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Tartu hoiab tänavavalgustuse arvelt aastas kokku ligi 2 miljonit krooni

Uudised

Tartu linn hoiab tänavu tänavavalgustuse arvelt kokku ligi 2 miljonit krooni. 1,6miljoniline kokkuhoid tuleb säästuvalgustite kasutamisest, ligi 300 000
krooni aga on linn säästnud aasta esimese seitsme kuuga tänavavalgustuse
põlemisaegade lühendamisest.
Tartu linnapea Urmas Kruuse sõnul on meedias ilmunud pealkirjad Tartu tänavavalgustuse kokkuhoiu ebaõnnestusmisest eksitavad. “Oleme juuli lõpu seisuga
kokku hoidnud juba ligi 300 000 krooni. Kui sellele lisada säästulampidest saadav
1,6miljoniline kokkuhoid, on tegemist ikka väga suure summaga,” lisas Kruuse.
Linnapea sõnul on Tartu viimastel aastatel investeerinud väga palju sellistesse tehnilistesse lahendustesse, mis aitavad elektrienergiat säästa. Tartu hoi-

dis säästuvalgustite kasutamisega 2008. aastal kokku 1,5 miljonit krooni ja
2009. aastal 1,6 miljonit krooni. Samas suurusjärgus kokkuhoidu on planeeritud ka tänavusse aastasse.
Tartu linnal on ligi 11 000 valgustit, neist 5250 on säästuplokiga. Aastas
saab linn säästuplokiga kokkuhoidu 2980 tundi, mis tähendab 20protsendilist rahalist kokkuhoidu. Tartu plaanib linnapea sõnul ka edaspidi säästuvalgustite hulka suurendada. Linnapea lisas ka, et linlaste turvatunne ei
ole koht, kust tohiks kokku hoida. “Seetõttu otsustasime tänavavalgustuse
arvelt säästa rohkem just suvisel ajal ning neil kellaaegadel, mil inimesi kõige
vähem liikvel,” lisas ta.
TE

Tartut kummitav üüripindade nappus tõstab
hinnad lakke ja jätab tudengid ukse taha
Tartu suvelõpu kinnisvaraturu on taas ajanud
pöörisesse tuhandete
üliõpilaste koduotsingud,
mis vabade pindade nappuse tõttu toidavad hinnatõusu. Eksperdid soovitavad koduta jäänuil
mõelda korteriostule või
oodata olukorra rahunemist sügisel.

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee
s.ee
ee
e

“Enam pindu sisuliselt pakkuda ei ole – ladu on tühi,” iseloomustas üüripindade pakkumiste hetkeseisu Domus Kinnisvara Tartu ja Lõuna-Eesti
büroo juhataja Marge Tõnnis.
Tema sõnul on tudengite kodujaht Tartus ka sel aastal tuline
ning järgib juba tuttavat mudelit. Huvi üüripindade vastu kasvas järsult juulis pärast seda, kui
selgusid sissesaanute nimekirjad. Olukord
peaks stabiliseeruma septembri esimeses
pooles, ent nii
mõnelgi noorel
on selleks ajaks
tulnud teha
valusaid kompromisse.
Nimelt peab tema väitel paika, et Tartus on ruutmeetri
keskmine üürihind Tallinna-

ga võrreldes 20 protsenti kõrgem. Populaarseimad korterid on Karlovas ning Annelinna esimeses pooles. Hindu tõstab Tartule ainuomane tudengite voog ja see, et samuti ühes
magusamas üüripiirkonnas –
kesklinnas – asuvad enamasti väikeste korteritega hruštšovkad, mille eest omanikud
küsivad aga suurema korteri
väärilist üüri. “Tartut kummitab üürikorterite puudus ja sellest tulenevalt on üürileandjatel ikkagi täiesti vaba voli hindu endale meelepärases suunas viia,” tõdes Tõnnis. “Sellel
suvel on eriliselt tunda, et üürileandjate mõisnikumõtted on
jälle pead tõstnud.”

Muutus tuleb juba enne talve

Olukord ei pruugi aga kuigi
kauaks trööstituks jääda, möönis Tõnnis. “Mis seal salata –
igal aastal, tavaliselt novembris
ja detsembris, hakkab tulema
üürileandjatelt ärevaid kõnesid, et mu
üürnik kolib
välja.” Sageli on tudeng
selleks ajaks
leidnud
parema pakkumise ning korteriomaniku pelgus selle ees, et
tema kinnisvara talvel sootuks

“Sellel suvel on eriliselt
tunda, et üürileandjate
mõisnikumõtted on
jälle pead tõstnud ja
hinnad on kõrgemad.”

Tartu korteritehingute ülevaade

Hinnatõusu kannustab Tartule
ainuomane tudengite voog ja see,
et samuti ühes
magusamas üüripiirkonnas – kesklinnas
– asuvad enamasti
väikeste korteritega
hruštšovkad, mille
eest omanikud küsivad aga suurema
korteri väärilist üüri.
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Foto: Oliver Kund

üürnikuta jääb, toob nii mõnelegi oodatud hinnaalanduse.
“Seetõttu võin noortele soovitada, et kui on mingi võimalus
kellegi katuse all seni ära olla,
siis tasub seda aega oodata,”
sõnas ta.
Kel aga võimalik, tuleks Tõnnise arvates tõsiselt kaaluda
korteri soetamist. “Kui vaatame ruutmeetrite hindu, siis

2009 I

2009 II

2009 III

Keskmine hind, kr/m2

2009 IV

Tehingute arv

korralikud renoveeritud pinnad on hetkel 13 000 – 15 000
krooni ruutmeeter. Võrdluseks, headel aegadel oli see
25 000 – 28 000 krooni ruutmeeter.” Remonti vajava
Annelinna korteri ruutmeetri võib aga kätte saada vähema kui 11 000 krooni eest. “See
näitab seda, et kui täna on kellelgi vähegi võimalus Annelin-

2010 I

2010 II

10 000

Allikas: Maa-Amet / Domus Kinnisvara

na algusesse korter osta – miks
mitte,” soovitas ta.
Leplik tudeng leiab alati
ühiselamukoha

Maaülikooli ühiselamute kinnistute majandusjuhataja Karl Zeigo
sõnul on Maaülikoolil tudengitele
pakkuda kokku üle tuhande ühiselamukoha. “Igal huvilisel on loo-

tus koht saada. Seda probleemi ei
tule, et keegi ukse taha jääb – need
ajad on juba viimased paar aastat
möödas,” sõnas ta. Kuna senise
kogemuse kohaselt jääb Maaülikooli ühiselamutes kohti veidi üle,
võetakse vastu ka teiste kõrgkoolide tudengeid.
Tartu ülikooli ühiselamukohtadele käib seevastu karm konkurents. “Nädala jooksul pärast
esmakursuslaste avalduste vastuvõtmise alustamist saime 900
kohataotlust. Sel aastal oli pakkuda kohti 600 ringis,” nentis MTÜ Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango.
“Hetkel on kõik kohad broneeritud, kuid kuna kõik üürilepingud ei ole veel sõlmitud, tekib
taas vabu kohti üürilepingu sõlmimisest loobujate tõttu.”
Omad näpunäited selleks, et
tudeng kiiremini ühiselamukoha saaks, on temalgi. “Koha
saab taotleja, kellel ei ole väga
spetsiifilisi või ühe-kahe majaga piiratud soove. Kui sooviks
on saada koht ükskõik millises
majas ja taotlus esitati varakult,
on koha saamine väga tõenäoline. Kui aga praegu taotlus esitada ja soovida kohta vaid ühte
konkreetsesse majja, kõrgemale
korrusele ja akendega sisehoovi, siis on üsna kindel, et sellist
pakkumist ei tule niipea.” Populaarseimad ühiselamud on Tartu ülikoolil Pepleri ja Tiigi tänavas. Pikima, enam kui aastase
ooteajaga tuleb leppida ühekohalise ühiselamutoa soovijatel.

Reklaam
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Lilla pluus 265.20 /16,95 ¤
Vest 312.20 / 19,95 ¤
Kaelaehe 124.40 / 7,95 ¤
Püksid 390.40/ 24,95 ¤
Maika 108.70 /6,95 ¤
Sinine pluus 202.60 /
12,95 ¤
Kaelaehe 155.70 /
9,95 ¤
Lühikesed püksid
312.20 /19,95 ¤

Koolikotid ja jalatsid
Tüdrukute jalats:
Girls Imagine 1199.- / 76,63 ¤
Poiste jalats:
Junior Arlanda 1199.- / 76,63 ¤
Koolikotid 999.- / 63,84 ¤

Pakkumised kehtivad 20.08 kuni 05.09
Palju teisi häid pakkumisi sügiseks vaata www.tasku.ee

Ef_cnpa[13/(')/*&2+ù
Teksad 695.- / 44,42 ¤
Pluus 395.- / 25,25 ¤

Jeva koolikotid hind alates
450.- /28,75 ¤ – 895.-/57,20 ¤
M_fd[noa_p^om&noa_pjbc&b_feollc\[^
einnpcgf_gcmlcc_n_f_pcp[b_nomd[f[nmcn_f_
b_lg__ncfch_mace[ljd[diiacjo^_f

Sally Hansen
EceM[fihküünelakid 75.- /4,79 ¤
Lõhnad Naistele
Miss Sixty Miss By Miss edt 15ml 150.- /9,58 ¤
Kate Moss edt 15ml 150.- /9,58 ¤

Teksad 2495.- /159,46 ¤
Valge džemper 1295.- /28,77 ¤
Vest 2495.- /159,46 ¤

Suur hulk soodushinnaga
koolikaupa!

H^pc^p[fc^[e[b_^jlcffc^
ühe komplekti hinnaga.
N_cm_j[[lcpc^p[fc^[f[jm_f_&
m\l[f_&_g[f_pce[cm__h_^[f_
Lisainfo ja kampaania reeglid:
www.normanoptika.ee

Kerge ja kompaktne sülearvuti.
Terve koolipäeva kestev aku!
9990.- / 638,47 ¤
Ekraan 14”
Aku kuni 8 tundi.
Garantii 3 aastat

Särk
468.- / 29,91 ¤
T-särk
155.- / 9,91 ¤
Teksad 625.- / 39,94 ¤

Väga voolusäästlik lauaarvuti koos monitoriga!
5990.- / 382,83 ¤
Monitor: LCD 20” TFT
Lisaks: klaviatuur ja hiir

Tagasi kooli uue Sony Vaio E seeria sülearvutiga!
E[o\[j_[f_[hh[g_n[mon[mf_[lponckoti.
?hh_noh^_ebnncm
Tule ütle, mitu protsenti on veerand pitsat
d[m[[^ca_p[mnom_eill[fmool_jcnm[
p__l[h^cpll[i^[p[g[fn








Chn_f¡=il_£c-jlinm_mmil
+.ËF=>F?>_el[[h"+0**r3**#
/**A<M;N;ep[e_n[m/.**ljg
;NCGi\cfcnsL[^_ih£B>/+.//+,G<
Qch^iqm1Big_Jl_gcog0.'\cn
?lch_p[^plpc^4gomn)p[fa_)mchch_)
liim[)lib_fch_

J[eeogch_e_bnc\fcjcf[m'pcjcf[mjcf_nc_nn_hcn[gcm_f&
mool_jcnm[imngcm_f

16 499.- / 1054,48 ¤
Koolialguse puhul PSPga tasuta kaasa
FIFA09 mäng.

Piltidel on illustratiivne tähendus.

Kleit 640.- /40,90 ¤
Teksaretuusid 320.- /20,45 ¤
Pluus 250.- / 15,98 ¤
Naised:
Sall 95.- / 6,07 ¤
Pluus 395.- / 25,24 ¤
Seelik 395.- / 25,24 ¤
Kott 745.- / 47,61 ¤
Mehed:
Müts 95.- / 6,07 ¤
T-särk 195.- / 12,46 ¤
Särk 395.- / 25,24 ¤
Püksid 645.- / 41,22 ¤







.&-Ëj__a_f^om'p[mn[h__el[[h
Chn_al__lcno^gceli`ihMesj_dgm(n[lpcm
Qc@cnoac5OM<mcm_h^5mn_l_ief[lc^
G_gilsMnc]egfoe[[l^cj_m[
Mcmm__bcn[no^OG>^cmecfoa_d[

2799.- / 178,89 ¤

Turu 2, Tartu, www.tasku.ee
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Maaülikooli tabas loomaarstiks soovivate soomlaste tung

Uudised

Maaülikooli välissuhete koordinaatori Külli Kõrgesaare sõnul laekus sel suvel loomaarstiõppesse soomlastelt avaldusi mullusest
märksa rohkem – veterinaarmeditsiini eriala tasulise õppe 25 kohale astumiseks avaldas tänavu soovi koguni 36 põhjanaabrit. “Kui
eelnevatel aastatel oleme saanud vastu võtta kõik tahtjad, siis seekord tuli ka hulk eitavaid vastuseid saata,” lausus Kõrgesaar.
Paremusjärjestuse selgitamisel arvestati gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet, bioloogia, keemia, matemaatika riigieksamite tulemusi ja motivatsioonikirja. Soovi tasulises õppes loomaarstindust tudeerida (aastane õppemaks 88 550 kr) on avaldanud ka
kolm eestlast.
“Erinevalt eestlastest tudengitest algab soomlastele õppetöö juba homme, 18. augustil eesti keele intensiivõppega,” lisas Kõrgesaar. “Varasematel aastatel on olnud soomlaste seas ka neid, kes oskavad eesti keelt mingil määral. Oli ka tänavu, kuid nemad ei
ületanud vastuvõtukünnist.”
Maaülikooli tasulisse õppesse vastuvõttu on pikendatud kuni 31. augustini.
TE

Lühiuudised

Maxima tükib lubatust
varem uksi sulgema

Politsei otsib kadunud naist
17. juulil läks Tartus kaduma 1931.
aastal sündinud Eevi Jänes (pildil). Tundemärgid: naine on 160 cm pikk, seljas
oli tal lilleline kittelkleit, mille all punane
T-särk. Jalas olid sinist värvi sussid. Naisel
esineb mäluprobleeme. Kõigil, kes teavad midagi fotol kujutatud naise asukohast, palutakse politseiga ühendust võtta tel 730 8853, 730 8810 või 110. TE

Vanemuine tähistab
Helend Peebu 100.
sünniaastapäeva
Pühapäeval, 22. augustil kell 16 korraldab Vanemuise teater väikese maja
ovaalsaalis ürituse, millega tähistatakse
tuntud näitleja ja laulja, pool sajandit
Vanemuises töötanud Helend Peebu
100. sünniaastapäeva. Tänavu 29. juulil täitus tema sünnist sada aastat.
Mälestusõhtu kontsertosas esinevad
RO Estonia solist Urmas Põldma, vanemuislased Merle Jalakas, Kai Visnapuu
ja Made Sõlg. Tekste Helend Peebu sel
aastal ilmuvast monograafiast esitab
Tanel Jonas, üllatusnumbriga astub
üles Helend Peebu poeg, tänane vanemuislane Ao Peep. Sissepääs üritusele
on tasuta.
TE

Riia tänavale tuleb
liikluspiirang
20.–22. augustini suletakse seoses
kanalisatsioonitrassi ehitustöödega
Riia tänava raudteeviadukti all linnast
väljuv teepool ja liiklus suunatakse vastassuunavööndisse. Viadukti liikluseks
avatud osas toimub kahesuunaline liiklus ning kehtib kiiruspiirang 30 km/h.
Linna siseneval suunal on keelatud Riia
tänavalt vasakpööre Vaksali tänavasse
ning linnast väljuval suunal vasakpööre
Raudtee tänavasse. Lembitu–Riia foor
töötab vilkuval rezãiimil. Lembitu tänavalt on keelatud vasakpööre Riia tänavale. Autojuhtidel soovitame nädalavahetusel võimaluse korral vältida Riia
tänava viadukti alt läbisõite ja valida
ümbersõitudeks Aardla, Kabeli või Näituse tänava ülesõidud.
TE

Atlantise perenaine Olga Aasav (paremal) ja programmijuht Mai-Liis Sipria tutvustasid uut Atlantise
sisekujundust.
Foto: Kaupo Torim

Uus Atlantis ihaleb taas
klubimaastiku lipulaevaks
Neljapäeva õhtul annab
klubi Atlantis pärast
suve väldanud ümberehitustöid avalöögi uuele
hooajale, millega loodetakse meelelahutuskohta
tagasi tuua hiilgeaegade
aura.
Atlantise juhataja Olga Aasavi sõnul saab neljapäeva õhtul
taas uksi avav Atlantis külastajatele loodetavasti olema ühtaegu nii uus kogemus kui ka hea
äratundmine. “Me kaotasime
oma eelise siis, kui kaotasime
ära Star Cafe ja Maasikas võttis meie kliendid üle. Nüüd me
toome endise Atlantise tagasi,”
lubas ta.
Aasav meenutas, et Atlantis
on viimase kaheksa aasta jooksul viiel korral jõudnud Äripäeva
toitlustusasutuste TOPis esimese viie hulka. “Me oleme väikestviisi harjunud olema lipulaev.
Täna ja nii raskes olukorras me
kindlasti ei oleks seda otsust vastu võtnud, kui me ei tahaks oma
positsiooni taastada.”
Muutust oli hädasti vaja, sest
viimased paar aastat on klu-

bil viltu vedanud. Vaid hooaeg tagasi läbis Atlantis miljoneid maksnud ümberehituse,
ent tartlaste südant sellega võita ei õnnestunud. Toonane sisekujundus jaotas hiiglasliku klubi kaheks “linnaks”, millest üks
nooremale ja teine vanemale
publikule. Reaalsuseks oli aga
see, et kahe linna jaoks külastajaid ei jätkunud ja tantsupõrand
jäi hüljatuks. “5000 inimese asemel käis masuajal väljas vaid
2000 inimest, nii ka täna,” hindas Aasav.
Värske, arhitektide Marten
Ilvese ja Kristiina Kuusi käe
all loodud sisekujundus toob
Atlantisesse tagasi Star Cafeaegse ruumikuse ja hubasuse.
Tantsusaali ehivad värvi muutvate seintega ringikujuline lett,
suur lava ja avarad istumikohad. Neoonlampide valguses
avaneb Atlantise tõeline pale
– ookeani- ja veemotiividega
amfiteatrile sarnanev sisekujundus. Sealjuures on suur osa
elementidest valminud käsitööna.
Muutus on tulemas ka muusi-

kalises pildis. “Me ei lase DJ-del
enam mängida seda muusikat,
mida nad tahavad, et end välja elada,” rõhutas Aasav. Uue
põhimõtte järgi peab endale südamelähedast meloodiat
kuulma igast põlvkonnast pärit
klubikülastaja. Viimaste arvamust on uue klubi puhul oluliselt arvestatud ja seda tehakse
ka edaspidi. Näiteks on kavas
peoõhtud, kus mängib muusika
klubiliste endi valikul.
Klubi avab uksed juba kell
kümme

Atlantise programmijuhi Mai-Liis Sipria sõnul saab
Atlantises vähemalt kord kuus
nädalavahetustel live-esituses
näha Eesti tuntud artiste, ent
lava ei jää tühjaks nädala seeski. Uksed hakkavad olema avatud juba kella 22st. Neljapäevase avamisõhtu naelaks on Ain
Mäeotsa loodud show-lavastus,
mis väisab nii visuaalides kui
muusikas Tartu klubikultuuri
erinevatel aastakümnetel.
Oliver Kund

PUIDUPOOD TARTUS

Pakume laias valikus puidust katte -, uksepiirde- ja põrandaliiste. Nii sise- kui ka
välisvoodrilaudu, ehituslikke laudu ja prusse. Erimõõdulisi liimkilpe, trepiastmeid,
töötasapindu ja aknalaudu. Pakkumisel on põrandalauad, laud-, liist- ja vanaaegsed
parketid.

Toimetuse poole pöördunud linlaste sõnul on
Võru tänava Maximas
õhtuti kassiiride vähesusest tingitud ülipikad
sabad ning pood suleb
tihti uksed juba enne kella 22.
Maxima avalike suhete juht
Erkki Erilaid selgitas Tartu Ekspressile, et probleemi
on põhjustanud haigustelaine.
“Paljud kassapidajad on haiguse tõttu rivist väljas. Vahetused
on tulnud ümber mängida ja
niiöelda vaiksemal ajal on vähe
kassiire. Probleem, et tööjõudu
ei jätku, on ilmnenud paaril vii-

masel nädalal,” tunnistas Erilaid.
Poeketi tööplaani kohaselt
lõpeb kassiiride ametlik tööaeg pool tundi pärast uste sulgemist, mistõttu turvatöötajad
on hakanud omal initsiatiivil
sissepääsu tõkestama juba enne
sulgemisaega. “Ilmselt on turvamehed kassapidajate kaitsmisel üle pingutanud, mistõttu palume vabandust. Kliendid võivad arvestada, et Maxima uksed on ikka kella kümneni avatud. Aga kui on võimalik,
tulge varem – müüja on ka inimene,” nentis Erilaid.
Tartu Ekspress

Suveteater palub vabandust
põrsatembu eest
Eelmisel nädalal Tartu
Laulupeomuuseumi pargis mängitud etendusel
“Kolm põrsakest – on
sigaduste aeg” küsiti
avapäeval pääsme
me eest
30 krooni rohkem
em
m kui
kodulehel kirjas.
s..
Suveteatri produtsent Aila Arumets möönis usut-si-luses Tartu Ekspressitu
ul
le, et 11. augusti õhtul
leetekkis tõepoolest pileuss.
tihindadega segadus.
oo“Piletihind 175 krooni oli ekslikult erinev kodulehe
hinnast, aga seda ainult esimesel päeval. Alates 12. augustist
müüsime segaduste vältimiseks

pileteid 145 krooniga,” sõnas
Arumets. Ühtlasi kinnitas ta, et
tema teada keegi kohapeal kallimat hinda märgates seatempude
vaatamisest ei loobunud.
Teg
e
Tegijate
endi poolt
paara
paradoksaalselt
muusiik
sikaliseks
sigaduseks
ttit
tituleeritud
etendus
sele
kallima pileti
o
ostnutele
kompenseerib Suveteater
p
pääsme
ettenäitam
misel
hinnavahe
n
ning
palub vaband
dust.
Kokku osteti
kohapeal 17 piletit, neist kolme
eest on hüvitist küsimas juba
käidud.
Tartu Ekspress

PALJUD SÄRGID
ALATES 59.- KROONI

Ja kõike seda vastavalt Teie soovidele!
Eripakkumisel on puust vannid, valamud, kümblustünnid ja tünnisaunad. Puuliikidest
on põhivalikus kuusk, mänd, kask, saar, tamm, lepp, pöök ja kõiki neid ka termotöödeldult.

ERINEVAS MÕÕDUS SOODNE
EHITUSLIK SAEMATERJAL OTSE LAOST
Oleme avatud E–R 9.30-17.30, L 10–15, Turu 37, Tartu
Tel 735 2201, pood@kantpuu.ee, www.kantpuu.ee

SOODSAD HINNAD, LÜHIKESED TARNEAJAD.

st
u
g

u

2.

3

a
1.

AINULT SANGARI VABRIKUPOES
SÕPRUSE PST 2. E-R 10-19, L 10-19. Tel 730 7307.
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Tartu armastusfilmide festivali senine publikurekord seljatati pea kahekordselt

Kultuur

Möödunud laupäeval lõppenud ning kaasaegsele peremudelile pühendatud 5. Tartu armastusfilmide festival tARTuFF ületas
taaskord publikurekordi, tuues kuue päeva vältel Raekoja platsile,
Athena keskusesse ja teistele festivali üritustele orienteeruvalt
30 400 inimest. Eelmisel aastal külastas festivali 17 500 filmisõpra.
Festivali populaarseimaks filmiks osutus briti retrokomöödia
“Haridus”. Filmi jälgis üle 4000 inimese, saades sellega viimaste
aastate suurima külastatavusega filmiseansiks Eesti kinoajaloos.
Vaadatavuselt järgnes USA romantiline komöödia “Adam” ja
prantslaste “Mikmakid”, mida mõlemat vaatas üle 3000 inimese.

Kokku käis Raekoja platsil mängufilme vaatamas ümmarguselt
25 000 inimest.
Publikuhääletuse tulemusel osutus vaatajate lemmikuks Rootsi
dokumentaalfilm “Paradiis”. Hääletuse alusel teenisid publikult kõrgema hinde ka Raekoja platsil linastunud mängufilmid “Mikmakid” ja
“Lahkumised”, dokumentaalfilmidest “Monica ja David” ning “Kadunud pojad”. Kokku hindas filme üle 5800 inimese.
Publiku lemmikfilmi “Paradiis” režissöör Jerzy Sladkowski saab festivalilt ja Tartu linnavalitsuselt traditsiooniliselt auhinnaks Mati Karmini
pronkskuju “Suudlevad tudengid”.
TE

Teismeliseeas Ring FM kolis
sünnipäeva eel uude stuudiosse
Eesti vanimaid eraraadiojaamu Ring FM tähistab
augusti teises pooles 16.
sünnipäeva. Tähtpäevale
astub Tartust tehtav ja
üle Eesti leviv jaam vastu
Teguri tänava uutes stuudioruumides.

Arnold Matteus Tartust
1945. a sügissuvel

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
s.ee
e

Lisaks stuudioruumidele on
16 aastaga vahetunud Ring
FM-i raadiotegijad ja muutunud ka raadio tegemise köögipool. Aastal 1994 lasti muusikat eetrisse nii CD-de, kassettide, minidiskide kui montaažimaki lintide pealt. “Raadiodiskor oli toona nagu kaheksajalg – pidevalt tuli suurt hulka
muusikamasinaid käivitada
ja ümber lülitada, käed-jalad
olid tööd täis,” meenutab raadio algusaegu Ring FM-i helirežissöör Tiit Kõlli. “Peen töö
oli näiteks kassettide kerimine
– selleks, et muusikapala eetris
täpselt õige koha pealt algaks,
tuli linti näpuga hoolikalt kerida.”
Kunagised konkurendid on
kadunud unustuse hõlma

Kassette ei leia Eesti raadiostuudiotest enam ammu. Ka
varem nii vajalikud CD-plaadid meenutavad Ring FM-is
pigem möödunud aegu. Moodsale raadiojaamale kohaselt on
fonoteek digitaalne ja sekunditega saab sealt kätte mistahes
muusikapala. Lisaks tehnilisele
poolele on enam kui pooleteise kümnendiga muutunud olulisel määral Eesti meediaturg,
ajaloo hõlma on kadunud hulk
suuremaid ja väiksemaid raadiojaamu.
“16 aastat on meie meedia-

Staažika raadiohääle Marko Kiljaku sõnul koliti eelkõige majanduslikel põhjustel. Vanas kohas Võru
tänaval oli ruumi ülearu ja ülalpidamiskulud üüratud.
Foto: Rasmus Rekand

maastikul kõva näitaja,” rõõmustab hetkel Lõuna-Eestis,
Tartus, Pärnus ja Tallinnas leviva Ring FM-i juhataja Toomas
Hoole. “Ajal, mil suurem osa
Eesti meediast on koondunud
Tallinnasse, teeme meie kvaliteetset raadiot Tartus. Oleme
Eesti suurimaid regionaalseid
raadioid ning pürgime pidevalt
edasi.”
Nii nagu tervele Eestile, oli
majanduslangus karm ka meediaettevõtetele. “Tõenäoliselt
oli selle aasta algus Ring FMile ajaloo raskeim,” meenutab
Hoole. “Raadio elab reklaamist, ent ettevõtjate turundus-

eelarved olid üle elanud suured
kärped. Kohati langes meie reklaamikäive ligi 50 protsenti.”
Sünnipäevapidu kahes
linnas

Ring FM-i 16. sünnipäeva
tähistamine päädib 20. augustil Võru linnas peetava peopäevaga. Tamula rannas mängivad raadiosaatejuhid võistu
show-võrkpalli, vastasteks raadiokuulajad ning professionaalsed võrkpallurid. Linlased,
külalised ja raadio sõbrad saavad kaasa lüüa jõu- ja rammukatsumistes ning õhtu naelaks

on pidu klubis Madhouse. Peol
esinevad raadio DJ-d ja Ott
Lepland. Nädal aega hiljem, 27.
augustil tähistatakse Ring FM-i
16. sünnipäeva ka Tartus Club
Tallinnas.
Kui sünnipäev tähistatud,
hakkab 15 raadiotegijale tööd
pakkuv Ring FM valmistuma
sügiseseks raadiohooajaks. Siis
on kavas käivitada spordisaade Lõuna-Eesti tuntud spordiinimeste osavõtul. Samuti on
kavas jätkata koostööd kohalike omavalitsustega ning käsitleda eestlastele olulisi õigusteemasid saates “Õigus Ringis”.

Humoorikaid noppeid Ring FM-i ajaloost
Igapäevane töö raadios on ühtviisi nii
rutiinne kui ka täis ootamatusi. Kõikvõimalikud eetriapsud valmistavad nalja nii
kuulajatele kui tegijatele endile. “Kõige
raskemad on looma- ja loodusuudised,”
sõnastab hommikuprogrammi “Hommik
Ringis” saatejuht Kalle Paas uudistetoimetajate põhilise eksimiskoha. “Hiljuti oli
meil uudistesaates lugu sellest, kuidas looduskaitsealal sündis sebra ja eesli ristsugutis. Mina istusin ja jälgisin, kuidas uudistetoimetaja muigama hakkab. Muigest kasvas naer. Olin valmis juba programmiga
ruttu edasi minema, ent toimetaja tõsines
korraks. Kuni ta pidi taas mainima nii sebrat kui eeslit. Siis läks kõik hukka,” muheleb Paas.

Helirežissöör Tiit Kõllile meenub uudistetoimetajast praktikant, keda vedas alt silmaring. Praktikant luges eetris ette Vene
patriarh Aleksius II puudutavat sõnumit.
“Aleksius iii-iii, niimoodi ta need täishäälikud püüdlikult välja hääldaski,” naerab
Kõlli. Teine ere seik seostub Ring FM-i
helirežissööril aga Paul McCartney’ga.
Nimelt mängis kord enne uudistesaadet
legendaarse biitli kontsertsalvestus. Loo
lõppedes hakkas uudistetoimetaja oma
jutuga pihta, ent muusikapala polnudki
lõppenud, sir Pauli vaikides rullusid lahti
vaimustunud publiku ovatsioonid. Uudistetoimetajal polnud närvi midagi ette võtta ning nii saatis iga järgmist sõnumit üha
suurem vaimustuskisa. “Lõpuks eetrisse
jõudnud ilmateade mattus pea täielikult
aplausi,” kirjeldab Kõlli.

Mitmed Ring FM-i endised ja praegused
raadiotegijad on alustanud oma karjääri õhtusest Soovitelefon 1616 saatest, sestap leiab õhtusest vööndist mitmesuguseid
naljakaid viperusi. “Näiteks on kuulajad
raadiosse saatnud tervitusi kellegi vanaema surma puhul ning noor ja roheline
saatejuht on tervituse südamerahuga eetrisse hõiganud,” meenutab päevase programmi juht Marko Kiljak.
Kiljakule meenub ka seik, millega Ring
FM on teinud Eesti raadioajalugu. “4-5
aasta eest tegime suure karaokevõistluse,
inimesed tulid stuudiosse ja laulsid oma
loo linti. Päeva jooksul mängisime eetris
karaokestaaride laulujuppe ja asi päädis
auhinnarohke finaalvõistlusega,” meenutab Kiljak. “Võistulaulumisi on teinud teisedki raadiod, ent nii suurejoonelist asja
pole küll mujalt kuulnud.”

Omal ajal, kui ma salvestasin kauaaegse linnaarhitekti Arnold
Matteuse meenutusi, oli meil juttu Tartu ehitusplaanidest 1945.
aasta suvel ja sügisel. Matteus mainis, et kohalike arhitektide
meeleolu olnud siis õige vastuoluline. Ühelt poolt nostalgiline
kahjutunne sõjas hävinud esinduslike ja kultuuriloolise väärtusega rajatistest, eelkõige Emajõe sildadest, Jaani ning Pauluse
kirikust ja Vanemuise hoonest. Teiselt poolt aga innustav perspektiiv maha põlenud linnasüdamiku arhitektuuriliselt otstarbekaks ümberkujundamiseks. Seni olid arhitektidele antud tellimused piirdunud ühe-kahe hoonega. Nüüd vajasid taashoonestamist terved kvartalid, sirgeks ajamist mitmed uulitsad ja
paika panemist Emajõe sillad.
Matteus rääkis, et Tartu kõige varasem üldplaan pärinenud
hiidtulekahjule järgnenud 1776. aastast, mil linn sai ka esimese
ehitusmäärustiku. 1920. aastatel planeeriti Tamme, Tähtvere ja
Ropka eeslinnad, kuid uue generaalplaani koostamiseni veel ei
jõutud. Nüüd oli aga tuli takus ja pärast 8 kuud kestnud pingutust valmis 1945. a augustis Tartu taastamise ja väljaehitamise
projekt. See pidi määrama Emajõelinna ehitusliku arengu järgmiseks veerandsajandiks ja lähtus eeldusest, et Tartu muutub
40 000 elanikuga linnast 80 000 tartlasega asumiks. Nähti ette
olulisi muudatusi Tartu liiklusskeemis. Üheks uueks magistraaliks pidi saama Emajõega rööbiti kulgev (kasutan siin traditsioonilisi tänavanimetusi) Aleksandri-Rüütli-Herne tänava
suund. Liikluse huvides oli ette nähtud läbimurre Laialt tänavalt Kroonuaia tänavani, mis nõudnuks aga õige mitme hoone
lammutamist. Laia tänava otsas paiknenud ja sõja käigus kahel
korral purustatud Vabadussild taheti autoliiklust võimaldava
betoonsillana taastada.
Üldplaan nägi ette
kesklinna hoonestamist
vähemalt neljakorruseliste esinduslike kivimajadega, mille juurde jääks avar
väljak. Plaanitava ala servas, peaaegu Emajõe kaldal kõrgunud tuletõrjedepoo – rahva suus pritsimaja – taastamiskõlbulikud
kivimüürid lasi Matteus
kiiremas korras lammutada. Nende rekonstrueerimine oleks
seganud tema visiooni Tartu uuest keskusest.
Ehituskavad olid oma aja kohta õige lennukad, plaanide elluviimine aga vägagi vaevaline. Matteuse enda hinnangul suudeti 25 aasta jooksul realiseerida vaid kümnendik esialgu ettenähtust. Täisehitamiseks mõeldud kvartalid muudeti avarateks
haljasaladeks. Hiljem loeti seda mitte miinuseks, vaid plussiks,
kuna jättis võimalusi arhitektide uuele põlvkonnale oma oskusi
näidata. 1945. a suutsid Tartu ehitusorganisatsioonid täita ettenähtud ehitusmahtudest vaid 62%. olukord paranes mõnevõrra järgmisel aastal, seda osalt tänu saksa sõjavangide tööjõu
laiemale kasutamisele. Aga vangide töö jäi ikka vangide tööks.
Linna väljanägemise parandamiseks suunati tartlasi ühiskondliku töö korras – see tähendab tasuta – nõndanimetatud taastamistöödele. Tegemist oli varemete lammutamise ja rusuväljade muutmisega haljasaladeks. Aga asi seegi. Linna juhtkond
kutsus tartlasi üles andma oma panus sõjajälgede kaotamiseks.
Nähti ette, et iga töötav kodanik teeks 15, mittetöötav (st kodune) 30 ja õpilane 10 töötundi.
Oskustega ehitusmehed suunati parandama katuseid, küttekoldeid ja asendama katkistel akendel vineeri klaasiga. Augustis koondati jõud koolimajade kordaseadmisele. Lubjati klassiruume, lammutati sõjaaegseid ajutisi vaheseinu ja korrastati
veevärki ning elektriseadmeid. Uus, üle hulga aja jälle rahumeelne kooliaasta seisis ju ukse ees.

Üldplaan nägi ette
kesklinna hoonestamist vähemalt neljakorruseliste esinduslike kivimajadega.
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Maraton on lahe!
Soodusregistreerimine 27. augustini!
www.tartumaraton.ee

1 kuu = 251,6kr€

Telli

3 kuud = 75 kr

4,8 €

telli@tartuekspress.ee
730 4455 • Ülikooli 1

6 kuud = 150 kr

9,59 €

1 aasta = 300 kr

19,17 €

Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Rattapartner:

Lavastaja Rein Pakk

Mika Myllyaho

Tragiia
komööd
kahes
vaatuses

Eva Püssa, Liina Tennosaar, Merle Palmiste (Eesti Draamateater)

Esietendused 27. augustil Eesti Draamateatris
ning 12. septembril Vanemuise suures majas
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Koolivaheaja pärimuspäevad kutsuvad lapsi
Eesti Rahva Muuseumisse
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts kutsub kõiki 7–12aastaseid lapsi osa saama koolivaheaja pärimuspäevadest, mis leiavad aset 23.–27. augustil kell 10–12 Eesti Rahva Muuseumi näitustemajas Kuperjanovi 9.
Õpitakse tundma erinevaid eesti rahvapille, mängitakse väikekannelt, lustitakse laulumänge ja tehakse rahvalikku käsitööd. Laagri kava on seotud eesti rahvakultuuri tutvustava ERMi püsinäitusega. Juhendajateks on Eva Väljaots (väikekannel, rahvalaulud ja
-mängud) ja Raili Hollo (käsitöö). Osavõtumaks on 125 krooni/nädal. Registreerumine
aadressil tartumaarks@gmail.com. Registreerimisel palume edastada peale lapse nime ka
vanema nime ja kontakttelefoni ning võimalusel ka lapse isikukoodi.
TE

Vaba aeg
Kino
Cinamon 20. VIII – 26. VIII
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 17.05, 19.15, 21.30
Suured
kell 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15
Palgasõdurid

kell 18.45, 21.45 Algus
kell 12.15, 14.30 Lelulugu 3
kell 16.15 Videviku saaga: Päikesevarjutus
kell 21 (ainult 23. VIII) Isadora
kell 21.15 (ainult 26. VIII) Vampiirid
imevad
kell 18.30 (ainult 26. VIII) Kassid ja
koerad: Kiisu kättemaks

Kontsert

Tartu Jaani kirik

20. VIII kell 20 Ühtelaulmine

22. VIII kell 18 Meistrite Akadeemia
kontsert

Tammelinna raamatukogu

Genialistide klubi

Raadi mõisapark

19. VIII kell 21.30 Trahter
21. VIII kell 21.30 Taas
27. VIII kell 21.30 Rein Laaneorg &
ansambel President

20. VIII kell 12 rahvusvahelise
noorte puhkpilliorkestri Wersalinka
kontsert ja vigurmarssimine

Näitus
kuni 25. VIII Ergo Vassiljevi fotonäitus Hetked looduses

Pubi Big Ben

Raekoja plats

Müük

Taru ülikooli aula

20. VIII kell 20 Ühtelaulmine

20. VIII kell 20 taasiseseisvumispäeva kontsert Helimaalid.
Esinevad Peeter Rebane ja Peeter
Ernits

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Karlova-Ropka raamatukogu

20. VIII kell 22 Bashment

Püssirohukelder

Sisesta kuulutus ja maksa selle eest siin:

20. VIII kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund – Atlan Karp
(bariton)

Klubi

Atlantise-esine

kell 16.45, 19, 21.15 (va 23. VIII,
26. VIII) Kirjad Juliale
kell 11.30, 13.45, 16, 18.15 (v. a
26. VIII) Viimane õhutaltsutaja
kell 20.30, 22.30 Agent Salt
kell 14.45 Lohista ta lavale
kell 11.45, 14.05 Võluri õpipoiss

Kuulutus kuni 90 tähemärki
vaid 2 € (31,30 kr).

Ristiisa pubi
20. VIII kell 21.30 4 Tankisti &
Rebane
21. VIII kell 21.30 Sinu Naine
26. VIII kell 21.30 Raen Väikene

kuni 31. VIII fotonäitus Pööripäevast
jaanipäevani
kuni 3. IX harrastuskunstnik Epp
Nõgese maalinäitus Nõgeseõied

Tartu linnaraamatukogu
kuni 28. VIII raamatunäitus Endisaegseid suvitusromaane
kuni 10. IX Auli Käsiku joonistuste
näitus Imelised inimesed
kuni 11. IX Elisabeth Warneri
fotonäitus Vene küla briti silmade
läbi
kuni 11. IX fotonäitus Ugri-mugri
suvehetked
kuni 11. IX näitus Suviseid rännakuid kitarriga
11. IX raamatunäitus Kirev India

Muu

RASMUS

23. VIII kell 18.30 Zuma – tund
murul
*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee

Tartu linnaraamatukogu
25. VIII kell 12 muinasjututund Rätsepast, kes Soome- ja Rootsimaa
kokku õmbles ja Tohmuke
25. VIII kell 13 Aabitsapäev
26. VIII kell 15 linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all
on india kirjaniku Aravind Adiga
romaan Valge tiiger

1-toal korter. Tel 528 6523.
2–3toal korter. Tel 507 4635.
2–3toal korter. Tel 5561 4114.

Üürile anda
1 tuba 2toalisest korterist. Tel 733 9315.
Uus maja Räni külas (144 m2, 4 tuba,
2 WC-d, suur vannituba). Tel 501 0644.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
1-toal korter korralikule tudenginoormehele. Tel 511 0478, 322 0106,
urmassaarmets@hot.ee.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2–3toal korter. Tel 5561 4114.
2toal korter. Tel 502 2728.

Võtan rendile
Põllumaad. Tel 513 4597.

Küte
Müüa kuivad kütteklotsid, puitja turbabrikett. Vedu meilt.
Tel 506 8501.

Muu
Võtame komisjonimüüki mööblit ja
lastekaupu. Sepa Keskus II k,
www.bemmy.ee, tel 5629 1988.

reesus kognitiivne

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5560 6941.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

Tervis
Lümfiterapeut pakub teraapiat ja
massaaže lümfiprobleemide, seljavalude (operatsioonijärgsete tüsistuste)
ja tursete puhul rasedatele,
liigesehaigetele jt. Tel 515 9381,
www.lymfiteraapia.com.

Teated
Kuni 11. septembrini Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt. 23) avatud
näitus “Kunst olla kutseoskusega”
tsunftide ja gildide dokumentidest
ning esemetest. Info tel 746 1911.
Tartu tuletõrjeühingu perepäev
2010! 29. augustil kell 12–16 Tartus, Raua 22. TASUTA! Mängib tuletõrjeühingu puhkpilliorkester .
TARTUMAA TERVISESPORDIKESKUS
KUTSUB: Tervisespordisarja “Väge
Täis” IV etapp toimub 25. augustil.
Start on avatud kell 17–19 Tartu
maratoni finišipaigal. Põhiala on
jalgrattasõit, kuid soositud on ka kepikõnd Tartu maratoni rajal. Osavõtutasu on 25 kr. Osalejate vahel toimub
LOOSIMINE. Kõik osalejad saavad
sauna ja tervistavat jooki-näksi. Täpsem info tel 745 6333 ja
www.tervisesport.ee.

Otsin tööd

kaasteelised

Otsin tööd lapsehoidjana (töökogemus 10 a, head soovituskirjad).
Tel 5805 7504.

Tartu Spordiselts Kalevi Võimlemiskool “Diiva”
hooaja avamine toimub Tähe 118 saalis

29. augustil kell 17.

Pakun tööd

Võtame vastu uusi võimlejaid alates 3 eluaastast ja rühmad on
avatud ka tütarlastele kellel on juba eelnev võimlemise kogemus.

Puukooli Võrtsjärve ääres vajatakse
töömeest. Elamine kohapeal (tasuta).
Vajalik füüsilise töö harjumus.
Tel 508 9475 (tööajal).

Toimub treeningplaanide ja võimlemiskooli ruumide
tutvustus ning esinevad võimlemiskooli iluvõimlejad.
Võimlejaid treenivad Tiina Tolmoff ja Maria Filippova.

Põllundus

Lisainfo telefonidel 511 9141, 5558 5579, info@vkdiiva.eu ja kodulehelt www.vkdiiva.eu

Müüa põllumulda. Tel 5622 2742.

Kalluriteenus (6x4, kj 15 t, 15 kr/km
või 320 kr / tund). Tel 5622 2733.
Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 5622 2733.
Probleemsete firmade likvideerimine. Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.

TOIMETUS

730 4535

Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee

VÄRVILISE METALLI
KOKKUOST

Teenus

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Niitmise teenus (töölaius 2,4 m). Tel
5622 2742.

Kinnisvara ost

Üürile võtta

Jaan Tõnissoni 1 siseõu

On näiteid selle kohta, et meil liigub jumal teab mis.
Aga õnneks on tänapäeval ka tõsiasi, mistõttu
liiguvad inimesed Þiguliga ja, ma ütleksin, ühekaupa.
Siiski, tõepoolest, peab märkima, et lisaksin siia
veel ühe mõtte: Hakuna Matata,

Müüa liimpuittala 10x24x650 cm,
prussid 10x10x500 cm, palgid 10 tm,
metalluks klaasiga 210 x140 cm.
Tel 734 6324, 5560 9209.
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.
Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aia- ja höövelmaterjali. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.
Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5,15 t auto). Tel 5622 2742.

Veoteenused. Tel 5825 5555.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Vedu ja kolimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

alumiinium, messing,
vask, roostevaba teras
www.transsfera.ee
tel 5559 6573

TARTU LINNA TAKSO
kr/km
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 8ainult

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (25 kr / 1.60 EUR kuu)

730 4455 • telli@tartuekspress.ee

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Mis on Ühtelaulmine?
Ühtelaulmine on üle-eestiline üritus, kuhu kõik eestlased kogu maailmas on kutsutud
üheaegselt ja ühiselt laulma, et tähistada Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise päeva.
Suurejoonelisel üritusel on ühendatud kaks Eesti olulisimat kaubamärki – laulmine ja IT.
20. augustil esitab Põltsamaal Sõpruse pargis ühendkoor armastatud Eesti dirigentide juhtimisel kaheksa tuntud isamaalist laulu. Pilt kantakse Kanal2 teleülekande vahendusel üle kogu Eestimaa. Samal ajal on terves Eestis kogunenud sadadesse erinevatesse
kohtadesse koorid ja lihtsalt lauluhuvilised seltskonnad, kes saavad reaalajas dirigentide
taktikepi all neid lugusid kaasa laulda. Tartu maakonnas registreeritud lauluplatsid asuvad Puhjas, Kongutas, Elvas, Kambjas, Nõos ja Kurepalus.
Sajast korraldajate poolt valitud kohast tehakse omakorda internetiülekanne ja kõik

need 100 akent kuvatakse Tallinnas Vabaduse väljakul suurel ekraanil. Nii
tekibki sellele ekraanile suur ÜHTELAULMINE, kuhu mahuvad korraga laulma pea kõik lauluhimulised Eesti inimesed.
Ka väiksemates seltskondades teleülekannet vaadates saab samu laule
laulda, selle siis üles filmida ja pärast 20. augustit saata või üles laadida Ühtelaulmise kodulehele. Nendest monteeritakse hiljem kokku üks telesaade,
kuhu liidetakse nii 100 kohast tulnud internetipilt, kui ka väiksemates seltskondades salvestatud laulmised.
Niimoodi tekib tõeline ÜHTELAULMINE, kus ühele ekraanile tuuakse digitaalselt kokku kogu Eesti rahva laulurõõm! Info: tv.elion.ee/laulmine.
TE

Ühtelaulmise laulud
KAUNIMAD LAULUD

Kaunimad laulud pühendan sull’,
vanematest armastatud kallis kodumaa!
Võimsasti tuksub süda siis mul,
kui sulle laulan, mu isamaa!
Taevasse tõuseb tugev lauluhääl
südame põhjast vaimustuse väel.
Pühamaks paigaks oled mull’ ikka,
kuni veel süda tuksub mul sees.
Võimsasti kõla siis, ühine laul
õitsegu, kasvagu kodumaa!
Priiuse päike paistab me maal,
rusujatest vabastatud Kalevite ra’al!
Orjuse kütked purustud maas,
muistene priius meil jälle käes!
Särama löönud kodupinnal koit,
Eestimaa taevas vabaduse loit.
Paremad päevad paistma meil jäävad,
kaunimad ajad ootamas ees.
võimsasti kõla siis ühine laul:
õitsegu, kasvagu, kodumaa!

KUNGLA RAHVAS

Kui Kungla rahvas kuldsel aal
Kord istus maha sööma,
Siis Vanemuine murumaal
Läks kandlelugu lööma.
:,: Läks aga metsa mängima,
läks aga laande lauluga:,:
Säält saivad lind ja lehepuu
Ja loomad laululugu,
Siis laulis mets ja meresuu
Ja eesti rahva sugu
Läks aga metsa mängima …
Siis kaunilt kõlas lauluviis
Ja pärjad pandi pähe
Ja murueide tütreid siis
Sai eesti rahvas näha
Läks aga metsa mängima…
Ma laulan mättal, mäe peal
Ja õhtul hilja õues,
Ja Vanemuise kandlehääl
Veel põksub minu põues
Läks aga metsa mängima…

Tartu “digilaulupidu” veab eest meeskoor Akadeemiline Emajõgi, pildil koori liikmed Hannes Astok (vasakul), Oliver Helm ja Mati Raamat.
Foto: Tiit Raud

Tartus saab ühtelaulda
mõlemal pool Emajõge
Taasiseseisvumispäeva
auks 20. augustil peetava Ühtelaulmise lauluplatsidena on Tartus
registreeritud kaks paika
– Emajõe-äärne Atlantise
ees ning Püssirohukelder
Toomemäe nõlvas.

RASMUS REKAND
D
rasmus@tartuekspress.ee
ss..e
ee
e

Riigikogu liikme ja Ühtelaulmise kohaliku koordineerija Hannes Astoki kinnitusel on
Emajõe-äärne igati sobilik paik
ühiseks laulmiseks. “Esiteks on
see kesklinnas, teiseks moodustab Atlantise restorani väljaehitise alune loomuliku kõlakoja,
mis kaitseb halva ilma korral

ka vihma eest,” kirjeldas Astok
Tartu Ekspressile lauluplatsi
eeliseid. Ta on kindel, et ruumipuudust ei teki ja kõik pidulised
mahuvad jõekaldale ära.
Lauluhäält aitavad õigel kõrgusel hoida dirigendid Vilve
Maide ja Karin Raamat ning
Tartu meeskoor Akadeemiline Emajõgi. Ühislaulmise heli
ja pildi tootmisele ning ürituse reklaamile kulutab linn oma
eelarvest 25 000 krooni.
“Linn toetab meid, sest see
on paslik üritus taasiseseisvumispäeva auks. Raehärrad on
lubanud ka ise kohale tulla, nii
sõna kui lauluga toetama,” põhjendas Astok. Tema kinnitusel
meeri enda võimast lauluhäält
neljapäeva õhtul siiski kuulda
ei saa, sest linnapea on Eestist

eemal.
Laulumaiaid palutakse kohale tulla kella kaheksaks õhtul,
siis jääb pool tundi häälte lahtilaulmiseks. Samaks ajaks saabub kaldaäärsele Emajõe lodi
Jõmmu, mille hiiglaslikule purjele projitseeritakse ühislaulmise saate pilt. Tartu üritusest
otseülekannet saab interneti
vahendusel jälgida MTÜ Noorte TV kodulehel noortetv.ee
Laul kaigub ka Püssikas

Teise lauluplatsi, Püssirohukeldri programmijuhi Vaiko
Peebo sõnul otsisid ürituse korraldajad ise kohti, kus Ühtelaulmine aset võiks leida. “Meiega võeti ühendust, pakuti välja
idee, mis tundus huvitav. Meie

• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.

ILA
BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Vennad, veeretage viru valssi,
Meie tahaks minna tantsima.
Tublist’ helistage tuljaku tantsu,
See paneb vere kihama,
Pill sütitab meeli, tants keerutab pead,
Poiss kutsub, memm tahab, et tantsima läed,
Kuid miks värised , hüppad nõnda,
südameke, sees,
Kui kaenlasse vajutab sind mehine mees.
“Ärge häbenege, piigakesed, midagi meid!
Meie võime ju omal ajal kosida teid.
Kena hobu hirnub tallis, tore saan on mul ka,
Rikas talu, mille peremeheks pea saan ma.”
“Kuule armas languke!”
“Mis tahad, Tõnni taadike?”
Tants on tubli, lõbus pilliviis!”
“Eks läheme ka tants’ma siis!”
Hõissa!
Tõnni taat viis Manni memme tantsima!
Taati-memme lastega
Laskem elada!

TA LENDAB MESIPUU POOLE
Ta lendab lillest lillesse
ja lendab mesipuu poole;

ja tõuseb kõuepilv ülesse,
ta lendab mesipuu poole.
Ja langevad teele tuhanded,
veel koju jõuavad tuhanded
ja viivad vaeva ja hoole
ja lendavad mesipuu poole.
Hing, oh hing, sa raskel a’al –
kuis õhkad isamaa poole;
kas kodu sa, kas võõral maal –
kuis ihkad isamaa poole!

Peagi siin kokku said esimemm ja taat.
Vaevaga kodu lõid, lapsed majja tõid.
Oli õnn, oli rõõm, oli naer, oli nutt,
oli töö, oli vaev sellel maal.

Ja puhugu vastu sull’ surmatuul
ja lennaku vastu sull’ surmakuul:
sa unustad surma ja hoole
ning tõttad isamaa poole!

Refr. Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa,
oled mu hingele lähedal.
Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa,
oled mu südames sügaval.

Hing, oh hing, sa raskel a’al –
kuis õhkad isamaa poole;
kas kodu sa, kas võõral maal –
:,: kuis ihkad isamaa poole! :,:

Tulega, mõõgaga tuli võõras mees.
Häda tõi, valu tõi, võõrast leiba sõi.
Langes taat, memmeke, lapseeas vennake,
pisaraist märjaks sai kogu maa.

SIND SURMANI

Refr.

Sind surmani küll tahan
ma kalliks pidada,
mu õitsev Eesti rada,
mu lõhnav isamaa!

Isameelt, emakeelt hoian sellel maal.
Taadimaa, memmemaa endiselt on ta:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.

Kuis maa, nii hellalt hoiad
sa lapsi käte pääl,
neil annad leiba, katet,
sa viimast aset veel.

2x Refr.

Kuid siiski veel leian
su silmist pisaraid.
Mu Eestimaa, oh looda,
ehk nüüd need ajad muutuvad.

oled mu südames sügaval.

LAUL PÕHJAMAAST

Kuis on su pojad vagad,
nii vaprad, tugevad,
su tütred nagu lilled,
nad õitsvad nägusad!

Põhjamaa, me sünnimaa,
iidsete kuuselaante maa,
lainte maa ja rannamaa,
sind ei jäta ma.

ÜHTELAULMINE

Põhjamaa, me sünnimaa,
tuulte ja tuisuööde maa,
range maa ja kange maa,
virmaliste maa.

On lumme uppund metsatalud,
vaiksed taliteed,
nii hellad on su kerkokellad,
lumel laulvad need.
Põhjamaa, me sünnimaa,
karmide meeste kallis maa,
taplemiste tallermaa,
püha kodumaa.
Põhjamaa, me sünnimaa,
hinges sind ikka kannan ma,
kaugeil teil sa kallis meil,
sind ei jäta ma.

TULJAK
RAV

S

760.205/55 R 16
900.195/70 5 C
245/75 R 16 4x4 1400.• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 575.- 235/65 R17 4x4 1450.• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 550.- 265/65 R 17 4x4 1850.ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 1025.- Palju teisi mõõte!

Kas vahest kuu
Meil kumab ju,
Või näen tähti, päikest säramas?
See on ju Tõnn,
Seal ka ta Mann Kahekesi lähevad nad käsikäes.
Teeb nalja Mann,
Siis naerab Tõnn,
Nii, et vesi veereb palgel tal.
Neil särab silm,
Neil ilus ilm,
Jõuaks nemad elust nõnda läbi ka!

Meri siin, seisma jäi - keegi peatas ta.
Kallas veest jagu sai, kaldast algas maa:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.

On lumme uppund ...

SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont
175/70 R 13 460.AS OY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
L
175/65 R 14 485.ja
vajadusel
vigade
kõrvaldus
D
185/65 R14 510.Summutite
remont
ja
vahetus
•
A

ajalooliste seinte vahel on laul
alati kõlanud,” rääkis Peebo.
“Suur ekraan ja kiire internetiühendus on meil kogu aeg olemas, tarvis oli leida vaid kaameramees,” kirjeldas Peebo ettevalmistusi. Ühtki solisti või koori Püssirohukeldrisse joru eest
vedama pole kutsutud. Korraldajate soov olevat just selline,
et dirigent ja koor jõuavad igasse paika kaasaegse teletehnika
abil ning kõik, kel helin südames, saavad julgelt kaasa laulda.
“Kõik on oodatud – see on
ühtelaulmine! Rahvapidu, mitte kooride võistlus,” julgustas
Peebo kõiki kaasa lööma. “Halva ilma korral on meil väike
eelis – katus pea kohal. Lisaks
pakume lauluõli.”

ÄRKAMISE AEG

Parte, hanesid praeti
Vist üle tuhande ära,
Terve trobikond püssisid
Pulma auks teeb kära.

Terve vald oli kokku aetud,
Kihelkond kokku kutsutud,
Külalisi igat seltsi Viru vanem kaasagagi palutud!
Tõnni, parajam peiu,
Kosind Mannikese endale,
Manni, nobedam neiu,
Läheb Tõnnile mehele
Pulmad, jah pulmad!
Viina viiskümmend vaati,
Pulma kraami kokku toodi
Nõnda palju, kui saadi.

Me olem kolmeksi sõsare
Kus me kolmi kokku saame
Kolmi kokku , nellä ütte
Kolmi kokku kukkumaie
Nellä ütte laulemaie
Varik oo meie vahele
kuusik oo meie kohale
kesanurme keskeelle
tõunurme tõisel poole
viljnurme viiel poole
kaaranurme katel poole
Veli, hella vellekene
Ihva kirves kirjuvarsi
Tapper tii tuliteräves
Raiu varik me vahelta
Raiu kuusik me kohalta
Pane kinni kirju härga
Lase ette laikuhärga
Tõmba ette tõine härga
Künna kesa keskeelta
Tõunurme tõiselt poolta
Viljanurme viielt poolta
Kaaranurme katelt poolta
Siis me kolmi kokku saame
Kolmi kokku , nellä ütte
Kolmi kokku kukkumaie
Nellä ütte laulumaie
Sis me laulam, mis me mõistam
Veeretem me mitu viisi
Kõõrutam me mitu kõrda
Kui me kolmi kokku saame
Kolmi kokku, nellä ütte
Kolmi kokku kukkumaie
Nellä ütte laulemaie

