunagine kinoneed sai erinevail põhjusil kõrvale tembris alustati
Hoiu-laenuühistuga, teatrisaal, muutes
jäetud. Kui 2011 jaanuaris lõpetas juba remondiga.
selle
kaasaegseks
kes tagab lokaalse
Nõmme südames nn Kahro majas Kui 12. novembmitmeotstarbeliseks
raharingluse ning
tegevuse seal pooltühjalt tiksunud ril 2011 avati
saaliks, kus saab läbi
kasiino, ei osanud Koda sellest Nõmme
linna kasumite jäämise meie viia teatrietendusi,
esialgu suurt midagi arvata, sest ühe 85. sünnipäeval
kinoseansse,
konoma kogukonda!
MTÜ jaoks olid ruumid liiga suured Nikolai
von
verentse ja kontserte
ja üür üle jõu käiv.
Glehni kuju, võõrustas uus koht igale maitsele. 2.-3. juunil 2012
20. juunil 2011 toimus juba ürituse VIP-külalisi eesotsas toimus meie õuel heategevuslik
esimene ühine mõttekoda uutes, linnaosavanema Erkki Korpiga. muusikafestival, millega pandi
tulevastes Von Glehni Pubi ruumides. Proovipidu ja samas ka ruumide esimene seeme saali remondifondi.
Uue klubi-söögikoha nimeks sai Von mahutavuse uuring toimus 2. Õnneks on tänaseks murtud jää ka

omanike esindajate ja edumeelsete
nõmmekate vahel ja pea 15 aastat
väldanud kooma selles suurepärases
hoones tundub olevat möödanik.
Kinosaalis peeti augusti
alguses Nõmme Jazz ´i järelpidu,
15.septembril toimus Von Glehni
hoovis esimene täika, mis oli
sedavõrd menukas, et nüüdsest saab
toimuma igal nädalavahetusel, kuni
ilmataat lubab. Täika näol näebki
VG soodsat kasvulava ka Tartu
Hoiu-laenuühistu liikmeskonnale,
veksliringlusele
ning
Nõmme
kogukonna
järjest
tihendavale
majanduslikule ja kultuurilisele
ühistegevusele. Siiski seisab meil
kõigil ees suur töö ühistu-suunalise
selgitustöö vallas. Siin on aga loota
kiireid positiivseid arenguid, sest
asub ju ka Tartu Hoiu-laenuühistu
Tallinna kontor alates 2012. aasta
septembrikuu algusest Nõmmel
samas majas, kus meiegi!

Muutkem ühiselt Von Glehni Pubi Nõmme kogukonna sisukaks
vabaaja- ja kultuurikeskuseks ning
kasutagem võimalust liituda Tartu
Hoiu-laenuühistuga, kes tagab
lokaalse raharingluse ning kasumite
jäämise meie oma kogukonda!
Rõõmsate kohtumisteni Von
Glehnis!
Jaak Tuuksam
Von Glehni Pubi ja
Nõmme Koja eestvedaja

Jaak Tuuksam koos teiste Koja liikmetega VG Pubi keldris pärast
Nikolai von Glehni kuju minikoopia kättesaamist - tunnustuseks
teenete eest Nõmme lipuväljakule von Glehni kuju püstitamisel.

Anneli Tiisk toetab kodumaist ettevõtlust, toeta Sinagi!
Ühistuleht tegi intervjuu Tartu
Hoiu-laenuühistu
liikme
ja
vekslipartneri Anneli Tiiskiga,
kes kaupleb Tartu turuhoones
laia valiku kodumaiste värskete
köögiviljadega.
Anneli
Tiisk
soovib kaasliikmetega jagada
alljärgnevaid
mõtteid
oma
tegevusest.
Anneli tegevusel on laiem siht
Minu tegutsemise põhimõte
see, et rahvas käib turul sellepärast,
et säiliks mõte, miks turule tulla
– siin on teistsugune kaup. Mina
müün järgmisi kaupu: Eesti
mesi, küüslaugupatsid, kohalik
suvikõrvits, baklažaan, valge redis
Peipsi äärest. Hapendatud seened on
veel müügil, kodune hapukurk ka.
Talvel BioBerry astelpajumoosid,
toormahlad, jõhvikapulber, astelpajumüsli.
Eritellimusel
kala.
Varsti saab tulla ostma värsket
õunamahla. Kaup tuuakse Peipsi
äärsest kandist peamiselt. Inimesed
(väiketalunikud) lihtsalt pakuvad
oma kaupa. 10 aastaga tekib tihe
võrk. Alguses alustasin õuntega.
Tulin turule müüma rusikasuuruseid
Talve Naudinguid, mis pärinesid
tuttava aiast.
Peipsi inimesed kasvatavad
kogu aeg midagi, neil on head mullad
– nad peavad saama oma toodangut

Kust sai kogu tegevus alguse ja
kuidas käib see täna?
Olen
kasvatanud
lilli,
roose. Pärast roosidekasvatamist
sai hästi maitserohelist kasvatada.
Turgu tulin seetõttu, et endal oli
suur kasvuhoone, kus kasvatasin
maitsetaimi. Tekkis mõte, et võiks
neid ka müüa (lisaks õuntele).
Praegu ise ei kasvata (va aknalaual
enda tarbeks), kuid kohalik rukkola,
koriander, spinat, till, petersell on
mul müügil. Igas letis neid pole,
aga mina müün tavaliselt ka neid
Alati rõõmsameelne ühistuliige ja turukaupmees Anneli Tiisk tööpostil.
maitsetaimi.
ju kusagil realiseerida. Väikestel nõu.
Alati on müügil värske
põllumeestel ei oleks muidu mingit
Miks
diskrimineeritakse
kraam. Viskan pigem minema selle,
šanssi. Olen siin sellepärast, et mulle harrastuskalureid? Neil ei ole
mis vana. Ei pane seda odavama
meeldib inimestele pakkuda midagi kusagil oma kaupa realiseerida.
hinnaga müüki nagu tehakse
huvitavat, midagi teistsugust. Keegi Ka on mul müügil kala, mida toob
mitmetes suurtes poodides. Hoian
keedab peeti, hapendab kapsast ja üks sõber. Kalale on tekkinud
hinda, et ära elada. Püsikliendid
toob siia. 10 aastat olen pidanud teatud püsiklientuur, kes teavad,
saavad soodustusi. Odavamat hinda
oma müügipunkti. Tekkinud on et minu käest saab
võib julgelt küsida!
püsikliendid, kes teevad meele osta
delikatess- Olen siin sellepärast,
Meeldib inimesheaks. Ka siis, kui päev otsa pole ahvenafileed, suittega
suhelda. Seda
et mulle meeldib
eriti kliente käinud, siis tuleb mõni sukala. Eesti ahvenat
võib nimetada tööks ja
püsiklient ja teeb meele rõõmsaks. müüakse
Lääne- inimestele pakkuda hobiks, mida ma teen.
Suved on kehvemad, talved paremad Euroopa poodidesse
midagi huvitavat, Tulen iga päev rõõmuga
müügiajad. Jõulud ja lihavõtted on Šveitsi mägijärvede midagi teistsugust. tööle.
Arhidektuuriõitseaeg. Tipptundide nimel me kalade
pähe.
mälestiseks
peetud
siin turul tiksume. Siit on hea osta Kuulsaimad püsikliendid on: Urmas
hoones on hea olla. Turuhoone on
ka seetõttu, et saab proovida ja Past, Fred Kirss, Hannes Kaljujärv,
väga hea auraga. Ilus on olla selles
maitsta, siin saab vahetult suhelda. Merle Jääger – nemad käivad tihti
imekaunis kohas.
Retseptide vahetamine, kogemuse kala ostmas.
Avaturul müüakse tihti
vahetamine. Inimesed küsivad tihti

välismaa kaupa kodumaise pähe.
Seal müüjad vahelduvad. Mina seda
teha ei saa, et võtan välismaa kaupa.
See oleks petmine, mina tahan olla
aus.
Veksleid kasutavad inimesed, ühistu liikmed, on väga
meeldivad inimesed. Nad alati
naeratavad tulles. Nad on erilised
inimesed. Ma arvan, et see ei ole vaid
loosung, et ühenduses on jõud. Usun,
et ühiselt kaasliikmetega ehitame me
iseendile ja oma peredele parema
tuleviku – seetõttu peame liikmetena
üksteist hoidma ning oma ostudega
üksteist vastastikku toetama.
Kohtumiseni Tartu turuhoones!
Anneli Tiiskiga käis vestlemas tema
püsikunde Triin Pisuke-Roos.

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 Eesti Maaülikooli kord kvartalis väljaantav ja Tartu Hoiu-laenuühistu ning Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi toimetatav ajaleht.
Ühistuleht on sisukas lugemine isikutele, kes soovivad end viia kurssi kaasaegse ühistegevusega. Käesolev Ühistuleht on välja antud PRIA toetusel.
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