Selles numbris:
LK 2 - Kuidas kasvab Ühistu
ehk saagu Valgus!

LK 3 - Ameerika hoiu-laenuühistute
külastusest

LK 4 - Andro Roos:
Tartu Hoiu-laenuühistu on Noa laev!

Ühistuleht

Nr. 13 oktoober 2013 (järgmine number ilmub jaanuaris 2014)

Ühest sõnakõlksust

Kas olete kunagi mõelnud,
mis on patriotism ja kes on patrioot?
Ollakse ju sõnades tihtipeale näiteks
Draamateatri patrioot või mõne metsaküla või koorejogurti patrioot...
Mida see sõna õieti tähendab? Definitsioone on mitu ja kõige üldisemalt
saab öelda, et patriotism on isamaaarmastus ning lojaalsus oma riigile.
Samas käituvad mitmed väidetavad
patrioodid ka loosungi „Ubi bene
ibi patria“ kohaselt.
Raamatust „Rahvuslus ja patriotism“ loeme, et isamaaarmastuse
mõiste tõusis esile Antiik-Roomas
ning üks tuntumaid patriotismi eest
kõnelejaid oli Cicero, kelle jaoks
isamaa eest võitlemine ning selle
nimel suremine oli suurimaks patriotismi ilminguks. Mõistet „isamaa“
kasutas Cicero „oma erilise ajaloo ja
tavadega poliitilise kogukonna kohta“ (Piirimäe 2009: 12).
Hilisemad teooriad seadsid
oma riigi ja rahva huvide esile tõstmise
kahtluse alla, võttes sellega ka riigi
nimirahvuselt vastutuse omanimelise riigi käekäigu eest. Nad tuginesid printsiibile rahvaste võrdsusest.
Kuid kuradike minu keelel ütleb:
„Võrdne saab olla ainult eluta looduses, eluslooduses ollakse omadustelt
võrdväärsed!“
Tänapäeva liberaalkapitalismis ei ole patriotismil enam
suuremat sõnaõigust – kapitalil polevat kodumaad ja õiget kodumaad
pole ka paljudel kapitali järel jooksvatel inimestel, kes jagavad end mitme
maa ja rahva vahel.

Nende jaoks on patriotism mingil
ajahetkel hävinud ning nad jätkavad
teadlikult või teadmatuses seda
hävitustööd. Kas teadsite, et valge
laboriroti nimetus on norra must
rott? Norra mõjub selles nimetuses
nagu „rudimentaalne patriotism“.
Tundub, et enamiku eestlaste jaoks on patriotism vaid
sõnakõlks või käitumuslik refleks,
mida oma kaaslastelt matkitakse.

Väidan, et toodud näide ei
ole näide patriotismist, vaid pigem
näide isiklikust emotsionaalsest
tegevusest. Sõna patrioot on siin
pigem teguviisi õigustava kõlaga.
Patriotism eeldab minu
meelest kindlasti tegutsemist mitte
iseenda, vaid rahva kui terviku
huvides. Riigi huvid on ülemad
kui isiklikud, sest inimene on
ühiskondlik olend. Iga inimese
heaolu sõltub ühiskonna kui terviku
heaolust.

Autor: Hugo Hiibus
Öeldakse: „Ma olen tõeline Eesti
patrioot. Mul on laual Eesti lipp
ning seinal presidendi foto. Võtan
alati osa laulupidudest ning tähistan
riigi tähtpäevasid. Alati käin
kuulamas riigijuhtide kõnesid ning
vaatamas paraade. Ja öölaulupeol
käisin muidugi ka. Iga päev loen
Postimeest, mis on ju Eesti rahvuslik
häälekandja.“

Millal saabub õnn?
Elasid kord Mõmmkülas
tublid külaelanikud, tegid põldu
ja küpsetasid kakukesi. Rikkaks
ei saanud keegi, aga kõht oli täis.
Siis said nad massimeediast teada,
et nemad on nüüd vabad, nende
majandus
hakkab
kohe-kohe
kasvama ja juba on kaugusest kuulda
raskeid samme – Õnn läheneb õuele.
Ja et Õnn rutem tuleks, selleks
peavad Mõmmküla elanikud ostma
röögatu kombainimüraka, mis nende
eest kogu töö ära teeb.
Et kohapeal selle ostmiseks
raha ei olnud, saadi eurotoetust ja
võeti pangalaen, lisaks muidugi anti
ära kogu kohapealne raha. Kevadel
tuli kombainimürakas ja ka euroraha
kütuse ostmiseks.
Kombain raadas ära suure
lahmaka metsa, mis võla katteks
kuhugi minema veeti, juuris kännud,
kündis maa, külvas vilja, kastis,
pritsis, lõikas. Siis jahvatas kombain
jahu, valmistas taigna, küpsetas
kakukesed ja... sõi need ise kevadeks
ära, et mitte rooste minna.

Ootame vihjeid ja ettepanekuid: info@yhistupank.ee, vaata: www.yhistupank.ee

Kevadel tuli uus euroraha.
Kombain raadas uue lahmaka
metsa, mis taas võla katteks kuhugi
minema veeti. Seejärel
juuris
kännud, kündis maa, külvas vilja,
kastis, pritsis, lõikas... aga mida tegi
rahvas? Rahvas käis Soomes tööl, et
Rootsi pangale Eesti riigi armust 30
aastaks võlgu võetud iga miljoni eest
2,1 miljonit ausalt tagasi maksta.
Mida tegi riik? Riik kirjeldas
massimeedias majanduskasvu ja
kasvatas... oma võlga.
Õnn aga läheneb
vääramatult kui Saatus!
Nõmme Raadio
16.09.2013

Lõunatunnist

Uudised
Algas Ühistukool
30. septembrist 2013 on
igal esmaspäeval kl. 11.00 Nõmme
Raadio eetris Ühistukool. Kordused

Egoistlik inimene ei saa
olla patrioot, kuna tema jaoks on
tähtsaim vaid tema enda heaolu.
Patrioot vastandub egoistile seeläbi,
et tegutseb iga päev selle nimel, et
Eestile jääks tulevik. Just nimelt,
tegutseb!
Patrioot tegutseb rahva
heaolu nimel ega võta vastu
kõrgepalgalist teenistuskohta, mis
on kolmapäeviti kl. 17.00 ja reedeti
kl. 11.00. Ühistukool alustab
raha, panganduse ja ühistegevuse
loengutega. Esimeseks lektoriks
on Andro Roos. Kõiki loenguid on
võimalik alla laadida nii Nõmme
Raadio kui Tartu Hoiu-laenuühistu
kodulehelt.
Kas teate, et 21.08.1929
asutati
Nõmme
Rahvaülikool,
esimees Hjalmar Mäe? Aktiivsete
nõmmekate seas on olnud juttu
rahvaülikooli taastamisest. Kuna
Nõmme Raadios on nüüd esimesed loengud juba valmis ja
lähevad eetrisse, võiks Nõmme
Rahvaülikooli taastamisel võtta
aluseks Ühistukooli. Hakkajad
tegelased saavad ju esialgu selle
raames loenguid ette valmistada
ning varsti võiks proovida inimesi
Von Glehni teatrisaali regulaarselt
kokku kutsuda. Kui on huvi ja
kui on tegijaid, siis nii võikski asi
alguse saada. Tuleb ainult leida
inimesed, kes on nõus vabatahtlikult
oma teadmisi Nõmme Raadios
jagama. Kerge see ei ole, sest tekst

toob rahalist kasu vaid temale
endale, kuid aitab pikas perspektiivis
kaasa Eestimaa hääbumisele.
Patrioot julgeb olla „vanamoodne“, kaitsta oma sõnavõttudes
riigi nimirahvust rahvaste segamise
idee eest ning selle nimirahvuse
esindajana ka ise vastutada riigi
käekäigu eest.
Kõik rahvad ja kultuurid on
erilised ning tähelepanuväärsed, kuid
igal rahval ja kultuuril peab olema
oma kodumaa. Meil, eestlastel, on
kohustus säilitada oma kultuuri.
Selle kohustuse võtsime kirjutades
oma põhiseadusele eesti rahva
loomuõigusele tugineva varjamatult
rahvusühiskondliku preambuli, milles on öeldud:
kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja
arendada riiki, /.../ mis on kaitseks
sisemisele ja välisele rahule
ning pandiks praegustele ja
tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Selle eesmärgi saavutamine
eeldab rahvusriiki, majanduslikku
iseseisvust ning kapitali püsimajäämist Eestisse. See eeldab
omamaise tööstuse väljaarendamist,
sest vaid tootlik tegevus on töö, mis
saab rahvale tuua rikkuse. Meie
maa peab suutma toita eelkõige
oma rahva ning tagada ka selle
juurdekasvu.
Mulle tundub, et tõelised
Eesti riigi patrioodid olid minu
esivanemad, kes kasvasid üles maal,
looduse keskel. Kes tegid kogu oma
elu talutööd ning hoolimata väiksest

kooliharidusest oskasid ise teha
peaaegu kõike: rajada maju, ehitada
ja remontida masinaid, teha riideid ja
harida põldu. Nad oskasid palju enam
kui meie praegu oma keskkooli- ja
ülikooliharidusega ning seetõttu
oli neil Eestiga palju tugevam side.
Nende lihtsus, julgus ja ausus tegi
neist patrioodid. Kindlasti olid
patrioodid kõigepealt need mehed,
kes võitlesid Vabadussõjas, näidates
kõigile, et ka väike võib astuda suure
vastu ning võita.
Mulle tundub, et tänapäeval
saab
tõelisteks
patriootideks
nimetada neid, kes oma igapäevase
töö ning majanduslike valikutega
aitavad kaasa Eesti püsimajäämisele.
Nende hulka kuulume kindlasti meie,
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, kes
me oma tootliku tegevusega pakume
tööd ja leiba ka oma kaasmaalastele.
Patriootide põhimõte on – üldkasu
enne omakasu!
Julgust meile selleks!

peab olema esitatud eesti keeles
ilma „laiapõhjalise taristamiseta
panustistega surutisse“. See viimane
võiks
teoreetiliselt
tähendada,
et esitatu ei peaks peale suruma
arusaamatuid värdhäälitsusi, vaid
olema selges ja kõigile arusaadavas
emakeeles. Ja veel: kui kellelgi
on täpsemaid andmeid kunagise
Nõmme
Rahvaülikooli
kohta,
siis palume sellest teada anda ka
Ühistulehe toimetusele.

Tõrvandis. Seekord on saatejuhtideks
Martin Loimet ja Peep Bušin. Kõik
eelmised ja ka tulevased saated on
järelvaadatavad TTV ja Tartu Hoiulaenuühistu kodulehtedel.

Järgmises Ühistegevuse pooltunnis
räägime
korteriühistutest
ja
vekslitest
7. oktoobril on Tallinna
Televsioonis järjekordne Ühistegevuse pooltund. Saade keskendub kahele teemale: arutleme
korteriühistute igapäevaelu teemadel
ning teeme intervjuu Nordicvent
OÜ esindajaga; saate teises pooles
räägime Eesti vekslitest ning
lähme külla Tartu Hoiu-laenuühistu
vekslipartneri toitlustuskohta “Jaoskond”, mis asub Tartu külje all

Triin Pisuke-Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu liige

Jätkuvad Ühistusaated
2. septembril algas juba
kolmas Ühistusaadete hooaeg, eetrisse läks 88. Ühistusaade. Uuel
hooajal
jätkame
ühistegevuse
tutvustamist, kutsume saadetesse
jätkuvalt tuumakate mõtetega külalisi. Ka Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmetele on Ühistusaade täiendav kõlapind ning ühistu juhatus
kutsub liikmeid saadetest nii
eetrisõnavõttudega kui kirjasaatjatena osa võtma!
Ühistusaade on eetris igal
esmaspäeval algusega kell 14.00.
Saate kordused on eetris neljapäeviti
kell 14.00 ja laupäeviti kell 16.00
ning neid on võimalik järelkuulata
Tartu Hoiu-laenuühistu või Nõmme
Raadio kodulehel.
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Kuidas kindlustame ja arendame Eestimaad?
Meie põhiseaduse preambulis seisab meie riigi loomise
põhjus: „Kõikumatus usus ja
vankumatus tahtes kindlustada
ja arendada riiki...“. Mis toimub
tegelikult? Kas ja kui vägevalt me
arendame riiki?
Kõik saab alguse rahast ja
ilma rahata ei liigu enam midagi.
Riik on oma ülesanded andnud
järk-järgult
üle
võõramaistele
vahendajatele ja ärikatele. Eesti
riigis võimutsevad võõrpangad. Kui
inimene laenas oma eluaseme jaoks
30 aastaks ütleme 100 000 eurot, siis
tagasi maksab ta selle aja jooksul
sõltuvalt intressist vähemalt 210
000 eurot ja ongi nullis, sest laenuga

ostetud elamine on selle ajaga samuti
amortiseerunud. Aga riik on saanud
vähemalt 110 000 eurot kahjumit,
mis läks võõrpangale. Mäletame
uudist, mis teatas, et Eestis ligi poolt
turgu omav pank viis riigist välja
750 miljonit eurot, see on vanas
rahas peaaegu 12 miljardit!
Kuidas siis mõista olukorda, kus eestlane töötab Soome
firmas ja maksab poole palgast
Rootsi pangale ja teise poole kulutab
tööle sõitmiseks? Välistööjõud,
välisomaniku tööjõuressurss, maksumaksja, armas valija?
Tuhanded ja tuhanded
eestlased on läinud Soome ja
teistesse Põhjamaadesse alus-

tama oma äri. Kuigi seal on justkui
kõrgemad maksumäärad, leiavad
eestlased siiski, et äri on parem
alustada Soomes kui Eestis.
Eestlaste loodud ettevõtete arv
Soomes on kasvanud kiiremini
kui ühegi teise immigrantide
„kogukonna“ oma. Soome on
aga tuntud ühistegevuse maa,
kes hoiab nii oma riigi rahanduse
kui ka majanduse soomlaste
käes. Tundub, et meil on midagi
olulist õppimata jäänud.
Kas ehk peaksime Tartu Hoiulaenuühistu baasil looma ühiskassa
põhimõttel toimiva riigirahanduse ning
ehitama üles oma rahvast rikastava
majanduse? See oleks midagi muud

Kuidas kasvab Ühistu ehk saagu Valgus!
Pealkiri ei ole valitud
naljana. Iga asi algab ikkagi
käivitamisest ehk algusest. Ja,
nagu kurjad keeled räägivad, olla
ka Vanajumal enne ajaloolisi sõnu
tükk aega tööd teinud, et valmistada
nii suur tühi koht, kuhu kõik tema
loodav ära mahuks. See töö on meil
inimpõlve jooksul tehtud ja riikluses
laiutabki ebatore tühjaks veetud ala,
millesse ühistegevusega saab seda
looma hakata, mille „ahjualused“
pihta on pannud.
Vastavalt seadusele saab
iga ettevõte alguse omanike tehtud sissemaksetest. Eks need
„sissemaksed“ võiksid ju olla ka
tore ja tubli oma tehtud töö, aga
maailm on juba nii vildakas, et
see peab täna olema raha. Et Tartu
Hoiu-laenuühistu omanikeks on
kõik tema liikmed, siis moodustub
ühistu osakapital liikmete makstud
osamaksudest. Osakapital on see,
mis peab olema olemas ja tagama
ühistu toimimise. Eraisikul piisab
meie ühistu kaasomanikuks saamisel
35- ning ettevõtjal 50-eurosest
sissemaksust. See on ühistu
liikme vara, mis annab liikmele
õiguse osaleda ühistu juhtimises
ja tegevuses. Arvude keeles on
Tartu
Hoiu-laenuühistu
1000
liiget paigutanud osakapitaliks üle
530 000 euro.
Ühistu eesmärgipärase
toimimise tulemusel tekib kasum.
Kasum, mida ei jaotata majandusaasta
lõppedes
liikmetele
dividendideks ja ei võeta ühistust
välja, määratakse reservkapitali.
Ühistu osakapital, jooksva ja eelmiste majandusaastate kasum ning
reservkapital kokku moodustab
ühistu omakapitali. Tartu Hoiulaenuühistu omakapital on praegu
580 000 eurot.
Nagu iga üksiku inimese puhul, nii ka ettevõtte kui
inimeste kogumi aktiivne tegevus
eeldab
kohustuste
võtmist.
Tartu
Hoiu-laenuühistu
kui
finantseerimisasutuse puhul räägime
eelkõige finantskohustustest, milleks
on peamiselt liikmete sissemakstud
hoiused: tähtajaline hoius, Sofi
hoius, kullahoius, Escrow hoius.
Lehe trükkiminemise hetkel olid
ühistu liikmed paigutanud hoiuseid
ühistusse ümmarguselt 7 000 000
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euro väärtuses. Väiksemal määral on
Tartu Hoiu-laenuühistul kohustusi ka
teiste võlausaldajate, nagu Maaelu
Edendamise Sihtasutuse, Eesti
vekslite valdajate, tarnijate (arvete
jääk, mille tähtpäev pole saabunud
ning mis pole veel tasutud) ja
maksuameti (arvele võetud maksud,
mille tähtpäev pole saabunud ning
mis pole veel tasutud), ees. Selliste
kohustuste jääk oli oktoobri alguses
ca 130 000 eurot. Muide, Tartu
Hoiu-laenuühistu tegevuse esimestel
aastatel oli Tartu Hoiu-laenuühistul
liikmetele väljalaenamiseks kasutada, peale suhteliselt väikese
asutajaliikmete sissemakstud osakapitali, vaid riikliku Maaelu
Edendamise Sihtasutuse laenuraha,
mis näiteks paljudes teistes Eesti
hoiu-laenuühistutes
on
siiani
peamine kapital, mille abil oma
tegevust korraldatakse. Meie ühistu
puhul on aga rõõm tõdeda, et
1000 liikme tõelise ühistegevuse
tulemusel
on
osakapitali
ja
hoiustena kokku kogutud üle 7 500
000 euro. Seega seisab ühistu
rahaliselt kindlalt oma jalgadel ja ei
sõltu riiklikust ega välisabist.
Omakapital (580 000 €),
liikmete hoiused (7 mln €) ja muud
kohustused (130 000 €) kokku
moodustavad 7,71 mln euro suuruse
summa, mida kasutame ühistule
kui tervikule piisavate tagatise
hoidmiseks ja juurdeloomiseks
ning ühistu liikmetele mõistlikel
eesmärkidel laenude andmiseks.
Laenavad liikmed maksavad laenud

koos intressiga kuumaksetena
ühisesse kassasse tagasi. See nö.
ühiskassa ongi meie ühine tagatis
ning tänu sellele kasvab hoiustavate
liikmete rikkus.
Pärast ühistu koosolekuid
on ühistu liikmed minult sageli
küsinud, milline tegutsemisviis oleks
kõige mõistlikum, et sellest sünniks
kasu liikmele endale ja ühistule
kui tervikule. Eks iga ühistuliige
langetab otsuse lõppkokkuvõttes ise,
tuginedes oma elukogemusele, kuid
tervikpilti silmas pidades soovitan
järgmist:
1) Hoiustajatena hoiustagem
boonusintressiga hoiustel. Boonusintressiga saavad hoiustada need,
kes lisaks hoiusele teevad vähemalt
5% ulatuses hoiustatavast summast
ka sissemakse ühistu osakapitali.
Näiteks 2000 euro boonusintressiga
hoiustamiseks
tuleb
maksta sisse 100 eurot täiendavat
osakapitali. Ühistul kui juriidilisel
kehal aitab see täita Hoiulaenuühistu seadusega määratud
nõudeid. Hoiustajale tähendab
see aga kõrgemat intressimäära
– kui tavapäraselt on tähtajalise
hoiuse intressimäär 5%, siis
boonusintressina on see 5,5% aastas.
2) Inimestena, kes tahaksid tegeleda heategevusega, teadvustagem, et ülim heategu, mida
üks eestimaalane saab teha endale ja
kogu Eestile, on aidata kaasa sellele,
et raha ei voolaks enam Eestist välja,
vaid jääks Eestimaale, eestimaalaste
hüvanguks. Selle tagab ühistuline

kui meie riigi ja rahva töö tükk haaval maha müümine. Töötab ju eestimaalane praegu mitte enam oma
riigile, kindlustamaks eesti keele ja
kultuuri kestmist läbi aegade, vaid
võõrpangale intresside tasumiseks.
Eesti rahva tulevasel põlvel ehk noortel jääb järjest vähemaks omanikutunnet, sest nad tajuvad, et mitte miski
ei kuulu neile, mitte miski ei sõltu
nendest. Ega nad palju ei eksigi.
Kui tahame kindlustada ja
arendada oma riiki, tuleb meil kapital,
maa ja tootmisvahendid hoida oma Märt Riiner
kätes!
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
juhatuse liige,
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
liige
rahandus ja Tartu Hoiu-laenuühistu.
Kui on raha, mida on soov paigutada
üldiseks hüvanguks, paigutagem see
Tartu Hoiu-laenuühistu osakapitali.
Kuna osakapitalilt ei maksa ühistu
intressi, saab ühistu osakapitalina
kogutud rahagi välja laenata
nullilähedase intressiga. Mida suurem osakapital, seda suuremad
võimalused selliste laenude andmiseks meie oma kodumaistele
ettevõtetele, meie kaasliikmetele.
Mida rohkem Eesti ettevõtteid
saavad end lahti rebida võõrpankade
laenu- ja intressimaksetest, seda
taskukohasema hinnaga saavad nad
müüa oma tooteid eestimaalastele
ehk igale ühele meist. Täna on
kodumaine kaup kallis eeskätt tänu
sellele, et ca 40% majapidamiste,
ettevõtete ja valitsusasutuste kuludest
moodustavad intressimaksed võõrpankadele. Me saame selle lõpetada!
3) Ärgem unustagem,
et ühistus oleme hoiustajate
ning
laenajatena
kõik
ühes
paadis – laenuvõtjateks on ju
kaasliikmed ja mõnikord ka
meie ise, enamasti ettevõtjad.
Väiksema intressimääraga hoius
võimaldab ühistul vähendada ka
laenuintressimäärasid. Väiksemad
laenuintressimäärad vähendavad
aga laenavate liikmete kulusid, mille
arvelt saab ettevõtja vähendada oma
toodete hinda kaasliikmetele üha
taskukohasemaks. Kõrge inflatsioon
sööb ka kõrgeima hoiuseintressi,
kuid meil oleks mõistlik ühiselt
kujundada Tartu Hoiu-laenuühistust
tagatis oma säästude ostujõule ka
pikas plaanis. Eesmärk ei ole ju
samaaegselt suurenevad numbrid

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete arv alates jaanuarist 2010 kuni augustini 2013.

nii hoiustel kui hinnasiltidel, vaid
kujundada kestma jäämist ja arengut
tagav elukeskkond.
4) Ettevõtjatest liikmetena,
tutvustagem end läbi ühistu
meediakanalite – Ühistuleht,
Nõmme Raadio – kaasliikmetele
ja
võimaldagem
kaasliikmetel
toodete-teenuste eest tasuda Eesti
vekslites, pakkugem kaasliikmetele
taskukohaseid hindu ja häid kaupu!
5) Toodete ostjatena või
teenuste
tarbijatena
suhelgem
alati kui vähegi võimalik oma
kaasliikmetega. Kui ostame kaasliikmetelt, rikastab see teda. Rikas
kaasliige suudab aga kindlamini
tasuda ühistult võetud laenu,
see omakorda on tagatiseks
hoiustajatele, kes saavad nii ka ise
rikastuda teenitud hoiuseintresside
arvel. Rikas kaasliige suudab
säästa ning paigutades oma säästud
ühistusse hoiusele või osakapitali,
saab ühistu soodsalt rahastada
kodumaist ettevõtlust, ostes ta lahti
võõrpankade intressiorjusest. Rikas
kaasliige maksab oma ettevõttes
töötajatele, kelleks on ju samuti
kaasliikmed, paremat palka ning
tekivad ka uued tootvad töökohad,
mis rikastavad omakorda meid
kui töötajaid. Järelikult saame ise
rikastuda vaid juhul, kui anname
endast kõik, et aidata rikastuda
kaasliikmel!
Tulles tagasi alguse juurde–
maailm on seatud nii, et elu paneb
meile juba sünnist alates rängad
kohustused. Esiteks hingata, siis
õppida, töötada, endast inimene
kujundada, ühiskondliku olendina
keskkonda ja loodusesse sobituda,
areneda, lõpuks kasvatada üles
järgmine põlvkond inimesi ning
siis väärikalt lahkuda. Ja kui me
neid kohustusi ausalt täidame,
hakkavad tasapisi tekkima õigused
ehk ihaldatud elukvaliteet. Kujundagem endile siis elu, mis oleks
elamisväärne ning mille pärast meie
tulevased põlved piinlikust tundma
ei peaks. Me elame ja tegutseme
siin kõik koos. Selleks, et isiklikus
plaanis püsima jääda ja areneda,
peame arukalt koos töötades
kujunema ühtseks eesti rahvaks,
tõelisteks Kaasliikmeteks üksteisele!
Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

Kuidas parandada meie elukvaliteeti kortermajades?
Korteriühistute majanduslik
tugevus sõltub korteriühistu liikmete ehk korteriomanike tegevusest – kui hästi ühistu liikmed
kommunaalarveid tasuvad, milleks
kasutatakse remondiraha või kuidas
hallatakse ühistu raha.
Eesti korteriühistute argipäev on täna paraku veel selline, et korteriühistutel on raha
vaid hädapäraste remonditööde
tegemiseks. Tööde jaoks, mis
tagaksid elanike elukvaliteedi ka
pikas plaanis, on väga keeruline

leida kapitali ning saada selleks
ühistu liikmete nõusolekut.
Sellises olukorras on oluline, et ühistu juhid kasutaksid
ära kõik võimalused lisatulu
teenimiseks. Üheks selliseks võimaluseks on remondimaksete
kogumine Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu kogumishoiusele,
millelt korteriühistu teenib intressitulu. Kogumishoiuse puhul
saab ühistu hoiusele teha piiramatus
koguses sisse- ning väljamakseid
ning seega on tegu väga praktilise
vahendiga.

Näiteks hoiustades 5000
eurot aastasel kogumishoiusel, saab
ühistu aasta lõppedes intressitulu 3%
ehk 150 eurot. Selle eest saab majas
nii mõnegi väiksema või suurema
asja paremaks teha!
Kui mõtlema hakata, oleks
alternatiiv Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistus hoiustamisele ju
õige narr – jätta see 5000 seisma
aastaks mõne võõrpanga kontole
ja teenida mõned sendid, mis juba
esimese ülekandega tuleb pangale
tagastada ning veel pealegi maksta!

Hoiu-laenuühistu kogumishoius on lihtne teenus. Selle
kasutamine ei piira korteriühistu
juhtimist ning pakub kindlat
moodust tulu teenimiseks. Seega
aitab hoiustamine parandada ühistu
majanduslikku olukorda ning korterelamu elanike elukvaliteeti, jättes
korteriühistu juhtkonnale täieliku
kontrolli oma ühistu raha üle.
Martin Loimet
Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu juhatuse esimees

Ameerika hoiu-laenuühistute külastusest
Eesti Hoiu-laenuühistute
Liidu ja Virginia Hoiu-laenuühistute
Liidu koostöö raames õnnestus
mul sellel suvel külastada mitmeid
erinevaid USA hoiu-laenuühistuid.
Tavapäraselt seonduvad inimestele
USA-ga pigem suurkapital ja
kommertspangad kui ühistegevus
ja hoiu-laenuühistud. Sedavõrd
suurem on aga üllatus, kui asja
lähemalt uurides saame teada, et ligi
pooled USA elanikest on mõne hoiulaenuühistu liikmed.
Ameerika
hoiu-laenuühistuid pole väliselt võimalik
eristada pankadest. Nii teenindussaalide kui ka teeninduse
tasemelt ei jää nad pankadele
sugugi alla – pigem vastupidi.
Sisuga
tutbudes
näeme
aga
ühistute olulisi eeliseid. Pankadega
võrreldes maksavad Ameerika
hoiu-laenuühistud
hoiustajatele
kõrgemaid hoiuseintresse, nende
laenuintressid on madalamad ning
teenustasud väiksemad. Seega
on Ameerika hoiu-laenuühistute
eesmärk sama, mis Eestiski –
pakkuda oma liikmetele võimalikult

soodsa hinnaga finantsteenuseid.
Hoiu-laenuühistud
on
Ameerikas tõestanud ennast turvalise
finantspartnerina ka raskematel
aegadel. Mõistagi on USAs hoiulaenuühistute hoiused riiklikult
tagatud.
Vastupidiselt
Eestile
on nende hoiustajad vabastatud
hoiuseintressidelt tulumaksu maksmisest – tulumaksu maksavad seal
hoopis kommertspangad!
Hoiu-laenuühistud
ise
teevad
omavahel
ulatuslikku
koostööd nii ühise harukontorite
võrgustiku (shared branching – vt.
www.yhistupank.ee
02.09.2013
Ühistegevuse
pooltund)
kui
sündikaatlaenude vormis. Ameerika
hoiu-laenuühistute
probleemiks
on olnud mõnede väiksemate
hoiu-laenuühistute võimekus tulla
iseseisvalt oma majandamisega
toime,
mistõttu
on
mitmed
väiksemad hoiu-laenuühistud liitunud
suurematega. Ameerika
praktikast koorus välja ka tõdemus,
et kasulik pole mitte luua võimalikult
palju erinevaid ühistuid, vaid nii riigi
kui kogu ühistusüsteemi huvides

on hoopis olemasolevate ühistute
tugevdamine.
Vaatamata sellele, et USA
hoiu-laenuühistud on mõneski
mõttes arenenud Eestiga võrreldes
kaugemale, oli ka Ameerika ühistutel
meilt eeskuju võtta. Eriti positiivsena
nähti
Tartu
Hoiu-laenuühistu
praktikat soosida laenuandmisel
väikeseid ja keskmise suurusega
ettevõtjaid. Tuli välja, et Ameerika
hoiu-laenuühistud sooviksid ka ise
märksa rohkem teha näiteks faktooringuid kui ka garantiisid.
Suurt huvi tekitas veksliringlus. Mulle endalegi üllatuseks
saadi Eesti vekslite kasust ilma
pikema selgituseta aru ning see
idee pälvis suure toetuse. Ehk ka
järgimise – eks seda näitab aeg. Indu
tegutsemiseks on aga nii Ameerika
kui Eesti hoiu-laenuühistutel ikka
enam!

Intervjuu Bayporti Hoiu-laenuühistu presidendi hr. G.R. Dudley
nooremaga Ühistegevuse pooltunni tarvis.

Erki Pisuke
Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu
juhatuse liige,
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige

Erki Pisuke tegemas ettekannet Bayporti Hoiu-laenuühistus.

Külas Virginia Ülikooli Hoiu-laenuühistul.

Virginia Hoiu-laenuühistute Liidu juhtivate tegelastega.

Tartu Korteriühistute Liit täna ja homme
Tartu
Korteriühistute
Liit ühendab suurt osa Tartu
korteriühistutest ning on seega
keskseks organisatsiooniks korteriühistute
omavahelise
koostöö
korraldamisel linnas. Selle tarbeks
korraldab liit koolitusi, seminare
ja
konverentse
ning
samuti
korteriühistute ühishankeid.
Korteriühistute elanikega
suheldes on meil kujunenud välja
selge üldpilt meie korteriühistute
olukorrast ning tänu sellele
saame nõustada oma liikmeid
erinevates küsimustes. Meie poole

pöördutakse näiteks nii juriidilise
nõustamise, haldusnõustamise kui
ka renoveerimisalastes küsimustes.
Tänaseid
korteriühistuid
vaadates tuleb siiski tõdeda, et üks
suuremaid murekohti on üldine
vastuseis uuendustele. See kehtib
nii korteriühistu igapäevatoimingute
planeerimises kui ka olulisemates
küsimustes, nagu näiteks kortermajade renoveerimine või eelarve
kavandamine. Uuenduslikkuse
kartus võib aga paraku muuta
korteriomanike elu raskemaks, olgu
see siis rahalises või elukvaliteedi

mõttes.

Arvan, et meie üheks
tulevikuülesandeks
on
jätkata
koostööd linnaga, et oleks võimalik
korteriühistute koostegevuse sujuv
korraldamine. See võimaldaks
hoida kokku asjatuid kulusid.
Lisaks
on
oluline
ülesanne
tugevdada korteriühistute finantsilist ühistegevust, mis suurendaks korteriühistute juhtide
valikuvõimalusi
oma
ühistute
juhtimisel, tõstes seeläbi majaelanike
elukvaliteeti.

Anne Valk
Tartu Korteriühistute Liidu
juhataja

NB! Tartu Korteriühistute
Liidu eestvedamisel toimub 5.
oktoobril 2013 Tartus Dorpat
konverentsikeskuses Tartu Korteriühistute Sügiskonverents, kuhu
on oodatud Tartu korteriühistute
juhatuse liikmed.
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Intervjuu Baltasar Auto OÜ juhatuse liikmete
Gregor Milleri ja Vahur Mägiga
Millega
tegeleb
Teie
ettevõte ning kui pikalt olete juba
tegutsenud?
Alustasime oma tegevust
2006. aasta sügisel. Ettevõtte
tegevusaladeks on tellimuse peale
sõidukite toomine Euroopast, sõidukite müük, liising ja rent.
Milline eelis on läbi
Teie ettevõtte auto soetamisel
võrreldes näiteks kui teha seda
mõnest teisest samas valdkonnas
tegutsevast ettevõttest? Kuidas
jõuavad kliendid Teie juurde?
Tänu
kogemustele
ja
aja jooksul välja kujunenud
koostööpartneritele, saame pakkuda
turu soodsamat hinda, millega
kaasneb kiire ja professionaalne
teenindus. Kuna oleme siiski väike
ettevõte,
suudame
erinevatele
soovidele vastu tulles pakkuda
väga paindlikku lähenemist. Kõik
meie müüdavad sõidukid on
tehniliselt kontrollitud ja täieliku
hooldusajalooga. Võrreldes teiste

autoaedadega, pakume liisingu
puhul madalamat intressi, pikemat
makseperioodi ja väiksemat sissemaksu võimalust. Kuna autode
rent on meie lisategevusala ning
ettevõtte ei sõltu ainult renditasudest,
on ka meie renditavad autod turu
parimate hindadega.
Kui palju on Teil tänaseks
päevaks kliente kogunenud?
Raske on kohe välja tuua
kindlat klientide arvu, kuid aja
jooksul kokku pannes nii tellimuse
peale toodud, müüdud kui ka
liisingus olevad sõidukid, on see
number kindlasti neljakohaline.
Kuidas leidsite tee Tartu
Hoiu-laenuühistusse?
Oleme olnud eraisikutena
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed
alates selle loomisest, jälginud
arengut ja uskunud ühistu tegevusse.
Seega liitusime ka oma ettevõtetega,
andmaks panuse ühistu tegevusse
ja selle laiendamisse. Loomulikult
on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetel

võimalik sõidukeid tellida ja rentida,
tasudes Eesti vekslites.
Milliseid eeliseid näete
Tartu Hoiu-laenuühistul kommertspankade ees?
Tartu
Hoiu-laenuühistu
eelis kommertspankade ees on
kuulumine oma liikmetele, kellel
on õigus ja võimalus osaleda ühistu
kujunemisel. Samuti jääb tulu
ühistu liikmeskonda ega rända välja
kolmandatele isikutele, mida võime
näha kommertspankade puhul, kus
tegelik kasum liigub välismaistele
omanikele.
Missugused
on
Teie
hinnangul peamised probleemid
ettevõtjatel, kes tegutsevad teiega
samas valdkonnas?
Kasutatud sõidukite müümisega kaasnevad paratamatult
riskid. Iseenestest mõistetavalt
soovitakse osta võimalikult madala
hinnaga, kuid väga heas korras
sõidukeid. Tihtipeale pole kvaliteedi
ja hinnasuhe kooskõlas. Meedias

on olnud palju arutelu sõidukite
läbisõidu võltsimise, vigade varjamise jms kohta. Konkurentsis
püsimiseks
üritatakse
eelpool
nimetatud tegudega suuremat kasumit teenida, mis omakorda tekitab
halba mainet ülejäänud müüjatele.
Siinkohal soovitaks kindlasti uurida
müüjate ning nende sõidukite tausta,
mitte lähtuda ainult läbisõidust
ja märgatavalt odavamast turu
keskmisest hinnast.
Kas on võimalik välja
tuua, missuguste autode suhtes
tunnevad kliendid kõige suuremat
huvi, kui pöördutakse auto
soetamise sooviga teie juurde?
Kindlat auto marki või
mudelit on keeruline välja tuua.
Üldjuhul
pöörduvad
kliendid

sooviga tellida sõidukeid, mida
kodumaisel turul ei pruugi leiduda või puuduvad välisriigist
hankimiseks vajalikud vahendid
ning kogemused. Lisaks pakume
müüdavatele kui ka tellitavatele
sõidukitele liisinguvõimalust. Müügi
koha pealt saame rääkida klientidest,
kes otsivad hooldusajalooga ja
tehniliselt kontrollitud sõidukeid.
Millised on Teie tulevikuplaanid? Kas on plaanis ka
oma tegevust laiendada?
Tuleviku seisukohalt soovime kindlasti laiendada senist
tegevust ning pakkuda suuremaid
valikuvõimalusi.
Intervjuu tegi Peep Bušin

Baltasar

Andro Roos: Tartu Hoiu-laenuühistu on Noa laev!
16. augustil 2013 tegi
uudisteportaali Telegram reporter
Stinne Loo intervjuu Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimehega.
Avaldame selle siinkohal lühendatult. Kõiki küsimusi ja vastuseid
on võimalik lugeda: http://www.
telegram.ee/eesti/tartu-hoiulaenuuhistu-on-isemoodi-rahaasutus
veksel?

Mida kujutab endast Eesti

Veksli kasutamisel on nii
kitsam kui laiem eesmärk. Kitsam
eesmärk seisneb selles, et veksli
kasutaja saab kaasliikmelt toodet
või teenust ostes selle alati 10%
soodsamalt. Näiteks 10-se veksli
saab liige soetada 9 euro eest, kuid
kaasliikme juures makstes saab ta
seda kasutada, nagu see oleks 10
eurot. Nii võidab vekslites maksmist
võimaldav ettevõtja vekseldavate
kaasliikmete näol juurde lojaalseid
püsikliente ning vekslites maksvad
tarbijad saavad oma ostud teha
ühistu kaudu soodsamalt kui mujal.
Veksli
laiem
eesmärk
seisneb võimaluses siduda eestimaalased lahti intressiorjusest.
Nö. ametlikke valuutasid antakse
tänase ideoloogilise rahandusmudeli
kohaselt
ringlusse
intressiga
laenudena pankadele. Et pangad
saaksid laenatud raha pealt intressi
maksta, laenavad nad raha edasi
inimestele ja ettevõtetele veelgi
kõrgema intressi eest. Kuna aga raha
on ringlusse laenatud vaid laenu
põhiosa, mitte intresside ulatuses,
peavad keskpangad perioodiliselt
laskma ringlusse täiendavat raha,
loomulikult jällegi intressiga. Selle
intressi katteks tuleb omakorda
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emiteerida täiendavat laenuraha ja
Kas sellistel ühistutel on
nii keritakse planeedi võlaspiraali Eestis ja ka maailmas veel turgu
üha suuremaks. Lõpptulemus ja tulevikku?
on riikide ja rahvaste kiirenevas
Ühistutel ja ühistegevusel
tempos kasvav võlakoormus ning on Eestis kui ka maailmas turgu ja
allakäiv elukvaliteet.
tulevikku, aga ainult siis, kui me
Veksel
seevastu
on seda ise tahame. Igal inimesel on
ilma
intressita
ning
selle täna ju vaba valik: kas usaldada
kasutamine võimaldaks meil end omasid, liituda ühistuga ning toetada
intressiorjusest aegamööda lahti seeläbi oma igapäevaste suurte kui
siduda. Iga algus on raske – nii ka väikeste tegudega iseennast,
peaks ka Eesti vekslite puhul oma perekonda ning kaasmaalasi,
endale aru andma, et teoreetiliselt või usaldada jätkuvalt võõraid,
on tegemist tõhusa vahendiga, mis osta nii majanduslikud, sotsiaalsed,
saab meie elu muuta kergemaks. Et kultuurilised kui poliitilised teenused
seda veksli pakutavat
võõrastelt sisse,
Lõppeesmärk
võimalust järk-järtunnistades end
võiks ju olla seda
gult
praktikasse
seeläbi mitte aurakendada, ei saa me
väärseks
Eesti
väärt: vabaneda
lootma jääda, et tuleb
Vabariigi kodakeegi hea onu või intressiorjusest, saada nikuks, vaid „resvabaks inimeseks, sursiks“ erinevate
tädi valge laevaga,
pingutab meie eest
vahendajate, börareneda.
ning annab tulemused
side ja globaalsete
meile hõbekandikul lihtsalt niisama monopolide käes nende väheste
üle. Tulemuste saavutamiseks tuleb omanike
rikastamiseks.
Selles
igal ühel olla valmis ka isiklikult seisnebki meie valik eestlastena: olla
pingutama.
või mitte olla.
Lõppeesmärk võiks ju
Iga inimese käes on ju
olla seda väärt: vabaneda int- tegelikult iga päev (mitte ainult kord
ressiorjusest, saada vabaks 3–4 aasta tagant valimisjaoskonnas)
inimeseks, areneda. Intressi mõju rohkemal või vähemal määral
näeme täna kõikjal: alates sellest, valimissedeleid, mis annavad võimu
et poes müüdav vorst saab kuust – need on rahatähed, mille eest
kuusse püsivat hinnalisa, sest tootja hoiame endal hinge sees, ostame
peab suureneva laenujäägi eest asju või laseme kellelgi midagi ära
pangale intressi maksma, lõpetades teha. Selle kaudu me kujundamegi
sellega, et maksukoormus tõuseb, vastavalt oma võimetele meelepärase
kuna ka riigid on pankadele üha majanduspoliitika ja -keskkonna.
rohkem võlgu. Kinni maksame See kaudu me ehitame oma riiki.
selle meie suurenevate maksude
Kuidas võrrelda ühistut
ja hindade, kuid madalamaks teiste Eesti pankadega?
muutuva elukvaliteedi näol.
Peamine erinevus tulenebki sellest, et pangad on kom-

mertsettevõtted, mille tegevuse
sisuks on oma klientidele raha
laenamine ja neilt raha hoiustena
vastu võtmine eesmärgiga teenida
panga omanikele maksimaalset
kasumit. Üldjuhul on pankade
omanike ring väga kitsas ning
Eesti puhul suures osas veel ka
võõramaine.
Ühistu omanikeks on aga
liikmed-kliendid, mistõttu ühistu
eesmärk pole teenida raha laenamise
või hoiuste vastu võtmisega
kasumit, vaid panna liikmete raha
ringlema selliselt, et sellest sünniks
igapäevaselt kasu igale liikmele.
Kuna Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeteks on lõppkokkuvõttes Eesti
inimesed, arendab ja tugevdab
ühistu tegevus Eestit kui tervikut.
Kas ja kuidas oleks võimalik, et ühistu kasvab suuremaks? Kas sellest võiks saada
üle-Eestiline pank, mida kõik
kasutavad?
Ühistu kasvamine on
võimalik, kui inimesed soovivad
osa-leda ühistegevuses ja liituvad.
Tänaseks on ühistu liikmete arv
peaaegu 1000 ning kasvab iga
päevaga. Varade maht ligineb 7
miljonile eurole. Kui ühistul oleks
10 000 liiget, võiks meie varade
maht olla juba näiteks 70 miljonit.
Kui liituksid kõik umbes 1,2
miljonit eestimaalast, oleks meil
kokku varasid üle 8 miljardi euro,
mida on rohkem kui käesoleva aasta
riigieelarves.
Kui kogu see raha ringleb
üksnes liikmete käes ja liikmete
vahel, on Tartu Hoiu-laenuühistu
piltlikult öeldes Noa laev, mille

pardale astumisega saame eestimaalastena järk-järgult peatada
oma raske tööga teenitud raha
intressidena välismaale võõrastele
saatmise. Selle asemel rikastuksime
oma töö arvel ise ja saaksime
kasutada seda rikkust kõikumatus
usus ja vankumatus tahtes Eesti
Vabariigi ülesehitamiseks, mis
põhiseaduse preambulist juhindudes
on kaitseks meie sisemisele ja
välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele
nende ühiskondlikus edus ja üldises
kasus ning tagab eesti rahvuse, keele
ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Ühistuleht on Eesti
ühistegelaste 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 ning Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi ja Eesti Ühistegelise Liidu toimetatav ajaleht.
Ühistuleht on sisukas lugemine neile, kes soovivad end viia kurssi kaasaegse ühistegevusega. Käesolev Ühistuleht on välja antud Euroopa Liidu toetusel.

