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kka ja jälle on küsimuse all, kuidas 
tagada jõukas ja õiglane riik kogu 
rahvale. Mul on plaan!
 Riigikogu liikmeks saades 

alustan selgitustööd ja võitlust sel-
le nimel, et edaspidi oleks Riigikogu 
liikme töötasu võrdne alampalgaga 
ja Vabariigi Valitsuse liikme töötasu 
võrdne keskmise palgaga. Isiklikult 
olen valmis loobuma Riigiko-
gu liikmeks saades Riigikogu 
liikmele ettenähtud töötasust.
 Keegi ei tohi Riigi-
kogusse minna soovist riigi 
arvelt isiklikult rikastuda. 
Riigikogu liikme amet on eel-
kõige auamet, mida peavad 
kandma need, kellel on piisav 
elukogemus, vajalikud tead-
mised seaduste ja riigi toi-
mimise loogikast ja kes oma 
senise tegevusega on tõesta-
nud, et suudavad ennast ilma 
riigieelarvelise abita ise üle-
val pidada.
 Mis puutub aga Vabariigi 
Valitsuse liikme töötasusse, siis Vaba-
riigi Valitsus on Eesti Vabariigi tegev-
juhtkond, mis vastutab oma tegevusega 
selle eest, kuidas läheb Eesti Vabariigil 

ja tema kodanikel. Nii hästi või halvasti 
kui käib käsi Eesti riigil ja rahval, peab 
käima ka Vabariigi Valitsuse liikme 
käsi. Alustan võitlust ja ühiskondlikku 
debatti selle nimel, et tekitada riigijuh-
tidele isiklik vastutus ja panna Vabarii-
gi Valitsuse liikme käekäik otsesesse 
sõltuvusse Eesti Vabariigi kodanike 
käekäigust!

 Minu kindel veendumus on, 
et nii Riigikogu kui Vabariigi Valitsuse 
liikmed peavad Eesti Vabariigi juhtliik-
metena jagama Eesti rahva ja riigi saa-
tust. Täna, mil alampalk on 725 eurot 

ja keskmine brutopalk 1700 eurot, 
tuleb riigijuhtidel palgapäeval vaadata 
peeglist sedasama kõverat nägu, mida 
näeb keskmine eestimaalane kui saab 
kätte tasu oma töö eest. 
 Samas innustaks aga selline 
sisse viidav riigijuhtide uus tasustami-
se kord seda, et riiki satuvad edaspidi 
juhtima võimekad, piisavate oskuste 
ja teadmisega isikud ja nii alam- kui 
keskmine palk tõusevad Eesti Vabarii-
gis selliseks, mille eest tahaksid naerul 
näoga töötada ühiselt kõik meie riigi 
töölised ja teenistujad, alustades liht-
sast tööinimesest ja lõpetades parla-

mendi ja valitsuse liikmega!
  Selles võitluses saab 
minu tähtsaimaks relvaks 
riigijuhtide südametunnistu-
sele kõvasti koputamine ja 
minu näidatav isiklik eesku-
ju – nagu öeldud, ma loobun 
Riigikogu liikmeks saades 
Riigikogu liikmele ettenähtud 
töötasust ja annan selle igas 
kuus nendele meie ühiskonna 
liikmetele ja gruppidele, kes 
seda kõige enam vajavad, et 
nemadki jõuaksid mingiski 
osas järgi meie riigis inim-
väärsele elule.

 
Vali Tartu linnas 1008 – Andro Roos!

Andro Roos nõuab riigijuhtidelt vastutust!

I

Kandideerin 2023. aasta Riigikogu valimistel 
valimisringkonnas nr 10 – Tartu linn – Eesti Keskerakonna 
nimekirjas. Esimese riigimeheliku sammuna valituks 
osutudes loobun kogu oma rahvasaadiku palgast. 

Wabariigi 
Teataja
Väljaanne mõtlevale valijale

““Loobun Riigikogu 
liikme töötasust!
Toetan selle rahaga otse abivajavaid valdkondi!

Esita taotlus: www.androroos.ee/avaldus

1. Riigikogu liikmele miinimumpalk

2. Valitsuse liikmele keskmine palk 

3. Toetame peresid kodu soetamisel

4. Elektri hind alla

5. Tasuta lasteaiakohad-ja toit lastele

6. Kaotame ravijärjekorrad

7. Tõstame pensionid 1000 euroni 

8. Taastame presidendi otsevalimised

Riigikogulase palga 

227 000 €
annetan olulistele 

valdkondadele!

“ “
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Andro, rääkige mõne sõnaga oma 
perekonnast.

Perekonna osas on mulle eeskujuks 
minu vanemad, kes olid terve elu 
koos. Isiklikus plaanis olen kahjuks 
saanud oma õppetunni. Sellegipoo-
lest tunnen täna ennast nagu superisa, 
kasvatades üksi oma armast tütart, kes 
annab mulle tagasi palju jõudu ja ins-
piratsiooni. Poeg kasvab emaga. Meil 
on head suhted.
Millega tegelete?

Olen peaaegu 20 aastat juhtinud Tartu 
Hoiu-laenuühistut, olen seal juhatuse 
esimees. Tartu Hoiu-laenuühistu asu-
tasin koos 25 mõttekaaslasega. Siis oli 
meil kamba peale algkapitalina kasu-
tada 11 000 krooni, mille maksis sisse 
minu ema. Nüüd ühendab Tartu Hoiu-
laenuühistu 4000 liiget üle Eesti, kes 
kokku on paigutanud ühistusse üle 
50 000 000 euro. Seda raha kasutame 
Eesti inimeste ja ettevõtjate tootvate 
ja tõhusate ettevõtmiste rahastamiseks 
ja liikmetele ühiseks tulu teenimiseks. 
See on ühistegevus kogu Eesti ja terve 
rahva hüvanguks. Tartu Hoiu-laenu-
ühistul on lisaks Tartule esindused ka 
Tallinnas, Narvas ja Valgas. 
Kui Teid valitakse Riigikogu liik-
meks, kas loobute Tartu Hoiu-lae-
nuühistu juhtimisest?

Pea 20 aastaga olen Tartu Hoiu-laenu-
ühistu näol üles ehitanud tugeva orga-

nisatsiooni ja kujundanud võimeka 
meeskonna, mis suudab püsida ja are-
neda ka siis kui mind iga päev füüsili-
selt kontoris kohal pole. Ka Riigikogu 
liikmena jään Tartu Hoiu-laenuühistu 
juhtimisel tegevaks. Ühistut kui meie 
ühist tagalat ma ei jäta. 
Mis on Teie jaoks Tartu, kas ainult 
Eesti suuruselt teine linn?

Mulle on Tartu alati meeldinud. Ala-
tes 2002. aastast, mil astusin Tartu 
Ülikooli majandusteaduskonda, olen 
olnud uhke tartlane. Tartu on minu 
jaoks Eesti vaimu pealinn. Tartu on 
kindlasti see linn, kus ma tahaksin 
elada oma elu lõpuni. Tartu vaim ja 
vaimsus viib edasi kogu Eesti Vaba-
riiki. 

Nimetage mõni raamat, mida aeg 
ajalt lehitsete?

Mulle meeldib tütrega lugeda õpetlik-
ke muinasjutte ja inimeste elulugusid. 
Just nende inimeste elulugusid, kes 
on julgenud teha meie maailma palju 
suuremaks. 
Teie töö on peamiselt kontoritöö. 
Kas jääb aega ja soovi ka muuks?

Mulle meeldib kasvatada tomateid. 
Tegelen nüüdki hobikorras tomati-
kasvatusega. Kasvatan Tartu lähedal 
igal aastal 1000 kg tomateid. Muide, 
iga suve lõpust kuni vana-aasta õhtu-
ni saavad tartlased minu kasvatatud 
ploomtomateid osta Tartu Coop kaup-
lustest või otse minu käest. Kui Sa 
oled Coopi klient, siis Sa oled minu 
tomateid söönud.
Teie valimislubadused ja valimis-
eelne tegevus on selgelt eristuv sel-
lest, millega oleme Eestis harjunud. 
Kas siit saame teha järelduse, et Te 
pole meeskonnamängija?

Minust kui suurest meeskonnamän-
gijast kõneleb 4000 liikmega Tartu 
Hoiu-laenuühistu, mis minu juhtimi-
sel töötab kui kellavärk. Olen inime-
ne, kes mõtleb ise ja teeb kõiki asju 
põhjalikult planeerides. Tervikliku 
Eesti huvides tegutsemine tähendab, 
et tuleb tegutseda meeskonnana ja 
kõige suurem meeskond on Eesti rah-
vas. Aga seejuures tuleb arvestada, et 
see Eesti rahvas koosneb inimestest, 
kes igaüks on eriline. See ongi minu 
kui ühistegelase oskus, panna see 
meeskond koos tööle ja töötada koos 
selle meeskonnaga - kogu Eesti rah-
vaga. Täna on minu tegevus väga pal-
jusid inimesi liitnud ja nad on tulnud 
minu juurde, et oma asjalikke tegevusi 
ja ideid minuga koos ellu viia. 
Mida Teie käest inimesed kõige 
sagedamini küsivad, kui saavad tea-
da, et tegutsete rahamaailmas?
Nad küsivad, kuidas on võimalik säi-
litada sääste nii suure inflatsiooni ja 
hindade kallinemise juure? 
 Kandideerite Keskerakonna 
nimekirjas, ja olete erakonna nimi-
kiirjas kõrgel kohal. Miks tegite selli-
se  otsuse ja liitusite Keskerakonnaga?
 Keskerakond on kogu rah-
vast ühendav erakond. Samas tuleb 
rõhutada, et me kõik oleme Eesti 
Vabariigi kodanikud ja sõltumata era-
kondlikust kuuluvusest peame ajama 
Eesti asja. Keskerakond ei lahterda 
inimesi, vaid seisab kogu rahva eest ja 
seda teen ka mina. 
Mida ütlete valijatele, kes mõtle-
vad, kas hääletada Teie poolt?

Luban Teile, et valides 1008 Tartu lin-
nas, teen kõik selleks, et hoida Eesti 
õigel kursil. Minu näol saate Tartust 
Riigikogu liikme, kes mitte ainult ei 
luba, vaid ka tegutseb julgelt inimeste 
heaks! 
 Minge kindlasti valima!

Valimiste eel huvitab meid kandidaatidest kõik – erakondlik 
kuuluvus, poliitilised seisukohad, lubadused, eelnev töökäik 
ja elukogemus. Valimiseelsel rallil leidis Andro Roos aega 
vastata mõnele küsimusele, mis aitavad meil valimispäeval 
teha selge otsus.

Kes on tartlane Andro Roos?

Riigijuhtidele isiklik 
vastutus. Vabariigi 

Valitsuse liikme käekäik 
otsesesse sõltuvusse  
kodanike käekäigust!

“ “

1008
TARTUS

Teie vanuses inimesel on juba kind-
lad elupõhimõtted. Nimetage teie 
arvates kolm enda kõige tähtsamat 
iseloomujoont.

Esmalt, mida ma luban, seda ka teen. 
Minu peamine lubadus on jagada 277 
000 eurot ehk oma Riigikogu liikme 
palk rahvale üldkasulikel eesmärki-
del. Teiseks ja ka kolmandaks lisan - 
pean oluliseks olla aus ja ausust ootan 
ka teistelt.

Kui võõrustate Tartus oma külalisi, 
siis mis on need paigad, mida kind-
lasti näitate?
Tartu on nii omamoodi linn, et kui 
temas ringi liikuda, siis igal pool on 
midagi põnevat. Ja mis on eriti huvi-
tav – inimesed, kes Tartut on külasta-
nud, tahavad siia ikka ja jälle tagasi 
tulla. Tartu on maagiline paik.

Kuidas Te sisustate oma vaba aega?

Minu harrastus on sügavalt seotud 
Tartuga. Nimelt on Tartu keskpunktiks 
Emajõgi ja mulle meeldib käia Ema-
jõel paadiga sõitmas ja kala püüdmas. 
See ongi Tartu eripära, et saad Ema-
jõele minna nagu teise maailma – sõi-
dad paadiga, püüad kala, imetled loo-
dust, vaikust, lõõgastud tööst. Ja siis 
tuled puhanuna Tartusse tagasi ja saad 
tegutseda täiel rinnal!
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iigikogu liikmena ma plaa-
nin toetada üldharidus-, 
kutse- ja kõrgkoole selli-
selt, et hakatakse õpetama 

sõna otseses mõttes tegelikku elu 
meie ühiskonnas. 
 Tuleb rõhuda hariduse prak-
tilisusele. Meie riigi haridus peab õpe-
tama, kuidas hakkama saada tänases 

Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus, 
maailmas. 
 Õpilastele ja üliõpilastele, 
kui meie ühiskonna (tulevastele) täie-
õiguslikele liikmetele tuleb õpetada 
meie seadusi ja nende mõjuga igapäe-
vases elus hakkama saamiseks kõige 
erinevamates valdkondades: majan-
duses, rahanduses, ettevõtluses, asja-

ajamises riigi- ja kohaliku oma-
valitsuse asutustega. 
 Lisaks eelnevale peavad 
märksõnadeks saama ka arusaa-
mine tervise hoidmisest ja tervis-
likest eluviisidest. 
 Samuti on oluline riigi abi, 
et koolide lõpetajad suunatakse 
tööle ettevõtetesse ja asutustesse, 
kus nad kõige paremini saaksid 
rakendada oma teadmisi, oskusi 
ja tööeelistusi. 
 Ja loomulikult peab igal 

eesimaalasel olema võimalik leida töö 
Eestis ja igal Eesti tööandjal leida ees-
ti töötaja. 
 Ma hakkan soodustama, kas-
või oma Riigikogu palga arvelt, õpi-
las- ja üliõpilasfirmasid, et kasvatada 
ja arendada meie noortes ettevõtlikku 
vaimu.   
 Ma hakkan võitlema sel-
le nimel, et maast ja madalast meie 
lastesse ja noortesse süstitakse pere-
kondades ja ühiskonnas laiemalt ette-
võtlikku vaimu, loovust, ise hakkama 
saamise tahet. 
 Mitte kellegi haridustee ei 
tohi jääda pooleli sellepärast, et pole 
raha. 
 Iga meie riigi inimese anne 
tuleb avastada, seda võimendada ja nii 
inimese enda kui ühiskonna hüvan-
guks tööle rakendada!

Andro Roos vastab: Tartu hakkab eeskuju näitama kogu 
Eestile ja Euroopale! 

Mis saab noortest, haridusest ja tööst?

iimase 30 aasta jooksul 
oleme ehitanud Eestit kui 
miljoni ego riiki. Meid on 
õpetatud mõtlema riigist 

kui haldusaparaadist, mida võib terav-
keelsemalt nimetada ka büro-
kraatia diktatuuriks. Aga see ei 
tohi nii olla!
 Riik on ju kodanike kõi-
ge suurem ühistu ja kodanikud 
selle liikmeteks. Näiteks minu 
juhtimisel võttis Tartu HLÜ ühes 
tuhande eestimaalasest liikme-
ga kätte ja rajas ühise pensioni-
sambana ühistulise tuulepargi. 
2014. aastal tegi juhtkond otsu-
se ja asutas ühistu tütarettevõtte 
Eesti Ühistuenergia OÜ, mis 
omakorda omandas 54 aastaks hoo-
nestusõiguse ühes ehituslubadega Ida-
Virumaale Kiviõli linna lähedale viie 
tuulikuga tuulepargi rajamiseks. 
 Alguses tuli raha vähe, kuid 
tuulepargi kerkides kasvas liikmete 
eneseusaldus javeendumus eesmärgi 
saavutamise võimalikkusesse. Seits-
me aastaga rajasime ühiselt tuuliku-
pargi: esmalt juurdepääsuteed, siis 
tuulikute vundamendid, 13 kilomeet-
rit õhuliine tuulikupargist alajaama, 
alajaama enda ja lõpuks vedasime viis 
100-meetrise tornikõrgusega suurt 
tuulikut, igaühe tootmisvõimsus 2 
MW. 
 Viimane katsumus oli tuuli-
kupargi paberimajanduse kooskõlas-
tamine riiklikus ettevõttes Elering. 
Kuid tulime selle kõigega ühiselt toi-
me. Tuhat pead on ikka tuhat pead. 
Tuulepargi projektiga liitus nimelt 
kokku tuhatkond ühistukaaslast ja 
kamba peale saime tehtud ca 17 mil-
joni euro suuruse investeeringu. 2021. 
aasta algusest müüb tuulepark toodan-
gu börsihinnaga elektrivõrku. 
 Mida hoiustajad võitsid? 
Energiahoiuse fikseeritud aasta-
intress on 5,5 protsenti ja 
kui kasumlikkus kasvab, 
makstakse juurde veel 
dividendi. 

2022. tulemused annavad selleks pii-
savalt julgust, sest puhaskasumit on 
kogunenud 1 000 000 eurot.
 Et kellelgi ei tekiks mõtet, et 
mida see Roos siin häbematult oma 
ühistut reklaamib, pean oluliseks 
rõhutada, et kuna eesmärk on juba 
saavutatud, siis uusi energiahoiuseid 
ühistu vastu ei võta. Seega pole siin 

enam midagi reklaamida. On vaid 
tegevusjuhis Eesti riigile, mida ees-
kujuks võtta ja riiklikul tasandil suu-
rejooniselt ja mitmetes valdkondades 
(jäätmekäitlus, teede ehitus, metsan-
dus, töötlev tööstus, põllumajandus, 
toidutootmine jne) ellu viia!
 Taipate, mida ma öelda 
tahan? Nii Eesti Vabariik kui minu 
pärast ka Tartu linn saaksid teha sama-
moodi nagu Tartu Hoiu-laenuühistu. 
Riik peab rajama kodanikele tootvad 
pensionisambad! 
 Selliste riigi, omavalitsuse 
ja kodanike ühiselt rajatud tootvate 
üksuste rahatulust peaks omanikutulu 
teenima nii Eesti Vabariigi kui koha-
like omavalitsuste eelarved, ent ka 
KODANIKUD otseselt. 
 Õigesti ja ühistegevuse vai-
mus ellu viiduna tähendaks see uusi 
töökohti eestimaalastele ja hulga raha 
voolamist omanikutuluna nii riigi kui 
kodanike taskutesse. See tähendaks 
õiglaseid elamisväärseid pensione 
pensionäride! Sellega oleksime ees-
kujuks kogu maailmale!

Vali Tartu linnas nr 1008,
Andro Roos!

Pensionid vähemalt 
1000euroni!

V
Ent kuidas seda teha? 
Riik tuleb muuta kodanike 
pensionisambaks!

Teen kõik 
selleks, et hoida 
Eesti õigel kursil!

ANDRO ROOS
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inna ja vormistada pan-
galeaen pole suur kunst, 
kuid teame, millised on 
praegu intressid ja laenu 

vormistamise tasud. Pealegi panka-
del on laenude väljastamisel ranged 
ja sageli ületamatud kriteeriumid”. 
Pakume Wabariigi Teataja lugeja-
tele Andro Roosi vastuse lühikese 
konspekti.
 Ühiskonna alus oli, on ja 
jääb  –  perekond. Ema, isa ja lapsed. 
Olgu üks, kaks, kolm või veel rohkem 
lapsi. Iga perekond peab olema Eesti 
Vabariigi jaoks hindamatu. 
 Selleks teen mina, Andro 
Roos, ettepaneku, et Eesti Vabariik 
peab igale Eesti Vabariigi perekon-
nale, kes soovib ehitada või soetada 
kodu (olgu maja või korterit), and-
ma Eesti Panga vahendusel ILMA 

INTRESSITA pikaajalist laenu. 
 Ma tean, mida riigisaksad 
selle kohta ütlevad! Nad ütlevad, 
et Eesti Pank ei või kodanikele lae-
nu anda. Kehtiv Eesti Panga seadus 
keelab seda. Aga mina ütlen, et meie 
Riigikogu saadikutel on õigus ja voli 
muuta seda ebaõiglast seadust!
 Rahasaksad on mitmel kor-
ral püüdnud meid hirmutada, väites, 
et kust võtab Eesti Pank selleks raha? 
Tõesti, tasuta ei saa ju midagi. Täies-
ti õige, rahandusspetsialistina ütlen 
ka mina – tasuta ei saa midagi. Aga 
ei tohi unustada, et Eesti Pank teenib 
eurode ringlusse andmiselt korraliku 
kasumi. 
 Kuna olen otsustanud kan-
dideerida Riigikogu valimistel, siis 
väljandan selge sõnumi – alustan 
Eesti perekondade nimel Riigikogu 

liikmena võitlust ja selgitustööd sel-
le nimel, et osa Eesti Panga kasumist 
käseb Eesti Vabariik, kes on Eesti 
Panga omanik, edaspidi anda justni-
melt Eesti peredele ILMA INTRES-
SITA ja seda kodude soetamiseks!

Ühel kohtumisel valijatega Andro Roosile esitati põletavalt 
probleemne küsimus: “Olete rahandusega seotud inimene. 
Kuidas on Eesti oludes ja seaduseruumis võimalik saada 
just riiklik toetus elamise soetamisel või ehitamisel.

Riik peab aitama peresid kodu rajamisel

M
 Tunnen ennast 

superisana, kasvatades 
üksi oma tütart, kes 

annab mulle palju 
jõudu ja inspiratsiooni!
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Rainer Roomet 
(37), väikeette-
võtja:

„Olen kuulnud And-
ro Roosi nime, kuid näinud isiklikult 
seni veel ei ole. Aga tunnen ta häält. 
Olen Ring FMi saatesarja „Eesti 
Kroon” pidev kuulaja. Huvitav saade, 
tänud tegijatele!

Andrei Altuhhov 
(47), ehitusmeis-
ter:

Küsite elamute ehituse või soetamise 
riigipoolsest toetusest? Loomulikult 
olen nõus ja toetan! Omal nahal 
tunnetan, mida tähendavad ehitusele 
kehtivad nõmedad ja mittevajalikud 
piirangud. Roos räägib õiget juttu!

Meeli-Loidi Lääne 
(79), Roosi tänava 
vanaproua:
Meil Roosi tänaval 

on kõik targad (naerab). Tõsisemalt 
vastates ütlen kindlalt, et Andro 
Roosi ütlemised pole sugugi utoopia. 
Absoluutselt õiged ja täpsed mõtte-
käigud!

Rein Koch (72), 
Tartu Hoiu-lae-
nuühistu liige, 
professor:

Andro Roos on väga võimekas Tartu 
HLÜ juht. Usaldan teda väga. Mina 
isiklikult ei hoia oma sääste Swed 
või SEB pankades, vaid Tartu HLÜs, 
mis on kindel. Seal minu säästud on 
turvaliselt hoitud, kasvavad ja aitavad 
kaasa Eesti elu edendamisele. Miks 
toita võõrpankasid!?

Reio Puks (31), 
Tartu Hoiu-laenu-
ühistu äripartner:
Kui panna kaalukau-

sile rahvamehelikkus ja populism, 
siis Andro rahvamehelikkus selgelt 
kaalub populismi üle! Ta on mees, 
kellel hingel kogu rahva heaolu ja 
olles kahe jalaga maas ta teab, kuidas 
seda teha ja saavutada.

Eliis Uiga (21), 
tudeng:
Andro Roosil on Tartu 
Ülikooli haridus.  Ja 

sellega on kõik öeldud!

Tavi Nirk (87), 
pensionär:
Roos on üks ütlemata 
julge poiss!
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Jaanus Saadve 
(61), linnavalitsu-
se ametnik:

Toetan mitmeid And-
ro Roosi mõtteid, eriti rahandus- ja 
majandusalaseid. 
Olen seda meelt, et Riigikogusse sobi-
vad vaid sellised inimesed, kes oma 
senise elu jooksul on midagi olulist 
korda saatnud – loonud uusi 
väärtusi, hästi toimivaid ettevõtteid 
jne. Need inimesed teavad, kuidas 
raha ja väärtusi luua ning ka kogukon-
na huvides rakendada.

Elli Tammiste 
(68), pedagoog:

Parlamenditöö eeldab 
siiski seaduste tundmist, väga head 
riigikeele oskust, riigiasjade ja rahva 
hinge sügavat mõistmist. Just need 
omadused on Andro Roosil olemas.

Roman Buglevski 
(38), ettevõtja:

Andro Roos on inimlik 
liider ja hea suhtleja. Ta ei tee vahet 
noorte ja vanade, eesti- ja venekeelse-
te, meeste ja naiste vahel. Tema näeb, 
et me kõik kokku oleme üks Eesti 
rahvas, kes peab koos ühise eesmärgi 
nimel töötama. Mina ja paljud minu 
tuttavad toetavad teda.

Enni Vaarmann 
(25), noor ema:

Oi! Mina sain Andro 
Roosiga tuttavaks 2021. aasta Tar-
tu linna kohalikel valimistel. Oli-
me kaaskandidaadid Keskerakon-
na nimekirjas. Praegu töötan Tartu 
Hoiu-laenuühistus. 
Toetan noore emana Andro mõtteid, 
kuidas edendada Eesti elu, noorte ja 
perekondade toimetulekut, riiklikku 
tuge laste kasvatamisel ja harimisel. 
Tean, et ta viib need mõtted Riigiko-
gus ellu. 

Sten-Hans Vihmar 
(35), Kaitseliidu 
liige:

Oleksin ma tartlane, oleks Andro 
minu jaoks kindel valik, kuigi ma pole 
vaadetelt keskerakondlane. Kuid And-
ro julge samm loobuda rahvasaadiku 
töötasust on selgelt eristuv ja tehtav. 
Ma tean, et Andro teeb selle ära ja 
enamgi veel. Aga ainult julgusest 
ei piisa, et asjad päriselt lõpuni viia. 
Nutikust on ka vaja. 
Andro kombinatsioon julgusest ja 
nutikusest on kindel valik, et rahvale 
olulised asjad Riigikogus ära tehakse. 
Iga muutus saab alguse esimesest jul-
gest ja nutikast.
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1008 ANDRO ROOS

Tule 5. märtsil kindlasti 
valima! Iga hääl loeb!

Vajadusel aitan transpordiga!

Minu lubadused ja valimisprogramm:

www.androroos.ee
Tel. +372 5623 9523 
Leia mind Facebookist:
www.facebook.com/andro.roos

Minu Youtube kanal:
www.youtube.com/user/TartuTelevisioon

Kuula raadiost:
Igal esmaspäeval kl 11.00 kõneleb 
Andro Roos raadio Ring FM saates 
“Eesti Kroon!”

TARTUS
VALI

a sama sügavalt kummardan 
ma oma ema, isa ja vanava-
nemate ees, kes on mind meie 
ühiskonda elule aidanud. 
 Leian, et noortesse tuleb 

eeskuju andes süstida austust ja 
lugupidamist vanemate ja vanava-
nemate suhtes, üldse vanemate ini-
meste ja esivanemate suhtes, mine-
viku suhtes. Vanem põlvkond peab 
nooremale olema eeskuju andvateks 
kangelasteks, et tänane noorem põlv 
saaks ise olla kangelaslik ja eesku-
juks meie tulevastele põlvele. Nii 

püsib riik ja püsib rahvas. 
 Poisid peavad sirguma 
meesteks ja härrasmeesteks. Tüd-
rukutest peavad kujunema naised ja 
perenaised, emad. Või nagu vanasti 
öeldi luuleliselt:
Perekond, see on kui väike riik:
ema, isa, lapsed. Oma kodu,
kus vahel on ka saun ja tiik. 
 Õpilased peavad austama 
oma õpetajaid. Ja õpetajad pea-
vad olema Õpetajad, kes kasvata-
vad meie lapsed täisväärtuslikeks 
Eesti Vabariigi kodanikeks, meie 

ühiskonna tublideks liikmeteks. 
 Miks mitte taastada kodu-
majanduskoolid tütarlastele? Miks 
mitte taastada töökasvatuse ja här-
rasmeheks olemise koolitus poi-
sele? Selleks ei pea tegema uusi 
koole või uut tüüpi haridusasutusi. 
Alustada võiksime sellest kui viime 
üldhariduskoolidesse sisse sellise 
aine, nagu näiteks Kodu ja Kodu-
maa tund.
 Viime selle mõtte koos 
ellu! Meie ühiskonnal on terve-
nemiseks ja tugevnemiseks seda 
hädasti vaja. 
 Aidaku meid selles Jumal!

Alustuseks kasutan võimalust ja teen kummarduse oma 
auväärt õpetajatele nii alg-, kesk- kui ülikoolis, kes mulle 
teadmisi ja oskusi õpetasid. 

Teeme ühiskonna taas terveks, 
taastame noorte austuse vanade vastu!

J


