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Уважаемые члены объединения! Ühistuleht появится теперь как на эстонском так и на русском языке. Если желаете, чтобы в ваш почтовый ящик
приходила газета на другом языке, сообщите о своем пожелании по адресу: yhistuleht@gmail.com или по телефону 5597 7055.

Riik ja ühistegevus
Nende kahe sõna vahel on mitu erinevat seost. Esimene ja kõige lihtsam on hakata
rääkima sellest, kuidas tugevdada riiki läbi ühiste tegevuste: ühistud, heategevus,
kodanikualgatused jne. Teine võimalik seos on mõista, et riik peaks tegelikult olema kindla
maa-ala elanike ühise tegevuse tulemus, kodanike tahteväljendus. Kolmandast variandist
aga kõige lõpus.

E

simesest seosest. Ühistegevus, mis tugevdab riiki, on
täna oma olemuselt vandenõu kehtiva riigikorra vastu.
Tahetakse ju teha seda, mida
riik ei tee ja laiendada oma tegevust
seni, kuni see haarab terve riigi.
Teine seos. Siin tuleb vaadata ühise tegevuse tulemusel loodud
riiki, mis peaks olema alus ja tagatis
igaühe vajaduste tagamisel. Pean silmas eelkõige Maslow püramiidi, mille
esimene aste, eluliste vajaduste, söökjook-uni-sugutung, rahuldamine, peab
olema tagatud ühiskondluse ehk riigi
läbi. Riigi ja tema ühiskonna seoseid
ja eriomadusi võib vaadelda eraldi ja
erinevalt, aga olgu need siin märgitud
üldisemas mõttes.
Kui riik on tugev, kannab ta
inimvajaduste püramiidi koorma välja. Kui riik on „õhuke“, hakkab inimvajaduste püramiid piltlikult öeldes
sellest aste-astelt „läbi vajuma“ ja kui
märgiksime riigi imeõhukese sirgjoonega, mis tähistab ühtlasi taset, siis
esimesena vajuvad õhukesest riigist
läbi just üksikisiku elulised vajadused. Nüüd on „läbivajunul“ kaks võimalust. Esiteks võib ta taotleda riigilt
toetust, mida makstakse rahas ja mis
peab kompenseerima riigi puudumist
konkreetse isiku toetuspunktina. See
oleks nn. kodanikupalga idee, ent
meenutaksin – raha ei ole riik! Ka
sellest võiks Ühistukonverentsil pikemalt rääkida. Teine võimalus „läbivajunule“ on pöörduda omasuguste

poole, algatamaks ühistegevust, mis,
nagu me mäletame, edu korral peaks
muutma kehtiva riigikorra ning looma
ühistegevusliku aluse läbi uue … võib
öelda riigi, aga seegi teema nõuab
selgitusi.
Kui Maslow püramiidi
läbivajumine „õhukesest“ riigist
jätkub, tekitamata protsessi
häirida võivat ühistegevust,
jõuame turvalisuse tasandi juurde, mida nüüd
juba on vaja neil,
kes ei ole veel
oma esimese
tasandiga

läbi vajunud nende eest, kes võivad
pöörduda ohtliku ühistegevuse poole.
See ongi olukord, kus hakkab terendama välisabi vajadus turvalisuse tagamisel ja riik on tegelikult muutunud
üsna teoreetiliseks fenomeniks.
Püramiidi kolmas tasand
tegeleb nüüd kuuluvuse ja sotsiaalsete vajadustega, aga …
mitte oma riigis, vaid selles seltskonnas, kellelt
saadakse abi sotsiaaltoetusteks vajaliku
raha ja muidugi
relvade näol.
Ja
selle

eest soovitakse alamkihtidele näidata
oma tunnustusevajaduse rahuldumist:
seal sai „Eesti“ kiita ja teises kohas sai
„Eesti“ kiita ja kolmandas kohas on
„Eesti“ eesistuja ja neljandasse kohta
kutsuti „Eesti“ pidulauda …
Viimane tasand, eneseteostusvajadus, väljendub selles, et öeldakse vandega lahti oma ajaloolisest
kodumaast ja lubatakse teenida ainult
uusi peremehi. Näiteks eurovoliniku
vandega loobub iga Euroopa Komisjoni liige oma seotusest päritoluriigiga ja teiste liikmesriikidega* ehk
nagu ütleb räpplaulusalm: „Rahvused
on surnud, ring on sulgund, uus suur
riik on ukse taha tulnud …“ Ja nagu
täna näeme, võib see toimuda vaid
ühe inimpõlvega, mille jooksul hävitatakse kõik, esmajärjekorras aated ja
väärikus.
Mis jääb üle neil, kes läbi
vajusid? Nad on unarusse jäänud ja
peavad looma uue riigi … läbi ühistegevuse, millest neid valitsejate-võimutsejate tekkega loobuma sunniti.

* PÜHALIK TÕOTUS EUROOPA
ÜHENDUSTE KOHTULE, mille andis
28. juunil 2004 Siim KALLAS,
Euroopa Ühenduste Komisjoni liige,
vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 214 lõikele 2:
,,Olles nimetatud Euroopa Liidu
Nõukogu poolt Euroopa Komisjoni
liikmeks, kohustun pidulikult:
täitma ühenduste üldistes huvides
oma ülesandeid täiesti sõltumatult;
mitte taotlema ega vastu võtma
oma kohustuste täitmisel juhiseid
üheltki valitsuselt ega organisatsioonilt;
hoiduma kõigest, mis on kokkusobimatu minu kohustustega.

Irooniline, aga nii see on.
Lubatud kolmas seos riigi ja
ühistegevuse teemal läheb samuti riigist välja ja peab käsitlema riikidevahelist ühistegevust, aga mitte tänases,
vaid positiivses võtmes. Mitte rahale,
relvadele, uutele turgudele ja nende
vallutamisele ennetavate vastulöökide
läbi tuginedes, vaid rahvaste ja rahvuste uute ühiste eesmärkide seadmisele ja elluviimisele sihtides.
Aga see viimane käib täna
ilmselt enamikule üle mõistuse võimete. Igal juhul, head Ühistuliikmed
ja kodanikud, tulge 11. novembril
meie VI Ühistukonverentsile Tartus
Eesti Maaülikooli aulas ja arutame,
kuidas meie vägevaim tööriist, riik,
ühistegevuse läbi töiselt rakendada.

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
juhatuse esimees

Olen teadlik iga liikmesriigi kohustusest seda põhimõtet austada
ja mitte püüda komisjoni liikmeid
nende ülesannete täitmisel mõjutada.
Peale selle kohustun ma nii
ametiaja jooksul kui ka pärast selle
lõppemist austama sellest tulenevaid kohustusi ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt
teatud ametissenimetamiste suhtes või soodustuste vastuvõtmisel
pärast oma ametiaja lõppu.“
Sellega on Siim Kallas öelnud
lahti oma varasematest vannetest
jääda ustavaks Eesti Vabariigile?

Paiguta oma vahendid Energiahoiusesse. Tootlus on 5,5% + loe edasi lk 3!
Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee

Koppade, autode, traktorite, niidukite jm seadmete rent ja müük
Eesti Masinaühistu

Metsaistikud (mänd, kask,
kuusk, tamm jne) ja haljastuspuud. Saksaveski Majand OÜ

Tel. 5559 4777
www.masinayhistu.ee

Tel. 503 5771
saksaveski@gmail.com

Küüslauk ja sibul
Kõlleste Garlic OÜ
Tel. 5822 9871
www.garlic.ee
Vaike Soosaar

Uus vekslipartner
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Meil on väärt riistad – ole mees ja tööta!
Sügis on käes ja Ühistul aeg üle vaadata ühest küljest suvine saak, teisest küljest uue hooaja tööriistad. Seda käsitlebki meie seekordne lehenumber.
Tunnistame ausalt, et siin artiklis kirjeldatu nõuab lugejalt tutvumisel loogikat ja ajuragistamist, aga – tarkust tuleb taga nõuda ja selle nimel ka
vaeva näha! Mis meie käsutuses siis on?

E

elkõige Ühistu koduleht
www.yhistupank.ee, kus
on väikese vaevaga kättesaadavad kõik meie Ühistu tegevuse põhisuunad.
Need on loetletud kohe lehe ülaosas.
Tähelepanu soovitame pöörata ka
kodulehe motole: „Sinu suurte ja
väikeste plaanide jaoks“. Lugemisel tuleb asetada rõhk sõnale plaan.
Plaan ei ole hetkeotsus, plaan peab
mõjutama tulevikku soovitud suunas,
et jamad ülehomme endale kuklasse
ei lendaks. Sellepärast tuleb tegevus
hoolikalt läbi mõelda ja kõike hoolega kaaluda. Väikese näitena võib
siin võtta mõne riikliku ettevõtmise,
kuhu on paigutatud röögatu hulk raha
ja mis ei anna peale kahjumi mitte
midagi. Näiteid võib soojenduseks
igaüks ise mälust ja lehest otsida. Aga
kui on väärt plaan, võta ühendust otse
Andro Roosiga.
Kodulehe all keskel on aga
eraldi välja toodud Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu, mis pakub
arengukoostööd just korteriühistutele. Jah, tihti on korteriühistutel keeruline oma koosolekutele vajalik hulk
rahvast ja ühist meelt kokku saada,
ent kui õnnestub see teema ühiselt

rahulikult läbi arutada, siis peaks ka
kõige „targemale“ opositsionäärile selgeks saama, et korteriühistule
pikema perspektiivi loomiseks on
just Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu õige töövahend. Katuse
ülesanne on ju maja vihma eest kaitsta, mitte odav olla.
Eraldi tööriist on Lõuna
Kindlustusmaakler www.lkm.ee, mis
on samuti lausa õppematerjal ja igapäevahariduse lahutamatu osa. Neid
asju tuleb oma tuleviku ohutumaks
tagamiseks lihtsalt teada!
Töötagatiste ja tulevikus
vanarahvaks muutuva tänase noore põlvkonna võimaluste alla käib
ka Vastastikune Garantiiühistu, mis
tugineb just ühise tuleviku loomisele:
Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks peab meil olema, mida pärandada. Tartu Hoiu-laenuühistu pakub
pärandamiseks Vastastikuse Garantiiühistu garantiikapitali. Küsi lähemalt
Märt Riinerilt!
Õigusmuresid aitab lahendada Ühistu õigusbüroo, kus asju
aitavad lahendada Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe
lõpetanud juristid. Suurte ja väikeste õigusmurede puhul võta ühendust

Erki Pisukesega ja leiame probleemile parima lahenduse.
Eesti Masinaühistu kajastab
oma arengut siin: 		
www.facebook.com/masinayhistu
Hetkel kipub ta olema meie pesamuna, aga kasv ja kosumine on silmaga
näha. Masinaühistust võid rentida nii
CAT 444F 2013a kui BMW 640D
Gran Coupe 2013. Või paku oma
kasutult seisev, kuid töövõimeline
masin masinaühistusse tööle. Võta
ühendust Jürgen Raidväljaga, tel.
5559 4777.
Eesti vekslit teab vist küll
kogu meie lugejaskond, aga kasutada
igaüks veel ei julge. Kuulutame kooris: ärge kartke teha oma elu lihtsamaks, arveldage julgelt. Tänane ühe
tööpäeva vekslirekord on vist Tallinna restorani Von Glehn käes. Ühel
toredal päeval tuli neile sisse 489
vekslit, mis juba järgmisel päeval
vekslipartnerite ringluses edasi oma
asja ajama tormasid.

Valter Haamer, Elle Roos,
Mart Vihmand
Tartu Hoiu-laenuühistu
nõukogu liikmed

Nimekiri meie internetis pakutavatest tööriistadest:
Ühistu koduleht: www.ühistupank.ee
Lõuna Kindlustusmaakler: www.lkm.ee
Ühistu õigusbüroo: www.uhistuoigus.ee
Majandusharidus Nõmme Raadiost:
www.nommeraadio.ee/meediapank.php/Yhistukool

Facebookis:
Tartu Hoiu-laenuühistu: www.facebook.com/yhistu/
Lõuna Kindlustusmaakler:
www.facebook.com/L%C3%B5una-Kindlustusmaakler119254198121619/?fref=ts
Eesti Masinaühistu: www.facebook.com/masinayhistu
Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu:
www.facebook.com/Eesti-Korteri%C3%BChistute-Hoiulaenu%C3%BChistu-127954850623404/?fref=ts
Eesti veksel: www.facebook.com/eestivekslid

Youtube’s:
Ühistu videokanal:
www.youtube.com/channel/UChdF9CmNo6FQ10je70_ef2A

Puhtsüdamlik ülestunnistus
mustadest mõtetest
Vaatamata sellele, et Nõmme Raadio suvel Lõunatunde ei teinud, hoidsin end kursis
asjadega, millest saadetes juba juttu olnud ja kogusin ka mõttekilde uueks hooajaks.
Nii sattuski silma alla korduvkiri peaministrile, mille eelmängust oli juttu 18. aprilli
Lõunatunnis.

L

ugesin ja mõtlesin gustavsuitsulikult: „Om asja ilman
imelise, teed toda kävven
mõtli ma….“ ja edasi parafraseerides: „Sääl hauda
kandva ettevõtjat, siin aga vaikselt
istun ma.“ Lohutuseks mõtlesin, et
peaminister istub ka vaikselt.
Et kiri sattus minu kätte mitte kirja autori vaid isiku kaudu, keda
ajakirjandusdiletandina võin nimetada „allikaks“, siis olgu see jagatud ka
ühistukaaslaste ja nende sõpradega.
Seda enam, et kirja teema oli… Kaitseministeeriumi kava lõpetada Eestis
tuuleenergia tootmine. Nüüd aga kiri:
„Härra peaminister,
/---/ 15. aprillil 2016 saatsin OÜ
Adepte nimel Teile kirja, mis on
registreeritud ka Riigikantselei dokumendiregistris numbriga 16-00848-1.

Puidust põletus- ja dekoratiivtooted. Woodbright OÜ
Tel. 525 5607
www.woodbright.eu
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Kirjas esitatud argumenteeritud küsimustele ei ole OÜ Adepte tänaseni
saanud vastust. /---/ Eesti äriühingu
esindajana, aga ka Eesti kodanikuna
palun Teilt veelkordselt vastust oma
15. aprilli 2016 kirjale.
Lisaks eeltoodule, oma 15.
aprilli 2016 kirjas lähtusin sinisilmselt veel tol ajal ametlikult levitatud
teabest (tsiteerin asjakohaseid lõike
kirjast): „21. aprillil toimub valitsuskabineti nõupidamine, millel arutatakse kaitseministri 26. juuni 2015
määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute
ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate
ehitiste kohta“ muutmise eelnõu,
mille vastuvõtmisel määrusena muutub Eestis tuulest energia tootmine
kaitseministeeriumi suva kohaselt
võimatuks. “ /---/

Pärast Teile kirja saatmist 15. aprillil saime aga juhuslikult teada (21.
aprillil 2016), et ülaltsiteeritud lõigus nimetatud kaitseministri määrus oli 1. aprillil 2016 juba vastu
võetud ja jõustus 10. aprillil 2016.
Seega ei olnud kavaski korraldada
mingit valitsuskabineti nõupidamist
21. aprillil 2016. Veelgi enam, veel
19. aprillil 2016 toimus Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi
korraldatud avalik arutelu „Tuulikud
ja radarid“ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Aatriumisaalis, millel osalejaid ei teavitatud
asjaolust, et tegelikult on kõik juba
kaitseministri poolt 1. aprillil otsustatud (selle arutelu kohta on olemas
lindistus).
Eeltoodust
tulenevalt
palun Teil vastata lisaks OÜ Adepte 15. aprilli 2016 kirjas esitatud

Jahi ja purjekate rent, koolitused
Wadelnour Invest OÜ

Lõuna-Eesti Mesi OÜ

Hannes Grauberg
Tel. 502 9730

Tel. 503 1774
Jaan Eensaar
jaan.eensaar@gmail.com

Uus vekslipartner

kolmele küsimusele veel järgmistele
küsimustele:
4. Kas Teie hinnangul on
normaalne olukord, kus avalikkusele on jagatud eksitavat valeteavet
ning tegelikult teeb Kaitseministeerium, mida tahab, asjast huvitatud
kodanike ja ettevõtjate selja taga,
neile valetades?
Selgitus: just nii juhtus kaitseministri 1. aprilli 2016 määruse nr 4
vastuvõtmisega.
5. Kas kaitseministri 1.
aprilli 2016 määrus nr 4 võeti vastu
peaministri teadmisel?
6. Kas Teie hinnangul on
normaalne olukord, kui Eesti äriühing või kodanik ootab oma kirjale ametiasutusele või ametiisikule
(olgu ta või peaminister) vastust
enam kui neli (4) kuud?
Lugupidamisega
Harry
Raudvere“

Ja nüüd siis eelnevast johtuv
puhtsüdamlik ülestunnistus: „Kurat
võtku, karjuda tahaks selle tölpluse,
valetamise ja vassimise peale: kõige
suurem arengupidur praegustele ja
selle läbi ka tulevastele põlvedele on
meie oma riigiaparaat!“ Ja nii mõnigi asjapuu peab ennast suureks tegijaks ainult sellepärast, et tal ei jätku
mõistust mõistmaks, et tegelikult on
ta vaid tavaline repressiivvahenditega kääbusbürokraat.

Margus Lepa
Nõmme Raadio toimetaja

Pesu pesemine, keemiline
puhastus. Vaipade, pehme
mööbli puhastamine üle Eesti
Transporditasuta. Extracare OÜ
Tel. 506 7924
www.rohelinepesumaja.ee

Valguse-, tule- ja
pürotehnika show
sise-ja välisruumides
Tel. 5569 7951
www.kelfirius.com
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Et lüüa naela, peab olema nii
haamer kui nael
Purtses asuva Eesti Ühistuenergia OÜ tuulepargi
ettevalmistustööd on lõppenud ja ehitustööd võivad
alata. Ühistuliikmete Energiahoiustest* kogutud
raha moodustab praegusel hetkel juba lõviosa
omafinantseerimise vajadusest.

O

ktoobris või novembris langeb liisk, millal lõpetatakse
uute Energiahoiuste vastuvõtmine, kas 31.12.2106
või 30.06.2017 - järgmisel
suvel hakkab Purtse park ju tootma ja
siis pole enam täiendavalt vaja ehitusse või ettevalmistusse investeerida. Kõik senised Energiahoiused jäävad kehtima ja töötama kokkulepitud
tingimustel.Samuti tuleb läbi mõelda,
kas Energiahoiuse tüüpi hoiusevorme
uuesti avada või jälgida Purtse tuulepargi arenguid ja nendele tuginedes
konstrueerida uus ja uuenduslikum
hoiusevorm.
Aga praegu on Ühistu liikmetel veel viimane võimalus investeerida oma vabu vahendeid Purtse
tuulepargi projekti, mis arvestuste
kohaselt tagab kõigile rahapaigutatuile normaalse tulu, mida inflatsioonikoi ei ähvarda.
Teadmiseks veel, et tuulepargi ehitus koosneb erinevatest

tagavad. Kõik sobis meie
äriplaaniga ja me sõlmisime
hankelepingu.
Järgmine etapp. Lisaks
generaatoritele peab olema projekteeritud ja valmis ehitatud tuulepargi ühendusliin Püssi alajaama. Selle
töötsüklitest. Üks olulisemaid neist liini ettevalmistusega on olnud kõige
on tuulegeneraatorite valik. Tuule- rohkem probleeme, sest ajal, kui meil
generaatorite tootjaid on maailmas tööd juba käisid, muudeti Ehitusseapalju ja nende hulgast valida just see dustiku tingimusi. Kaotasime aega,
aga pikkade vaidluste
kõige õigem, on meie
käigus
vallaametnituuleolusid arvestaPurtse tuulepargi prokega leidsime lahendes päris keeruline.
jekti tagab arvestuste
dused, mis vastavad
Arvestakohaselt kõigile rahaseadusest lähtuvatele
da tuleb nii hinna
paigutatuile normaalse
uutele tingimustele.
kui ka tuulegenetulu, mida inflatsiooniTuulepargi alajaaraatorite vastavuse
koi ei ähvarda.
ma projekt on nüüd
ja sobivusega meie
läbinud ekspertiisi ja
kliima ja võrgutingimustega. Eestis on seni kasutatud kooskõlastatud võrguettevõtja poolt.
Euroopa tuulegeneraatorite tootjate Tuulepargi alajaama asukoht võimalgeneraatoreid. Eesti Ühistuenergia dab korraliku kokkuhoiu kõrgepinge
OÜ valis samuti Euroopa tootja, kel- ülekandeliini ehitamata jätmisest.
le uuenduslikud lahendused garan- Selle lahenduse eest täname võrguetteerivad parima võimaliku tulemu- tevõtja insenere, kes meie esialgse
se. Me esitasime neile tuulepargi plaaniga tutvudes pakkusid uued ja
territooriumil valitseva pikaajalise ratsionaalsemad lahendused. Aastaid
tuulekliima andmed ja nende firma tagasi, kui tuulepargi rajamine oli
vastav osakond kalkuleeris andmete alles planeeringuprotsessis, pakkupõhjal energiahulga, mille tootmise sime küll võrguettevõtjale sedasavalitud generaatorid arvestuslikult ma lahendust, aga siis ei olnud nad

valmis meiega nendel teemadel rääkima.
Terve suve on kestnud läbirääkimised tuulepargi rahastajatega, kes on detailideni tutvunud
kõikide tuuleparki puudutavate küsimustega ja on tunnistanud projekti
kasumlikuks ning on otsustanud tuulepargi rajamist toetada.
Ja nagu eespool öeldud,
moodustab Energiahoiustest kogutud
raha praegu lõviosa omafinantseerimise vajadusest. Ees ootab tuulepargi
käivitamine, mis on omalaadne Ühistuliikmete haamrilöök meie esimesele
tootlikule naelapeale palju suuremate
plaanide teostamisel. 			

Harry Raudvere
Ühistuenergia eestvõitleja

Kasutage võimalust kaasa lüüa!

* Tartu Hoiu-laenuühistu Energiahoius on sihtotstarbeline hoius, millega arendatakse välja ja
hoitakse töös liikmetele
kuuluv energiatootmine. Energiahoius tagab
hoiustajale enne ühistulise elektrienergia tootmise algust fikseeritud 5,5% aastaintressi.
Pärast ühistulise energiatootmise käivitumist
lisandub intressile dividendimakse vastavalt
Eesti Ühistuenergia OÜ
tegevustulemile.
Lisainfo:
Tel. 7 407 134
info@yhistupank.ee
www.yhistupank.ee

Traditsioon on midagi,
mida tuleb hoida
Meie Ühistu traditsioonilised suvepäevad toimusid
sellel aastal 26. ja 27. augustil looduskaunis Kopra
Turismitalus Viljandimaal.

S

uvepäevalised
soosisid
oma meeleoluga ilma ja
Ilm soosis ka suvepäevalisi igati, kokku kogunes
palju mõttekaaslasi.
Päev algas Ühistu volinike
koosolekuga kõigi koosviibijate ees.
Juhatuse liikmed ja vastutavad isikud
andsid ülevaate oma igapäevatöö
tulemustest ning tutvustati ka käigus
olevaid ettevõtmisi: tuulepargi ehitust Ida-Virumaal ja Eesti Masinaühistut. Andro Roos andis ülevaate
Ühistu majandustulemustest ja sihipärasest ülesehitustööst. Anton Pratkunas esitles lühidalt ja selgelt Narva
suunalist tegevust, Harry Raudvere
kiitis repliigi korras Ühistu juhatust
õige kursi ja tööprintsiipide eest,
Märt Riiner ja Erki Pisuke valgustasid oma töövaldkonna nüansse.

Tule Ühistukonverentsile!
11. novembril 2016 algusega kl 10 toimub Tartus,
Eesti Maaülikooli aulas VI Ühistukonverents teemal
“Riik ja ühistegevus”.
Sõna võtavad Andro Roos, Harry Raudvere, Jaan
Leetsar, Markus Seppelin ja teised ühistukaaslased.

www.krooning.ee
Ühistu liige tangib parima hinnaga!

risto@krooning.ee
Tel 666 0494

Peale ettekannete toimub ka samateemalise esseekonkursi paremate tööde tutvustamine. Toimub traditsiooniline vekslipartnerite minimess.

Info ja registreerimine:
agnes.kask@yhistupank.ee või telefonil 7 407 134.
Tule kuulama, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima!

Pärast maitsvat lõunasööki
andis huvitava loengu Tiit Teras, kes
rääkis šamaanlusest. Huvilised said
nautida loodust, avastada metsaradasid ja sportida. Õhtu kulmineerus
toreda koosistumisega, kus arutleti
ühiselt aktuaalsete teemade üle ning
kuulati lõõtsamees Juhan Uppini
meeleolukat kontserti. Keerutati jalgagi. Oldi koos ja tunnetati kui hea
on olla oma riigis selle riigi loojad ja
arendajad.
Täname kõik koos Kopra
talu meeldiva vastuvõtu ja muidugi
suvepäevalisi meeldejääva koosviibimise eest. Järgmise traditsioonilise
korrani!

Agnes Kask
Vekslivaldkonna juht

Eesti Ühistuliising OÜ sai krediidiandja litsentsi
Finantsinspektsioon andis 3. augustil 2016 välja krediidiandja tegevusloa Eesti Ühistuliising OÜ-le. Seega saab Eesti Ühistuliising OÜ
pakkuda liisingut nii eraisikutele kui firmadele. Eesti Ühistuliising OÜ on
Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõte ning ettevõtte juhatusse kuuluvad Andro Roos, Erki Pisuke ja Märt Riiner.

Kanamunad, käsitöö
Heino Mikkor

Kingsepa teenus
FIE Enn Heinsalu

Ajakiri Pilkaja

Taksoteenus Q Takso

Tel. 520 4659
heinomikkor@gmail.com

Maakri tn 19-21
ennukas.heinsalu@gmail.com

Tel. 517 7861
www.pilkaja.ee

Tel. 644 1525
www.qtakso.ee
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Mõistuse ja kätega
Wesse Engineering OÜ sündis 2009. aastal kirest ning
lugupidamisest tootedisaini, looduslike materjalide, terve
ja puhta elukeskkonna vastu.

W

esse alguseks võib
aga tinglikult pidada hoopis umbes 12
aasta tagust aega,
mil alustasime sõbraga sisuliselt „põlve otsas“ mööbli
valmistamist.
Wesse eesmärk on toetada
ökoloogilist mõtteviisi, pakkudes
kõrge kvaliteediga, keskkonnasäästlikke, naturaalsetest materjalidest ja
loodusliku viimistlusega sisustuselemente. Püüdes säilitada neid väärtusi, mida loodus ja naturaalne puit
meile pakuvad, disainime ja toodame

mööblit erinevatest puiduliikidest.
Peamine rõhk on Wesse kui brändi
arendamisel ning kõrge lisaväärtuse
loomisel läbi ettevõtte sees disainitud
ning toodetud mööbliesemete. Puit,
traditsioonilise ning väärtusliku ehitusmaterjalina, on kodude ja sisekujunduselementide loomisel olnud
kasutusel sajandeid. Wesse disainitud
toodete juures kasutame peamiselt
puidu loomuliku ilme säilitamiseks
ja elukeskkonna puhtust ning ohutust
silmas pidades vaid 100% looduslikke värve, vahasid ning õlisid. Tänu
naturaalse tooraine ja viimistluse
kasutamisele saame luua turvalise
elukeskkonna,
mis on vaba keemiliselt töödeldud materjalide
puhul õhku saastavatest toksilistest
ühenditest
ja ebameeldivast
lõhnast.
Tootmisel
ja viimistlemisel
tugineme kohalikule toorainele ning toetume
Eesti väiketootjatele.
Usume
Eesti disaini ja
ettevõtlusse ning
näeme sellel kohta nii kodumaal,

Skandinaavias kui mujal Euroopas. Eestis kasvanud mänd, kuusk ja
kask on kvaliteetsed, kaunid ja igati
väärikad. Miks mitte seda näidata ka
teistele nii siin- kui sealpool piiri?
Külastades selleaastast Soome elamumessi Seinäjoki linnas, selgitasin
meie põhjanaabritele, et enamus meie
käsitööna valminud mööblist on oma
tooraine saanud just Eesti metsadest.
Hetkel pole ükski tootegrupp teistest kuidagi eraldunud - valmistame kõike, mida puidust on võimalik valmistada. Norrasse näiteks
valmistasime umbes pool aastat tagasi tammepuidust kokkuklapitavad
meditatsioonipingid, Eestisse valmistame peamiselt täispuidust kööke,
garderoobide lükanduksi, söögilaudu
ja palju muud sellist. Meile meeldivad väljakutsed, mis karastavad meie
meistreid. Lisaks oleme valmistanud
mööblit ka kohvikutele nii Tartus kui
Tallinnas.
Kui sul on hea toode, siis
väga paljudel juhtudel müüb toode
ennast ise. Samas on levinud fakt,
et iga turg soovib kaitsta kohalikke
tootjaid ja tooteid ning tihti kasutatakse ka alatuid võtteid, et võõrad
eemale hoida. Ma ei ütleks, et eksportimine on raske. Pigem on vaja
tegevusplaani ning igakülgset abi
oma ala asjatundjatelt. Kunagi ei tohi
karta abi paluda. Elu koosneb paljuski emotsioonide ning uute tutvuste
kogumisest.
Eks iga algus ole raske,
aga kui leiad enda kõrvale inimesed, kes sind toetavad, siis saab üle
kõikidest raskustest. Murdepunkt on
ehk see hetk, kui sa mõistad, et oma

Värske firma F&B Drive kogub tuure
Vaid pool aastat tagasi Narvast alustanud mikrobuss F&B
Drive sõidab ringi kogu Ida-Virumaal ja kaugemalgi.

E

esti on üritusterikas maa.
Peaaegu iga päev toimub
erinevates linnades laatu ja
festivale, kus osaleb tohutu hulk inimesi. Seda pilti
nähes tekkis meil küsimus, kuidas
saaks kiiresti ja heatasemeliselt pakkuda ürituste külalistele toitlustusteenust, olgu siis tegu linnasüdamega
või metsa sees asuva vabaõhulavaga.
Kuidas sõltuvalt aastaajast, ilmastikust ning tellija soovidest pakkuda
kuumi või külmi jooke, toekamat
toitu või kergeid suupisteid? Kuidas sulanduda aastaaega ning paikkonda, pakkudes talvel hõõgveini ja
suvel jäätist? Lahenduse leidsime ja
asusime ideid ellu viima 2015. aasta
novembris.
Kõigepealt hankisime mikrobussi, mille oma nõu ja jõuga mõne
kuuga mobiilse köögiga sisustasime.

Elektripaigaldiste ehitus, hooldus, remont. Elektrotehnilised
mõõtmised, auditid
Actualenergo OÜ
Tel. 517 2765
actualenergo@gmail.com
Harjumaa, Raplamaa
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Kusjuures mitte niisugusega, kus
saab toitu vaid soojendada – ikka
kogu toiduvalmistamisprotseduuri
jaoks. See omakorda lõi võimaluse
avardada menüüd.
Täna tuleb tunnistada kiirtoidu

populaarsust nii laste kui täiskasvanute hulgas. Valmistada hamburgereid ja friikartuleid pole meie jaoks
mingi probleem. Ent kui eelistate
kodusemaid maitseid, pakume erinevate lisanditega pannkooke, suppe,
pelmeene. Toit valmib meie köögis
kiiresti.
Sõltuvalt üritusest ja teie

meelisalaga tegeledes on võimalik
oma perele leib ja leiva peale ehk ka
vorst muretseda.
Tean, et Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete hulgas on palju noori.
Kutsun seega neidsamu kaasliikmeid
olema julged ning tegema midagi,
mis tekitab häid emotsioone ja kui
selle emotsiooni loob enda toreda

firma loomine, siis teha seda kohe,
mitte ülehomme või 3 kuu pärast.

soovidest pakume ka grillmenüüd
– šašlõkid, grillvorstid, steigid,
grillribid … nende lõhn ja krõbisev
kooruke ei jäta kedagi ükskõikseks.
Grillimine looduslikult kaunis kohas
on suvise seltskondliku koosviibimise üks ahvatlevamaid osasid.
Erilist tähelepanu pöörab
F&B Drive meie igapäevasele joogile, kohvile. On ju Eesti maailmas
kohvi tarbimiselt auväärsel 23. kohal,
tarbides aastas 5 kg kohvi inimese
kohta. Seda teades ning mõistes kui
tähtis on inimese jaoks maitsta oma
lemmikjooki suvalisel ajal suvalises
kohas, sisustasime meie mobiilse
köögi ka kaasaegse kohvimasinaga.
Olgu tegu latte või capuccino’ga,
rääkimata juba igapäevakohvist,
valmib jook alati värskelt jahvatatud aromaatsetest kohviubadest. Kui
kohtate meid mõnel laadal või festivalil, astuge julgelt ligi, F&B Drive
mikrobussist saate alati tassikese aromaatset itaaliapärast kohvi.
2016. aasta märtsist alates
tegutseb Sillamäel „Kalevi“ spordikompleksis Kesk tn. 30 ka F&B

kohvik, pakkudes 11.00–19.00 sooja
ja külma toitu, kohvi ja magustoite.
Meie avaras saalis saab korraldada
bankette ja tellida furšette, pidada
laste sünnipäevi ja veeta oma kohvipausi – kõik on hubane ja mugav.
F&B Drive on küll noor
firma, ent tema loojatel on suured
kogemused toitlustusettevõtetes, mis
lubab meil olla enesekindel mitmetes
erialaküsimustes. Hea meelega katsetame alati midagi uut, jäädes samas
kindlaks üldtunnustatud põhimõtetele ning kohalikele traditsioonidele.
Rõõmsa kohtumiseni,
ühistukaaslased!

Sise- ja välistreppide remont
Trebinet OÜ

Raamatupidamisteenus
Klaarit Büroo OÜ

Raamatupidamisteenus
Omdia OÜ

Tel. 522 0231
Andrus Zirkel
andrus.zirkel@gmail.com

Tel. 5568 7574
Riia mnt 41, Pärnu

Tel. 502 0567
www.omdia.ee
Suur kaar 20, Tartu

Margus Valge
Wesse Engineering OÜ omanik
www.wesse.ee
Tel. 5668 8989

Aleksei Nikitin 		
Alexander Guber
F&B Drive juhatuse liikmed
E-post: fandbdrive@gmail.com
Tel. 5668 6429 või 5697 0011

Sõidukiklaaside müük,
paigaldus, parandus
Baltic Glass Group OÜ
Tel. 5770 5111
www.bg-group.eu
Viljandi mnt 48, Tartu

