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Uudised
Lühiuudised
Teetööd muudavad
oluliselt Tartu
liikluskorraldust
Septembri esimeses pooles tuleb sõidukijuhtidel arvestada liiklusmuudatustega Jaama-Puiestee, Kastani-Näituse ja Vanemuise-Akadeemia ristmikel. Nädalavahetusel jätkuvad teetööd
ka Ilmatsalu ja Riia tänaval.
Jätkub kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitus Puiestee tänaval.
6.–15. septembrini on liikluseks suletud Puiestee-Raatuse ristmik. Narvasuunalise transiitliikluse ümbersõidud
toimuvad marsruudil Jaama-Roosi-Puiestee. Linnaliini bussid nr 10 ja
21 sõidavad samuti marsruudil Jaama-Roosi-Puiestee ning bussid ei läbi
Puiestee ja Kasarmu peatusi. Ajutine
Puiestee peatus paikneb Jaama tänaval Pärna ristmikul ja Kasarmu peatused Puiestee tänaval teisel pool Roosi
ristmikku.
Seoses elektrikaabli paigaldusega
on 2.–10. septembrini tööpäeviti kell
8.30–17.30 liikluseks suletud Kastani
tänavasse sissesõit Kastani-Näituse ristmikult. Ümbersõidud toimuvad Veski
või Kooli tänava kaudu. Kaevetööde
piirkonnas on keelatud sõidukite parkimine.
TE

Linn soovib laste turvakodule rajada mänguplatsi

Rock tuuritab Poolas ja Lätis

Linnavalitsus kiitis heaks otsuse osaleda Tartu laste turvakodus (Tiigi 55) vaba aja veetmise võimaluste suurendamise projektis, millega rajatakse turvakodu hoovi spordiplats, mänguväljakud, puhkeala
ning kõik sinna juurde kuuluv.
Projekti kuulub spordiplatsi rajamine teismelistele (korv- ja muude pallimängude jaoks); keskmises
koolieas olevatele lastele mänguväljaku rajamine erinevate atraktsioonidega; koolieelikutele eraldi
turvalise mänguväljaku rajamine; käiguteede korrastamine, välisvalgustuse rajamine õuealale ning
puhkeala rajamine, mis võimaldab väliste ürituste korraldamist, sh väljas õppimise korraldamist.
Projekti kogumaksumus on 588 000 krooni, millest Tartu linna omaosalus on 88 200 krooni.
Projekt esitatakse rahastamiseks EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi
raames.
TE

TÜ/Rock korvpallimeeskond peab eeloleval nädalavahetusel
kolm kontrollkohtumist Poolas. Inowroclawi turniiri raames
kohtutakse reedel leedulaste Sakalaiga, laupäeval Grodno
93 meeskonnaga Valgevenest ning pühapäeval väljakuperemeeste Sportino Inowroclawiga. Nädal hiljem testitakse võimeid Liepajas, kus vastasteks kohalik Lauvas, Severstal Venemaalt ning Neve·zãis Leedust. Kodusaalis näeb Rocki esmakordselt 24.–25. septembril peetaval Balti Liiga Karikal, kus
poolfinaalis on tartlastel vastas vana tuttav BC Kalev/Cramo.
Teine finalist selgub paarist Lietuvos Rytas ja Ventspils.
TE

Škodad saavad kevadeks tuttuue kodu
“Uutest autodest on ju
Tartus kahel viimasel
aastal müüdud kõige
rohkem just Škodasid,”
selgitas AS Aasta Auto
tegevjuht Andrias Tammistu, miks raskel ajal
uut autokeskust asuti
rajama.
“Masu mõjul on inimesed
oma otsustes muutunud varasemast praktilisemaks. Autodest
eelistatakse kallimatele mudelitele soodsamat, aga vastupidavat ja pika garantiiga Škodat.
Turuliider on väärt praegusest
esinduslikumat müügisalongi,”
rääkis Tartu Ekspressile Andrias Tammistu.
Aadressil Sepa 24a rammitakse maasse juba hoone vaiasid, et maikuus saaks uksed
avada linna uusim autokeskus. Kahekorruselises hoones
on üldpinda 2600 ruutmeetrit,
millest 630 m2 võtab enda alla
müügisaal ja 800 m2 tosina tõstukikohaga töökoda. “Ehituse

Tuleva aasta mais avatakse Sepa tänaval uus Škoda keskus.

hind peaks jääma 20 miljoni ringi, koos sisustusega kulub keskusele kokku 25 miljonit krooni,” loetles Tammistu investeeringu suurust, mille tasuvusajaks on arvestatud kümme aastat. Lisades, et praegu on ehitamiseks päris soodne aeg.
Keskuse ehituse peatöövõtja leidmiseks kuulutati küll algselt välja konkurss, ent lõpuks
otsustati oma jõududega hak-

Maraton on lahe!
Soodusregistreerimine 27. augustini!
www.tartumaraton.ee

kama saada. “Meil on partnerfirmas AS T & E Invest suurte
kogemustega projektijuht, kes
otsib sobivad alltöövõtjad. See
pole küll kõige kiirem ega soodsam lahendus, ent lõppeb kindlasti sellise kvaliteediga resultaadiga, nagu soovime,” sõnas
Tammistu.
Peamine põhjus, miks uue
keskuse ehitamist alustati ajal,
mil uute autode müüginumbrid

Autopartner:

Rattapartner:

Rasmus Rekand

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Raekoja
platsi, Kompanii, Munga,
Vabaduse pst ja Magistri
tänavatega piirneva ala
detailplaneeringu, mille
eesmärgiks on ehitada
kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühishoone.

Järgmiseks korraldatakse
arhitektuurikonkurss

Meediapartner:

on buumiajaga võrreldes drastiliselt kahanenud, peitub endise koha kitsikuses. Tammistu sõnul on algselt tsiviilkaitsehooneks rajatud hoone end
ammendanud. “Peale Škodade müügi ja hoolduse oleme ka
ametlik Audide hoolduskeskus.
Selleks, et jätkata laitmatu kvaliteediga, peame arenema ning
vanas majas selleks enam ruumi
ei jätku.”

Muuseumi ja raamatukogu ühishoone
planeering ootab volikogu rohelist tuld

Volikogule edastatud detailplaneeringu ala suuruseks on
13 272 ruutmeetrit, kus suurim
lubatud ehitusalune pind on
kokku 3978 ruutmeetrit ning
tulevasel hoonel on maksimaalselt neli korrust.
Magistri tänavalt üle ulatuva hooneosa alla on esimese
korruse ulatuses planeeritud
jalakäijate läbipääs, mis tagab
Magistri tänava vabalt läbitavuse Gildi tänavalt kuni Raekoja
platsini. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele peab uue ehitise planeering tagama ajalooliste hoonete fassaadide hea
vaadeldavuse. Alale on planeeritud ka maa-alune 54-kohaline
avalikult kasutatav parkla.

Peasponsor:

Eskiis: AS Aasta Auto

“Uude majja tuleb mahukas,
läbi kahe korruse ulatuv ladu.
Töötajatele mugavad olmeruumid ning kööginurk. Teenindavale personalile leti taga
rohkem ruumi,” kirjeldas Tammistu uue maja eeliseid tööliste vaatevinklist. Vihjates, et
mitte vähem oluliseks ajendiks
uue keskuse ehitamisel on ka
soov töötingimusi kaasajastada.
Maja valmimisel kasvab Aasta
Auto senine 26-liikmeline kollektiiv juhtide sõnul vähemalt
viie töötaja võrra.
Ainsana linnas saab uuel Škoda keskusel olema ka oma automaatpesula. “Meie eesmärk on,
et kõik hoolduses käinud autod
väljuks majast puhastena. Käsipesuga – nii toimetame praegu
meie ja ka kõik teised linna autokeskused – ei jõua lihtsalt kõiki remondis käivaid autosid ära
pesta,” rääkis Tammistu maja
otsa planeeritud kiirpesulast, mis
jääb avatuks ka linnarahvale.

Abilinnapea Jüri Sasi sõnul
luuakse detailplaneeringu kehtestamisega võimalus hoone
rajamise järgmise etapiga edasi minemiseks ning rahaliste
vahendite täpsemaks planeerimiseks. “Kui planeering volikogus kehtestatakse, siis järgmiseks saame hakata korraldama
rahvusvahelist arhitektuurikonkurssi parima lahenduse leid-

Selline hakkab muuseumi ja raamatukogu ühishoone välja nägema
Vabaduse puiestee (üleval) ning Raekoja platsi poolt vaadatuna.
Eskiis: Tartu linnavalitsus

miseks,” lausus Sasi. “Muidugi
tuleb veel enne reaalselt ehitama hakkamist teha ka arheoloogilised väljakaevamised, sest
hoone asub osaliselt linnamüüri peal ja taga, kust võib väga
põnevaid asju leida.”
Arhitektuurivõistluse eeldatavaks maksumuseks on 1,25
miljonit krooni, milleks 400 000
krooni on eraldanud juba Eesti
Kultuurkapital ja 300 000 krooni Tartu linn. Ühishoone rajamist rahastab Tartu linn koos

kultuuriministeeriumiga.
Hetkel on kunstimuuseumi
käsutuses nn viltune maja (Raekoja plats 18) ning linnaraamatukogul endised elu- ja kontorihooned (Kompanii 3/5). Praeguse raamatukogu ja Vabaduse
puiestee vahelisele platsile on
kavas ehitada lisahoone. Integreerides kompleksi ka Kompanii 1c maja, moodustub suur
ühtse tervikuna funktsioneeriv
kultuurikeskus.
Tartu Ekspress
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Lilleseadekonkursi võidud jäid Tartumaale
Nädalavahetusel Tartu Näituste messikeskuses toimunud floristide konkursil saatis edu kodulinna
floriste. Võistlusel tingnimega “Tagahoov” tuli lilleseadjatel kujundada 5X5 meetri suurune ala.
Aega töötegemiseks anti kaheksa tundi.
Omanäolisema ja kõige pilkupüüdvama pinna kujundas Tartu Lilleklubi võistkond koosseisus
Kristina Karu, Kati-Liis Karu, Margit Kallus, Tiina Kukk ja Anu Punger. Nende võistlustöö “Uma
Pidu” märkisid ära nii professionaalidest koosnenud zãürii kui publiku ankeedid. Teiseks tuli Tartu
külje all asuva Jardini aianduskeskuse võistkond, kolmandaks jäi Mäksa vallas asuva Poka puukooli esindus.
Lõppenud lilleseadekonkursil osales floriste kõigist Eesti suurematest linnadest. Floristide võistlustöid uudistas nädalavahetusel Tartus toimunud lillemessil üle 5500 huvilise.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Eile pärastlõunal Tartu ülikooli aulas pidulikult avatud väärikate ülikool võttis naeratuse näole nii
mõnelgi ärksa mõttemaailmaga seenioril. Peaasjalikult õrnema soo esindajatest koosneval õpihimulisel kollektiivil on aga alma materi hoonetesse uuesti asja alles lõpetamisel, sest loenguid
peetakse hoopis haridusministeeriumi ruumides Munga tänav 18.
Foto: Helmut Pilt

Seda tüüpi raudbetoonist lauatenniselauad on populaarsed mitmel pool maailmas, sealhulgas Suurbritannias.
Foto: Internet

Tartu parkidesse tulevad
avalikud lauatenniselauad
Linnavalitsus vaeb plaani
rajada aktiivse ajaveetmise võimaluste edendamiseks avalikesse kohtadesse pingpongilauad,
esimesed neist võiksid
olla mänguvalmis juba
järgmisel kevadel.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Tartu linnapea Urmas Kruuse ütles, et kava linnaruumi
aktiivset meelelahutust juurde tuua on rael küpsenud juba
poolteist aastat, ent seni jäädi
projekti suure maksumuse tõttu
äraootavale seisukohale. Möödunud nädalal kohtus Kruuse
aga eesti ettevõtja Risto Kozeriga, kes käis välja plaani pingpongilauad kodumaal disainida
ja valmis ehitada.
“Tegemist on
sellise urbaanse lauatenniseprojektiga, mis
tähendab seda,
et linnaruumis
pannakse üles
piisavalt vandaalikindlad lauatenniselauad.
Nende näol võiks
olla tegemist
üpris atraktiivse
ajaveetmisvormiga ja nad võiksid olla sama loomulik osa linnaruumist nagu pargipingid,”
selgitas Kruuse. Tema sõnul on
laudu vaja selleks, et luua avalikele haljasaladele lisaväärtust ja
meelitada enam aktiivseid inimesi sellest osa saama.
Kruuse sõnul on ta teadlik
kriitikute väidetest, et lääne
kultuuriruumis on lauatenniselauad olnud mingil ajal populaarsed, ent jäänud siis sammal-

duma. Selle stsenaariumi kordumist Tartus ta aga ei usu.
“Täna oleme me selles faasis, kus me tahame diskuteerida mitte ainult lauatenniselaudade üle, vaid ka muude võimaluste üle, sest selliseid aktiivseid tegevusi on ju teisigi,” ütles
Kruuse. Ta tõi näitena avalikud
malelauad, millest esimesed on
kavas paigutada ka renoveeritava Küüni tänava äärde.

Eestist saab soodsamalt

Lauatenniselaudade ost saab
olema eelnimetatust aga märksa mastaapsem. “Eestis on olemas ettevõte, kes on võimeline
selliseid laudu tootma ja mitte kalli hinna eest. Eestis tootes
maksab üks laud 31 000 krooni,
lääne analoogid olid alates
60–70 000 kroonist,” nimetas
Kruuse.
Kuigi ostetavate mängulaudade hulk
ei ole veel teada, käib arutelu
nende tulevase
asupaiga üle.
“Esimeses etapis me vaatame ilmselt üle
kesklinna piirkonna koos Emajõega ja koolid. Nad võiksid kooli õuedes
kuskil olla – seal võiks potentsiaalne kasutajate hulk olla kõige suurem,” oli Kruuse arvamusel. Samuti võiksid need olla
osa olemasolevatest või rajatavatest mänguväljakutest.
Kuivõrd kava on olnud arutluse all juba pikemat aega, ei tule
lauatennisesõpradel esimest avalikku mänguvõimalust tõenäoli-

Esimeses etapis
soovitakse lauatenniselauad paigaldada kesklinna
piirkonda, Emajõe
äärde ning koolide
lähedusse.

selt kaua oodata. “Idee on ikkagi
see, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis järgmisel aastal võiks
tekkida esimesed lauad, see on
kindel,” ütles linnapea.

Samasugused lauad ka
Tallinnasse

Avalike pingpongilaudade
idee autor ja Kozer Experiment
Studio OÜ omanik Risto Kozer
ütles, et lauatenniselaudade
kujundamisega on tema meeskond tegelenud juba mõnda
aega. Muu hulgas on sama kava
sisse kirjutatud kultuuripealinn
Tallinn 2011 programmi, nüüd
tuli Kozer ideed pakkuma Tartu linnavalitsusele.
“Algne idee tekkis eelkõige
sellest, et sai tudeeritud aasta
aega Berliinis ja sealses linnaruumis on 50 kuni 70 lauatenniselauda kindlasti. Sealt saingi tugeva inspiratsioonitõuke,”
kirjeldas Kozer.
Tema sõnul saaksid Tartu
lauad olema Eestis disainitud
ning materjalina kasutatakse
ilmastiku- ja vandaalikindlat
raudbetooni. Samas on lauad
osaliselt värviga kaetud, et need
ei mõjuks linnaruumis liialt külma ja kalgina. “Seda teeme
koostöös graafikakunstnikega,
et lauad jääks väga sõbralikud
ja mitte silmakriipivad.”
Ühe laua hinnaks koos transpordi ja paigaldusega saab
hinnanguliselt 31 000 krooni.
Konkreetseid kokkuleppeid,
millal tootmist alustatakse, vestluses linnapeaga veel ei sündinud. “Oleneb kõik linnavalitsuse otsusest, algatusest ja eelkõige rahakotist, aga ma kujutan
ette, et potentsiaalne aeg võiks
olla 2011. a kevad, kui lauad
võiksid linnaruumi sattuda.”
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Filosoofi 3, Tartu.
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Kultuur

Loomemajanduskeskus jätkab nimeotsinguid

Vanemuise teatris sajab sooduspileteid

Tartu Loomemajanduskeskuse Kalevi tänava majade nimekonkursile tehti üle 100 nimepakkumise, kuid esialgu jäävad majad ilma nimeta ja konkurss jätkub.
“Kuigi meile saadetud variantide hulgas oli toredaid ja vaimukaid nimesid, jätkame siiski
otsinguid, sest neid päris õigeid nimesid me veel ei leidnud,” selgitas loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin. Nimesid võib jätkuvalt pakkuda kodulehel või saata meiliga aadressile
info@lmk.ee. Välja võib pakkuda ka ühe nime, mis iseloomustaks kogu kompleksi tervikuna.
Parimate nimede pakkujatele on auhinnafondis 3000 krooni. Nimed peaksid kandma
endas loomemajanduskeskusele juba praegu omast meeleolu – olema loovad ja vaimukad. Lisaks peaksid need olema lühikesed, suupärased ja koosnema maksimaalselt kahest
sõnast.
TE

Vanemuise teater korraldab 8.–11. septembrini soodusmüügi kõigile oma etendustele kuni 2011. aasta maikuu lõpuni. Piletisaju käigus tehakse sõltuvalt etendusest piletitele kuni 50-protsendilist allahindlust. “Vanemuise piletisajul kehtib
loogika, et mida pikemalt sa oma teatriskäiku ette planeerid, seda soodsam pilet
sulle on,” ütles Vanemuise reklaami- ja müügiosakonna juht Ave Svarts.
Vanemuise etenduste soodushinnad kehtivad nii Tartus Vanemuise teatrimajades kui ka väljaspool Tartut toimuvate külalisetenduste puhul. Piletisaju
soodustused ei laiene varem tehtud piletibroneeringutele.
Soodushinnaga pileteid saab osta Vanemuise teatri suure maja kassast,
samuti Piletilevi, Piletimaailma ja Ticketpro müügikohtadest üle Eesti.
TE

Magasiaidad
maarahvast abistamas
Ikaldusi on ikka olnud. Kas siis ülemäärastest sademetest või
sademete puudusest tingitud põuast – nii nagu käesoleval kuumal suvel Venemaal. On ikalduste all kannatanud meiegi maarahvas. Kaks ikaldusaastat kõrvuti tõid kaasa tühjad salved,
poolnäljase talve ja seemnevilja nappuse. Mõisnikel vilja ikka
oli, aga kuidas seda laenuks saada, sest viljahinnad olid üleval
ja mõisal tulusam müüa saak linnadesse kui laenata talupoegadele. Kui antigi, siis ikka seda kõige kehvemat, mis ei kõlvanud mõisaperele toiduks ega leidnud turul ostjat. Sügisel nõuti
talult tagasi ikka häid teri ja neidki koos ettenähtud võlaprotsendiga.
Pealegi valis mõis, kellele hädalistest üldse laenata. Ikka suuremale ja jõukamale, kel jõudu viljavõlg kustutada. Asi läks
lõpuks nii kurjaks, et 18. aastasaja teisel poolel käskisid võimud
mõisatel hoida hädaajal laenamiseks nn varuvilja. Parematel
saagiaastatel tuli taludel see vili mõisa kokku vedada ja hoiule
anda. 1799. a andis Paul I välja ukaasi, millega seati riigi käsul
sisse magasiniaidad – rahvasuus magasiaitadeks nimetatud.
Talupoegadel tuli ehitada mahukas valla viljahoidla – magasiait. Ja valida sellele kolm eestseisjat, kelle käes olid magasiaida võtmed ning võim otsustada viljalaenu andmine või sellest
keeldumine. Tavaliselt püstitati magasiaidad mõisa majandushoonete lähedusse ja mõisale pandi kohustus kontrollida vilja
salvestamist, hoidmist ja väljaandmist.
Rapla kandis olnud magasiaidad suured kivist rajatised.
Tugev uks ees, seestpoolt veel plekiga üle löödud. All nurgas
kassiauk, et hiired salvedes võimu ei võtaks. Uksel kolm lukku ja kolm vägevat võtit – igaüks eri eestseisja käes. Mõisniku
poolt oli ehitusplats ja tükike kõnnumaad. Selle raadasid talupojad põlluks, millelt saadud saak pandi sügisel hoiule.
Pikemaajalise hoidmisega kaasnesid omad mured, sest terad
kippusid riknema. Headel aastatel laenusoovijaid ei olnud ja
siis pakuti lausa sunniviisiliselt, et aga terad seisma ei jääks ja
kopitama ei läheks. Väljalaenatud vilja sort ja kogus tuli märkida täpselt üles. Selleks kasutati kahe poolega mõõdupulka,
otsas talu tähisena õuemärk. Selle all üle mõlema poole ulatuvad täkked. Need näitasid laenuks saadud vilja kogust. Toodi
sügisel uuest lõikusest terad tagasi – aga ikka koos ettenähtud
lisaga – lõigati pulgal olevad täkked tasaseks.
Koos koolihariduse levikuga mindi üle aidaraamatute pidamisele. See nõudis juba suuremat rehkendamise oskust. 19.
sajandi teisest poolest hakati kasutama uut moodust. Aita toodud vili müüdi turul ja hädalistele anti laenu mitte enam natuuras, vaid rahas. Mine ja osta ise. Vaata ja otsi, kust kasulikumalt
saad. Raha oli ju hoopis hõlpsam hoida kui teravilja. Pealegi
võis rublasid panna panka või hoiukassasse intresse kandma.
Seal, kus kehvad maad ja vaesed külad, kulusid magasiaidad
marjaks ära. Levinud oli ütlemine: magasist tood ja magasisse viid. Kevadel tõid sealt seemnevilja, sügisel viisid uudsevilja
tagasi. Mõnigi kehvem talunik lasknud kaasatoodud kotid üle
kaaluda ja tõstnud siis jälle vankriköksile, et perel oleks leivapala suhu panna. Pikk ja pime sügis ning näljane talv tuli ju kuidagi üle elada.
Oma poolteistsada aastat kasutati Eestis magasiaitu. Katariina II ajal neid hakkas tulema ja Nikolai II ajal ära kaduma.
Turumajandus ja rahakäive ajasid asja ära. Aitasid suurest
hädast üle saada.

Kärt Johanson ja Leino Rei rändavad koos isetehtud nukuga lapsepõlve lustakatel radadel.

Foto: Rasmus Rekand

Teatri Kodu alustab
hooaega Sipsikuga
“Mis sest, et ma pole
väga ilus nukk. See-eest
olen ma elus,” kõlab elutark lause lapsepõlvest
tuttava Sipsiku suust.
Teatri Kodu ise on ühtviisi nii elus kui ilus.

Tartu vanalinnas, Lutsu
tänav 2, kaunilt renoveeritud
18. sajandi puuhoones asuv
Teatri Kodu on kogu maailmas
ainulaadne muuseumist inspireeritud teater. Teatri Kodu
kuulub Tartu mänguasjamuuseumi juurde ning ammutab
inspiratsiooni meie kõigi lapsepõlvest, mängudest ja mälestustest, unistustest ja fantaasiast.
Alates 9. septembrist etendub
Teatri Kodus Leino Rei lavastatud “Sipsik”. “Eno Raua Sipsik on Teatri Kodu avalavastu-

se valikuna kujundlik ja sümboolne, ühendades omavahel muuseumi- ja teatri-, lapse- ning täiskasvanu maailma.
Sündmustik viib meid aega, mil
Anu ja Mart on juba täiskasvanud inimesed ning arusaadavalt nukkude ja mänguasjadega
iga päev ei mängi. Kuid neil on
hea komme tulla aeg-ajalt tagasi lapsepõlvekoju, võtta välja
lapsepõlve mänguasjad ja koos
nendega rännata tagasi aega,
kus neid ümbritses siiras mängulust ja fantaasia vahetu ning
piiritu maailm,” rääkis programmijuht Sigrid Jaasi.
“Sipsik” on lavastus kogu
perele kõige paremas mõttes,
andes kaudselt ka vihje, kui oluline on ise valmistada nukke ja
mänguasju ning kui tähtis on
säilitada enda ja lapse mänguas-

ju. Pea tund aega kestvas etenduses mängivad Kärt Johanson
ja Leino Rei.

Mustkunstist multikateni

Teatri Kodu maaliline teatrisaal pakub sel sügisel esinemisvõimalust festivali DRAAMA 2010 lasteetendustele
ning poola ja eesti rahvamuusikutele. Septembris esietendub Uus Vana Teatri muinasjutuetendus “Kloun Kohupiimu
sügisjutud,” mis on mõeldud
4–8aastastele lastele ja nende
vanematele. Kloun Kohupiimu (Vahur-Paul Põldma) räägib lugusid, mis tulevad tema
juurde Aasiast ja Araabia poolsaarelt ja mõni isegi Aafrikast.
Kõige pisemaid tuleb oktoobris Teatri Kodusse rõõmustama

Eesti Nukuteater.
Teatri Kodu programmis on
avahooajal peale omalavastuste
veel mustkunstietendusi, kontserte, multifilme ja muinaslugusid. Lastestuudio kutsub lapsi teatriteemalistesse õpitubadesse ja muuseumitundidesse,
pannkoogihommikutele ja muinasjutupäevadele.
Teatrimaja teisel korrusel
asub lastestuudio, kuhu oodatakse eri vanuses laste gruppe
osalema teatriteemalistes programmides. Kaunilt võlvitud
keldriruumidest leiavad külastajad teatrinukkude muuseumi ning hämarast keldrisopist
arheoloogilistel väljakaevamistel avastatud keskaegse elamu.
Samuti on Teatri Kodus väike
suveniiripood ja mängunurk.
Rasmus Rekand

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Loomemajanduskeskus tähistab noore kunsti oksjoniga esimest sünnipäeva

Uudised

Eile avati Tartu Loomemajanduskeskuses noore kunsti oksjoni “Vali vitamiin” näitus.
Kuu aja pärast, 8. oktoobril toimub aga Dorpati konverentsikeskuses samade tööde oksjon. Näituse ja oksjoniga tähistab Tartu Loomemajanduskeskus oma esimest
sünnipäeva.
Näitusele toovad oma värsked tööd kümme noort kunstnikku: Kairi Kliimand,
Miss Katrin, Frindo Kveiks, Liis Koger, Mariliin Kindsiko, Martiini, Barthol Lo Mejor,
Helmi Langsepp, Andre Saviauk, Aleksander Sprohgis ning Lauri Kulpsoo. Näituse
kuraator on Kiwa.
“Näituse pealkiri sündis ajurünnakus, kus me koos kuraator Kiwaga otsisime
sõnumit, mis peegeldaks meie ootuseid näitusele,” räägib loomemajanduskeskuse

arendusjuht Külli Hansen. “Pealkiri on mitmetähenduslik, kuid eelkõige kutsub see
üles leidma vitamiine ehk uut energiat maalimisest, värvidest ja igasugusest muust
loomingulisest tegevusest. Ärge muretsege vihmaste ilmade, pikkade tööpäevade
või igapäevaste olmeprobleemide pärast, valige rõõm loomingust, eneseväljendusest ja värvidest! Valige positiivne hoiak ja noor hing!” sõnas Külli Hansen.
Seekordne oksjon toimub juba kolmandat korda ning selle eesmärk on Tartu
kunstituru elavdamine, noorte kunstnike tutvustamine ja loojatele professionaalse
abi pakkumine oma teoste müümisel.
Kahel eelmisel oksjonil müüdud tööde hinnad algasid 100 kroonist ning tõusid
kuni 5000 kroonini. Kokku on oksjonitel müüdud 16 teost.
TE

Uude virsikukarva kunstikoolimajja
paistab Karlova esimene hommikupäike
Tartu kunstikooli vastrenoveeritud koolimaja Eha
tänaval püüab oma värvi ja sihvakusega nii looduslikku valgust kui inimpilke. Siseruumides sagivatel
kunstnikuõpilastel pole mahti õieti kummastki välja
teha, sest veel on puudu mõni pintslitõmme või kostüüminööp, enne kui uue koolimaja eeloleval nädalalõpul vääriliselt avada võiks.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Teisipäeva pärastlõunal saalime koos kunstikooli direktori Kadi Kreisiga mööda uue
kuue saanud koolimaja ülemisi korruseid. “On valdav mõte,
et mis neil kunstnikel vaja on
– paari molbertit ja ilusat ruumi,” selgitab Kreis, “aga tegelikult on tänapäeval kunstnikutöö üsna spetsiifiline ja nõuab
väga erinevaid asju – giljotiine, arvutit, lõikurit, valguslauda, redelit...” Kõike seda atribuutikat vaadates saab selgeks, miks endise masinatehase rekonstrueerimine kunstikooliks vältimatu oli.
Kunstitöökojad

Eesti vanima põhiharidust
andva kunstikooli uus hoone
peidab endas rohkem ateljeesid
ja töökodasid, kui traditsioonilisi klassiruume. “Ruumi ülearu
palju ei ole, aga sisekujunduses
on sellega arvestatud – meil on
selline mööbel, mida on lihtne
ühest kohast teise viia ja kiirelt
klassi otstarvet muuta,” kirjeldab Kreis.
Nii on kooli varudes näiteks
kapitäis sülearvuteid ja lauad,
mis ühtviisi seadistatavad nii joonistuspaberi kui ka matemaatikavihiku toetamiseks. Suurem
rõhk on siiski erialaainetel. Näiteks sai kool sellest aastast kaks
kujundusgraafikaklassi, millest ühes on töövahenditeks
Apple´id ja teises PC-d. Dekoraatorite meeleheaks valmis

reguleeritava valgusega kujundusboks, kus saab kätt harjutada vitriinide kujundamisel või
näituste ülespanekul. Samuti on
koolil oma tõmbekapp, kus lenduvate maalivahenditega töötades ei satu ohtlikud ained enam
õpilaste hingamisteedesse. Omaette pimenurgas saab aga tegeleda animatsiooniga.
Üks ainulaadsematest masinatest on koolile soetatud
3D-printer. Pool miljonit krooni maksnud seadeldis mõistab arvutis kujundatud vormi
ruumiliseks esemeks printida.
Kunstikooli nägemuses võib
sellisest võimalusest kasu tekkida ka teistele linnas tegutsevatele firmadele alates arhitektidest kuni hambaarstideni.
60 aastat väärtuslikku
maalivara

Maja erilisimaks osaks peab
Kreis klaasakendega torni, kust
avaneb vaade Karlova kohale.
“Sellel tornil on nii palju tahke.
Ta on mõttetu pind – see ei ole
koht, kus toimub õppetöö – aga
see on kindlasti üks kõige nõutum koht.” Torn sai populaarseks
juba kevadel, kui mitmed õpilased kaitsesid seal diplomitööd, et
saada oma tööle lisanüanss.
Ärklikorruse hoolikalt valvatud toas asub aga kooli maalivara – fond õpilastöödest, mis
60 aasta jooksul valminud.
“Suur osa neist on väga väärtuslikud,” ütleb Kreis. Rääki-

Kunstikooli torn kõrgub Karlova kohal. “Sellel tornil on nii palju tahke. Ühest küljest on ta mõttetu
pind – see ei ole koht, kus toimub õppetöö – aga see on kindlasti üks kõige nõutum koht. Asi, millel
on mõte juba iseenesest,” kirjeldas avara vaatevälja väärtust kunstikooli direktor Kadi Kreis. “Siin on
võimalik vaadelda, näha silmapiiri, aastaaegade muutumist.”
Foto: Oliver Kund

mata sellest, et mitmed tööd on
tänaste tuntud kunstnike noorpõlvelooming, on ka nende
kunstiline tase kõrge. “Toona
õpiti maalimist ja joonistamist
viis aastat ja kuna teisi kunstiaineid oli vähe, mindi väga süvitsi,” teab Kreis edu saladust.
Nüüd on kunstikoolil küpsemas kava teha osa neist ka digitaalselt kättesaadavaks ja panna kokku näitus.
Uus koolimaja uste avatuna
hoidmisega kitsi ei ole. “Meie
maja on õpilastele kella 22ni
lahti, et edendada sotsiaalset
lävimist ja õpilaste sidet kooliga,” ütleb Kreis. Tartu kunstikool on üleriigiline kool, aga
umbes 40 protsenti õpilasi on
pärit Tartust või Tartumaalt.
Uus maja annab võimaluse õpi-

Kunstikooli uus õppehoone, Eha 41
Tähe, Eha ja Tolstoi tänava
hooned anti Tartu kunstikoolile 1995. aastal. Tollasest kunstikoolist arenes aga peagi välja
Tartu kõrgem kunstikool ning
põhiharidust andva Tartu kunstikooli jätkamine sattus kahtluse alla. 2002. aastal selgus, et
kunstikool jääb siiski alles.
Eha tänava hoone projekti
esialgne maksumus oli 26 miljonit krooni, ent renoveerimistööd kujunesid oluliselt odalasi ka juurde võtta. “Uute erialadega oleme viimastel aastatel tegelenud palju. Sel aastal
avame kaks riiklikul õppekaval

vamaks – 11,5 miljonit. Sellele
lisandus sisustuse maksumus
1,5 miljonit ning infotehnoloogia lahenduste hind 1,8 miljonit krooni. Hoonest 47 protsenti kuulub Tartu kunstikoolile ning 53 protsenti kõrgemale kunstikoolile. Tartu kunstikool asub majas tervikuna, aga
Tartu kõrgemast kunstikoolist
on seal kaks osakonda – skulptuuriosakond ning meedia ja
reklaamikunsti osakond.
põhinevat eriala, aga ootamas
on veel neli – 3D modelleerija,
multimeediagraafik, illustreerija ja infograafik.”
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle kupongiga kaubad ja teenused 5% soodsamad!
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Autode orienteerumise võistlus on alguse saanud Viljandist ja hõlmab mitmeid lõbusaid ja meelelahutuslikke ülesandeid, mida tuleb kontrollpunktides täita.
Foto: vao.edicypages.com

Tartus peetakse autode
orienteerumisvõistlus
(Rakvere Teater)

(Tallinna Linnateater)

Suur piletisadu
Vanemuises
8.–11. septembrini!

Järgmisel neljapäeval,
16. septembril korraldatakse I Tartu Autode
Orienteerumine, mis
toimub linna piires ning
ühendab meelelahutusliku poole ja seiklusspordi.
Orienteerumisvõistlus algab
kell 18.30 Tartu lauluväljaku
alumisest parklast ja sama koht
on ka finišipaigaks. Igal autol
saab olema oma stardi- ja lõppaeg ning võistkonnal on aega
täpselt 4 tundi, et kontrollpunkte läbida. Osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Boonuspunkte annab riietusstiili
järgimine, milleks seekord on
‘’Väikesed kuradikesed ja süütud inglid’’. Osaleda saavad
2–5-liikmelised võistkonnad,
osavõtumaks on eelregistreerides 150 krooni ja kohapeal 200
krooni võistkonna kohta.
Võistlus on osutunud
populaarseks

Tartu Autode Orienteerumise korraldaja Kaisa Pilk ütles,

et autode orienteerumise traditsioon pärineb Viljandist ning
sai alguse jaanuaris 2009. Toona osales 15 ekipaaži, ent iga
järgneva üritusega on osalejate
arv kasvanud. “Juba viiendaks
ürituseks tuli Viljandis kokku
üle 40 ekipaaži, mis väikse linna kohta on väga tubli tulemus.
Meelelahutuslik ja teistest erinev üritus kogus kiiresti kiitust,
tähelepanu ja seda ka teistes
linnades,” ütles Pilk.
1. aprillil 2010 peeti I Tallinna
Autode Orienteerumine, kust
võttis osa enam kui 300 osalejat
(80 ekipaaži, igas autos 2–5 inimest). “Osalejad on kirjeldanud
tagasisides positiivsena ohutut
liiklemist ja seda, et võistluse
käigus ei arvestatud aega, vaid
ainult punkte, mida sai teenida
ülesannete täitmise eest. Lisaks
ka kontrollpunktides olevaid
ülesandeid,” kirjeldas Pilk.
“Meie osalejate hulgas on viibinud igas vanuses inimesi, mis
näitab, et üritusest võtavad osa
ka perekonnad, pensionärid ja
muidugi ka noored ise. Noorim

osaleja on siiani olnud 1-kuune
pisipoiss ja vanim 84-aastane
vanavanaisa.”
Kostüümid annavad
boonuspunkte

Iga üritusega kaasneb ka kostüümide võistlus, see tähendab
seda, et igal autoorienteerumisel on oma stiil. Need võistkonnad, kes selleks õhtuks auto ära
kaunistavad või kostüümi selga
tõmbavad, saavad boonuspunkte teenida.
Oma võistkonna on eelmistel üritustel pannud välja ka
ERR, Viljandi Olerex, Sky Plus
ja paljud teised sponsorid. Tartu võistlusele on oodata veelgi põnevust, nimelt hea ilma ja
tuju korral võib näha osalemas
ka Markko Märtini Ford Focus
WRC-ga identset masinat, millega ta võidutses suvel MadCroc Rally Estonial. Lähem
info ja registreerimine aadressil http://www.tartuao.edicypages.com/.
Tartu Ekspress
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Uuele kliendile tutvumisnädal LS
Ei mingit aastamaksu ega liitumistasu!

Tule soodsalt sportima!
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Soolakamber aitab ennetada
sügisesi tervisehädasid
Lisaks rõske ja jaheda
sügise köhade-nohude
leevendamisele toob
soolakamber leevendust
ka juuksekõõma, unetuse ja nahaprobleemide
korral.

Parapsühholoogide ja Tervendajate Liidu President,
2008.a. kuldmedal rahvameditsiini arendamise eest,
parapsühholoogiadoktor

INFO JA REGISTREERIMINE:
E-P kell 9-21, tel. 508 8237,
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321

Albert Stepanjan

Vastuvõtt Tartus
17. septembril
Aleksandri hotellis,
Aleksandri 42,
tuba 202

INDIVIDUAALVASTUVÕTUD
JA KONSULTATSIOONID
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* selja-, kaela- ja peavalu
* stress, depression, unetus
* biokorrektsioon (needuse mahavõtmine)
* muud probleemid

www.stepanjan.com

PLASTAKNAD ja METALLUKSED

TIINA REKAND
toimetus@tartuekspress.ee

Imikutest vanuriteni

Soolakambri külastajaid on
igas vanuses, päris imikutest
kuni 85. eluaastani välja. “Imikutega olen soovitanud 15
minutit olla, kuid üldjuhul on
nad ikka olnud pool tundi, sest
on näha, et imik on rahulik ning
toime hea,” ütleb Paju.
Samas hoones asuva Starest
hotelli ja restorani müügijuht
Ago Jõgela kinnitab samuti, et
lastele on soolakambril eriline
mõju. “Mul on laps nelja-aas-

ARUTECH PARIMAD AKNAD − see on 10-aastane
töökogemus Eesti turul ning hea kvaliteedi ja hinna suhe!

%

Milleks riskida? Valige võlgadeta − usaldusväärne firma ARUTECH!

6<5?

Soolakambri valgel pinnasel lustivatel lastel läheb mängutuhinas sageli meelestki, et samal ajal teeb
õhus leiduv sool nende hingamisteedes haiguste ennetustööd.
Foto: Tiina Rekand

tane ja iga kord kui siit mööda läheme, siis hakkab hirmus
lunimine, et läheme ikka soolakambrisse,” jutustab Jõgela.
Lisaks hingamisteede haigustele ja nahaprobleemidele
saavad Paju sõnul soolakambrist hästi abi just unetud. “Nad
lausa jäävad kambris magama.
Kord oli meil aastaid unetuse
käes vaevelnud tütarlaps ning
ta käis seanssidel ja midagi ei
mõjunud, kuid just 15. korral
jäi nii sügavalt magama, et talle vastu tulnud noormees läks
teda kambrisse üles ajama,”
jutustab Paju.
Nagu varieeruvad tervisehädad, millega soolaravile pöördutakse, nii ka seansside arv.
“Mõni käib kümme korda
ja ei saa midagi aru, kuid kaks
nädalat hiljem alles on tunda,
et midagi mõjus,” ütleb Paju.
Ka võib alguses näiteks nohu
või köha üldse võimenduda,
kuid sellest ei tasu Paju kinni-

tusel ehmuda. “See näitabki, et
organism võtab väga hästi vastu ja tuleb just edasi käia lõpuni.
Peale kümnendat korda tunneb
juba inimene ise, kas on vaja
edasi käia või piisab.”
Lapsed lustivad soolas

15–20 minutit enne ja peale raviseanssi ei ole soovitav juua
ega süüa. Enne sellepärast, et hingamisteed oleks vabad ning sissehingatav sool saaks kehas kergemini toimida, peale seanssi aga
on vaja soolale anda aega veel toimimiseks. “Hiljem aga võib (ja
tulebki) juua nii palju, kui kulub,
et kõik jääkained saaks kehast välja,” soovitab Paju.
6-aastase Kristo ja 11-aastase
Karoliina vanaema Helgi Saarna leiab, et soolaravist on kasu
olnud küll. Kaheksandal seansil olles leiab ta, et selg ei külmeta enam nii palju, väikese
Kristo kevadest saadik kestnud

nohu tuleb tagasi ainult öösiti.
“Nina on rohkem lahti olnud,”
lisab Karoliina, kel probleeme
adenoididega. Samuti meeldib
väikesele Kristole soojas ruumis
koos teiste lastega soolast hunnikut ehitada ning vanaemale soolast kohvi ja teed segada.
30-minutiline seanss saab märkamatult läbi ning lapsed pole
sugugi rahul, et peavad soolakambrist lahkuma.

Pakkumine kehtib kuni 30.09.2010

Soolakambrisse sattudes on
tunne kui koopas – valged krobelised soolaseinad, hämar valgus, põrandal lustivad lapsed
soola sees mängida nagu suures
liivakastis. Et ka õhus soola on,
sellest annab aimu ehk ainult
natuke soolasem maitse suus
ning õrn pakitsus ninas.
“Soolaravi on isegi parem kui
gripivaktsiin, kui kümme või
viisteist korda seansil käia, siis
see tugevdab organismi ning
just nüüd algavat nohu ja köha
ei võta enam keha nii kergesti
vastu,” kinnitab Tartu Mõisavahe tänava soolakambri juhataja
Reet Paju. Ka võib ravile pöörduda köha ja nohuga, ei tasu
minna aga palavikuga. “Parem
on muidugi enne ravi oma perearstiga konsulteerida, sest kõiki
probleeme ju mina siin ei tea,”
soovitab Paju.
“Tegelikult need, kes teavad
soolakambrist, käisid juba oma
seansid ära, et ennetada kooli ja
lasteaeda minevate laste terviseprobleeme. Kuid ega nüüdki hilja ole, sest sügisel just ka kroonilised haigused võimenduvad.”

Esimest korda Eestis!
PVC 6-kambrilised aknad
odavamad
5-kambrilistest akendest.

AKNAD KUNI -60%

Paigaldus kuni -60% (kehtib akende tellimisel koos viimistlusega)
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FORD, CITROËN,
PEUGEOT, RENAULT
ORIGINAAL- JA B-VARUOSAD

Soolaravi Tartus
Soolaravi pakuvad Tartus:
• Evita ilusalong, Vallikraavi 6
• Rehe hotelli tervisekeskus, Võru 235
• Dorpat Spa, Soola 6
• Tartu hooldekodu, Liiva 32
• Soolakamber, Mõisavahe 21, B korpus

ÜLLATUSHINNAD

Melasi Autohooldus OÜ
Tähe 127F, Tartu Tel 730 3117
tartu@carsmart.eu, www.carsmart.eu

KODUKINDLUSTUS, ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS

SINU KINDLUSTUSTOHTER t3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLTtXXXMLNFF
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Osa tooteid tellimisel. Pakkumised kehtivad selle nädala lõpuni või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreeriva tähendusega.

MASKU ON 1983. AASTAL ASUTATUD SOOME JUHTIV MÖÖBLIMÜÜGIKETT, MILLEL ON 50 KAUPLUST SOOMES NING LISAKS POED
TALLINNAS, TARTUS, STOCKHOLMIS JA NORRKÖPINGIS. MEIEGA ON LIHTNE KAUBELDA JA IGAÜKS LEIAB ENDALE SOBIVA MÖÖBLI!

MASKU VESSE:
Peterburi tee 62a, Tallinn
E-R 10-20/ L 10-18/ P 10-16
Tel 633 8929

TARTU MÖÖBLIMAJA:
Sõbra 56, Tartu
E-R 10-19/ L 10-18/ P 10-16
Tel 776 3067/ 776 3091

www.masku.ee
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Kirev maailm
Õnne hind on 925 000
krooni aastas
Tööandjad kordavad kui mantrat: “Töötasu pole motivatsiooniallikas.” Princentoni (USA) ülikooli teadurid võtsid asja
uurida, et kas õnn ikka suureneb koos
palgaga? Vastus on lihtne: jah, aga teatud piirini. USA kodanikke küsitlenud
teadurid said statistikat tehes vastuse, et
õnne piir kui selline on 75 000 dollarit
(925 000 krooni) aastas. Alla selle piiri
tunnevad inimesed end kurvana ning
stressis, enam teenivate puhul igapäevane meeleolu paremaks ei muutunud.
Uuring andis ka vastuse, et lahutus,
haigus ning teised valusad kogemused
mõjuvad vaesemale elanikkonnale märgatavalt tugevamalt kui majanduslikult
kindlustatud kodanikele. No kas sellist
asja oli vaja uurida?!
TE

Fidel Castro on
internetiuudiste sõltlane
LA Times teab rääkida, et 84-aastane endine Kuuba
isevalitseja Fidel
Castro (pildil) talub
vapralt 200–300
uudist päevas.
Loeb ja analüüsib.
Hiljutises intervjuus nimetas ta internetisuhtlust “kõige võimsamaks relvaks, mis eales on eksisteerinud” ning
muuseas lisas, et internet on teinud
lõpu saladustele. Nõutuks teeb fakt, et
internet on Kuubas vähe levinud ning
seadused teevad opositsiooniliste vaadetega info omandamise raskeks. TE

Maarjalaadal kaubeldakse
värskete sügisandidega
Sel laupäeval Tartu kesklinnas toimuval Maarjalaadal kaubeldakse sügisandide ja muu talukaubaga, osta saab istikuid
ja käsitööd.
Juba tosin aastat septembri teisel laupäeval peetav Maarjalaat on kauplejate seas populaarne. “Tung on suur. Kõikvõimaliku kauba pakkujaid oleks
väga palju, kuid laadale ootame
siiski eelkõige sügislaada temaatikaga sobiva kauba pakkujaid.
Nagu viimastel aastatel tavaks,
tuleb tänavugi kauplejaid 300
ringis. Ega rohkem ei suudaks
me ära mahutadagi,” rääkis linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kaubanduse peaspetsialist
Meeri Tensing. Kindlasti põhjustab kauplejate suurt tungi seegi,
et Tartu linnavalitsuse korraldatud kevad- ja sügislaatadel kauplemise eest tasu ei nõuta.
Meetänav

Tartu Raekoja platsil ja Küüni tänaval peetavalt sügislaadalt
saab osta värsket kodumaist aedja puuvilja, istikuid, mett ja muud
talukaupa. “Meemüüjaid on meil

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK.
APPI! KOMBEKAID JA VANKREID ON LIIGA PALJU!

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18, L 10-15, tel 506 7595, info@illikuku.ee

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood

Lahke sügis lubab oletada, et tänavusel Maarjalaadal pakutakse
rikkalikku seenevalikut.
Foto: reolasegaryhm.pri.ee

tänavu nii palju, et saame ühest
Küüni tänava lõigust teha meetänava,” ütles Tensing. Ta lisas, et
kesisele puuvilja saagiaastale vaatamata saab Maarjalaadalt osta
ka õunu-ploome ja teisi puuvilju.
Laadakorraldajate põhimure
on tänavu seotud käimasoleva
Küüni tänava remondiga, mis

muudab laadaliste elu mõnevõrra ebamugavamaks. Kauplejatel ja külastajatel palutakse
olla tähelepanelikud ning arvestada võimalike takistustega.
Maarjalaata peetakse Tartu
Raekoja platsil ja Küüni tänaval
eeloleval laupäeval kell 10–17.

SUURIMA TIRAAŽIGA
AJALEHT TARTUS
20 000

www.tartuekspress.ee

Tartu Ekspress

LAENUD: TARBIMISLAEN, KULLALAEN, ENERGIALAEN, KOOLILAEN
HOIUSED: KULLAHOIUS, TÄHTAJALINE HOIUS
3BFLPKBQMBUT 5BSUVt5FMt'BLT tXXXSBIBZIJTUVFF
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Tartu rattamaratoni ühistreening kutsub rada testima juba sel pühapäeval

Vaba aeg

Klubi Tartu Maraton korraldab SEB 13. Tartu rattamaratoni rajaga tutvumiseks ühistreeningu, mis saab alguse 12. septembri hommikul kell 11 Tehvandi
spordikeskuse staadionilt. Stardipauk antakse samas kohas, kus põhisõitude
ajal ning spordisõbrad saavad valida läbimiseks tähistatud 89 km või 40 km
raja. Ühistreeningul osalemine on tasuta ning eelregistreerimine ei ole vajalik.
SEB 13. Tartu rattamaratoni projektijuht Kunnar Karu sõnas, et ühistreeningul osalejad saavad testida, milline täpsemalt on sellel aastal 89 km võistlusrada ning mis ootab ees rahvasportlastele mõeldud 40 km distantsil. “Eelmisel aastal tulid sõitma nii mõnedki ratturid, kes veel ei olnud kindlad oma
võimetes soovitud distants läbida ning kes said pingevabas õhkkonnas seda

TARTU SPORDISELTS KALEV

Kino
Cinamon 10. IX

ELE 1995-2004.a
OOTAME TREENINGUT
DRUKUID
SÜNDINUD POISSE JA TÜ

mmikustes ja
Treeningud toimuvad ho
tn 8 spordihoones.
õhtustes rühmades, Turu

Õppemaks 200.-/kuus

Info tel 744 2124; mob 509 4766
www.tartukalev.ee

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.30, 14.45, 17.05, 19.45,
22.15 Titetegu
kell 15.15, 17.15, 19.15, 21.15,
23.15 Resident Evil: Teispoolsus
kell 20.45 Neli lõvi
kell 12.15, 15 Karate kutt

proovida. Kõik neist said ka valitud distantsiga ilusti hakkama,” rääkis Karu.
Eelmisel aastal osales ühistreeningul rekordiliselt üle 300 ratturi.
Rajal ootab spordisõpru joogipunkt Palul, kus pakutakse soovijatele spordijooki ning finišis pakutakse kõikidele sooja teed. Soovijad saavad finišis
degusteerida ka Reinu Pizza tuliuut pitsat. Finiš asub traditsiooniliselt Tartumaa Tervisespordikeskuses Elvas ja see suletakse kell 16. Kõik soovijad
saavad peale finišeerumist sõita tagasi stardipaika tasuta bussidega, mis väljuvad kell 14, 15 ja 16. Oma auto saab jätta Otepääl stardijoone juures asuvasse parklasse ning Elvas Elva-Hellenurme teeäärsetesse parklatesse.
SEB 13. Tartu rattamaraton peetakse 19. septembril.
TE

kell 18, 20.15, 22.30 Machete
kell 23 Hirmu tiivad
kell 19.30 Coco Chanel & Igor
Stravinski
kell 17.45 Vampiirid imevad
kell 12, 14.05 Kassid ja koerad:
Kiisu kättemaks
kell 16.15, 18.30 Suured
kell 15.45 Palgasõdurid
kell 13 Kirjad Juliale
kell 22 Algus
kell 13.30 Lelulugu 3

Reet!

See maailm, mis elab Sinus,
mis Sinuga ühes loodi,
on sama vana kui Sina
ja veidi Su enda moodi!
Palju õnne! Malle, Raido, Jaan

Cinamon 11. IX - 16. IX

O. Lutsu majamuuseum

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12.15, 16.45, 19, 21.30 (v. a
15. IX, 16. IX) Titetegu
kell 13.30, 15.45, 17.45, 19.45, 22
Resident Evil: Teispoolsus
kell 20.15 Neli lõvi
kell 12.30, 15.15 Karate kutt
kell 17.15, 19.30, 21.45 Machete
kell 18.30 Coco Chanel & Igor Stravinski
kell 16.15 Vampiirid imevad
kell 12, 14.05 Kassid ja koerad: Kiisu kättemaks
kell 18 Suured
kell 15, 22.15 Palgasõdurid
kell 14.30 Kirjad Juliale
kell 21 Algus
kell 12.45 Lelulugu 3
kell 21.30 Kaugsuhe
kell 21.30 (ainult 16. IX) Varuvõmmid

kuni 11. IX näitus legendaarsest
koorijuhist Juhan Simmist

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 9. X Ergo Vassiljevi fotonäitus
Hetked looduses

CV saata e-postiga mariliis.miil@enics.com
või tuua Valga mnt 7a, Elva, 61504 Tartumaa.
CV-d ootame esimesel võimalusel
või hiljemalt 20.09.2010.

Muu
Tartu linnaraamatukogu

Ecovill
OÜ

Peamised tööülesanded:
• Remont- ja hooldustööde tegemine, et tagada
masinate ja seadmete efektiivne toimimine
Tööks vajalikud kompetentsid:
• Masinate ja seadmete remont- ja hooldustööde
tegemise kogemus
• Soovitavalt tehniline haridus
• Huvi tehnikavaldkonna vastu ja soov sellel alal
õppida-areneda
Kasuks tuleb
• Inglise keele oskus

Omalt poolt pakume
• täielikku väljaõpet kohapeal nii teooria kui
praktika vormis
• puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi
• ettevõttel on söökla

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
kuni 11. IX raamatunäitus Kirev India
14. IX - 13. X raamatunäitus Vesi looduse ime
14. IX - 13. X fotonäitus Abstraktsioonid

11. IX kell 14 Krabi külateatri
esitluses Muinasjutt - paremb inne
müüdä. Pilet 20 kr / 10 kr. Info
Katrin Välja, tel 746 1021.

MEHAANIKATEHNIKUT

Kõikidelt kandidaatidelt ootame
• vähemalt põhiharidust
• arvuti kasutamise oskust
• tehnilist taiplikkust
• head eesti keele oskust
• head õppimisvõimet, head mälu
• tähelepanelikkust, täpsust
• koostöövalmidust
• valmisolekut vahetustes töötamiseks
Vahetuste kellaajad:
I vahetus 7.00 - 15.30
II vahetus 15.30 - 00.00
III vahetus 00.00 - 7.00

Tartu linnaraamatukogu

Tartu Laulupeomuuseum

Enics Eesti AS otsib tööle:

Peamised tööülesanded:
• Elektroonikaseadmete koostamine vastavalt
etteantud joonistele, juhenditele
• Ametikohal on järgmised töölõigud: komponentide
eelkäsitlemine, komponentide käsiladumine,
visuaalne kvaliteedikontroll, toodete lakkimine,
toodete testimine, toodete häälestamine,
tootemoodulite kokkupanek jms
Kandidaatidelt eeldame:
• Väga head silmanägemist
ja võimet teha peentööd

kuni 30. IX Airit Gailiti tekstiilinäitus
Roostemäng

11. IX kell 11 muinajututund, itaalia
muinasjutt Lugu mehest, kes otsis
igavest elu
15. IX kell 18 kohtumisõhtu, raamatu Minu Horvaatia: varjupaik Kotkasaarel autori Sigrid Suu-Peicaga

Enics Eesti AS on 2004. aastal asutatud tööstus- ja
meditsiinielektroonikat tootev ettevõtte, mis kuulub
rahvusvahelisse Enics Gruppi, mille tehased asuvad
Ðveitsis, Soomes, Rootsis, Slovakkias, Hiinas ja Eestis.
Enics Eesti AS Elva tehase peamine roll on pakkuda
klientidele tootmisteenust. Hetkel töötab Enics Eestis 600
töötajat ja 2009. aasta käive oli 800 miljonit Eesti krooni.

ELEKTROONIKASEADMETE
KOOSTAJAID

Tammelinna raamatukogu

• Puistevillade müük
• Puistevillade paigaldus
• Paigaldusseadmete rent
www.ecovill.ee
info@ecovill.ee
Tel 508 0814

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE

september on
korvpallikuu!

22

Ülekanded suurel
ekraanil.
Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!
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COUNTRY LINE DANCE
alustab uut hooaega
12. septembril Riia 25.
16.30 algav infotund on
kõigile huvilistele
TASUTA.
Kaasa vahetusjalanõud.

Küsimuste korral võtta ühendust personalispetsialist Mariliis Miiliga telefonil 5345 3507.
Vaata lisaks www.enics.com

Tiia Suurtee,
tel 512 0793.
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Laulupeomuuseumis etendub “Muinasjutt — paremb inne müüdä”

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

Laupäeval, 11. septembril kell 14 etendub Tartu Laulupeomuuseumi (Jaama 14) siseõues (vihma korral saalis) Krabi külateatri
esituses “Muinasjutt - paremb inne müüdä”.
Enamus muinasjutte lõpevad pulmadega, sest peale pulmi pole enam mingit muinasjuttu. Mis saab aga muinasjutu tegelastest? Meie andmetel vananevad ka nemad ja elavad oma elu muinasjutu vanadekodus. Tulge ja vaadake oma silmaga, mistoimub siis kui muinasjutul saab “parim enne” läbi.
Punamütsike - Annika Anton, Tuhkatriinu - Jaana Kõvatu, Lumivalgeke - Teri Voomets, Telepoiss - Kaarel Anton, Laps muinasjuturaamatuga - Kaarel Anton, Prints - Arvu Rumpe, Buratino - Aare Loorits, Malviina - Daisy Anton, TippJaTäpp - Rauno
Soe ja Ats Mägise, Võõrasema - Jevgenia Hainas, Ristiema - Jevgenia Hainas, Õnneseen - Joonas Anton, Aevastaja - Ain Tuvikene, Toriseja - Peeter Lepp. Sissepääs muuseumipääsmega (10. -/20. -). Enne etendust on võimalik külastada ka Tartu Laulupeomuuseumi.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
“Doktor, mul valutab, siin, vot siin ja siin kah!”
“Aga siin?”
“Siin mitte.”
“Tore… õde, virutage patsient Kuusele haamrikesega siia iga tunni järel!”
*
Ameerika dessantvägede ohvitser viib läbi noorsõdurite õppust:
“Pidage meeles, et ka venelastel on õhudessantväed. Üks selline tuleb toime kolme teiesugusega. Neil on ka meredessantväed, kus teeniv
dessantväelane tuleb toime viie teiesugusega. Ja
veel raiuge endale pähe, et peale eelpoolnimetatute on venelastel veel mingi stroibat, milles
teenivad sellised metslased, et neile ei anta isegi
relvi kätte.”
*
Mees sisenab Nõukogude ajal gastronoomi ning
näeb letis isuäratavat vorsti. Palub 300 grammi.
“See on butafooria,” seletab müüja.
“Palun mulle siis tükk seda juustu...”
“Ka see on butafooria,” selgitab müüja.
Mees läheb väljudes kassiirist mööda ning jääb
teda pikemalt silmitsema. Torkab talle siis näpud
silma, ise pomisedes:
“Oh sa, täitsa nagu päris!”
*
“Noh, kuidas saun oli, kas oli ka palju rahvast?”
“Meestesaunas, teenindav personal saunanaiste
näol kaasa arvatud - ükssada nelitesit...”
*
“Tahtsin endale lipsu osta, aga see maksab
ju terve varanduse! Selle eest saab juba paari
kingi!”
“Kingad kaelas võid sa küll ütlemata kentsakas
välja näha.”
*

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitusmaterjal

Muu

Müüa pidevalt saematerjali,
sügav-immutatud välisvoodri- ja
terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu. Voodrilaudade tööstuslik
värvimine. Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

SUDOKU
Arsti juures:
“Millal Te siin viimati käisite?”
“Kuus aastat tagasi, doktor… Te siis veel määrasite mulle ravi, aga ütlesite, et mul on jäänud
kuni pool aastat elada.”
“Hmm, järelikult määrasin vale ravi…”
*
Perearst saab keset ööd telefonikõne hüsteerias
naiselt:
“Tulge ruttu, mu poeg neelas kondoomi alla!”
Niiakua kuni arst riietus tuli uus kõne:
“Doktor, teil ei ole vaja rohkem tulla”
Doktor:
“Kas ta oksendas kondoomi välja?”
Naine:
“Ei, mul mees leidis õnneks ühe veel!”
*
Patsient ütleb arstile:
“Ma näen iga päev unes jalgpalli mängivaid
rotte.”
Arst:
“Ok, meil on selliseid tablette, et magate nagu
imik.”
“Aga kas ma võin neid hakata võtma alles ülehomme?”
“Miks?”
“Homme on rottidel finaalmäng?!”
*
Mees patsutab koera kõhu alt.
Sõber: “Mis sa Pontuga teed?”
“Talle meeldib, kui ma teda kõhu alt sügan.”
“Miks?”
“Sest see tundub nii mõnusana.”
“Tõepoolest paistab, et see meeldib talle. Võin
ma ka sügada?”
“Jah, loomulikult,” ütleb mees, heidab selili ja
paljastab kõhu.

Kinnisvara vahetus

Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid
suurused 36-52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.
Ostame KM-kohuslase firma.
Tel 5800 9939.

Põllundus

Kinnistu Värska v (1,2 ha) vahetada
auto, palkide või muu tehnika vastu.
Tel 5560 9209.

Müüa põllumulda. Tel 5622 2742.
Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.

Teated

Kinnisvara müük
1-toal mug korter Roiul (I k, vajab rem,
aknad vahet, metalluks, toas parkettpõrand, 170 000 kr). Tel 5393 0814.
2-toal korter Jaamamõisa Selveri
kõrval otse omanikult ja soodsalt.
Tel 5858 6512.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.

Segarahvatantsurühm KUSTA ootab
uusi kuldses keskeas paare tantsima.
Proovid esmaspäeviti kell 18 Staadioni 48.
Tartu Akadeemiline Meeskoor võtab
vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Häälekatsed septembris esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
18.30 von Bocki majas (Ülikooli 16,
2. korrus). Tagasi on oodatud on ka
endised laulumehed, et üheskoos
valmistuda lähenevaks 100 a juubeliks. Info: www.tam.eu.

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Teenus
Üürile anda

Kalluriteenus (6×4, kj 15 t, 15 kr/km
või 320 kr/ tund). Tel 5622 2733.

Uus maja Räni külas (144 m2, 4 tuba,
2 WC-d, suur vannituba). Tel 501 0644.
3toal korter Tammelinnas Kungla tn
(60 m2, I k, ahju- ja el-küte, dušš, wc,
osaliselt möbleeritud, 3500 kr + kommunaalid - vesi, elekter, prügivedu).
Tel 511 6923.

Üürile võtta

RISTSÕNA

Korstnapühkija. Väljastame tehtud
töö kohta akti. www.korstnapuhkimine.ee, tel 5805 0201.
Ohtlike puude langetamine, võsalõikus, trimmerdamine ja lammutustööd soodsalt! Tel 5559 3732.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 5622 2733.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Probleemsete firmade likvideerimine.
Tel 527 8307, lfinants@gmail.com.
Päikeseküte soojale tarbeveele.
Tel 5552 8525.

1-toal korter Tartus. Tel 511 5949.
1-toal korter. Tel 501 3219.

Vedu ja kolimine. Tel 553 2140,
www.karibuauto.ee.

2toal korter. Tel 502 2728.

Veo- ja kolimisteenus, soodne hind
ja kogemustega töömehed 24 t teie
teenistuses! Info tel 5377 7617.

Küte
Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.

Veo- ja kolimisteenused.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Kuivad kütteklotsid, puit- ja turbabrikett. Vedu meilt. Tel 506 8501.

Veoteenused. Tel 5825 5555.

Loomad

www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424

Tervis

Meil on üle 100 looma.
Tule vaatama! T–R
14–18, L 12–16.
Tel 5333 9272,
tartu@loomadevarjupaik.eu,
www.loomadevarjupaik.eu.

SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Andrus Grupp

Metsamaterjal

• Septikute ja mahutite müük
• Imb- ja filterväljakute ehitus
• Liiva- ja mudapüüdurite paigaldus
• Õli- ja bensiinipüüdurite paigaldus
• Kanalisatsiooni- ja veetrassid
• Drenaaþ, sadeveesüsteemid
• Biopuhastite paigaldus
• Trasside liitumised
• Vundamendid

Müüa palgid (10 tm). Tel 734 6324,
5560 9209.

Kauaaegne kogemus, 5 aastane garantii!

www.kanalisatsioon.ee
info@kanalisatsioon.ee
Tel 504 9754

Kaeve-, planeerimis- ja tõstetööd
kopp- ja teleskooplaaduri
ning miniekskavaatoriga.
Aiaposti puur, mullafrees.
Tiikide, kraavide süvendamine,
kaevamine 21t lintekskavaatoriga.
Tel 5622 2707, rent@altman.ee
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

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

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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Tartlane tuli netipokkeri maailmameistrivõistlustel teiseks ja võitis 2,4 miljonit krooni

Uudised

Pühapäeval alanud WCOOP netipokkeri maailmameistrivõistlused said
eestlaste jaoks võimsa alguse, kui esimesel turniiril teenis Tartust pärit mängija Tutanhamon1 9001 mängija konkurentsis teise koha ja 2,4 miljonit
krooni auhinnaraha, mis on Eesti pokkeriajaloo suuruselt teine turniirivõit.
Enam kui 18-tunnise võistluse järel oli 215-dollarilise osalustasuga turniiril mängu jäänud veel vaid tartlane Tutanhamon1 ja Londonist pärit mängija AlexKP, kellel oli eestlase ees 2/1 punktiline edu. Sellises seisus tegid
mängijad riskide hajutamiseks kokkuleppe, et inglasele on hoolimata lõplikust tulemusest garanteeritud 232 000 ja eestlasele 198 274 dollarit auhinnaraha ning edasi mängiti meistritiitli ja täiendava 25 000 dollari nimel.

Veerand tundi hiljem suutis AlexKP oma võidu kindlustada ning tartlase auhinnaks
netipokkeri MMi teise koha eest jäigi 198 274 dollarit ehk ligi 2,4 miljonit krooni.
Turniir osutus edukaks ka mitmetele teistele Eesti mängijatele – 199. koha
eest teenis 972 dollarit giRL90ihqdaa Tallinnast, 301. koha eest 684 dollarit DEC4420 Tallinnast, 419. koha eest 630 dollarit kondveik Tartust, 436. koha eest 612
dollarit Elebor Tallinnast, 480. koha eest 594 dollarit FHstyles Võrust ning 1090.
koha eest 360 dollarit j22nus Pärnust.
27. septembrini PokerStarsi keskkonnas vältava netipokkeri MMi turniiride
tänavune garanteeritud auhinnafond on võistluse ajaloo suurim – üle 600 miljoni
krooni.
TE

Kodu ootab sada nurrmootorit
Kevadel tabas Tartut
veeuputus, ent praegu
võiks varjupaiga kassirohkust nimetada kassiuputuseks.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

“Meil on praegu üle saja kassi,” teatab varjupaiga perenaine
Mairi nukralt ning tema nägu
tõmbub sama pilve kui septembrialguse ilm. Kassidest rääkides
jutu sisse rõõmsamaid noote ei
tekigi. “Kõige rohkem on sel aastal meile ühe päeva jooksul tulnud või toodud 17 kassi!”
Kõrvalruumis näub haledalt
mitmehäälne kiisupoegade
koor: 9 kassipoega ootab loomaarsti ülevaatust, enne kui
nad teistesse ruumidesse koduootele pääsevad. Ja kauaks nad
sinna oma õiget kodu ootama
jäävad, ei tea keegi.
Kui kassipoegade puhul on
rohkem lootust, et nad üsna pea
uue kodu leiavad, siis mõni täiskasvanud kass peab seal veetma
kuid. Alla ruutmeetrises puuris, kus saab vaevalt kaks sammu ühes ja kaks sammu teises
suunas teha.
“Pikakarvaline mustvalge
kõuts Miku on meil juba alates
12. jaanuarist sees – vaktsineeritud ja kastreeritud,” toob näite
Kirke Roosaar, varjupaiga projektijuht. “Tõsi, iseloom on tal
veidi isekas, nagu igal korralikul
ja endast lugu pidaval isakassil.
Meil on küll ka niinimetatud
stressipuur – koertele mõeldud
siseruumi boks on kassikindlaks tehtud ja laseme neid, kes
pikaks ajaks sisse jäänud, sinna
vahel jalgu sirutama.” Kuid see
ei asenda päris oma kodu.
Ussid ja vaktsineerimine

“Ikka veel leidub inimesi,
kes ei tea, et loomadele on vaja
ussirohtu anda ning neid vaktsineerida,” on Mairi, kes varsti
juba viis aastat varjupaigas töötanud, hämmeldunud. Selle aja
jooksul on ta varjupaigas näinud kõikvõimalikke parasiite
ning kokku puutunud ka erinevate nakkushaigustega. Ja toob
üsna tavapärase näite igapäevaelust. Inimene tahab oma kassist mingil põhjusel lahti saada
ning tuua ta varjupaika. Küsimusele “Millal ta viimati ussirohtu sai?” kõlab vastus: “Polegi saanud – ma pole tal ju usse
näinud,” ning ka vaktsineeritud
ei ole, sest ta on tubane loom.
“Ei taheta mõista, et inimene
võib ise tänavalt koju tuua nakkushaiguste tekitajaid,” pahandab Mairi inimeste hoolimatu

Tartu loomade varjupaiga kassid ootavad uusi omanikke pikisilmi. Seni tuleb neil leppida alla ruutmeetrise pinnaga puuriga, kus saab vaevalt paar sammu ühes ja paar teises
suunas astuda.
Foto: Kaupo Torim

käitumise üle. Piisab ühe haige kassi sattumisest varjupaika
ning nakatuda võivad ka kõik
teised kassid. Pidev stressiseisund soodustab immuunsuse
vähenemist ning haigestumist.
“Tahetakse, et meie teeksime hooletusse jäetud loomale
kõik vajalikud
menetlused,
kaasa arvatud
steriliseerimise või kastreerimise, ning
otsiksime talle
kindlasti hea
kodu ka veel!
Esmalt peaks
ikka omanik
ise proovima
oma loomale
uut kodu leida
– tal on ju vaid
üks kass, siin
on loom aga
konkurentsis
kümnete liigikaaslastega.”
Nädalapäevad tagasi toodi
varjupaika kodust kass, kes sisises tigedalt inimeste peale, kelle
silmad olid põletikus ning nina
tatine. Põhjenduseks ütles omanik, et laps on sündimas...
Loomasõbrad, kes sellist
teguviisi ette ei kujuta, kasutavad selliste juhtumite puhul (mis

kahjuks polegi väga haruldased)
musta irooniat: “Kui neil peaks
teine laps sündima, kas nad siis
annavad esimese lapse lastekodusse?” Lapsed ju ei sünni üleöö ning enamikes peredes sobitatakse loomad ja lapsed kokku. Või siis oleks vastutustundlik loomale ise
uus kodu otsida, mitte püüda
veeretada oma
kohustusi teiste
kaela.
Probleeme
on tekkinud
ka kassikoloonia toitjatega,
kes samamoodi tahavad, et
metsikud ja
hooldamata
kassid terveks
ravitaks, ära
lõigataks ning
neile uus hea
kodu otsitaks.
Enda koju võtmast neid reeglina keeldutakse, sest: “Mine tea,
mis haigused neil küljes on...”
Visalt on taandumas arvamus, et koeri ja kasse tuleb ikka
veel hoida ja hooldada samamoodi, kui meie vanavanemad
taludes tegid – see tähendab,
et midagi ei tehtud. Praegu on
enamik loomadest pigem linna-

Nädalapäevad tagasi toodi varjupaika
kodust kass, kes sisises tigedalt inimeste
peale, kelle silmad
olid põletikus ning
nina tatine. Põhjenduseks ütles omanik,
et laps on sündimas...

loomad, elavad inimeste juures
korterites, magavad pererahvaga koos voodis ja söövad näpu
vahelt. Kujutelm, et loomas
elab mõni parasiit, peaks olema palju jubedam sellest, et talle kord kvartalis ussirohtu anda
ja vastavalt arsti ettekirjutusele
vaktsineerida.
Varjupaiga töötajad puutuvad kokku ka väga jõhkrate olukordadega. Eelmisel nädalal oli
väljakutse Emajõe äärde, kus
seljakotis oli telliskivi, singitükid
ning ... uppunud kass. Sel nädalal oli uputatud kassipojad visatud kõigile imetlemiseks üsna
käidava tänava kõnnitee serva… Need teod toime pannud
inimesed elavad meie endi seas.
Seadus ütleb, et ülearuseks
osutunud looma peab hukkama selleks volitatud isik, ehk siis
loomaarst. Kõik muud variandid on seaduse rikkumine.
Rõõmustavat

“Meil on rõõmsaid uudiseid
ka,” teatab Kirke. “Näiteks see,
et praegu läheb kasse tunduvalt rohkem oma koju tagasi kui
algusaastatel. Ja ka täiskasvanud kasse võetakse meelsamini.
Koeri tuleb sisse vähem – eriti
Tartu linnast. Näib, et tartlastele on hakanud tasapisi kohale

ÜLLATUSHINNAD

jõudma arusaam, et koerapidamine linnas ei tähenda lahtiselt
tänavatel ringi laperdavat koera. Ümberkaudsete kohalike
omavalitsuste elanikel on selles
osas veel arenguruumi.”
Annetusi on küll vähem, kui
paar aastat tagasi, kuid päris

kadunud need siiski pole. Meie
vestluse ajal tõi Lõunakeskuses
asuva ettevõtte, mille omanik
jäi kahjuks anonüümseks, annetuskasti poetatud rahade eest
varjupaigale üle 50 purgi kassikonservi. Nüüd saavad 100 kassisuud mõnda aega maiustada.

Varjupaigas jaanuar-august 2010
Kassid: 536 sisse tulnud, 31 kassi tagastatud omanikele, 267
kassi adopteeritud (kokku elusalt välja läinud siis 298 kassi).
Koeri on tulnud sisse 320
looma, koju saanuid on 302

koera (sh 163 tagastatud ja
139 uue kodu leidnud) – nii
et selles osas täidab varjupaik oma põhilist ülesannet
(kadumaläinud loomade koju
TAGASI aitamine) väga hästi.

Mida saad varjupaiga heaks teha?
Lase oma lemmik muuta sigimisvõimetuks – loomaarstil
steriliseerida või kastreerida.
Ära lase sündida juhuslikel
kassi- ja koerapoegadel – vaid
nii saad täielikult kindel olla,
et su looma järglased ega järglaste järglased ei satu hooletute omanike käest varjupaika.
Enne looma võtmist mõtle
hoolega järele – kas saad pakkuda talle kodu ja seltsi ning
hoolitseda tema vajaduste eest

vähemalt järgmised 10 aastat.
Üürikorteris või ühikas elavale inimesele looma varjupaigast tavaliselt ei anta.
Rahalisi annetusi saab teha
a/a 221031556784 MTÜ Assisi Franciscuse Selts, oodatud on ka loomatoit, kassiliiv,
aluspanu ja pesamaterjal jms.
Täpsemat infot vajaminevate asjade kohta saab varjupaigast, tel 5333 9272 või kodulehelt www.loomadevarjupaik.eu

KODUKINDLUSTUS, ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS,
SÕIDUKI KASKOKINDLUSTUS, LIIKLUSKINDLUSTUS
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