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Suvepäevadel avasime Viljandimaal puidutööstuse
21. augustil kohtusid
Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmed Kopra Turismitalus
Viljandimaal.

I

lmataat oli helde ning jagas kogu
päevaks päikest ja sooja. Avati
puidutööstus, matkati talu iidsetel radadel, sõideti kanuuga,
räägiti tulevikuplaanidest ning
tantsiti puhkpilliorkestri saatel.
Päev algas koosolekuga, kus
juhatus tegi ülevaate tegevustest ja
edasistest plaanidest, vastati liikmete
küsimustele. Kõlama jäid mõtted, et
Ühistu ei saa olla pelgalt asutus, mis
tegeleb ainult hoiustamise ja laenamisega, vaid peab olema igas mõttes
kaitsvaks vihmavarjuks liikmetele.
Liikmed aga peavad olema need, kes
omavahel ja Ühistuga koos töötades
annavad Ühistule sisu.
Päeva keskne sündmus oli
osaühingu Biofan puidutööstuse
laienduse avamine. Laiendus sai teoks
Ühistu finantseerimise kaudu. Puidutööstus toodab küttepuid, peamiselt
ekspordiks. See tagab omanikutulu
voolamise Eestisse, Viljandimaale.
Omanikutulu riiki voolamine omakorda on loonud ja loob edaspidigi tootvaid töökohti, mis võimaldab kohalikele inimestele, meie kaasmaalastele
ja kaasliikmetele, leiva lauale.
Pärast Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimehe Andro Roosi ja
tööstuse juhi Reio Puksi tervitussõnavõttu lauldi ühiselt Eesti hümni ja lõigati läbi sinimustvalge lint. Avamistseremoonial mängis puhkpilliorkester, liikmed tutvusid tööstusega.
Pärast tööstuse avamist oli
lõunasöök, misjärel läksid liikmed tutvuma 200-aastase talu ümbruskonnaga. Talu ümbruses toimus matk koos
matkajuhiga, kes rääkis metsast kui
rikkusest ja juhendas, kuidas metsast
tulu tõuseb. Samuti tutvustas matkajuht erinevaid metsloomi ja näitas
metsloomade koljusid, sealhulgas loomulikult ka kopra oma.
Kes julges, sai proovida

kanuusõitu ning kellele suvesoojast
ei piisanud, see sai sauna minna. Tore
oli näha, et mõned liikmed kogunesid hoopiski peamajas aruteluringi, et
seal maailma asjadest rääkida. Päeva lõpetas meeleolukas tantsuõhtu

Puhkpilliorkester Tartu muusika
saatel.
Kopra talu puhul väärib esile
tõstmist tõsiasi, et tegemist ei ole tavapärase turismitaluga, vaid põlvest põlve edasi antud elutööga. Turismitaluna

on Kopra talu
tegutsenud viimased 15 aastat.
Kui 15 aastat
tagasi perekond
Puks Kopra tallu tuli, võtsid
neid vastu lagunenud hooned
ning mälestused
talu hiilgeajast.
Praeguse ilme
saavutamiseks on pererahvas teinud
seal ränkrasket tööd. Vanad hooned on
renoveeritud ning juurde ehitatud mitmeid uusi hooneid. Seda kõike pereisa
ning perepoegade jõu ja nõuga.
Kokkuvõttes oli suvepäevade

näol tegemist igati meeleoluka sündmusega. Suur tänu lahkele Kopra talu
pererahvale ning kõigile liikmetele,
kes osalesid!
Kindlasti soovitame Teil oma
tähtpäevi, konverentse või seminare
pidada Kopra Turismitalus, sest kuigi tegemist on taluga, on seal olemas
kogu moodne tehnika ning avarad
suured ruumid. Talu kohta saate lugeda kodulehelt www.kopra.ee.
Toimetus

Kõrge kvaliteediga, keskkonnasäästlikud, naturaalsetest materjalidest ja loodusliku viimistlusega mööblid
ning sisustuselemendid.
www.wesse.ee
margus@wesse.ee
Tel 56 688 989
Margus Valge

Tuletantsu trennide
uus hooaeg algab
15.09.2015!
www.facebook.com/kelfirius
Tel 55 697 951

Elektroonika ja automaatika
erilahenduste disain ning valmistamine, elektroonikasüsteemide
remont.
Peeter Konjuhhov
Tel 5 037 093

Kasutatud kunstmuru spordiväljakule, koduaeda, verandale jm.
Hulgihind 2 eur/m2 + km.
www.kasutatudkunstmuru.ee

www.afotar.ee
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Jutustamata ümber ajalugu, haaran härjal sarvist ja uurin neid sarvi lähemalt. Esitan
teile mõned küsimused ja oma vastused, millele palun lahkesti vastu vaielda.

E

simene sarv: majanduskasv – mis meil kasvab ja kui suureks?

Läheme suurelt väiksele ja vaatame majanduskasvu ühe pere piires. Kui sellel
perel on kõik hädavajalik ja lihtsalt
vajalik olemas, siis tekib küsimus,
miks neil peab olema ühe asparaaguse asemel kaks, ühe külmiku asemel
mitu ja hulk asju veel tagavaraks, et
saaks öelda: „Meil on nii palju asju,
et tuleb hankida suurem elamine.“
Kas mittevajalike asjade mahutamiseks suurema elamise soetamine on
majanduskasv või on see ahnusest
tingitud sundus? Hirm ilma jäämise
ees? Meenub Vladislav Koržetsi ilus
lugu kogupere südasuvisest mooside
sundsöömisest, sest marjad olid juba
valmis ja uute mooside jaoks oli purke vaja. Tänase seisuga ei ole keegi
meist sunnitud oma asju lõhkuma, et
saaks uusi peale osta – asjad lagunevad „õigel ajal“ ise.
Võtan kokku: majanduskasv
ei ole ebakvaliteetsete ajutiste asjade
ajuvaba ületootmine, vaid heade asjade, tavade, mõtete igikestvus. Koleda
näitena toon siia juurde pisut kohatult
Tallinna ilusa vanalinna ja ülejäänud
linnaosad. Kas Lasna-, Musta-, Õisja muudest mägedest saavad 500 aasta pärast Euroopa arhitektuuripärlid
või jääb ka siis pärliks tänane Tallinna vanalinn?
Teine sarv: tööviljakuse kasv, mis
toovat parema sissetuleku
Eeltoodud majanduskasvu kirjelduse taustal tagab tööviljakuse kasv
pideva uute asjade juurde tegemise,
tema eeltingimus on vanade asjade
õigeaegne lagunemine, sest muidu
ei saaks ju uusi teha ja majandus ei

kasvaks. Meenub ka 1966. aastal
Loomingu Raamatukogu seerias
ilmunud Corey Ford’i teos „Mötlemise õpetus“, kus oli naljapilt vanast
töötajast, kes osutab noorele töötajale ühte nuppu juhtpuldil ja ütleb:
„Eriline sümpaatia on mul just selle
nupu vastu. See teeb ära kogu selle
töö, mida tegin mina, kui ma siia tööle tulin.“ Kas te arvate, et pildil olev
ätt tuleb tänagi tööle, vajutab nupule, mis tagab talle väärika kuupalga
ja ülejäänud 7 tundi 59 minutit on
vaba? Kurb, aga ei, sest inimene on
täna tema „tööviljakusest“ lahti seotud, et mitte öelda, ülearune. Lugesin ka ühe kaupluseketi suuvoodri
väidet, et kassapidajate tööviljakust
tuleb suurendada. Eesti keelde tõlkides tähendab see, et kassapidajate
arvu vähendatakse, aga palka ei tõsteta, sest järjekorrad pikenevad. Või
kuidas saab suurendada tööviljakust
juuksur, kui kliente ei ole? Kuidas
tõsta reaõpetaja tööviljakust? Aga
lenduri oma?
Võtan kokku: tööviljakus
saab kasvada vaid nii palju, et ta
tagab mõistliku ning korralikult tehtud tulemuse ja sõna ’tööviljakus’ ei
tohi kasutada riiklikult hukka mineva majandamise varjamiseks. Koleda
näitena toon siia juurde pisut kohatult
meie paisuva „laiapõhjaliste“ istuvat „tööd“ tegeva seltskonna, kes
põleb raugematus töövaimustuses,
on kurnatud ja teeb kaheksa tundi
päevas „midagi“. Erinevalt tavalisest
„istuvat tööd“ tegevast traktoristist,
on „laiapõhjaliste“ seltskonnal küll
sisend, mille kaudu voolab süsteemi raha, ent ei ole väljundit; õigemini, väljund võiks ju olla, ent kui
see jama, mis nad kokku räägivad ja
kirjutavad, tõesti kõik välja pääseks

Liige küsib, Ühistu vastab
Küsimus:
Tere! Jälgides murega meie põllumajanduse hävingut, ei saa jääda
kõrvaltvaatajaks. Kas Ühistus pole
tulnud jutuks meie talupidajate abistamise teema küsimus. Ehk luua
mingi fond, müüa osakuid vms? Ma
olen küll palgatöötaja, kuid hea meelega aitaks neid inimesi, kel terendab taludest ilma jäämine. Arvan, et
meil peaks leiduma ka varakaid terve
mõistusega inimesi, kes saavad olukorra tõsidusest aru, riigile siinkohal
enam loota ei saa. Inimesi, kes oskavad ja tahavad maad harida, ei ole
palju. Kui nad kaovad, on see suur
kaotus, ehk isegi lõpp.
Rene

Vastus:
Oleme arutanud. Võimalik on teha
analoogne sihtotstarbeline hoius,
nagu seda on näiteks energiahoius.
Küsimus on intressides, sest põllumajandustootmise edendamiseks
antavate laenude intressimäär peaks
olema madalam, seega ei saa ka põllumajandushoiuse intressimäär olla
hoiustaja jaoks 5 – 5,5%, vaid peab
olema madalam. Ilmselt tuleks põllumajandushoius siduda ka veksliringlusega. Kas liikmetel on mõtteid ja
ettepanekuid?
Andro Roos

Mahekartul hinnaga 50 senti kilo.
Tasuta kojutoomine Rakvere, Sõmeru ja Kunda piirkonnas igapäevaselt,
Tallinnas 1-2 korda nädalas ning Rakvere-Jõgeva-Tartu suunal kokkuleppel.
Tel 58 374 777 kaldkriips 58 377 436, antsumaa@gmail.com

Kursi Jahiloss ideaalne koht
perepuhkuseks!
Tel 56 473 995
www.kursijahiloss.ee
Tere tulemast!
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www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 6 660 494

meie igapäevaelu mõjutama, oleks
elutegevus Eestis ka ammu lõppenud.
Kolmas sarv: töökohad ja haridus
Mäletan, kuidas üks tipp-pätt lubas
enne valimisi uusi töökohti, valituks
saades koondas suure hulga inimesi,
nimetas nende ametikohad ümber,
võttis väikese erandiga samad isikud
tagasi ja kuulutas näo närviliselt tõmmeldes, et tema on oma sõna pidanud
ja uued töökohad loonud. Sama mees
kiitis kunagi uut arvutusmetoodikat,
mis laskis Eesti SKP-l paista niisugune, et see meeldis Euroopa Liidule. Selle näilisuse jätkuks sobib näide hariduse arengust. Nimelt teatati
ühest kõrgkoolist hiljuti, et hakatakse
õpetama arvutimängude loomist, sest
arvutimänge mängivat ja igasuguseid
äppe näppivat järjest rohkem inimesi
ja järjest kauem. Kas julgete vastata,
miks nad seda teevad? Kas julgete
vastata, mida kujutavad endast tänased „töökohad“ või mida kujutab
endast tänane haridus, kus õpilane on
kõigest pearahakandja?
Võtan kokku: suur osa
„töökohti“ on selleks, et maksta

inimestele sotsiaalabiraha tingimusel, et nad viiel päeval nädalas kaheksa tundi päevas toas istuks ja tänaval ei töllerdaks. Ärgu mässaku, las
parem imiteerivad töötamist! Koleda
näitena toon siia juurde igasuguste
arvandmete nõudjad, kelle tegevuse
tulemust ei suuda mitte keegi kontrollida, kasutada, ega õieti hoomatagi.
Kolme sarve olemus
Meil ei tehta enam asju, mida saaks
pärandada, meil ei tehta ka asju, mida
saaks parandada, meil tehakse järjest rohkem asju, et nendega majanduskasvu nimel järjest kiiremini
asendada lagunevaid pseudoasju ja
suurendada inimesesarnaste olendite
lokkavat lollust. Järjest vähem inimesi peab tegema järjest rohkem asju,
mis lähevad järjest kiiremini katki,
mis omakorda peab tagama ajaviite
järjest suuremale hulgale täielikult
eesmärgi kaotanud raamistatud ajutegevusega inim-ülalpeetavatele enne
kui nad... Jah, enne kui nad...?
Järeldan lähivaates, ei tungi isegi Euroopasse: Eesti rahva
„aktiivsem“ osa on krooniliselt haige, sest ta valib juba üle inimpõlve
end „juhtima“ vurlesid ja nüüd ka
teise ja kolmanda põlve vurlesid. Ja

valitud vurledele annavad etendusi
nende endi paika sokutatud kohalikud kiltrid, kupjad, aidamehed oma
ettekandmisetendustes. Meie riik on
end rahvast täis söönud ja rahvas
hakkab otsa saama. Kogu lootus on
meie rahva „passiivsemal“ osal, kes
oma evolutsioonilist kohust järgides,
igapäevast tööd tehes põiklevad kõrvale „riigi“ antavate „hoolitsevate“
matsude eest ja teevad kõik, et kesta
läbi aegade. Hoidkem siis ühte, „passiivsed“, tehkem oma igapäevatööd
ja vältigem vurlestuvaid tühikargajate erakondi!

Margus Lepa
Nõmme Raadio toimetaja

Kas jääme sööma oma saba või
rajame ise kindla tuleviku?
Ühiskond on seadnud meile tingimused, kus iga inimene soovib saada suuremat töötasu
ja iga eraettevõtja piinab oma pead küsimusega, kus kohast seda võtta.

E

rakonnad lubavad luua
hulgaliselt uusi töökohti
ja tõsta töötasu alammäära 800 – 1000 eurole
kuus. Need on needsamad tähtsusetute küsimuste üle kisklevad erakonnad, mis on riigikogus
istunud paarkümmend aastat ja selle
ajaga eduka riigi legendi nimel sandistanud rahva. Töökohti on inimpõlvega vähemaks jäänud, teenistuskohti aga juurde tulnud.
Võrrelgem üheskoos neid
statistikaameti andmeid:
1991. aastal oli töötajaid
(põllumajanduslik ja tööstuslik tootmine) ja teenistujaid (vahendustegevus, teenindus jms) kokku 806 600
eestimaalast, neist 450 200 tegevad
tootmises (56%) ja 356 400 teeninduses (44%).
2014. aastal oli palgal 624
300 eestimaalast ehk inimpõlve taguse ajaga võrreldes pea veerandi võrra
vähem. Seejuures 412 700 inimest
ehk 2/3 teenindasid-vahendasid ja
211 600 tootsid.
Kahtlemata areng, eriti kui
pidada silmas Eesti kahjuks kärisevat
väliskaubandusbilanssi ja suurenevat
riigi koguvõlga, mille suurus täna on

24,3 miljardit eurot. Ja riigivõlg suureneb iga päevaga, sest töötegijaid jäi
ja jääb vähemaks ning suureneb teenindajate ja vahendajate hulk. Ainult
et keda ja mida teenindada, kui tooteid, mida vahendada, ei toodeta?
Eraettevõtluses ei saa keegi
muu peale ettevõtja palka ehk töötasu
tõsta. Erakond ei kindlusta eraettevõtjat klientidega. Kui kliente, kellele
teenust pakkuda või kaupa müüa, ei
ole, siis ei saa see eraettevõtja üldse
palka maksta ja teeb olukorra parandamiseks hoopis ise palgata tööd.
Valitsus ei tohi ettevõtjat
survestada palga ehk töötasu sunniviisilise tõstmisega. Niigi tegutsevad
paljud eraettevõtjad tänases Eestis
vaid kuidagiviisi hingitsedes ja mitte
sellepärast, et nad muudviisi ei tahaks
või ei oskaks, vaid et selle tingivad
suures osas valitsuse õigusaktidega
kehtestatud piirangud. Eestis kehtivad vaba ettevõtluse piirangud ei
ole tehtud ettevõtluse toetamiseks
ega tarbija kaitseks, vaid riigiaparaadile raha kogumiseks. Piirangud
on näiteks ettevõtluseks kehtestatud tegevusload, litsentsid, nõuded
ettevõtte ruumidele, kohustuslik
audiitorkontroll,
kohustuslik

Kleebised, visiitkaardid,
interjööri graafika ja
kujundustööd.

Riided, pehme mööbli ja vaibad
teeb puhtaks Roheline Pesumaja!
Transport tasuta kogu Eesti piires!

www.flatprint.ee
Tel 6 011 499

www.rohelinepesumaja.ee
info@rohelinepesumaja.ee
Tel 53 067 669

finantskontroll, reklaami- ja muud
imelikud maksud jne, mille läbiviimine annab töötasu suurele hulgale
teenistujatele, aga tümitab ettevõtja
mutta.
Ainsat pääseteed näen ühistegevuses. Ühistu kaudu on võimalik
koondada inimesi ja kapitali, tekitades uuesti tööd ja tootmist ning ühenduses sellega kujuneb sisuline vajadus ka kvaliteetse teeninduse järele.
Pea ja käed tööle, kaasliikmed, et
jääksime kestma ja rajaksime riigi,
mis tagab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise!

Elle Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu liige

Mänguväljakud, aiakiiged,
aiapostid-latid, kümblustünnid,
ökogrillid, tulepakud,
tuuleküünlad.
www.alekeskus.eu,
info@alekeskus.eu
Tel 5 015 483 / 55 577 462
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Tartu Hoiu-laenuühistu tööpõhimõte

S

ee lugu on katse ära seletada üks lihtne asi selges
eesti keeles. Sama asja on
meile seletatud võib-olla
koguni tuhandeid kordi, ent keeles,
mis küll meenutab väga eesti keelt,
aga nagu ütlevad klassikud, mitte
s-----i ei saa aru. Selle teise keele
järgi oleks näiteks antud loo pealkiri
pidanud olema: „Tartu Hoiu-laenuühistu laenupoliitika eripärast ning
jätkusuutlikkuse tagamise printsiipidest liberaalse turumajanduse keskkonnas.“ Jätkangi „matsikeeles“, nii
saan ka ise paremini aru. Kõigepealt
laotan laiali üldandmed.
1. Tartu Hoiu-laenuühistu on välja
laenanud umbes 13 miljonit eurot,
sellest 10 miljonit eurot äriühingutele
ja 3 miljonit eurot eraisikutele.
2. Kui eeldada, et ettevõte laenab
endale 10 000 eurot, siis saab ta
selle eest maksta ühe kuu jooksul 7

töötajale riigi ametlikku keskmist
palka. 10 miljoni euro eest saab ettevõte maksta ühe aasta jooksul keskmist palka umbes 580 töötajale.
3. Eesti statistika aastaraamat 2015
järgi on Eestis 2014. aasta seisuga
191 ettevõtet, mille töötajate arv on
250 või enam. Selle näitajaga kuuluks ettevõte Eesti suuremate tööandjate hulka. Tartu Hoiu-laenuühistu
katab seega üle 1% Eesti suuremate
tööandjate palgakuludest.
4. Ettevõte peab oma töötajatega teenima müügitulu vähemalt nii palju,
et suudaks katta püsikulud ja laenud
ning hankida vahendid tegevuse jätkamiseks. Samuti peab arvestama,
et suur osa ettevõtte tegevuskuludest
läheb riigi kaukasse. Sageli tähendab
see, et ettevõtte kasumimarginaal on
väga suur, kaup või teenus kole kallis.
Ja nüüd pisut sügavuti. Tartu
Hoiu-laenuühistu võttis eesmärgiks
laenata peamiselt ettevõtetele. Seda

sellepärast, et ettevõtjad ei peaks
muretsema, kust saada raha ettevõtte
elushoidmiseks, et ettevõtted suudaksid tagada töötajatele töötasud, peredele sissetuleku ja läbi selle ka riigi
raharingluse. Loomulikult tähendab
see ka, et vähem peresid satub olukorda, kus nad mõne võla katteks
peavad võtma uusi laene – neile jääb
töö ja palk.
Veel tähendab see, et ettevõtja ei pea enam nõudma oma teenuste või kaupade eest kõrget hinda,
mis kitsendab tarbijateringi, vaid saab
kõike pakkuda õiglase hinna eest,
kuna ta ei pea koguma kiiresti vahendeid tegevuse jätkamiseks regulaarselt korduvate palga-, „katku-” ja
„koolerapäevade“ vahel. Ettevõtjad
saavad sellest naljast aru küll.
Tänu koostööle Tartu Hoiulaenuühistuga on õige mitu ettevõtet
julgenud luua uusi töökohti, sest nad
teavad, et neil on kindel tagala ja nad

suudavad kuu alguses maksta palku,
10. kuupäeval tööandjamakse, 20.
kuupäeval käibemaksu, rääkimata
kõigist muudest kuludest, millest töötajail ei pruugi aimugi olla.
Niisugune rahumeelne kindlustunne ja areng hoiab ettevõtted ka
mõistlikus suuruses. Nad ei pea ühekordse hiigelkasumi lootuses oma
üksikuid valdkondi kord paisutama ja
samas kokku tõmbama, pidevalt palkama ja koondama töötajaid. Ettevõtte areng on rahulik ja kindel.
Mitmed ettevõtjad on mõistnud ka vekslipartnerluse eeliseid ja
tekkinud on elujõulised veksliringid,
kus vekslitel on see ülesanne, mis
peaks olema meie igapäevasel rahal –
nad on tegevuseks kulutatud energia
märkmepaberid, millel märgitakse
ühistusiseste tehingute maksumust.
Meie vekslipartnerite nimekiri on
nähtav kodulehel ühistupank.ee, selle
teema kirjeldusi ja reklaame leiab ka

Ühistulehes.
Et jätta lugejale taipamis- ja
avastamisrõõmu, jätan siin asja lõpuni seletamata ja ootan ärksamatelt
ja taiplikumatelt lugejatelt seda ühtainukest küsimust, mis siit tekkima
peab. Kirjutage julgesti!

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige

Ettevaatust – ettevõtja tahab suurendada käivet!

S

ee halenaljakas, et mitte
öelda lollakas, lugu juhtus
Tallinnas Nõmmel. Restorani „Von Glehn“ pidaja
Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts
sai tähtsa ja nõudva kirja, milles oli
öeldud: „Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts eksponeerib Tallinnas /---/
hoonel teavet „OLED OODATUD!
/---/ ... ja harkjalg – spinatisupp 2.50
krevetisalat 3.20“ Eksponeeritav teave on pilkupüüdev, avalikust kohast
vaadeldav ning selgelt suunatud
tänaval liiklejatele. Teabe eesmärk
on klientide arvu ja kauba müügi
suurendamine.“
No, kas pole värdtegu –
tahetakse suurendada klientide arvu
ja kauba müüki?! Kas selleks avatakse restorane, et seal kliendid käiksid?! Et seal kaupa müüa?! Umbes nii
võiks järeldada antud kirjast marsielanik. Meie aga uurisime tausta ka. Ja
selgus, et niisugust võigast tegevust
on jälgima pandud, tsiteerin: „Alates
2014. aasta 1. jaanuarist on Tallinna
reklaamimaksu maksuhaldureid kaks
– Tallinna Ettevõtlusamet (TEA)

Vasakul vastloodud plakat, selle kõrval teose autor Mait, tõsitöökas Toomas ja koleda koha ust kaitseb klientide eest reibas Riho.

ja Maksu- ja Tolliamet (MTA).“
Aga liberaalsest turumajandusest
ning ettevõtlusvabadusest pakatav
kiri sisaldas veel ka nõudlikku osa:
„Määruse § 8 kohaselt on maksukohustuslane kohustatud esitama reklaamimaksu
maksudeklaratsiooni
maksuhaldurile maksustamisperioodi

Eelteated
Ühistukonverents „Energiamajandus“

13. novembril algusega kl 10 toimub Eesti Maaülikoolis 5. Ühistukonverents, keskseks teemaks „Energiamajandus“. Sõna võtavad Andres
ja Oleg Sõnajalg, Harry Raudvere, Andro Roos jt.
Täpsem info oktoobris.

Tartu Hoiu-laenuühistu jõulupeod

Toimuvad 16. detsembril Narvas, 17. detsembril Tallinnas ja
18. detsembril Tartus. Täpsem info novembris.

Müüa garaažide ja tööstushoonete tõstuksi, lisaks pakume ka
erinevaid uste automaatikaid ja
kvaliteetset paigaldust.
www.enator-doors.eu
Tel 58 034 531

esimesel tööpäeval. /---/ Maksudeklaratsiooni tähtpäevaks (!!!) esitamata jätmise korral alustame maksumenetlust maksukorralduse seaduse
mõistes.“ Kõlab nagu eesti keel, eks
ole, aga mitte „panustistki“ ei saa aru
– milliseks tähtpäevaks, mida, kellele, kuhu ja mis menetlust alustatakse

mõistes? Aga kindel oli, et „OLED
OODATUD!“ tõi kaela päris suure
trahvi, mida kodumaises uuskeeles
nüüd reklaamimaksuks nimetatakse. Oma loogikaga rehkendan, et
kui plakatil oleks olnud „KADUGE
MÜTSI!“, siis oleks TEA ja MTA
raha kokku pannud ja kõrtsu tarvis

pisukese annetuse teinud.
Ent ka armsal isamaal saab
patte passiivse iluga lunastada. Nõmme Koduloohuviliste Koda võttis
selle peale ette sülitada pihku ja
pead tööle panna. Tulemus oli kena
pildiseeria Kahro majast läbi aegade
Leho Lõhmuse lühisõnumitega. Ja
siis Mait mässas, Toomas tõstis, Riho
ragistas kruvidega ja tulemus on juuresoleval pildil näha. Tüliküsimuseks
ähvardas kerkida vaid stendi asukoht.
Suur hulk kohalikke oli veendunud,
et ekspositsioon peaks asuma otse
restorani ukse ees, et jumala eest
mõni klient sealt juhuslikult sisse
ei lipsaks ja, jumal hoia!, kaupa ei
ostaks! Esialgu valitseb sel teemal
vaikus. Aga inimesed käivad Maidu
loomingut tihedalt uurimas. Kena asi
sai!
Jaak Tuuksam
vaatleja

Meil on nüüd oma internetipank!
Alates märtsist 2015 saavad Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed kasutada internetipanka,
mis asub veebiaadressil www.yhistupank.ee/internetipank
Internetipangas näeb kasutaja oma
hoiuse ja osakapitali seisu, saab esitada Ühistule avaldusi ja muuta oma
andmeid. Jooksvalt lisandub laenude,
kindlustuse, Vastastikuse Garantiiühistu ja muu oluline info. Valminud
on ka igapäevaseid arveldusi puudutav osa, kuid selle avame alles pärast
makseasutuse litsentsi saamist ja
arvelduskojaga liitumist, mida ootame pikisilmi.

Konsultatsioon, arhitektuurne
projekt. Ka mälestistele.

Ümarad ahjud ja köetavad
savidiivanid.

www.heribrand.eu

Looduskeskus OÜ
www.saviehitus.ee

NB! Seoses internetipanga
avamisega lõpetab Ühistu liikmetele
hoiuse ja osakapitali seisu puudutavate infokirjade saatmise, kuna kogu
teave on nähtav meie internetipangas.
Soovitame seetõttu liikmetel avada
Ühistu internetipank – siis saate kõige operatiivsema ja parema ülevaate
oma hoiuste ja osakapitali liikumiste
ning seisu kohta hetkel, millal selle
vastu huvi tunnete.

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

Internetipanga
kasutajaks saamise avalduse leiate Ühistu
koduleheküljelt dokumentide alt.
Avalduse saab esitada nii digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil
info@yhistupank.ee kui ka paberkandjal Tallinna ja Tartu kontorites.
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Videovisiitkaardid,
filmimine,
tootevideod.
www.videostar.ee
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MTÜ Iseseisev Elu - ilusad asjad läbi iseseisva elu
MTÜ Iseseisev Elu on 1997. aastal Tartus asutatud
mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata
erivajadustega inimesi iseseisvale elule pakkudes
nõustamist, õpet ning töövõimalusi.

I

nimesed, kellel tervislikel põhjustel ei ole võimalik tavatööd
teha, saavad siin endale võimaluse õppida uusi käsitööoskusi,
neid rakendada ning valminud
toodet müüa.
Mittetulundusühingu toodete valmistamise moto on: „Me ei müü
haletsust, vaid kvaliteeti.“ Toodete
kõrge kvaliteedini on jõutud pikkade
tööaastatega. Toodete valik tehakse
meeskondliku otsusega, arvestades
seda, millele on rohkem nõudlust ja
mida suudetakse valmistada, kus ja
kellele toodet pakutakse ja millise
hinnaga toodet müüakse. Toodete
valmistamisel arvestab meister erivajadustega inimeste töövõimeid ja
oskusi ning selle järgi jagab toote
valmistamise erinevateks tööoperatsioonideks koos tükitööhindadega.
Tooteid tehakse tellimuste järgi, kuid
müüakse ka ühingu juures paiknevas
kaupluses, mis asub Tartus aadressil
Peetri 26.
Ise tehtavate asjade valik on
lai. Osavate käte läbi valmivad siidisallid, linased kotid, pajalapid, põlled, võtmehoidjad, albumikaaned,
vildist pildiraamid, tassialused, jõuluehted/kaardid, mänguasjad, pliiatsitopsid, mobiilikotid, kannusoojendajad, prossid, padjad, helkurid

jpm. Igal asjal on praktiline väljund.
Toodete valmistamiseks kasutatakse
ehedaid materjale, suund on võetud
taaskasutusele.
Mida annab ise oma kätega millegi valmis tegemine ühele
inimesele? Lisaks väikesele lisasissetulekule tõstavad tööprotsessi
käigus õpitud uued oskused inimese
enesehinnangut. Töötaja näeb, et ta
oskab ja suudab ise midagi luua. See
on oluline, kuna aitab inimesel saada
iseseisvamaks.
Kuna toodete sortiment on
lai, leiab siit igaüks endale meelepärase ja kvaliteetse asja, mida kodus
kasutada või sõbrale kinkida. Teeme
ka lihtsamaid õmblustöid (nt laste
kostüümid lasteaeda). Rohkem infot
toodete ja nende tellimisvõimaluste
kohta leiate veebilehelt http://armasasi.blogspot.com/
Olete oodatud kauplusesse
(Peetri tn 26, Tartu) asjadega tutvuma tööpäevadel kl 8 – 17.

Maire Koppel
MTÜ Iseseisev Elu juhataja

Kunsti nautimiseks kasutagem Sofi kunstifondi
Tartu Hoiu-laenuühistu pikaaegne partner Sofi on loonud Sofi kunstifondi, mis investeerib Eesti väärtkunsti ning
võimaldab liikmetel võtta teoseid oma kodu või kontorit kaunistama.

K

unsti investeerimist on
pikka aega peetud pigem
kire- või emotsiooniostuks, kus mõne kindla
autori taies või huvipakkuv teos pakub ennekõike esteetilist
naudingut, mõtteainet, kirgastust,
helgust või inspiratsiooni. Vähem
kaalutletakse kunsti investeerimist
puhtmajanduslikus võtmes ja veel
mõni aeg tagasi puudus kaasaegses
portfelliteoorias kunsti investeerimise mõiste täielikult. Alles hiljaaegu
hakati kunstiinvesteeringuid vaatama
kui teatavat alternatiivset varaklassi
ning on hakatud uurima kunstiinvesteeringute tootlikkust.
Majanduslikult võttes on
aga kunsti investeerimise peamiseks
lühiajaliseks eesmärgiks väärtuse säilitamine, inflatsiooni löömine ja portfelli hajutamine. Uuringud on leidnud, et viimase 20 aastaga on Eesti
kunsti väärtus kasvanud keskmiselt

Kohvik Parviiz maitsvad ja soodsad lõunasöögid ning peolauad.
Vaksali 17a, Tartu
Rano Arumets
Tel 53 591 995
www.parviiz.ee
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9,37% aastas.
Siiski on meie kõigi üheks
oluliseks eesmärgiks soov nautida
kunsti, mille Sofi kunstifond teeb
oma liikmetele võimalikuks läbi fondile kuuluvate teoste laenutamise.
Mõni aeg tagasi paelus kunstisõpru
uudis Johann Köleri 112 000 euro eest
müüdud teosest „Hiiu saare talupoeg
kirvega“. Kahtlemata on tegemist
märgilise tööga ning märki mahajätva hinnaga. Niisugust šedöövrit
saavad endale lubada väga vähesed.
Küll aga osutub Sofi kunstifondi kaudu võimalikuks nautida samaväärseid
teoseid oma kodus või kontoris.
Maailm liigub järjest enam
ökonoomsema mõtte- ja käitumisviisi poole, kus omamine ja ladustamine
pole ammu enam eesmärk omaette.
Seda enam, kui suur hulk teoseid
seisab kapi taga või esteetiliselt interjööriga ebakõlalisel pinnal. Nii nagu
inimese elu on dünaamiline, on seda

Müün maitsvat Lõuna-Eesti mett
hulgi ja väiksemas koguses.

Kodukali. Selline nagu omal
ajal kollases vaadis.

Jaan Eensaar
Tel 5 031 774

info@kodukali.ee
Tel 5 124 190

ka meie kodud, kontorid, bürooruumid ja asutused. Sageli väsime juba
aastaid samasugusest mööbliasetuse
lahendusest, diivanist või seinamaalist. Väike vaheldus uute kunstiteoste näol loob sootuks teise hingamise
kogu ruumile ning tore on rõõmustada oma pereliikmeid või kolleege uute
taieste, ideede ja inspiratsiooniga.
Alates Sofi kunstifondi loomisest 2014. aasta septembris on liikmete kapital selles kasvanud 7,94%
ning nii mõnedki on kaunistanud oma
kodu või töökohta Eesti väärtkunstiga. Sofi liikmeks astuda on lihtne ja
kiire ning kunstifondi oma raha paigutamine sama mugav kui hoiuse
avamine. Loe lähemalt www.sofi.ee
või helista telefonil 7 360 099.

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmele on Sofi liikmeks astumine tasuta (tavahind 25€).
Liikmeks saate astuda veebilehel www.sofi.ee „Soovitaja“ lahtrisse märkige, et olete
Tartu Hoiu-laenuühistu liige.

Ergo Themas
Sofi Rahastusühistu juhataja

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

Õppesõit ehk Juhendamine
Tallinnas ja Harjumaal.
Soodne tunnihind
(tunni pikkus 45 min).
Elmo Letten, tel 58 223 288
lettelmo@gmail.com

