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liikmeleht
tartu tarbiJatE kooPEratiivi Juuli 2015

Juunikuu teisel päeval sai nurgakivi 
Tartu kesklinna Riia 2 krundile ra-
jatav multifunktsionaalne keskus. 
Nurgakivi panid keskuse arendaja 
TTK Investeeringute OÜ juhatuse 
liige Kaire Krevald, Tartu Tarbijate 
Kooperatiivi juhatuse esimees Tar-
mo Punger, AS Ehitusfirma 
Rand&Tuulberg nõukogu esimees 
Aivar Tuulberg, keskuse arhitektid 
Ott Kadarik ja Mihkel Tüür ning Tar-
tu linnapea Urmas Klaas. 

Nurgakivisse asetatud silinder saa-
bus drooniga üle Riia tänava Tartu 
kaubamaja eest ning kellu teise droo-
niga Turu tänava naabri Tasku juu-
rest. Traditsiooniliselt asetati silind-
risse sündmuspäeva Postimees, lisaks 
veel Tartu tarbijate kooperatiivi hää-
lekandja Liikmeleht, fotod uue kes-
kuse ehitusest, 2-eurone münt ja 5-eu-
rone kupüür, Säästukaardi kinke-
kaart, arhitektide poolt ajakiri „Ma-
ja“ ning linnapea poolt miniatuurne 
koopia hansaajal Tartus käibel olnud 
mündist.

„Uue keskusega saab Tartu kesk-
linna peamine teede ristumiskoht vii-
mase oodatud kaaslase. Linna kes-
kus peab olema linnakodanikele 
meeldiv, mugav ja kaasaegne ajaveet-
mise koht. Aleksandri tänavale ava-
nevad toitlustuskohad, suur heaolus-
paa kompleks, kauplused ning 
lähedus Emajõe äärsetele parkidele 

annavad võimaluse kesklinnas täis-
väärtuslikult aega veeta. Ehitus on 
planeeritud graafikus ja keskuse ava-
mine on kavandatud mai keskpai-
gaks järgmisel aastal,“ ütles TTK In-
vesteeringute OÜ juhatuse liige 
Kaire Krevald.

Nurgakivi panekul avalikustati ka 
keskuse suuremad ankurrentnikud. 
Rõivakaubanduse osas saavad Lõu-
na-Eesti elanikud järgmise aasta ke-
vadest külastada ülemaailmselt tun-
tud moeettevõtte H&M ja Hispaania 
päritolu rõivaketi Zara kauplusi. Li-
saks on Tartusse tulemas Baltikumi 
suurim jalatsite jaemüüja Danija. Toit-
lustusettevõtetest avab uues kesku-
ses söögikoha rahvusvaheline Itaa-
lia köögi toite pakkuv restoranikett 
Vapiano. 2000 m2 pinnal hakkab asu-
ma Lõuna-Eesti suurim  Maksimar-
ket. 

Uue keskuse ehitustööd algasid eel-
mise aasta suvel lõikuvatest puur-
vaiadest tugimüüri rajamisega. Tä-
naseks on maa-alused parklakorru-
sed valmis ning hoone karkassi mon-
taažitöödega jõutud 4-korruselise 
maapealse osa 2. korruseni. 

Üle poole uue keskuse alast võta-
vad enda alla äripinnad, hotell ja spaa, 
ülejäänud ruumidesse tulevad kau-
bandusettevõtted. Investeeringu 
kogumaksumuseks on planeeritud 
47 miljonit eurot.   

Tartu kesklinna 
uus keskus 
sai nurgakivi

Tartu Tarbijate kooperatiivi liikmeboonus on tavapärasele 
säästukaardi boonusele igakuiselt lisanduv soodustus, 
mida saavad kõik Tartu Tk liikmed tehes säästukaardiga 
oste Tartu Tk kauplustes.

Alates 1. juulist korrutatakse meie liikmete poolt Tartu TK 
kauplustes kogutud Säästukaardi punktid 2,5-ga. 

Alates  1. juulist on 
Tartu Tarbijate Kooperatiivi 
liikmeboonus 2,5-kordne
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Tartu Tarbijate Kooperatiiv üldkoosolek 
kinnitas 2014. majandusaasta aruande
20. mail toimunud tulundusühis-
tu Tartu Tarbijate Kooperatiiv liik-
mete üldkoosolekul kinnitati 2014. 
aasta majandusaasta aruanne, mil-
le kohaselt oli möödunud aasta käi-
ve 59 555 697 eurot  ja aruandeaas-
ta kasum 2 093 111 eurot. Audiito-
riks nimetati audiitorbüroo ELSS AS. 

Toimunud koosolekul oli esin-
datud 173 liiget, kellest 171 hääleta-
sid majandusaasta aruande kinni-
tamise poolt. Audiitori nime-
tamise poolt anti 170 häält.

„Võime möödunud aastat pida-
da igati kordaläinuks, sest majan-
dustulemused on head,“ kinnitas 
TTK finantsteenistuse juht ja ju-
hatuse liige Enn Pokk. „Edukas 
majandusseisund oli ka üheks mo-

tivaatoriks aktiivsema arenguhoia-
ku võtmisel.“ 

Nii jäävad 2014. aastasse mitmed 
suuremad ettevõtmised või nen-
dega alustamine: Riia 2 multifunkt-
sionaalse hoonekompleksi aren-
dus- ja ehitustegevuse algus, 
moekaupade turule sisenemine 
A&G Kaubanduse AS (Esprit, Ve-
ro Moda, Jack&Jones, A&G kaup-
lused) omandamisega ning Tartus 
kuuenda Konsumi avamine Nar-
va mnt ja Kivi tänava ristmikul. 

Ettevõtte bilansimaht kasvas 
enam kui 4 miljoni euro võrra ula-
tudes 2014. aasta lõpu seisuga 
32 957 553 euroni. TTK omakapi-
tal kasvas 2014. aastaga enam kui 
9,6% võrra. 

Edukas majandustegevus või-
maldab TTK-l oma liikmetele 
makstavat ostuboonust käesoleva 
aasta 1. juulist veelgi suurendada. 
Liikmete ostuboonust tõstetakse 
võrreldes ETK grupi püsiklienti-
dega 2,5 kordseks. Viimase kahe 
aasta jooksul on see juba kolmas 
liikmeboonuse määra suurenda-
mine. 2014. aastal arvestati TTK-s 
boonusteks kokku enam kui 
614 000 eurot. 

TTK turundusteenistuse juhi ja 
juhatuse liikme Kaire Krevaldi hin-
nangul on liikmete ostupanus TTK 
majandustegevuse tulukuses olu-
line sisend, mille kasvule aitab 
omakorda kaasa boonusemäära 
suurendamine. 

Hea Tartu 
Tarbijate 
Kooperatiivi 
liige!

uigi 2014. aasta lõpust on varsti 
möödunud pea pool aastat, võtab 
suurema ettevõtte majandustule-
muste lõplik kinnitamine alati ae-

ga. Nii saime meiegi oma kogu tegevust 
kokku võtva aastaaruande kinnitatud möö-
dunud maikuul. Ja selles sisalduva üle saab 
ainult rõõmu tunda. Ettevõtte käive on 2014. 
aastal jõudnud uue tähise – 60 miljoni eu-
roni, mis on suurim aastane müügitulu 
alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. 
Ettevõtte bilansimaht kasvas enam kui 4 
miljoni euro võrra, ulatudes 2014. aasta lõ-
pu seisuga 32 957 553 euroni. TTK oma-
kapital kasvas 2014. aastaga enam kui 9,6% 
võrra. Riigile tasuti maksudena kokku 
enam kui 2,7 miljonit eurot.

Aga aitab numbritest, tegelikult on nen-
de taga ju kõigi ühistu töötajate ja teie – 
meie liikmete – ühine tegevus. Tõsi, teine 
teisel pool letti või kassalinti, kuid emma-
kummata poleks enam kui 100-aastane 
ettevõte nii heade tulemusteni jõudnud. 

Suurematest ettevõtmistest jäävad 2014. 
aastasse Riia 2 multifunktsionaalse hoo-
nekompleksi arendus- ja ehitustegevuse 
alustamine, moekaupade turule sisenemi-
ne A&G Kaubanduse AS (Esprit, Vero 
Moda, Jack&Jones, AjaG kauplused) oman-
damisega ning Tartus kuuenda Konsumi 
avamine Narva mnt ja Kivi tänava ristmi-
kul. Peaaegu kõik meie kauplused on 2014. 
aasta jooksul oma käivet suurendanud ja 
eriti rõõmustab viimase jaeturu uuringu 
tulemus, mille järgi on klientide eelistus-
tes meie kauplused kindlalt eesotsas. 

Lubame, et püüame nii sel kui järgmis-
tel aastatelgi pidevalt arendada nii kliendi-
teenindust kui sortimenti, aga eeskätt hoi-
da oma hinnad konkurentidest soodsa-
matena.

õik eelnimetatu võimaldab TTK 
oma liikmetele makstavat ostu-
boonust veelgi suurendada. Ar-
vestades ettevõtte majandustule-

musi ja võimalusi tõstetakse meie 
liikmete ostuboonust juba sel suvel veel-
gi! Viimase kahe aasta jooksul on see ju-
ba kolmas liikmeboonuse määra suuren-
damine. 2014. arvestati TTK-s boonusteks 
kokku enam kui 614 tuhat eurot, mis on 
ligi kolmandik ettevõtte kasumist. 

Ühistulises ettevõtluses on liikmete os-
tupanus ettevõtte majandustegevuse tulu-
kuses olulisim sisend, mille kasvule aitab 
omakorda jällegi kaasa boonusemäära suu-
rendamine. Ehk siis – mida paremini me 
töötame, seda meelsamini te loodetavasti 
ühistu kauplustest ostate ja mida rohkem 
te ostate, seda suuremaks saab muutuda 
boonuse määr ehk meie kõigi tulu! Ju
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Loe uudiseid ja tutvu kampaaniatega meie kodulehel www.tartutk.ee
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Juuli keskpaigas avatakse Eedeni 
keskuses .OBJECT kauplus, mis 
hakkab asendama senist AG kaup-
lust. Tegemist on uue kontseptsioo-
niga, mis keskendub AG kauplus-
test tuttavate Taani päritolu 
Bestselleri grupi rõivabrändide VE-
RO MODA, ONLY, VILA, PIECES 
ja JACK & JONES müügile. Üht-
lasi kaotab Eedeni uues kaupluses 
kehtivuse AG kliendikaart. 

.OBJECT-i puhul on tegemist 
Bestselleri grupi multibrändi kaup-
lusega, kus pakutakse mitmekülg-
set rõivavalikut nii naistele kui ka 
meestele. Kaubamärkide sihtrüh-

maks on küll noored ja nooremas 
keskeas kliendid, ent põhjust sis-
se astuda on vanematelgi. 

.OBJECT kaupluse rõivabrändid 
on disainitud skandinaavialikust 
maitsest lähtuvalt, need on trendi-
kad, mugavad ning hea hinna ja 
kvaliteedi suhtega. Avamise puhul 
üllatab kauplus heade pakkumis-
tega. 

.OBJECT kaupluse Eesti endaja 

on A&G Kaubanduse AS, kellele 
kuuluvad lisaks Eedeni kaupluse-
le VERO MODA, JACK & JONES, 
ESPRIT, AG ja AG outlet kauplus, 
kokku 12 müügipunkti üle Eesti. 

Eelmise aasta suve lõpul Tartu 
Tarbijate Kooperatiivi poolt oman-
danud A&G Kaubanduse AS on Ees-
ti turul rõivamüüjana tegutsenud 
1993.aastast, seega üle 20 aasta. 

A&G Kaubanduse AS-i missioo-
niks on tuua Eesti inimesteni Eu-
roopas hästi tuntud rõivabrändid, 
pakkudes parimat ostuelamust ja 
teenindust ning tuua klientide el-
lu rahulolu ja head enesetunnet. 

eedeni keskuses avatakse uue 
kontseptsiooniga kauplus .OBJeCT

enn POkk
Tartu Tk

juhatuse liige, 
finants-

teenistuse juht

K
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millises tartu toidupoes teete oste kõige sagedamini?

  Tartlaste esimene eelistus on KONSUM  

Allikas: Tns emor, Tartu kaubanduskeskuste seire 2015

Konsum

Selver

Maxima

Prisma

Rimi

Maksimarket

ei oska öelda

muu pood

Säästumarket

23%

14%
12%

7%
3%

2%
2%

19%
18%
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Looduskosmeetika Natura Siberica too-
ted on Eesti turul olnud juba ligi 7 aastat 
ning võitnud selle ajaga palju kliente. Mõ-
ne kuu eest tutvustati siinsetele ostjatele 
uut, Eesti puhtast loodusest inspireeritud 
sarja Natura Siberica Loves Estonia, mis 
on müügil ka Tartu Tarbijate Kooperatii-
vile kuuluvates suuremates Konsumites 
ja Maksimarketites.

„Eesti puhul on tähelepanuväärne siin-
se looduse puhtus, pehme kliima ja vilja-
kas pinnas, mis võimaldab kasvatada suurt 
hulka ökoloogiliselt puhtaid ravimtaimi,“ 
toob Natura Siberica tootejuht Anna Svin-
titskaja välja uue tootesarja loomise ajen-
di. 

Puhast loodust on üha rohkem haka-
nud hindama ka eestlased ise ja see mõ-
jutab otseselt meie valikuid, mis ei piirdu 
enam  üksnes tervisliku toiduga. „Täna-
päeval valib Eesti ostja mitte ainult tervis-
liku toitumise, vaid ka tervisliku hügiee-
ni, mis tähendab hoolitsevat suhtumist 
oma organismi ja keskkonda,“ kinnitab 
Svintitskaja. „Seepärast saab täisväärtus-
liku ja sisuka elu üheks lahutamatuks 
osaks looduslik ja orgaaniline kosmeeti-
ka.“

„Kõik Natura Siberica Loves Estonia sar-

ja tooted on toodetud Eestis,“ räägib Svin-
titskaja. „Nende koostisesse kuuluvad or-
gaanilise rukkilille- ja arktilise muraka 
ekstraktid, mis kannavad edasi ürgset loo-
duse jõudu.“ Hiljuti turule saabunud too-
tesari baseerub ajalooliselt olulistel ravim-
taimedel ja nende raviomadustel. 

Uuest sarjast rääkides soovitab Svintits-
kaja kindlasti proovida kergeid ja kiiresti 
imenduvaid päeva-, öö- ja silmaümbrus-
kreeme. 

Sarja toodetakse Tallinnas, kuid ettevõ-
te ostis hiljuti Saaremaal Tõlluste mõisa, 
mis on Svintitskaja sõnul ideaalne koht 
ökoloogiliselt puhaste ravimtaimede kas-
vatamiseks. 

Natura Siberica enamuse toodete alus-
materjaliks on haruldane Siberi seedri õli, 
mis sisaldab viis korda rohkem E-vitamii-
ni kui oliiviõli ning kolm korda rohkem 
F-vitamiini kui kalarasv. Tänu sellele Na-
tura Siberica tooted toidavad ja niisutavad 
nahka ideaalselt, aktiviseerivad selle kait-
sebarjääri ning kaitsevad kahjulike kesk-
konnamõjude eest. Samuti taastavad need 
suurepäraselt juuste struktuuri, hoiavad 
ära juukseotste lõhenemise ning muuda-
vad juuksed vormitavateks, pehmeteks ja 
läikivateks. 

Toode, mis kuulub orgaanilise kosmee-
tika hulka, ei tohi sisaldada naatriumlau-
rüülsulfaati (ingl. k. sodium lauryl sulp-
hate). „See on tõepoolest väga kahjulik 
lisaaine, mida kasutatakse šampoonides 
selleks, et toode vahutaks,“ räägib Svin-
titskaja. „Natura Siberica tooted ei sisalda 
seda komponenti, seega meie šampoonid 
eriti ei vahuta. Selleks, et juuksed puh-
taks saaksid peab nendele natukene aega 
andma, et nad loodusliku tootega harju-
sid.“

Klientide tagasiside uuele sarjale on ol-
nud igati positiivne. „Usume, et loodus-
lik kosmeetika peaks olema kõigile kätte-
saadav, seetõttu teeme kõik, et hinnatase 
oleks jätkuvalt tarbijasõbralik,“ lubab Svin-
titskaja.   

Eestlased armastavad teadupärast väga 
sealiha. Olgu jõulude ajal või jaanipäeval 
– korralik sealihatoit on ikka laual. Samas 
on meie maitse-eelistused muutumas mit-
mekesisemaks ning lisaks linnulihale on 
populaarsemaks muutumas ka veise-
liha. 

„Küll väikeste sammudega, aga 
siiski järjekindlalt võtab eestlane 
aina rohkem omaks veiseliha, mis 
on rohumaal kasvatatud,“ 
kinnitab ka MTÜ Liivi-
maa Lihaveis juhatuse lii-
ge Katrin Noorkõiv. 

Eestis on ligikaudu 2100 li-
haveisekasvatajat, kus on kasva-
mas 60 000 lihaveise. „MTÜ Liivimaa 
Lihaveis on täna ainuke organisatsioon, 
kes on asunud kasvatama sarnastele tin-
gimustele vastavat liha – meie kasvatajad 
kasvatavad aberdiin-anguse, herefordi ning 
simmentali tõugu loomi, kes kasvavad ro-
humaadel ja kes realiseeritakse lihaks en-
ne nende kahe aastaseks saamist,“ räägib 
Noorkõiv. 

Veiseliha all mõeldakse lihaveiseliha 
ehk liha veiselt, kes on selleks otstarbeks 
aretatud ja kasvatatud. Piimaveise puhul 
ei ole liha omadused sedavõrd väärtusli-
kud, sest neid on kasvatatud selleks, et 
toota võimalikult palju piima. 

„Kui loom saab ise valida oma toidu-
laua, siis on tema kasvatamine pikema-
ajalisem ja rahaliselt kallim, kuid liha, mis 
vastu saame, maitseküllasem ja kindlas-
ti ka tervislikum,“ iseloomustab Noorkõiv 

lihaveiseliha maitseomadusi. „Eestimaa 
rohumaad on maailma liigirikkamad, see-
ga nendel kasvatatud rohumaaveiseliha 
on maitseküllasem.“

„Rohumaal kasvanud veise liha rasv-
happeline koostis on tasakaalus ja parim 
võimalik inimese tervisele,“ lisab Noor-
kõiv. „Rohumaaveiseliha on rauarikas ning 
seda soovitatakse tarbida võimalikult too-
relt. Eriti need inimesed, kes kannatavad 
kehvveresuse all.“ Tarbima peaks enne-
kõike maksa ja lihaseid, mis liiguvad roh-
kem ja kust veri palju läbi käib.

Veidi aega tagasi jõudsid Tartu Tarbija-
te Kooperatiivi suurematesse kauplustes-
se müügile mahemärgiga veiselihast val-
mistooted. Värsket veiseliha mahe-
märgina on meil juba pikalt turul olnud, 
kuid sellest lihast valmistatud valmistoo-
teid mitte.

„Liivimaa Lihaveise eesmärgiks on rea-
liseerida kogu loom, seega oleme täna tu-
rule tulemas just nende valmistoodetega, 
mis sisaldavad seda osa loomast, mida tu-
leb lihana kõige rohkem,“ tutvustab Noor-
kõiv toodete sortimenti. „Ehk siis hakkli-
ha, toorvorstid – mis sisaldavad 35 % 
ulatuses ka mahedat sealiha. Nii suure 
veiseliha sisaldusega toorvorste pole ka 
varem turul olnud, sest kardetakse veise-
liha kuivust, kuna veiseliha on kümnetes 
kordades vähem rasvasem kui sealiha. Ole-
me toorvorstide puhul püüdnud leida 
mõistliku tasakaalu ja lisanud maitseks 
vaid kergeid vürtse, et lõpptulemus oleks 
võimalikult naturaalne.“

Paljud kurdavad, et veiseliha kipub küp-
setades vintskeks jääma. „Eks kõik hak-
kab ikka heast toorainest,“ lausub Noor-
kõiv. „Liivimaa Lihaveise kaubamärgi all 
müüdav liha ja sellest valmistatud tooted 
järgivad väga kindlaid kvaliteedinõudeid, 
mis on kehtestatud nii loomadele kui li-
ha töötlemise erinevatele etappidele.“  

nATurA siBeriCA on loonud 
eesti loodusest inspireeritud tootesarja

rohumaal kasvanud veise liha 
on maitsev ja tervislik

mekesisemaks ning lisaks linnulihale on 
populaarsemaks muutumas ka veise-

„Küll väikeste sammudega, aga 
siiski järjekindlalt võtab eestlane 
aina rohkem omaks veiseliha, mis 
on rohumaal kasvatatud,“ 

Eestis on ligikaudu 2100 li-
haveisekasvatajat, kus on kasva-
mas 60 000 lihaveise. „MTÜ Liivimaa 
Lihaveis on täna ainuke organisatsioon, 

lihaveiseliha maitseomadusi. „Eestimaa 
rohumaad on maailma liigirikkamad, see-

PrEmium Jumbo rosinate pakist 
leiate segu Jumbo rosinatest ja 
kuldsetest Jumbo rosinatest. 
PrEmium röstitud india pähklid, 
mis on röstitud ilma soolata, on hea 
valik pähklite nautijatele. 

Lähiajal on PREMIUM tootesarja 
lisandumas veelgi uusi tooteid. 

PREMIUM – 
uus terVisliKe 
näKside tootesari

PrEmium on germundi uusim 
pähkleid, kuivatatud puuvilju ja 
nende segusid pakkuv tootesari. 
Nimi PREMIUM ning ka kuldsete or-
namentidega must pakendikujundus 
viitavad kõrgetasemelisele tootele. 
Pakis sisalduvad kõrgema kvaliteediga 
ning suuremad pähklid ja kuivatatud 
puuviljad kui tavapärastes sarnas-
tes toodetes. PREMIUM tooted on 
300g pakkides, mis on ühe keskmise 
serveerimiskausi või –korvi täiteks 
ideaalne kogus.

PrEmium tudengieine sisaldab Jum-
bo rosinaid, röstitud india pähkleid, 
kuldseid Jumbo rosinaid, metsapähk-
leid, mandleid, parapähkleid, röstitud 
metsapähkleid ja pekaani pähkleid. 
PrEmium mandlite pakendis on 
suured ja maitsvad mandlid. 
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e tarbime asju ühel põhjusel – et 
saada kasulikkust ehk siis tunda 
enda paremini. Kahjuks on (ena-
musel) asjadel hind. Aga raha on 

alati vähe. Ma ei tunne kedagi, kellel oleks pa-
rasjagu või palju. Kusjuures, kui valimistel on 
igaühel üks hääl, siis ostmisel on mõnel hää-
li rohkem. Nii et väga demokraatliku süstee-
miga tegemist ei ole.

Ja nüüd olemegi probleemi ees, mida teha. 
Alfred Marshall kirjutas aastal 1892, et roh-
kem on alati parem. See tähendab ühtlasi ka, 
et rohkem tarbimist on parem kui vähem tar-
bimist. Suurem auto on parem kui väiksem 
auto. Muidugi võiks täna kasvõi rohelisest vaa-
tevinklist lähtudes väita, et selline seisukoht 
ei ole õige. Samal ajal – maailma ja Eesti ma-
janduskasvu ootustest lähtudes on tarbimise 
kasv hädavajalik.

Natukene majandusteooriat. Tarbimisest 
saadava kasu maksimeerimise piirab ära ole-
masoleva raha ehk tulu hulk. Kõike me enda-
le lubada ei saa niikuinii. Järelikult otsime me 
maksimaalset rahulolu. Ja siin on tarbija jaoks 
kaks võimalikku ostukäitumise varianti.

Variant A – toidupoe näide: meil on vaja tä-
na õhtul pere või lapse sünnipäevakülalised 
ära toita ja raha selleks on just niipalju. Ja nüüd 
me veedamegi toiduriiulite vahel tükk aega 
nuputades, kuidas saada selle raha eest mak-
simaalne tulem. Seda varianti nimetatakse 
eelarvest ehk siis võimalustest lähtuvaks.

Variant B – ma soovin osta elutuppa mida-
gi, mis näitaks pilti ja teeks kvaliteetset heli. 
Nüüd ma pean kõigepealt otsustama, millise 
kvaliteediga pilti ja heli. Ma pean panema pai-
ka televiisori parameetrid (sh diagonaal) ja ka 
muusika omad. Kusjuures huvitav paradoks 
on, et kõrgkvaliteedilise pildiga võrdväärne 
heli maksab rohkem. Aga inimeste eelistused 
on erinevad. Nüüd ma jalutan poodi või sur-

Teine aspekt – kui noor pere ostaks külm-
kapi ja kasutaks seda järgmised nelikümmend 
aastat, siis oleksid külmkapi tootjad problee-
mi ees. Minu kadunud isa vana Lada 05 sõi-
tis ligi kakskümmend aastat ja lähitulesid ei 
tulnud vahetada iga aasta. Tänased superluks 
autod niikaua ei kesta. Seepärast ma enam ei 
ostagi kallimaid kui 50-euroseid kingi. Pole 
mõtet kulutada raha rumalalt. 

Või võtame mobiiltelefonid. Minu vana esi-
mene Nokia, veel selline antenniga kadus mul 
maakodus enne jõule õue peal ära. Öösel sa-
das lumi peale ja hommikul ei leidnud ma se-
da enam üles. Kevadel, kui lumi ära sulas, 
leidsin. Lülitasin sisse ja hakkasin rääkima. 
Tänased nutitelefonid sellist trikki ei võimal-
da. Iseasi on muidugi iPhone ja odavamate 
markide võrdlus. iPhonel ise akut vahetada ei 
saa, ja teeninduses maksab see 150€. Pealegi 
on uus mudel just tulnud ja esimesed eksemp-
larid müüakse 1000€ eest. Samal ajal saab 
300€ eest täiesti korraliku isendi. Minu oma 
maksab 60€.

a loodan, et lugeja saab aru, kus 
point on. Muidugi võib öelda, et 
lollide käest tulebki raha ära võt-
ta. Samal ajal väidab teooria, et me 

tarbimegi paljusid asju mitte ainult sellepä-
rast, et saada sealt kasulikkust. Mõnedel puh-
kudel saame lisakasulikkust sellest, et teised 
näevad, et me seda midagi tarbime, mõnin-
gad automargid näiteks. 

Vaba inimene vabal maal on vaba langeta-
ma ratsionaalseid otsuseid, aga ka ebaratsio-
naalseid. Ja kes ütles, et me peame kogu aeg 
olema ratsionaalsed? Vahel naudime just neid 
hetki, kus me ei ole – näiteks teeme kogu kõrt-
sile välja. Aga selge on, et väga sageli ebarat-
sionaalne olemine läheb kalliks maksma ja ei 
saa kaua kesta. a
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Tarbida tuleb ratsionaalselt
fan internetis otsimas odavaimat varianti sel-
le pilt-heli kombinatsiooni muretsemiseks. 
Seda varianti nimetatakse soovidest lähtuvaks.

Ma olen tegelikult juba hulk aastaid mõel-
nud, et raske raha eest oskab igaüks ennast 
hästi tunda. Ja et elukunst seisneb oskuses 
nautida ka neid asju, mis maksavad vähe või 
ei maksa üldse – näiteks armsa inimesega jõe-
kaldal päikeseloojangut nautida. 

ht asja tahaksin siinkohal kindlas-
ti rõhutada. Üldise reegli kohaselt 
peaks kallimad asjad olema pare-
mad kui odavamad. Miks maksab 

Honda rohkem kui Hyundai? Ilmselt sellepä-
rast, et Honda on parem auto, pakub rohkem 
kvaliteeti, turvalisust ja mugavusi. Ehk siis 
asja väärtus (temas sisalduva ühiskondliku 
töö hulk) ja hind peaksid olema proportsioo-
nis.

Kas see ikka alati on nii? Minu isiklik koge-
mus Lloydi (Saksa kvaliteetbränd) kingadega. 
Kunagi krooniaja alguses leidsin ühel hetkel 
rahakotist veidi rohkem raha ja mõtlesin prii-
sata. Maksid …. enam täpselt ei mäleta, aga 
väga palju, vaata et rohkem kui kuupalk. Olid 
tõesti väga mugavad ja kvaliteetsed. Käisin 
nendega 8 aastat, kusjuures olid igapäevakin-
gaks. Minu kehakaalu arvestades väga hea tu-
lemus. Minu teised Lloydid kestsid kaks ja 
pool aastat. Võib-olla tegin vea, et ostsin nahk-
tallaga. Kolmandad kestsid poolteist aastat, 
mingid sooduskampaania omad.

Viimaseid ilmselt valmistati kuskil Aasia 
arengumaal. Selliseid näiteid võib puistata var-
rukast väga pikalt alates Gustavsbergi tualett-
potist ja lõpetades auto lähitulede hõõgniidi-
ga. Selles asi ongi, et globaalne konkurents 
on sundinud kasutama üha odavamaid kom-
ponente ja viima tootmise sinna, kus kvali-
teet kannatab. 

Andres 
ArrAk,

majandus- 
publitsist
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Tartu Tarbijate Kooperatiiv  
toetab Kati Tolmoffi teel olümpiale

"raske raha 
eest oskab 
igaüks en-
nast hästi 
tunda. Elu-
kunst seis-
neb oskuses 
nautida ka 
neid asju, mis 
maksavad 
vähe või ei 
maksa üldse.

kati Tolmoff usub, et ka kahe väikese 
lapse kasvatamise kõrvalt on võimalik 
jõuda maailma tippsulgpallurite hulka.

Perekeskus sai  
Tartu TK ja Lastefondi 
heategevus- 
kampaaniaga 
„Aitame koos!“ 
kogutud raha eest 
ultraheliaparaadi
Mai keskel andis Tartu Ülikooli 
Kliinikumi lastefond kliinikumi 
perekeskusele üle uue ultraheliapa-
raadi, mis soetati tänu Tartu Tar-
bijate Kooperatiivi ja lastefondi 
koos ette võetud heategevuskam-
paaniale. Ühiselt koguti 5743 eu-
rot. 

Kampaania „Aitame koos“ raa-
mes said meie kaupluste kliendid 
Maksimarketite ja Konsumite kas-
sades anda oma panuse anne-
tuspurkidesse. Lisaks andis Tar-
tu Tarbijate Kooperatiiv igalt 
möödunud aasta oktoobrist det-
sembrini müüdud Meieri ja Hü-
va kohukeselt 10 protsenti kampaa-
nia toetuseks. 

Ligi 12 000 eurot maksva apa-
raadi hinnast poole tasus kliini-
kum, ülejäänu jaoks vajatigi toe-
tust. Nii moodustasid Tartu TK 
toetus ja meie klientide annetu-
sed peaaegu poole ultraheliaparaa-
di kogumaksumusest. 

kliinikumi arst-õppejõud Pille Vaas 
näitab, kuidas töötab uhiuus ultra-
heliaparaat.

Tartu Tarbijate Kooperatiiv toetab sulgpallur Kati Tolmoffi 
teel Rio de Janeiros 2016. aasta augustis toimuvatele olüm-
piamängudele.

Tartust pärit Eesti edukaim sulgpallur tegi 2009. aastal 
tippspordiga lõpparve, kuid otsustas eelmisel aastal taas 
treenima hakata ja seadis endale sihiks läheneva olümpia. 
Kahe väikese lapse kõrvalt on Tolmoffi tagasitulek tippspor-
ti kujunenud üle ootuste edukaks ning hetkel asub ta maa-
ilma edetabelis juba 67. kohal. 

Praegu peamiselt Taanis elav ja treeniv Tolmoff peab end 
enne Rio de Janeiros toimuvaid olümpiamänge tõestama 
mitmetel turniiridel üle kogu maailma. „Kõik reisid on seo-
tud kuludega – lennupiletid, hotell, võistluste osamaksud,“ 
rääkis Kati Tolmoff. „Seetõttu olen väga tänulik Tartu Tar-
bijate Kooperatiivile, kellelt saadava sponsorraha suunangi 
just rahvusvahelistel võistlustel käimisega seotud kulutus-
te katmiseks.“ 

„Tartu Tarbijate Kooperatiiv on sponsoreerinud mitmeid 
kohalikke esindusvõistkondi nagu Tartu Ülikool/Rock ja 
TÜ/Eeden, aga olümpiamängudele pürgivat sportlast toe-
tame esmakordselt,“ sõnas Tartu Tarbijate Kooperatiivi ju-
hatuse liige Kaire Krevald. „Hindame väga Kati Tolmoffi 
soovi ja tahet taas maailma parimate sulgpallurite hulka 
jõuda ning oleme veendunud, et tippsporti naasnuna on tal 
veel nii mõndagi saavutada.“ 
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KaheKordse šoKolaadiglasuuriga eKselence’i gurmeejäätised

Teine maailmasõda jättis jälje ka ühis-
tute tegevusse – Eestis tervikuna oli 
ühistegevus kandnud kahjusid 115 mil-
joni rubla ulatuses. 

1944. aastal taastati riigis tarbijate 
kooperatiivide maakondlikud liidud, 
neid jäi kümme. Tartumaal tegutses 
15 tarbijate kooperatiivi. 

Tartu Tarbijate Kooperatiiv (TTK) 
alustas taas tegevust 9. septembril 
1944. Kaubandusvõrgu moodustasid 
peakauplus, segakauplus, normikau-
pade jagamise ladu ja 11 toidupoodi Tar-
tu linnas, lisaks harukauplused Kamb-
jas, Kuustes, Laeval, Maaritsal, 
Mellistes, Pranglis, Puhjas, Rannus, 
Rõhul, Ränis, Ulilas, Varal, Vedus, Võn-
nus ja Äksis. 

1950. aastaks oli Tartu kooperatiivis 
tööl 447 inimest, neist 313 olid mehed. 
Linnades ei tohtinud kooperatiividel 
enam kauplusi olla. Maal jäeti neile 
kaks ülesannet: varustada kolhoosnik-
ke tarvilike kaupadega ning samal ajal 
osta kokku põllumajandussaadusi.

Need rollid jäid ka Tartu Tarbijate 
Kooperatiivile. Kaupadega varustas 
TTK-d vabariiklik liit, aga märksa roh-
kem oli järelevalvajaid: omavalitsus, 
riigikontroll, parteikomitee jt. organid.

Tartu Kooperatiivkaubastu avas uk-
sed 1. jaanuaril 1954. Seni oli komisjo-
nikaubandusega tegelnud TTK uni-
versaalmagasin, nüüd loodi selleks 
iseseisev üksus. Elanikkonnalt ja kol-
hoosidelt osteti juurvilja, liha, piima, 
jahu, rasva, tangaineid jmt. Lepinguid 
ei sõlmitud üksnes Tartu, vaid ka Põl-
va ja Elva rajooni majanditega. Kau-
geim kontakt oli “Noore Kaardiväe” 
kolhoosiga Moldaavias, sealt saadi 
pähkleid, veini, viinamarju, puuvilju.

1. jaanuaril 1955 oli kooperatiivi val-
duses 37 kauplust ja kioskit.

Sel aastal müüdi Tartu kooperatiivis 
30 miljoni rubla eest rohkem kaupa kui 
1950. aastal. Viisaastakuks oli ette näh-
tud kasv 73%, tegelikult jõudis see üle 
100%. 

Juba 1956 algatas juhatuse esimees 
Karl Ruud mõtte kaubamaja ehitami-
sest Riia 2 alale. Tallinnas veel koope-

raatoritel oma projekteerijaid polnud, 
seetõttu hakati läbi rääkima riialaste-
ga. Esimene variant oli erakordselt suu-
rejooneline, realiseerus lõpuks kolmas 
variant.

1957. aastal algul viidi ETKVL Tar-
tu Kooperatiivkaubastu üle kohaliku 
kooperatiivi alluvusse.

Peagi levitas ajakirjandus infot, et 
TTK ladudes on lubamatult suured üle-
normatiivsed varud. Neis oli ajast ja 
arust põllumajandusmasinaid, moest 
läinud käekotte ja kingi. Aga alla ei või-
nud seda kraami hinnata, selleks pidi 
ETKVL luba küsima Tsentrosojuzist. 
Et midagi head oleks ostjaile ikkagi 
pakkuda, hangiti omal käel Novgoro-
dist ja Pihkvast portselani ja klaasnõu-
sid. 

Neli aastat hiljem muutusid Tartu 
rajooni piirid. Sellega seoses võeti Rä-
pina Tarbijate Kooperatiivilt üle seitse 
kauplust. Et Tartu rajooni laiendati, siis 
kasvas ka TTK koormus. 

Tartu Tarbijate Kooperatiivis kaota-
ti tööstuskaupade laod, selle valdkon-
naga hakkas tegelema Tartu Rajooni-
devaheline Kaubabaas. 

1961. aastal anti Melliste poele kom-
munistliku töö brigaadi aunimetus. 
Hea kauplemise saladus oli lihtne – te-
gemist oli kogenud personaliga, kes oli 
pidanud seda ametit juba 1945. aastast.

Sel aastal osteti kooperatiivile viie-
tonnise kandejõuga diiselmootoriga  
laev nimega “Kooperaator”, millega 
veeti kaupa Piirissaarele. Kui enne tal-
ve algust varusid saarele vedada ei jõu-
tud, siis oli pahandus majas. 1967 os-
teti veel üks laev Haapsalust.

Et kõike kaupa polnud kohe letilt võt-
ta, siis hakati 1962. aastal ostjate ra-
hustamiseks praktiseerima müüki näi-
diste järgi. Kui TTK avas näiteks 
kangaste-rõivaste näitusmüügi, siis 
kutsuti Tartusse ka Tallinna Moema-
ja brigaad, et demonstreerida hooaja-
kaupa. 

Kaadri osas tunti kõige enam puu-
dust inimestest, kes tuleksid toime toit-
lustusettevõtetes. Peeti isegi plaani ha-
kata asjatundjaid ise ette valmistama.

60-te aastate esimeses pooles sai Tar-
tu kooperatiivist kogu Eestis eestveda-
ja näitusmüükide ja laatade korralda-
misel. Koolilaata peeti näiteks Tartu 
Kunstnike Maja saalis, sest oma ruu-
mid olid kitsukesed. Sellele laadale tul-
di mitte üksnes oma rajoonist, vaid ka 
Otepäält, Võrust ja Valgast. Pea kuu 
aega kestnud laadal müüdi iga päev 
kaupa keskmiselt 3000 rubla eest, mi-
da tollal loeti heaks tulemuseks. 

Universaalkauplus pakkus näitus-
müügil klientidele mööblit ja majapi-
damisesemeid, näiteks ka Riia portse-
lani. Üritus oli tingitud ruumipuu- 
dusest kauplustes, mis ei lubanud ko-

gu valikut välja panna. Samal põhju-
sel võttis ka iseteenindus visalt vedu.

Aastaks 1965 oli TTK-l 75 kauplust, 
neist kuus müüsid tööstuskaupu. Uu-
si ja progressiivseid kaubandusvorme 
kasutati neist napilt pooltes (42).

Spetsialiseeritud tööstuspoodide osa-
tähtsus oli 8% (ETKVL-i keskmine 14 %). 
Õnneks edaspidi kiirenes üleminek ise-
teenindamisele, näiteks järgmisel aas-
tal terve Universaalkauplus, mis ala-
tes 1966 kandis nimetust Tartu 
Tarbijate Kooperatiivi Kaubamaja. 

/Refereeritud raamatust  
„Ühenduses on jõud“, autor Vello Lään/

Tööpäev Tartu Tarbijate kooperatiivi kangakaupade osakonnas Võru tn 4.  
kliente teenindavad Liidi Toom ja Anu Hainsoo.

Sõjajärgne kaubandus 
arenes järelevalve all
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nõukogude 
ajal kogusid 

üha enam po-
pulaarsust 
töötajatele 

mõeldud spor-
dipäevad.  
Fotol TTk 

spordipäeva 
avamis- 

tseremoonia.

Ekselence koorejäätised on valmis-
tatud puhtaimast piimast, värskei-
mast koorest ja hoolikalt valitud 
koostisosadest. Ekselence’i pulga-
jäätised teeb eriliseks kahekordne 
šokolaadiglasuur, mille kihtide vahe-
le on peidetud hõrk täidis. Eriline on 
ka see, et erinevalt tavapärasest on 
pulgajäätised pakendatud kaunisse 
kartongkarpi. Ekselence Double 
sarja kuulub 3 jäätist.  
Ekselence – naudi täiuslikkust!

EksElEncE DoublE chocolatE & 
chErry on tõeline maiasmoka unistus, 
kus luksuslik kirsikaste peitub pehmet 
koorejäätist katva kahe šokolaadikihi 
vahel. 

EksElEncE DoublE chocolatE  
& caramEl on gurmaani maius- 
pala, kus imemaitsev karamellikaste 
on peidus karamellijäätist katva topelt 
šokolaadikihi vahel. 

EksElEncE DoublE chocolatE & 
PomEgranatE’i jäätises loovad siidine 
vaniljejäätis ja kahekordse šokolaadikihi 
vahel olev vaarika-granaatõunakaste 
hõrgu maitsekoosluse.  
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Kes juhtus eelmisel aastal nägema 
„Soolise stereotüübi“ kampaania lõbu-
said reklaamklippe, mäletab kindlas-
ti, kuidas Ines Aru mängitud klient 
küsib kassiir Toomaselt, keda kehas-
tab Henrik Kalmet, et miks tal õige 
mehe tööd ei ole. 

„Õige mees veab traktorit või firmat,“ 
ahastab videoklipis klient. Aga tegeli-
kult? Kas mees võib töötada ka kassa-
pidajana või peab ta tingimata olema 
traktoriroolis?

Allan Teperik on 20-aastane Tartu 
noormees, kes veidi vähem kui aasta 
eest otsustas asuda kauplusse tööle. 
Klienditeenindajaks. Sooliste eelarva-
muste kütkes olevate inimeste jaoks tun-
dub selline samm ilmselt üsna kum-
maline. Kuid Allani enda jaoks mitte. 

„Mulle meeldib inimestega suhtle-
mine ja minu praeguses töös on seda 
palju,“ tunnistab Allan. „Kui nägin eel-
misel suvel töökuulutust, et Kivi Kon-
sumisse vajatakse töötajat, siis kandi-
deerisin.“ 

Esialgu asus Allan tööle transpordi-
töölisena, kuid õige varsti sai selgeks, 
et vahetu töö klientidega sobib talle pal-
ju paremini. „Muidugi, kui ma esimest 
korda kassasse läksin, siis ma väga kart-
sin. Aga sain hakkama. Nüüd ei ole see 
enam mingi probleem,“ lausub Allan.

Klienditeenindaja töö ei olnud Alla-
nile tegelikult võõras. „Meil oli väike 
perefirma – kohvik. Olin seal neli aas-
tat töötanud nii abikokana kui kliente 
teenindades,“ räägib ta oma varasemast 
töökogemusest. „Seal saigi selgeks, et 
see töö sobib ja meeldib mulle.“ 

Kuigi nüüd poes kassiirina töötades 
on vastutus suurem, ei ole noormees 
valitud ametis pettunud ning tunneb 
endiselt, et ta on täiesti õiges kohas. 

Ka oma kolleegide kohta jagub Al-
lanil üksnes kiidusõnu. Kuna ta on Ki-
vi kaupluses ainus meesklienditeenin-
daja, siis juhtub ikka nii, et raskemad 
kastid ja kõrgemad riiulid on tema pä-
rusmaa. „Kui palutakse, aitan alati,“ 
lausub Allan. „Püüan tegelikult ise ka 
märgata ja appi minna, kui vähegi 
saan.“ 

K L i e n T i d e  L e m m i K
„Mulle meeldib just Kivi Konsum,“ üt-
leb Allan ning lisab, et vähemalt prae-
gu ei tahaks ta küll kuskil teises poes 
töötada. „Siin läheduses on mitu ühis-
elamut ja see tähendab, et poes käib 
väga palju üliõpilasi.“ 

Paari aasta eest Annelinna gümnaa-
siumi lõpetanud Allan oskab lisaks ees-
ti ja vene keelele suurepäraselt ka ing-
lise keelt. Pole siis imestada, et paljud 

välistudengid oma ostukorvidega just 
tema kassa ette rivistuvad. Nad teavad, 
et selle klienditeenindajaga saavad nad 
lisaks naeratusele ka hea võimaluse 
suhelda ning muudelgi teemadel põ-
gusalt vestelda. Nii palju kui kassatöö 
seda võimaldab. 

Kuid Allani klienditeenindus- ja 
suhtlemisoskusi hindavad välistuden-
gite kõrval ka paljud kohalikud klien-
did. Mitmed ostjad teavad rääkida, et 
kui Allan on tööl, siis kipub tema kas-
sa ette järjekord tekkima. „Noh, on ol-
nud küll selliseid juhuseid,“ naeratab 
Allan ning jääb seda väidet kommen-
teerides tagasihoidlikuks. Ehk saame 
seda võtta kui kinnitust, et eestlased-
ki oskavad end eelarvamustest vabaks 
murda ning ei imesta enam kassas 
meessoost klienditeenindajat nähes. 

Mis seal salata – kui noormees sa-
tub teistesse kauplustesse, kus on mees-
kassiirid, siis püüab ta ise ka sellesse 
järjekorda sättida. „Ma tahan vaadata, 
kuidas nad töötavad,“ räägib Allan. „Nii 
õpin, mida oma töös saaksin paranda-
da, aga märkan ka selliseid asju, mi-
da kindlasti teha ei tohiks.“ 

Ta usub, et klienditeenindajana on 
tal kindlasti veel arenguruumi. „Os-
kan küll oma tööd teha, aga ikkagi  
tahaks saada veel paremaks, kiire-
maks.“

Allan kinnitab, et häid sõnu ja kii-
tust kuuleb ta klientidelt iga päev. „Jah, 
tõesti,“ tõdeb ta. „Iga päev ütleb keegi 
midagi positiivset. Ja alati kliendid nae-
ratavad.“ Mine siis võta kinni, kas asi 
on selles, et Allan on ise nii rõõmsa-
meelne ja märkabki seetõttu ainult nae-
ratavaid kliente või suudab ta tõesti oma 
olekuga klientide tuju heaks muuta. 

„Päris võõrastega ma pikalt suhtle-
ma ei kipu,“ räägib Allan. „Aga nen-
de käest, kellega olen juba tuttavaks 
saanud, küsin küll, et kuidas vahepeal 
läinud on.“ Muide, tema sõpruskond 
on tänu töökohale juba oluliselt suu-

renenud – tema klientide hulgas on 
nüüdseks toredaid kaaslasi, kellega õh-
tul koos kinno minna. 

VA h e L d u s r i K A s  Tö ö

Ka paljud tema sõbrad ei ole varjanud 
oma imestust, kui kuulevad, et Allan 
töötab klienditeenindajana. „Aga kui 
nad näevad mind tavalises töökeskkon-
nas, siis saavad aru, et see on täiesti 
tavaline amet – mul on kindlad töö-

ülesanded ja ka mul on aeg-ajalt väga 
kiire.“ 

Kuigi mõnikord on päevad üsna pi-
kad ja toimetamist palju, tunnistab Al-
lan, et tööpäeva lõpuks ta polegi väga 
väsinud. „Minu tööpäevad on väga va-
heldusrikkad,“ lausub ta. „Vahel olen 
pool päeva saalis, teise poole kassas. 
Just see mulle meeldibki, et saan eri-
nevaid asju teha. Nii ei tüdine tööst 
ära.“

Ainukese probleemina märgib Al-
lan, et kui on pikad päevad ja vaja ko-
guaeg kassas olla, siis kipub selg tun-
da andma. Aga seda juhtub väga 
harva ja tema tööindu see kuidagi ei 
vähenda. 

Allani jaoks ei ole olemas eraldi 
meeste ja naiste ameteid. „Mina soo-
vitan igal juhul proovida,“ julgustab 
ta kõiki noormehi, kelle tulevikuvali-
kutesse võiks kuuluda ka klienditee-
nindaja elukutse. „Just proovides saad 
teada, kas sulle see töö meeldib või ei. 
Nii lihtne see ongi – sa kas sobid sel-
lele ametile või mitte. Aga kui sulle 
meeldib inimestega suhelda, siis ta-
sub seda võimalust kaaluda.“ 

KLiEndi-
TEEnindaJana
müüti murdmas

svEtlana taruto, Kivi Konsumi juhataja

Meesklienditeenindajat kassas on tänapäeval üsna harva näha. 
Allan on aga hea näide sellest, et mehed on oskuslikud teenin-
dajad ja suurepärased suhtlejad. Ta valdab kolme keelt ja nii 
käivad paljud siin poes just tema suurepärase teeninduse pärast. 
Nad tunnevad, et saavad temalt alati abi.  Vanemad inimesed 
on leidnud Allanis hooliva teenindaja, kes oskab neile kaubava-
liku osas poes nõu anda. Vahel on Allan kliendid koos ostetud 
kaubaga parklani saatnud ja asjad autosse ladunud.  Ta on alati 
abivalmis ning avatud uutele teadmistele. 

Kes oleks osanud arvata, et transporttöölisest saab suurepärane 
teenindaja? Noormehed, rohkem julgust!Ko
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Ülituntud vitamiinide edetabelit ju-
hib kahtlemata vitamiin C, mis on po-
pulaarsem ka inimstaaridest. Viima-
sel kümnendil on väga tuntuks 
muutunud ka vitamiin D. Populaar-
sus viib tavaliselt kultuse kujunemi-
sele, toimub ülepingutatud kiidulaul 
ja hakkab vohama libainfo. Nii on toi-
munud ka vitamiin D puhul nii pabe-
ril kui ka kübermaterjalides. Kahtle-
mata omab vitamiin D aga inim-
organismis terve rida tähtsaid biorol-
le, mistõttu tema populaarsus on õi-
gustatud. Seda siiski tema vajaduse ja 
kasutamise teadus-põhise ja inimor-
ganismi-põhise info alusel. 

Andes TK Liikmelehe lugejate või-
maluse täpseks harituseks vitamiin D 
suhtes, annaksime alljärgneva lühisel-
gituse tegeliku olukorra kohta.

K A s  V i TA m i i n  d - d  O n  VA J A 
L i s A K s  VÕT TA?  

Alustaks sellest, et inimorganism va-
jab vitamiin D3. Tema tähtsust näitab 

juba see, et ta on üks vähestest vitamii-
nidest, mida suudab toota inimkeha 
ka ise. Loodus on tark. Vitamiin D va-
lik paljude ülesannete täitmiseks tu-
lenebki teatud mõttes ka sellest, et te-
ma teke toimub ka päikesekiirguse 
toimel nahas. Paraku ei ela kõik ini-
mesed maakera päikesepaisteliste päe-
vade rohketes paikades ning ka tuba-
ne eluviis on süvenev. 

Muretsemiseks pole siiski tõsist põh-
just. Päikest saab aegajalt igal pool nau-
tida ja kui toidulaud on normaalselt 
mitmekesine (antud vitamiini silmas 
pidades tähendab see muna, või, lõhe, 
forelli, heeringa, maksa olemasolu me-
nüüs) pole põhjust kartuseks, et võiks 
tekkida vitamiin D ohtlik puudus. 

Kui olete aga sügavamast huvist läh-
tudes lasknud määrata vitamiin D hul-
ga veres ja see on vähemalt 75 nmol/l, 
pole vajadust teda juurde võtta. Juhul, 
kui tema hulk veres jääb 50…70 nmol/l 
vahele, on mõistlik teda lisaks manus-
tada (1000…1600 ühikut päevas ja vä-
hemalt kuus kuud, siis mõõta uuesti). 

Väga korralik teaduskirjandus ning 
mitmete riikide teadusmeeskondade 
poolt tehtud analüüsid näitavad, et 
inimorganismis saabub 1000...1600 
ühiku manustamisel toime nn platoo 
(lihtsalt öeldes: positiivne toime ei suu-
re annuse suurendamisega). Kui te-
ma tase veres on aga alla 37,5 nmol/l 
on tegemist tõsise puudusega, mis eel-
dab täpset juurde manustamist (4 nä-
dalat 2000…4000 ühikut, siis edasi 
1000…1600 ühikut kuus kuud, siis 
mõõta uuesti). Euroopa dokumenti-
des on seadustatud päevane ohutu ko-
guhulk (4000 ühikut), mille kestval 
ületamisel pole probleemide teke vä-

listatud, sest vitamiin D käitub inimor-
ganismis tegelikult tugeva hormooni-
na.

Lõpetuseks – kui mistahes põhjus-
tel keegi ei soovi tegutseda nii täpselt 
nagu ülalpool kirjeldati, võib kasuta-
da lihtsat tegevuskava. Kuna Eesti geo-
graafilise asukoha ja klimaatiliste tin-
gimuste tõttu on paljudel vitamiin D 
osaline defitsiit, siis on lihtne käitu-
mismudel järgmine. 

Ole normaalne sööja ja manusta sep-
tembrist kuni juunini juurde 800…1200 
ühikut. Ülelaadumise riski ei teki, aga 
võimaluse probleemseks defitsiidiks 
see välistab. 

Kiire ja hõrk veisemaks pannil 
• 200-300 g veisemaksa

• 4 spl jahu (sool, pipar jms sisse segatud)

• 1 sibul

• 1 küüslaugu küüs

• 50 g peekonit

• 1 spl õli

• 1 spl võid

• soola, pipart

• salvei lehti

• pool klaasi õlu, veini, puljongit või siidrit

Leota maksa piimas ning puhasta seejärel korralikult. Lõika maksast 
õhukesed viilud ning kata jahuga, kuhu on lisatud eelnevalt juba sool 
ning pipar (soovi korral veel mõni maitseaine). Viiluta sibul ja küüslauk 
ja prae neid õli-või segus kuni nad muutuvad klaasjaks. Lisa peekon 
ja salvei lehed ning prae veel mõni minut. Nüüd lisa maksaviilud ning 
prae kuumal pannil niikaua kuni maks muudab värvi (10-15 sekundit). 
Eemalda segu pannilt. Lisa pannile õlu, veini, puljongit või siidrit ning 
kahanda kastet kuni see muutub kleepuvaks. Serveeri maks ja kaste 
koos kartulipudru ja hernestega.                  Retsept: Liivimaa Lihaveis

Vitamiin D on vajalik normaalseks südametegevuseks, stabiilseks 
närvisüsteemiks ja vererõhu säilitamiseks. Samuti aitab see kaasa 
immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Lapsed vajavad vitamiin D-d 
normaalseks kasvuks, sest selleta luud ja hambad ei mineraliseeru õi-
gesti. Vitamiin D on vajalik kaltsiumi ja fosfori imendumiseks – kui seda 
on vähe, väheneb ka kaltsiumi imendumine ja salvestumine luudesse, 
samuti luukoe uuenemine. 

Viimastel aastatel on kõikvõimalikes meediakana-
lites vitamiin D-st palju juttu olnud. Enamasti ollak-
se ühtsel seisukohal, et eestlased on pidevalt selle 
vitamiini puuduses, ka suveperioodil. Kas vitamiin D 
kuulsus õigustatud, sellest kirjutab TÜ meditsiinilise 
biokeemia professor mihkel Zilmer.

Elutähtis vitamiin D 
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minu nimi………………………....……...........................................…………  KOnTAKTTeLeFOn VÕi mAiLiAAdress………………………....….....................…...........................................…………

LAhendA mÕisTATus, LÕiKA see VÄLJA JA TOO ise VÕi sAAdA emA-isAGA ÜKsKÕiK miLLisesse TArTu TK KAuPLuse KAssAsse 
ninG OsALe AuhindAde LOOsimises! Teie LAhendusi OOTAme JuuLi LÕPuni.  

Liikmelehe toimetus: ujula 2, Tartu 51008, liikmeleht@tartutk.ee, tel 730 2999

LeiA 
PiLTideLT 

erineVused

Tootevalikus on palju erinevaid 
valmistoite, salateid, suupisteid, 
seksereid, eelroogasid, võileivatorte, 
magustoite. Meie tooted on 
müügil kõikides Tartu TK kauplustes. 

Peolauale saate tooted tellida 
otse kauplusest või kodulehelt 
www.etk.ee/maksikook ning tellitud 
tooted toimetatakse Teile sobivasse 
Maksimarketisse, Konsumisse või 
AO kauplusesse.

Kõikidele Säästukaardi omanikele 
kehtib ETK Grupi kauplustes oma 
sünnipäeval ning 5 päeva enne ja 
pärast peolauatoodetele soodustus 
10%. Soodustus rakendub  per-
sonaalse Säästukaardi (põhi- või 
lisakaardi) registreerimisel kassas.

Telli sünnipäevalaud Maksiköögist 
telefonil 744 7751 või 5300 4900 
või esita oma tellimus e-poes. 

E-poest tellides ja ettemaksuga 
tasudes on kõik tellitud kaubad 
10% soodsamad.

maKsiKööK 
teeb elu lihtsaks 
argi- ja pidupäeval


