
Palgavaesus ≠ päris vaesus 
Targasti ehitatud maja maatingimustes, isiklik põllulapike ja paar 

hektarit metsa või küttevõsa = VABADUS.  

Kui eluasemekulu on ainult 20 € kuus ja sama ka külmal talvel, ei 

häiriks isegi miinimumpalga eest töötamine. Veelgi kavalam oleks 

töötada osalise tööajaga või tegelda mingi väikeettevõtlusega. Linna-

elanikuga võrreldes lisab „rikkust“ oma tarbeaed, mis ei jäta selle 

harijat kunagi töötuks.  

Palgavaesus ei ole sama, mis päris vaesus. Küll aga põhjustab surve 

ainult kõrgel palgal põhineva elumudeli suunas inimeste lahkumist 

linnadesse, sealt edasi suurematesse linnadesse või välismaale. Mingi 

teistmoodi elumudeli – „teise kiirusega Eesti“ kuulutaja mõjub palju-

dele tagurlasena. Aga me olemegi inimestena lõpmatult erinevad!   

Lihtsamaja idee 
Olulisima tõuke sai idee  artiklist, milles väideti, et Norras 

eelistatakse kivist väikemajade ehituseks 80% juhtudest mono-

liitbetooni. Pildid karkassraketiste kasutamisest lisasid julgust. 

Miks me ei 

võiks aren-

dada koos 

täiusliku 

tüüpprojek-

ti, mis so-

biks palju-

dele prakti-

lise meelega 

kodurajaja-

tele? Sellele 

lisaks hõlp-

sasti paigaldatava täpses mõõdus metallkonstruktsioonile kin-

nituvad korduvkasutusega betoonivalu rakised. Tegevus toi-

muks olulisel määral kogukondlikul ehk ühistöö põhimõttel, 

nagu on toodetud maailmas palju tasuta arvutitarkvara.  

Üldlevinud arusaama kohaselt peab eramaja ehitaja arvestama 

1 m
2
 hinnaks umbes 1000 € (normaalse suurusega maja 100 m

2
 

= 100 tuhat EUR). 2 aastat tagasi valminud lihtsa 11 x 8,5 m 

välismõõtudega pooleteistkordse väljast täiesti valmis majaidee 

täpse eelarvestuse summaks kujunes 21000 € (kivisein on väl-

jast korralikult soojustatud ja kaetud laudvoodriga ehk puitma-

ja sarnane). Sissekolimiseks piisaks ilmselt 30000 € piires 

kulutusest, et selle järel tasapisi vastavalt vajadusele katusekor-

ruse väljaehitamisega jätkata.  

LIHTSAMAJA idee põhjalikum kirjeldus ei mahu siia lehele. 

Nopin sellest märksõnu: kõigile TASUTA ja pidevalt täiustu-

vad täpsed tehnilised joonised, fotod, õppevideod, aja- ja ma-

terjalikulu arvestused; ainult üks korsten ja tavaline ahi; puu-

pliit veekütte ahelaga; ülakorrus soojuslikult eraldatud; soojust 

akumuleerivad seinad; tuleohutu elektrijuhtmestik kivi sees; 

kunstmaterjalide vältimine; ehitusmaterjalide hulgiost tehase-

hindadega (kunagiste tarbijateühistute põhimõttel); kogukonna 

liikmete toodetud täpses mõõdus puitmööbel; ülakorruse ehi-

tamine vastavalt pere vajadustele ja eelistustele; laste ideede 

alusel ülakorruse planeering; laste majanduslik mõtlemine ja 

arenev vastutus isiklike tubade ehitamisel; töökasvatus; ehitus-

alane haritus; vanemate ja laste ühine mõtestatud koostegevus; 

laenamise asemel säästmine; ökonoomsete kodulähedaste ko-

gukonnakoolide ja tootmisruumide rajamine sama tehnoloogia 

alusel; optimeeritud majade rajamine rentimiseks; hästitoimiva 

tehnoloogia eksport teistesse riikidesse; noorte loovmõtlemine 

ja ettevõtlikkus; sõltumatus maailmamajanduse kapriisidest; 

vastutusvõime jne.   

Ühistöö tähtsaima nimel 
Lihtsamaja ideeleht Sinu käes valmis 2013. a sügisel toimunud 

kohalike omavalitsuste valimisteks. Kui LIHTSAMAJA idee 

oleks saanud märgatava hulga hääli, oleks see olnud oluli-

seks signaaliks ükskõik millisele poliitilisele jõule Riigikogu 

valimisteks! Et on sõnum, mille abil võib saavutada edu poole-

teist aasta pärast toimuvas kampaanias. Et sellise idee realisee-

rimiseks on mõtet tööd teha, näitamaks ilukõnede asemel tege-

likku tulemust juba enne tõsisema valimiskampaania algust.  

Lihtsamaja idee teostamiseks kuluks võrratult vähem RAHA, 

kui maetakse suurtesse europrojektidesse.  

Teostus peaks põhinema inimeste ja erinevate omavalitsuste 

KOOSTÖÖL. Töötute arvutikoolitajana on mul kuhjaga näi-

teid väärtuslike oskustega õppijatest, kellest projektis abi võiks 

olla. Enamasti oleme lõpetanud sellised kursused äratundmise-

ga, et meie inimestes on tohutu jõud. Kui see jõud kord valla 

pääseb, võivad positiivsed muutused toimuda väga kiiresti.  

Et maailmas toimuvat mõista, tuleb rohkem ÕPPIDA! Mina 

näiteks olen avastanud palju õpetlikke raadiosaateid, mida saab 

Internetist alla laadida ja järelkuulata, ilma toas raadio või 

Interneti taga istumata. Õppida saab kõikjal – autoroolis, õues 

tööd tehas, linnas sisseoste tehes, spordi- ja matkaradadel. 

Umbne ja uinutav loenguklass ei ole parim õppimispaik! 

Asusin üle hulga aja uut arvutiõpikut kirjutama. Selle tagakaa-

nele saab selline sõnum: „Pärast raamatu trükikulude tasumist 

läheb kogu laekuv müügitulu Lihtsamaja idee edendamiseks“. 

Tõesti – kui olen ka ise õppinud elama madalal kulutasandil ja 

nägema just sellisel maalähedasel eluviisil üht pääseteed Ees-

timaad tabanud tänastest hädadest, ei ole mulle endale palju 

vaja. Kriisist ja probleemidest maailmas kuuleme sageli. Ka 

pensionisüsteemi taba-

nud hädadest. Raha 

kogudes ei pruugi me 

enam enda tulevikku 

kindlustada. Küll aga 

saame seda teha ühis-

töö ja heade kaaslaste 

ehk tugeva kogukonna 

koondamisega. Selle 

nimel tasub töötada ja 

pingutada! 

tilktiit@gmail.com 

www.arvutikursus.eu

 

helista mulle ja nõua lisaselgitusi:  5172505 


