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Rünnak Tartu sildadele
halvab liikluse ja annab
kibemagusa õppetunni
Lõuna prefektuur ja kaitseliidu Tartu malev said
anonüümse vihje, et ühele
Tartu sildadest planeeritakse rünnakut. Milline oht
täpselt ähvardab ning millisel sillal, ei ole veel teada.
Turvalisuse tagamiseks
peatatakse laupäeva hommikul liiklus kõigil Emajõe
sildadel ning asutakse ohuallikat otsima.
Lk 2

VÄLISUKSED
SISEUKSED
TERASUKSED
PAIGALDUS

RAHA
TAGASI!

Viiele ostjale, kes sooritavad
7.–13. oktoobril 2010 Eedeni
jalatsikauplustest ostu, maksab
Eedeni keskus raha tagasi.
Loe lähemalt www.eeden.ee
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Tartu linn lubab euro tulles hindu mitte tõsta

Uudised

Kuna linna pädevuses on kehtestada või mõjutada mitmesuguste teenuste hindu, siis
otsustas Tartu linnavalitsus liituda ausa hinnastamise leppega. Sellega lubas linnavalitsus, et ei kasuta euro kasutuselevõtu protsessi ära hindade tõstmiseks ning teavitab
kliente ja koostööpartnereid euro kasutuselevõtu aspektidest.
Lisaks kohustub linn näitama teenuste hindu selgelt ja üheselt mõistetavalt ning
tagama, et ametnikud oleksid oma tööülesannete ulatuses teadlikud euro kasutuselevõtmisega seonduvate nõuete ja juhenditega. Sama infot peavad linnaametnikud
oskama anda ka linlastele. Leppega võivad liituda kõik kaupade või teenuste pakkujad.
Tänaseks on kokkuleppega liitunud üle 370 asutuse, kelle seas nüüdsest ka kolm kohalikku omavalitsust - Keila linnavalitsus, Kiili vallavalitsus ja Tartu linnavalitsus.
TE

Birute Klaas lahkub Tartu ülikooli
õppeprorektori kohalt
Alates 1. novembrist 2010 hakkab Tartu ülikooli õppeprorektori ülesandeid täitma senine
ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik. Birute Klaas lahkub prorektori ametist isiklikel
põhjustel, jätkates eesti keele (võõrkeelena) professorina.
Tartu ülikooli rektori Alar Karise sõnul loodab ta uuelt õppeprorektorilt sihikindla töö
jätkamist kvaliteedi parandamisel ja dubleerimise vähendamisel ülikooli õppetegevuses.
Martin Halliku sõnul andis ta rektorile nõusoleku asuda õppeprorektori ametikohale
sooviga muuta Tartu ülikooli õppekeskkond õppijasõbralikumaks ning luua tudengitele
paremad tingimused õpitavatesse ainetesse süvenemiseks.
TE

Rünnak Tartu sildadele halvab liikluse
ja annab kibemagusa õppetunni
Lõuna prefektuur ja
kaitseliidu Tartu malev
said anonüümse vihje, et
ühele Tartu sildadest planeeritakse rünnakut. Milline oht täpselt ähvardab
ning millisel sillal, ei ole
veel teada. Turvalisuse
tagamiseks peatatakse
laupäeva hommikul liiklus kõigil Emajõe sildadel
ning asutakse ohuallikat
otsima.

Õppuse kulminatsioon on sildade sulgemine kell 9, kuid normaalse liiklusrütmi taastumine linnas võib võtta paar tundi
kauem.
Probleemid on parimad
õpetajad

OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Just sellise stsenaariumi järgi hargneb tegevus reede südaööst kuni laupäeva pärastlõunani, mil Tartu sildadel peetakse kriisikoostööõppust “Sillad
lukku”. Politseilindid ja tõkised paigaldatakse Turu, Võidu, Kroonuaia ja Sõpruse sillale, Vabadussillale ja Kaarsillale. Tartu Ekspressiga vestelnud
õppuse organisaatorid tunnistasid, et ei tea veel täpselt isegi, millised mured ja üllatused
korrakaitsjaid taolise tegevuse
tagajärjel tabavad.
Üks on aga kindel – sündmustekeerisest ei jää kõrvale ka
linlased. Kella 9–9.30ni ja hiljemgi võib nii mõnigi vanavanematele külla sõitev perekond
leida end silla ees looklevast
autosabast ja poodi tõttav pereema avastada, et linnaliinibusside sõidugraafik on muutunud

Laupäeva hommikul kell 9 silda ületada sooviv autojuht võib näha just sellist vaatepilti. Politsei suleb
pooleks tunnniks Tartu viis silda liikluseks.
Foto: Oliver Kund

kasutuks. Ka koeraga üle jõe
asuvasse parki jalutama minekut tuleks seekord tavalisest
hoolikamalt planeerida, sest
sillakeelust pole pääsu ei kaheega neljajalgsetel.
Võtmeküsimuseks linlaste
käitumine

Kaitseliidu Tartu maleva pealiku Ülar Vommi sõnul on koostööõppuse peamine eesmärk

proovile panna, kuidas erinevad ametkonnad reaalses ohuolukorras Tartu kaitsmisega toime tulevad. Sellel puhul ühendavad jõud kaitseliidu Tartu
malev, Lõuna prefektuur, Lõuna-Eesti päästekeskus, kaitsepolitseiamet, demineerimiskeskus, Tartu vangla, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
ja Tartu linn, kellest igaüks saab
õppuselt väärt teavet. Näiteks
näeb politsei, kuidas käituvad

linlased, kui sillad pole ületatavad ning kaitseliit, kuidas sildu
sõjalise ründe eest kaitsta.
“Õppuse stsenaarium näeb
ette etapiviisilise olukorra pingestumise nii kaitseliidule kui
ka teistele osalejatele, seepärast
alustamegi pärast politseilt eelhoiatuse saamist piisava ajavaruga omapoolsete ettevalmistustega,” sõnas Vomm, kelle
alluvad alustavad kogunemist
juba öösel.

Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht Indrek Koemets
ütles, et politsei vastutada on
laupäeval ohutuse tagamine linnas ja sildade lähistel.
Ülesanne pole
aga teps mitte kergeks tehtud, sest hakkama tuleb saada
kärbitud jõududega. “Politsei harjutab
tegutsemist olukorras, kus meil
on vähe politseinikke ja peame
organiseerima oma ülesannete
täitmist koostööpartnerite abiga. Lõplik osalejate arv selgub
alles ülesandeid lahendades,”
möönis Koemets.
Samas ei soovitanud ta ka
linlastel endil korrakaitsjate
tööd liig hõlpsaks teha. “Väga
hea kui kõik käituvad nii, nagu
nad olemasoleva teabe põhjal mõistlikuks peavad. Need,
kes püüavad esimesel võimalusel üle jõe saada, aitavad liik-

luse reguleerijaid proovile panna. Probleemide tekkimine on
õppusest parima kasu saamiseks pigem suisa hea,” innustas
Koemets.
Nii Vomm kui ka Koemets
lisasid, et õppus on üles ehitatud nii, et linlastele siiski võimalikult vähe peavalu valmistada.
Tartu liikluskorralduse spetsialist Madis Oona ütles, et liinibussid pole sillakeelus erandiks,
üle jõe pääsevad vaid hädaabisõidukid.
“Linna bussigraafik mingil ajal laupäeva hommikul
kindlasti ei toimi. Päeva jooksul jõuab ta
tagasi oma rütmi, aga kui pika
aja see võtab, ei oska öelda.”
Kel sildade juures ootamisest nälg näpistab või tahab tekkinud küsimustele ise vastuseid saada, on oodatud õppuse lõpurivistusele raeplatsil kell
12, kus pakutakse ka sõdurisuppi. Taoline suurõppus toimub Tartus kolmandat korda.
2006. aastal peeti õppust “Ülikool lukku”, õppus “Tartu lukku” toimus 2008. aastal. Iga
õppusega on osalejate ees seisvad ülesanded läinud keerulisemaks.

“Need, kes püüavad
esimesel võimalusel
üle jõe saada, aitavad liikluse reguleerijaid proovile panna.”

Energiatark.ee esitleb:

Säästva arengu päev Tartus
Reedel, 15. oktoobril kell 14.00 -16.30
Raekoja plats 12 II korrus,
kultuuriosakonna saalis

Päevakord:
- Tartu ühistranspordi telemaatika
- Biogaas linnatranspordis tulevikus
- Jalgrattatranspordi koordineerimine Tartu linnas
- Energiasäästu võimalused korteriühistus
- Elamute tõhusast renoveerimisest
- Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?
Seminar on kõigile linnakodanikele tasuta. Korraldajaks
on Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tartu Linn.
Eelregistreerimine üritusele toimub e-kirja teel
martin.kikas@trea.ee. Infoseminar toimub kohaliku
demokraatia nädala raames ja ürituse läbiviimist
toetab Euroopa Liit
Info saadaval energiatark.ee ja www.trea.ee

Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tartu Regional Energy Agency
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Tasku alustas Tartu Teerajajate valimist

Tartu korteripõlengu tõttu sattusid
laps ja mees haiglasse

Tasku kodulehel avati hääletus, kus linlased saavad anda oma hääle ühele tuntud tartlasele, kelle jalajälg valatakse
pronksi ning paigutatakse Emajõe äärde Teerajajate alleele.
Zã ürii otsusega on kolm tänavust Teerajajat juba välja valitud, neljanda selgitab välja hääletus. Valikuvariantideks on
näitleja Hannes Kaljujärv, naistearst Andrei Sõritsa, biokeemia professor Mihkel Zilmer, võimlemisklubi juhataja Janika
Mölder, AHHAA juht Tiiu Sild, meestearst Margus Punab, AS Eesti Meedia juhatuse esimees Mart Kadastik ja Maarja
küla asutaja Jaan Kallas.
Tartu Teerajajate alleele paigaldatakse plaadid laureaatide pronksist jalajälgedega. Igale Teerajajajaks kuulutatud isikule paigaldatakse tema poolt astutud jalajälgedega plaat. Plaadile lisatakse info, millal ja mille eest auhind on antud.
Jalajälgedest moodustub aastatega rada, mis saab alguse Tasku keskuse peaukse juurest ning suundub mööda Emajõe kallast Raekoja platsi poole. Oma hääle saab anda aadressil www.tasku.ee/teerajajad.
TE

Teisipäeval kell 14.29 teatati, et Tartu linnas Turu tänaval tuleb viiekorruselise maja
aknast suitsu. Tulekahju saadeti kustutama päästjad Tartu ja Tõrvandi komandost.
Päästjate saabudes tuli maja ülemise korruse korteri aknast paksu suitsu. Põleva ühetoalise korteri suitsu ning kuumust täis köögist toodi välja viga saanud väikelaps ja meesterahvas. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse. Päästjad selgitasid, et toas põles voodi,
mis tulekahju leviku piiramiseks ja alumiste korterite veekahju ärahoidmiseks aknast välja visati. Tulekahju kustutati seejärel kiiresti. Tuleõnnetuse tagajärjel sai korter tugevaid
kuuma- ja tahmakahjustusi, aknad purunesid. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel. TE

Annelinnas saab nüüdsest
ööpäev läbi kähkukat

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Esmaspäeval avas Annelinnas uksed kelmika
nimega kiirtoidu söögikoht “Kähkukas”. Nimele
vaatamata menüüs nalja
ei mõisteta – näiteks
kebab tuuakse kohale
Saksamaalt, uksed hoitakse lahti ööpäev läbi
ja sööki müüakse ka otse
autosse.
Söögikoha juhatajate Janika
Kaitsa ja Birgit Kirsi sõnul pole
“Kähkuka” näol tegu täitsa
“rohelise” ettevõtmisega, sest
OÜ-le Kähku kuuluv sõsarrestoran töötab Aleksandri tänaval
juba aasta algusest. Ka Annelinnas on jõud ühendatud Saunakõrtsiga, mis annab söögikohale ainulaadseid eeliseid. Näiteks on söögikohal otseühendus Anne saunaga, mille kliendid leiavad ikka tee “Kähkukasse” külma õllesõõmu järele.
Annelinnas ainulaadne

Juhatajate sõnul püüeldakse
aga kaugemalegi. Näiteks järgmisel reedel alustab tööd “Kähkuka” drive-in, kust saab toitu ja
jooke otse autosse osta. Tulevikus loodetakse avada ka kojutellimise võimalus. Janika Kaitsa sõnul on “Kähkukas” Anne-

Kähkuka juhatajad Janika Kaitsa ja Birgit Kirss kinnitavad, et toidukoht on Annelinnas menüült ja avamisaegadelt ainulaadne.
Foto: Oliver Kund

linnas ainuke toidukoht, kus
ööpäev läbi siseruumis sooje sööke pakutakse.
“Oleme mõelnud tarbijale, kes soovib tervislikult süüa.
Meil on menüüs salatid ja vrapid – mis ongi enamus toorsalatist,” sõnas Kaitsa. Samuti erinetakse konkureerivatest
kiirtoidukohtadest selle poolest, et menüüs on ka supid ja
praed. Esimesed algavad 25 ja
viimased 35 kroonist, hambur-

geri saab kätte 16 krooniga. Birgit Kirsi sõnul on toidukohal
olemas ka oma nimimagustoit
– Magus Kähkukas. Tulevikus
plaanitakse korraldada lastele
pannkoogihommikuid.
Juhatajad loodavad, et toidukoha teeb üle linna tuntuks
kebab. “See on õige kebab – see
ei ole hakklihamass, mida paljud kohad pakuvad. Meil on
ehtne linnulihast kebab, mis
tuuakse kohale Saksamaalt,”

Uuring näeb Laia tänava kahe–
suunalisuses nii rõõmu kui muret
Esmaspäeval tutvustati
linnavalitsuses uuringut,
mis peaks andma vastuse, kas Lai tänav võiks
tulevikus muutuda püsivalt kahesuunaliseks.
OÜ Liiklusbüroo uuris Laia
tänava ning Vabadus- ja Kroonuaia silla liikluskoormust 14.16. septembril, mil Laial tänaval
kehtis ajutiselt kahesuunaline
liikluskorraldus.
Uuringust ilmnes, et Vabadussillalt kesklinna poole suunduv liiklus jaguneb nii tipptundidel kui vaiksemal ajal pooleks
Vabaduse puiestee ja Laia täna-

va vahel. Seega on juhtide soov
Laialt tänavalt üles sõita suur,
sest seda tegi keskmiselt iga teine sohver.
Hommikusel tipptunnil täheldati liiklusseisakuid Jakobi–
Kroonuaia ristmikul, mis võisid
olla põhjustatud liiklustakistustest Jakobi mäel.
Laia tänava uuring näitas
mõningast lubatava mürataseme ületamist.
Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Tõnu Lukmanni
sõnul ei andnud uuring ühest
vastust küsimusele, kas Lai
tänav peaks tulevikus olema

püsivalt kahesuunaline või mitte.
Ühest küljest jagub Laialt tänavalt üles liiklejaid piisavalt, ent
teisalt põhjustab see tänavamüra tõusu üle lubatud taseme ning
võib kaasa tuua seisakuid Laia ja
Jakobi tänavate ristmikul.
Lukmanni sõnul langetab linnavalitsus Laia tänava suhtes
otsuse lähema pooleteise kuu
jooksul. Samas on kindel, et kõige varem saab liikluskorraldus
kahesuunaliseks muutuda alles
kevadel, sest kahesuunaliseks
muutmise korral vajab Lai tänav
alalise märgistuse rajamist.
Tartu Ekspress

Tartlased innustasid Kaia Kanepit fotosõnumiga
Esmaspäeva, 4. oktoobri õhtul
tulid Lõunakeskuse liuväljale
kokku Tartu noored tennisefännid ja tennisistid, et üheskoos
avaldada tunnustust esireket
Kaia Kanepile. Üheskoos moodustati jääle inimketist koosnev sõnum (pildil), et innustada Kaiat uutele võitudele.
Kogu protsessist tehti pilte ning
videoklipp, mis saadeti üllatusena Kaia Kanepile, kes oli parasjagu võistlustules Pekingis.
Tartu Ekspress

sõnas Kaitsa.
Kiirsöögikohas töötab kahes
vahetuses kaheksa teenindajat
ja neli kokka.
Oliver Kund

Peaks teid vaevama probleemid isaduse määramisel, siis peale
parimate spoilerite ja vingete antennide saab Raatuse tänava
kauplusest Noor Tehnik hankida ka täiesti töökindla isanäidiku.
Foto: Aksel Suurmätas
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Elistvere asukad said tänavu kaks korda rohkem tõrusid

Uudised

Äsjalõppenud Tammelinna ja Tähtvere linnaosade päevadel korjasid tartlased Elistvere loomapargile mullusest
ligi kaks korda rohkem tammetõrusid. Kokku sai loomapark linlaste töö tulemusena üle 3,5 tonni tõrusid.
Tõrukogumise eestvedaja Tiigi seltsimaja projektijuht Tiina Konsen tõstis esile Tähtvere lasteaia lapsi, kes vanemate ja õpetajate abiga korjasid 977 kilo tõrusid. “Väga tublid olid ka Kannikese lasteaia lapsed ja esmakordselt osalenud Piilupesa ja Pääsupesa lasteaedade mudilased ning Tamme gümnaasiumi ja Kroonuaia kooli õpilased ning
Konguta kooli loodusringi noored. Tublid tõrukorjajad olid ka Katoliku koolist, Kristlikust põhikoolist ja Miina Härma
gümnaasiumist.” Peredest tõid suuremaid koguseid Alakivi-Kelus, Matson, Kurina ja Mooses, sõpruskondadest Külli Birnbaum ja Anne-Ly Paabu ning Karl-Erik Kirs ja Mattias Reinula. Lisaks neile osalesid korjamisel viie lasteaia mudilased, viie kooli ja ühe loodusringi õpilased, kaheksa sõpruskonda, 46 peret ja 14 üksikisikut. Elistvere loomapargi
direktori Sirje Sauli sõnul jätkub Tartus kogutud tammetõrudest loomapargi elanikele kõhutäidet ka uuel aastal. TE

Koda
LottaKalevi
20, Tartu
Meie uksed on lahti:
E-R 11-18, L 11-16

www.tartuekspress.ee
XV Rahvusvaheline
Tartu Vanamuusika Festival
7.–10. oktoober 2010

Helista 55 999 191,
voi kirjuta:
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hot.ee

nd

second-ha

• soodsad väljakuhinnad
• algõpe lastele ja täiskasvanutele
• sportlikud sünnipäevapeod
täiskasvanutele koos saunaga
• laste sünnipäevad Pipi, Printsessi.
Lotta, Mereröövli või
Ämblikmehega
Aegade broneerimine tel 5330 4941
ropkatennis@gmail.com
www.ropkatennis.ee

www.festivitas.ee

ROPKA TENNIS

Intervjuu
Kolmapäeva õhtu hakul
istub õpetaja Juta Hennoste inimtühjas klassis
ja parandab päikese
loojumise saatel õpilaste
töid. Koolikell on rüblikud koju lubanud. Õpetaja aga mitte – ta teeb
tööd, mida armastab.
oliver@tartuekspress.ee

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

RAV

ILA

• Mootori ja veermiku remont

• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 560.- 265/65 R 17 4x4 al 1700.ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 775.- Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine
Montaaž koos tasakaalustusega alates 75.- kr. tk.
Rehvide hoiustamine 250.- kr. komplekt.

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

TÜ Türi kolledzãi õppekava “Keskkonnakorraldus ja planeerimine”
integreeritakse alates sügisest 2011 Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonda. Tudengite õppetöö jätkub Tartus. Tartu ülikooli
õppeprorektori prof Birute Klaasi sõnul on kolledzãi õppetöö ületoomine Tartusse paratamatu samm, kuna Türil pole kolledzãi tegevuse
jätkamine jätkusuutlik. “Kolledzãil puudub täna kriitiline hulk inimesi tegevuse jätkamiseks, sest sadakond tudengit ja vaid kolm oma
õppejõudu pole piisav, et tervet institutsiooni ära majandada.” TE

Aasta õpetaja: dis
õpilase vahel on aj

OLIVER KUND

al 1110.175/70 R 13 al 475.- 225/45 R 17
kontroll
ASLOY• Tehnoülevaatuseelne
al 1150.ja vajadusel vigade kõrvaldus 175/65 R 14 al 500.- 195/70 15 C
al 1400.al
510.245/75
R
16
4x4
185/65
R14
D
• Summutite remont ja vahetus
A
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4 al 1450.S

TÜ liidab Türi kolledži loodus- ja
tehnoloogiateaduskonnaga

Olite üks kolmest
õpetajast, kes esitati
tänavu Tartumaalt
üleriigiliseks
tunnustamiseks.
Sellega kaasnes ministri
käepigistus ja...?

Tunnustusega kaasnesid lilled ja reisikupong 7000 krooni väärtuses. Seda, kuhu sõita,
pole ma veel otsustanud, aga
enne aasta lõppu tuleb see otsus
ära teha. Kui sinu tööd märgatakse, on väga meeldiv. Sest
ega aasta õpetajaks ei saa ainult
siis, kui sa annad oma tunnid
ära, paned ukse lukku ja lähed
minema. Tuleb natuke midagi rohkem kooli heaks teha ja
seda on kõik need õpetajad teinud ka, kes on selle aunimetuse
saanud. (Hennoste teab, millest
räägib – ta on aastaid juhtinud
Comeniuse europrojekti, olnud
Eesti inglise keele õpetajate seltsi
esinaine ning koostanud aktiivselt kooli arengukavasid. See
kõik teeb kokku tööpäevad, mis
kestavad veel kaua pärast viimase koolikella helinat.)
Nüüd, kus autasu on käes
ja aeg uusi väljakutseid
otsida, siis öelge austalt,
mis tööd Te tegelikult teha
tahaksite?

(Naerab.) Teate, mina olen
vahepeal ära proovinud ka
mitte-õpetaja ameti – ma olin
kuus aastat Tartu linnavalitsuse
haridusosakonna juhataja asetäitja. Nüüd ma olen kümnendat aastat koolis tagasi. See oli
hea väljakutse ja see andis ülevaate Tartu hariduselust, nii et
ma siiamaani tunnen, et ma
olen küllaltki kompetentne sel
teemal rääkima. Aga ma tulin
tagasi õpetajaks ja ma leian, et
see oli väga õige samm, eriti siia
kooli. Linnavalitsuses tekkisid
koondamised ja ei peetud enam
seda allüksust, mida ma juhtisin, nii suurel arvul vajalikuks.
Aga teine asi oli see, et ametniku töö ammendab ennast kiiremini kui õpetaja töö, kus on iga
päev uus ja teed ikka asju teistmoodi.

Kuidas Teist õpetaja sai?

Kui ma ülikoolis õppisin inglise keelt, siis ma mõtlesin, et
õpetajaks ma ikka ei hakka.
Oma kooliaeg oli selgelt meeles ja ma tahtsin hoopis tõlkima
hakata. Aga juhtus niimoodi,
et mind otsis viiendal kursusel
üles Kuuste põhikooli, mis on
Tartust 17 kilomeetri kaugusel,
direktor. Temal oli vaja inglise
keele õpetajat ja ta palus, et kas
ma saaksin ülikooli lõpetamise
kõrvalt tulla. Ma läksin üheks
aastaks, et vaatan, mis saab. Juhtus niimoodi, et ma jäin sinna 14
aastaks ja olin peale seda seal nii
õppealajuhataja kui direktor.
Midagi oli, mis tõmbas.
Olete hariduse siseeluga
hästi kursis. Samas, ministeeriumis pusitakse juba
aastaid haridusreforme
teha, aga asi ei edene.
Andke mõni soovitus.

Ma ei ütleks, et Eesti koolielu
on halb või isegi, et ta on keskpärane. Minu arust on Eesti
koolielu väga hea. Järsk reformimine ei vii mitte kuhugi, sest
kool on küllaltki konservatiivne
asutus, siin tuleks vaadata, mis
on head küljed, mis tuleb üle
võtta, mitte kohe hakata kõiki
asju uuesti tegema.
Mulle on öeldud, et Te
annate väga õnnelikke inglise keele tunde.

(Naerab.) Ma ei tea, meil
saab nalja tihti tunnis. Vahel me
teeme ka grammatikat, mida
lapsed ei armasta eriti, aga mulle tundub, et lapsed tahavad siia
tundi tulla ka peale tunni lõppu
järgmise tunni ajal. Meil on lihtsalt lõbus koos olla, tore.
Te olete olnud õpetaja 23
aastat. Mismoodi on noored inimesed selle ajaga
muutunud?

Silmaring on laienenud just
tänu arvutitele, keeleoskus on
paranenud – vahel kasutavad
selliseid sõnu, mida ma pean
järele vaatama, et kas ikka on
selline olemas. Võib-olla on
nad natuke rohkem avatumad, kui nad vanasti olid. Ei ole
enam sellist aupaklikku eemalseismist. Vanasti olid õpetajad eraldi ja lapsed eraldi, aga
praegu on seda koostööd rohkem ja ilmselt see annab tunda ka suhtlemises. Oma kooliajast mäletan, et õpetaja eraelu
oli puutumatu ja keegi ei teadnud sellest midagi. Õpetaja tunnis eriti ei armastanud endast
rääkida. Nüüd tunnevad õpe-

Inglise keele õpetaja Juta Hennoste sõnul
Üks neist on accommodation (majutus),

tajad ka rohkem huvi õpilaste
vastu ja nende huvide ja murede vastu. Kui mõnel õpilasel on
ikka mure ja kellelegi rääkida ei
ole ja kui ta leiab, et mina olen
see inimene, kes vähemalt ära
kuulab ja võib-olla oskab nõua
anda, eks ma siis püüan anda.
Lisaks tuleb mul klassijuhatajana olla ka vahendaja õpilase ja
aineõpetajate vahel, teinekord
lapsevanemate ja aineõpetajate vahel.
Kui lähedane see suhe
on, mis nende inimestega
tekib, kui nad siit lendu
lähevad ?

Keskkoolis on natuke lähedasem, põhikoolis võib-olla on
see distants suurem. Nad on
ikka omad – käivad vaatamas
ja saadavad kaarte ja meile ja
Facebookis suhtleme mõnega.
Nii et ikkagi küllaltki tihe side
tekib tõesti nii õpilastega kui
õpilaste vanematega.
Inglise keelt ei ole vist
raske õpetada. Internet,
televisioon ja filmid teevad
Teie eest suure töö ära, või
ma eksin?

Mõnes mõttes on kindlasti
lihtsam, kui mõne teise ainega,
sest meedia tekitab lastes motivatsiooni. Samas nad ei tee tööd
õpetaja eest ära, sest üks asi on
kõnekeel, aga teine asi on see,
et nad saaks hakkama ka ametliku keelega näiteks sekretäri
ametikohal või ülikoolis sõnavaraga.
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Algab sügisene lehevedu
11. oktoobrist kuni 26. novembrini veab linn tasuta ära kilekottidesse pandud puulehed
nende kruntide juurest, kus linna puud kasvavad eraisikutest krundiomanike puhastusaladel.
Puulehed tuleb veopäevaks panna 100-liitristesse prügikottidesse. Kilekotte jagatakse
tööpäeviti linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 215, 216, 206 ja 220.
Ära veetakse vaid puulehti ning lehtede jaoks mõeldud kottidesse ei tohi panna olmejäätmeid, aiaprahti jms. Esimene vedu on planeeritud vahemikku 11.-22. oktoober ja
teine vedu 15.-26. november. Tartu linna elanikud saavad lehti tasuta ära anda (kuni 0,4
m3, üle selle 65 kr/ m3) ka keskkonnajaamades Jalaka 60b ja Jaama 72a. Keskkonnajaamad on avatud E-R kl 12-18 ja L 10-16.
TE

tants õpetaja ja
aga vähenenud

Mis võtteid Te õpilaste
tähelepanu võitmiseks ise
kasutate?

Mis on kõige tänuväärsem
asi, mis on Teiega õpetajaks
olemise ajal juhtunud? Kas
see amet annab ka midagi
tagasi peale pisut vähem
kui Eesti keskmise palga?
tuleb ikka ja jälle ette sõnu, mis õpilastel halvasti pähe jäävad.
mida filmidest ega Internetist naljalt ei õpi.

Foto: Oliver Kund

Aasta õpetaja Juta Hennoste
• Õpetajastaaži 23 aastat, neist viimased 10 Karlova gümnaasiumis inglise keele õpetajana.
• Töötanud 6 aastat linnavalitsuses haridusosakonna juhataja asetäitjana.
• Viimased 5 aastat esindanud kooli Comeniuse europrojektis, milles loodi sidemed kaheksa sõpruskooliga ja saadi raha
õpilaste ja õpetajate reisideks.
• Olnud 6 aastat Eesti inglise keele õpetajate seltsi esinaine.
• Tema tunde kirjeldatakse õnnelikena, sest seal saab alati nalja.
Põhimõtted:
• Õpetaja töö hoiab inimese kaua noorena ja eluga kursis.
• Pole olemas kohutavaid klasse, on halb suhtlemine.
• Iga päev peab nalja saama.
• Haridussüsteem ei salli järske reforme, vaid vajab läbikaalutud tegevusi.
Kas tänapäeva meedia
rikub noort inimest, kuulete Te sageli klassis rämpskeelt ja slängi?

Noh, natuke ikka tuleb sisse.
Kõik noored kasutavad slängi ja neil on oma suhtluskeel,
aga mitte sellist ebatsensuurset
sõnavara, f-tähega hakkavaid
sõnu. Noorte filmid on ju slängi täis. Aga inimene peab keele
igat tahku tundma ja eks nad siis
õpetavad mulle ka neid sõnu.
On väidetud, et õpetajaameti autoriteet on tänapäeval kadunud ja klassis
laiutavad õpilaste egod. On
see müüt või tegelikkus?

Kindlasti ei ole autoriteet
kadunud. Igal ajal on ikka olnud
nii, et on ühed õpetajad, kes saavad lastega paremini toime ja

keda austatakse rohkem ja need
õpetajad, kes ei suuda ennast
nii hästi maksma panna. Sealt
tulebki, et autoriteet kaob. Alati on õpetajaid, kelle tundides
on rohkem lärmi ja neid õpetajaid, kelle tundides täpselt seesama klass, kes eelmises tunnis
lärmab, teeb nahinal tööd nii, et
ei tõsta peadki vihiku kohalt.
Siit sujuvalt edasi minnes,
öelge ausalt, milline on
Karlova gümnaasiumi kõige kohutavam klass?

Ei, ei ole kohutavat klassi,
minu klassid on kõik head klassid. Lihtsalt alguses võtab natuke aega, et teineteisega harjuda, et kokku leppida nõudmistes ja vastutuses ja peale seda
võib absoluutselt hästi töötada.
Kohutavaid klasse ei ole olemas,
on lihtsalt halb suhtlemine.

(Muigab.) Kui juba mitu aastat tagasi kooli lõpetanud noormees või tütarlaps tuleb kaugelt
tänavalt ja näeb ning nägu läheb
laia naeru täis, kallistavad ja räägivad, kuidas läheb ja saadavad
kirju. Ka siis, kui nad on juba
täiskasvanud inimesed ja omal
lapsed ja ikka tuletavad meelde.
Üks meeldejääv lugu on selline. Meie kooli tuli üks poiss
ühest maakonna koolist 11.
klassi. Ta oli sealt koolist lahkunud suurte pahandustega ja
otsustas uut elu alustada. Alguses meil ei klappinud temaga,
meil need servad ikka kuidagi hõõrusid kokku. Siis me siin
ikka alguses grillisime, aga muutusime järjest sõbralikumaks.
Kui oli viimane lõpuaktus, siis ta
tõi lilled ja teatas: “Noh, lemmikõpetaja, need on Teile.”
Noored, kes täna õpivad
või kaaluvad õpetajaks
saamist – mis Te neile
ütleksite, miks minna?

Kui tulevikule mõelda, siis
õpilaste hulgas püsib õpetaja
kaua noor. Teemad on sellised,
millega muidu ei puutuks kokku. Võtame näiteks erinevad
muusikastiilid, raamatud. Teinekord on, et õpilane soovitab isegi, et ma lugesin head raamatut,
lugege ka. Sa püsid eluga kursis
rohkem, ei jää nii ruttu vanaks ja
nurka sukka kuduma.
Teine asi on vaheldusrikkus.
Siin ei ole ühtegi ühtemoodi
päeva nagu kusagil kontoris või
tehases võib olla. Päevad lähevad väga kiiresti, kooliaasta
läheb väga kiiresti. Kool ei ole
koll, see on üks tore koht.

Richard Rodgers & Oscar Hammerstein

HELISEV
MUUSIKA
muusikal kahes vaatuses

Hanna-Liina Võsa / Birgit Õigemeel
Lavastaja Ain Mäeots Muusikajuht ja dirigent Tarmo Leinatamm
Kunstnik Riina Degtjarenko Kostüümikunstnik Gerly Tinn
Valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi) Koreograaf Antton Laine (Soome)
Osades: Jüri Lumiste või Raivo E. Tamm, Silvi Vrait või Karmen Puis, Eva
Püssa või Siiri Koodres, Maarja Mitt või Liisa Pulk, Külliki Saldre või Kais
Adlas, Raivo Adlas, Jaan Willem Sibul, Karol Kuntsel või Rasmus Kull jt.

Tartus Vanemuise suures majas
alates 27. novembrist
Tallinnas Nokia Kontserdimajas
alates 9. detsembrist

Sooduspiletid kuni
24. oktoobrini!

Foto Madis Palm

Esimene asi on see, et tuleb
kokku leppida, mida me siin
tunnis teeme, millised on õpilaste õigused ja kohustused ja
minu omad. Teiseks, kuidas tunnis käituda – näiteks keeletunnis
ei tohi kaaslaste vigade üle naerda põhjendusega, et sa võid ise
olla järgmine eksija. Ja siis võimalikult palju lasta neil endal
rääkida oma huvidest ja nendest asjadest, mis nendele on
südamelähedased ja mida nad
armastavad, sellest neile meeldib väga rääkida. Et tekiks selline side, et nad saavad aru, et
nende elu huvitab ka õpetajat.
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11.-17. oktoober

Tartu Sügispäevad
11. OKTOOBER

Esmaspäev
kl 6-8

AVATUUT Tartu ühiselamud

Nagu lastelaulu sõnadki ütlevad: „Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe!“ Võimle oma vaim sirgeks ja virgeks avatuudul hommikuse virgutusvõimlemisega. Uni on küll magus, aga ära maga
maha Sügispäevi! Hiljem on aega loengutes
tukastada.
kl 11-15 Tule veredoonoriks! Suurim kink on elu!
TÜ raamatukogu, ruum 186
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts koostöös Tartu
Ülikooli Kliinikumi Verekeskusega kutsub kõiki
üles tegema parimat kingitust, mis eales võimalik.
Statistika näitab, et oma elu jooksul vajab Euroopas vereülekannet iga 4. inimene. Terve ja elujõulise inimese jaoks on vere loovutamine täiesti ohutu, kuid hädasolija ilma doonorivereta hakkama ei
saa. Aita abivajajat ja tule doonoriks!

konnas, kust ei puudu väikesed naljad ja viperused. Himustades sügisel esimest kohta, peab õige
pisut olema kursis kunstimaailmaga, sest vastata tuleb ligi kolmekümnele küsimusele, mis puudutavad kunsti ja maailma Sinu ümber. Ära jäta
kasutamata võimalust oma teadmised proovile
panna! Selleks pane kokku 3-liikmeline võistkond, kellega koos ajusid ragistada!
kl 19-21 Maailmakohvik „Sotsiaalselt vastutustundlik kunst – kellele ja miks?“
Karlova Kohvik, Kalevi 13
Kunstil kui loomeprotsessil on lisaks visuaalsete
kujundite loomisele ka ühiskonda ja elu edasiviiv
eesmärk. Samuti on kunsti vaja selleks, et maailmast paremini aru saada. Vastutustundliku sõnumi levitamine ja seeläbi ühiskonnaellu panustamine loomise ja loomingu kaudu on saamas aina
olulisemaks olgu selleks teater, kino, maali- või
tänavakunst. Kuidas märgata sotsiaalselt vastutustundlikku kunsti ja kuidas seda kasutada? Kas
kunstil üldse peab olema tarbimisväärtus?
kl 20 Comedy Estonia
Vilde lokaal, 75.-/50.Standup-komöödia inglise keeles. Järjekordselt
astuvad Vilde talveaia lavale Põhjala parimad
standup-koomikud. Esinevad Tartu publiku lemmikud Eric Seufert (USA), Stewart Johnson (USA)
ja Andrei Tuch (EST), lisaks tulevad just selle ürituse jaoks Rootsist kohale Henrik Elmer (SWE)
ja Evelyn Mok (SWE). Õhtujuht on Louis Zezeran
(AUS).

eesmärke? Kuidas ajada oma asja? Kust ammutada inspiratsiooni? Nendele küsimustele püüab
vastata kunstnik Navitrolla läbi isikliku vaatevinkli ja kogemuse. Lisaks tutvustab kunstnik oma
tööde temaatikat ja ideid.
kl 17.15-18.45 Populaarteaduslik teeõhtu
„Huvitavat teadusest ja elust“
TÜ ajaloo muuseumi konverentsisaal
Valgusest ja paradoksidest tema kiiruse ümber
kõneleb akadeemik Peeter Saari.
TÜ ajaloo muuseum

kl 17.30-23 Lauamänguõhtu Ludos
Lauamängupood Ludo, Riia mnt 15b
Tule ja veeda meeldiv õhtu koos sõprade ja lauamängudega. Võimalus piiluda lauamängude kirevasse maailma, kus on palju muud kui Alias, Monopol või Tsirkus. Mängima pääsevad 20 kiiremat.
Ludo Lauamängupood

kl 18 Loenguõhtu „Päevapildid loodusest“
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saal,
Kompanii 10
Loenguõhtul „Päevapildid loodusest“ esitleb loodusfotograaf Remo Savisaar oma pilte ning räägib loodusfotode sünnilugudest. Remo pildipäevik
blog.moment.ee tunnistati 2006. aasta loomafotode kategoorias maailma parimaks.
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Malcolm Lincoln

kl 18 Maailmamäng Raekoja plats
Maailmamäng on lõbus ja hariv mäng, kus osalejatel tuleb miniatuurses maailmaruumis punktist punkti liikudes vastata eri riike puudutavatele
küsimustele ning lahendada ülesandeid.

TÜ ajaloo muuseum

AIESEC

kl 21 SÜGISPÄEVADE

AVAKONTSERT –

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Rahvatervise töögrupp

kl 13 Artceramic keraamikastuudio õpituba „Märk“
Tartu Loomemajanduskeskus, Kalevi 13, 15.Tule, vali üks savist märgitoorik ning kirjuta sinna
mõni vahva humoorikas sõnum või soov oma sõbrale või kaastudengile.
Artceramic

kl 13-16 TÖÖTUBA – RAAMATUTE UUS ELU
TÜ raamatukogu

Oma suurepärase kavaga avab Tartu Sügispäevad
muusikaline duo Malcolm Lincoln. Avakontserdil
edastavad oma tervitused sügispäevalistele Tartu linnapea, Tartu erinevate kõrgkoolide esindajad
ning Tartu Tudengipäevade projektijuht.
kl 22 Karaoke “Sellest saab meie sügis”
ﬁnaalshow Püssirohukelder, 25.-

12. OKTOOBER

kl 18.15 Loeng „Hiina ja Põhja-Korea vahelised
suhted“ sinoloog Märt Läänemets
Trahter Labürint, Vanemuise 21a
Iga teisipäeva õhtul koguneb RSR trahteris Labürint, et söögi-joogi kõrvale kuulata loengut ning
arutleda kuuldu üle. Rahvusvaheliste Suhete Ring
on Tartu Ülikoolis tegutsev organisatsioon, mis
ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid.
Rahvusvaheliste Suhete Ring

kl 19 SAS-aruteluõhtu „Krii(p)s peal“
Vaksali 11-44
Kuidas eluga toime tulla, kui sel tundub kriips peal
olevat?
Agape Eesti

kl 20 TUDENGIFILM 2010
Kino Ekraan, 60.-/40.-

Teisipäev
Vana raamaturiiul püsib vaevu seinal ja õpikute
kuhi nurgas aina kasvab? Tule ja meisterda endale
vanadest raamatutest uus raamaturiiul või mõni
muu vahva disainielement. Töötoa märksõnadeks
on ökodisain ja taaskasutus. Lisaks tehakse tutvust Euroopa, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika,
Aafrika, Aasia ja Austraalia kunstiga. Lase fantaasial lennata!

kl 11-15 Tule veredoonoriks! Suurim kink on elu!
TÜ raamatukogu, ruum 186
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts koostöös Tartu
Ülikooli Kliinikumi Verekeskusega kutsub kõiki
üles tegema parimat kingitust, mis eales võimalik. Terve ja elujõulise inimese jaoks on vere loovutamine täiesti ohutu, kuid hädasolija ilma doonorivereta hakkama ei saa. Aita abivajajat ja tule
doonoriks!

kl 13-16 Avasta maailma – vahetusõpilaste
kunstitoad
TÜ Raamatukogu
Katseta Ecuadori käsitööd ning Jaapani kirjakunsti, pane proovile oma teadmised Euroopa maalikunstist ning saa teada, mis tunne on taguda Aafrika trumme.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Rahvatervise töögrupp

kl 12 Giidituur Eesti Rahva Muuseumis
Kuperjanovi 9
Tule ja külasta giidi juhtimisel ERMi püsinäitust.
Eesti Rahva Muuseum

YFU Eesti MTÜ

kl 16.15 Loengusari „Oskused eluks – suhted“
Ülikooli Kohvik
Loeng keskendub suhtlemisele paarisuhtes - kuidas mõista ja olla mõistetud. Nõu annavad abielupaar Herman ja Kristel Jürgens, PereElu koolitajad ja Agape Eesti.
Agape Eesti

kl 18 MÄLUKAS Püssirohukelder
Mälukas on mõnus ajugümnastika lõbusas selts-

kl 14-18 Wii-lahingTartu Linnaraamatukogu
Saa tuttavaks Wii-mängukonsooliga! Ainulaadne
mängukonsool suudab tänu liikumistundlikule
puldile pakkuda kaasahaaravat elamust ja nauditavat meelelahutust noorukitest vanuriteni.
Tartu Linnaraamatukogu

kl 16 Töötuba „Tuuni & taaskasuta“
TÜ Kunstimuuseum, Ülikooli 18-105, 30.-/21.Tule, disaini oma vana armas T-särk ümber,
kasutades selleks tekstiilivärve, oma fantaasiat
või Pompei stiilis ornamente. Nii teed minevikust
tuleviku. Kõik on ju kunst. Isikupärane tulemus
ning huvitav kogemus on tagatud. Eelregistreerimine kmm@ut.ee.
Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

kl 16.15 AKADEEMILINE PIKAPÄEVARÜHM

„Oma tee leidmise kunst“ Navitrolla
Athena Keskuse pööningusaal
Mis on edu võti? Kuidas saavutada edu ja viia ellu

13. OKTOOBER

Kolmapäev
kl 14-18 Kunstituba „Pabermassi võimalused –
ehetest sisekujunduseni“
LOOV galerii, Kalevi 13, 75.-/50.Meenutus algklasside kunstitunnist uues kuues.
Omanäoline reljeefne kodukujundus, ruumilise
kaunistuse sisse peidetud koledad juhtmed, väike
lõbus detail, ehted, pildiraam sõbrale, mask endale või seinale - need on vaid mõned näited, mida
töötoas professionaalse juhendaja näpunäidete
abil saad valmistada. Piiriks on vaid kujutlusvõime. Kunstitoaga saab liituda ka kell 16.00. Lisainfo ja registreerimine helen.puistaja@gmail.com.
LOOV galerii

kl 14-19 Reis ümber maailma
Raekoja plats 35.-/25.Erksaid värve halli argipäeva toovad välistudengid
maailma eri paigust, kes ootavad võimalust oma
kultuuri: sööke, jooke, tantse, laule ja muud põnevat Sulle lähemale tuua. Tule ja saa osa maitsvast
ning eripäradest tulvil reisist ümber maailma!
ESN-Tartu

kl 16 Töötuba: vaasimaal
TÜ Kunstimuuseum, Ülikooli 18, 40.-/33.Kuidas oleks maalida ehtsale savianumale? Tule
ja proovi. Vanadel kreeklastel õnnestus see suurepäraselt. Eelregistreerimine kmm@ut.ee.

kl 20 Comedy Estonia Vilde lokaal, 75.-/50.Standup-komöödia inglise keeles. Esinevad Tartu publiku lemmikud Eric Seufert (USA), Stewart
Johnson (USA) ja Andrei Tuch (EST), lisaks tulevad just selle ürituse jaoks Rootsist kohale Henrik
Elmer (SWE) ja Evelyn Mok (SWE). Õhtujuht on
Louis Zezeran (AUS).
kl 22 Taizé palvus
Emajõe ääres Oeconomicumi kõrval
Palvus klassikaliste Taizé laulude ja küünaldega.
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus

kl 22 Püssika HouseBand ver 1 Püssirohukelder
kl 22 Tudengipäevade peonädala avalöök
Atlantis, 50.-/südaööni tudengikaardiga tasuta
Selleks, et edukalt tudengipäevade lõpuni vastu
pidada, tuleb peonädalat alustada juba teisipäeval. Parimat muusikat valivad puldis Marc F &
SIMO.

Registeeri www.studentdays.ee ennast sügisaeroobikale ning tantsi oma vaim virgeks!
kl 19 TUDENGITEATER
Athena Keskuse pööningusaal, 25.-/15.-

Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

kl 16-18 Seks. Poks. Murumängud.
Raekoja plats, 25.- võistkond
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub Sind osa
võtma heategevuslikust ja sportlikust võistkonnamängust, millega kogutakse raha noorte seksuaaltervise edendamiseks. Pane kokku 4-liikmeline võistkond või tule kasvõi üksi, küll Sulle juba
kompanjonid leiame! Nalja ja tarkust jagub naba
ja kõrvadeni! Registreeri arturojakaar@gmail.
com või kohapeal.
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

kl 16-19
Kalapüügivõistlus
„Konks vette“
Kogunemine Kalevipoja monumendi juures
Emajõe ääres
Võta õng kaenlasse, pista ussid taskusse ja tule,
naudi loodust ja hasarti,
näidates linnarahvale
oma osavust kalastamises. Meie kostitame Sind
söögi, joogi, muusika ja auhindadega!
MTÜ Tudengikäsi

Mõnusaid filmielamusi sügisõhtusse pakub
Tudengiﬁlm. Ehkki selleks aastaks on Oscari gala
möödas, on igati auväärne konkurss Tudengiﬁlm
2010!
Lisaks uhkele tiitlile ”Tudengiﬁlm 2010” ootab
parimat linateost ka Nordea pensionifondi stipendium „Elu nagu ﬁlmis“ 15 000 krooni.

ala tegijad, kes õpetavad nautima erinevaid
aeroobikastiile. Esmakordselt valitakse sportlike tudengite seast aeroobikakuniganna. Tiitlile
on võimalus pürgida kõikidel soovijatel!
Treeningud:
18.00-18.35 Rita Kagan – Latinmix
18.40-19.15 Evelin Sepp – Zumba
19.20-19.55 Kristi Möldri – Broadway Jazz
20.05-20.45 Kirsti Kuhi – aeroobikakuninganna
valimine, 3 vooru erinevate liikumistega

kl 17 Loodusﬁlmiõhtu ja fotokonkurss
Botaanikaaed
Loodusﬁlmiõhtul saad tutvuda värskete loodusﬁlmidega ning kuulata ﬁlmitegijate kommentaare.
Ära lase ka fotokaameral kopitada ja saada oma
pildid loodusfoto konkursile „Sügise varju(n)d“.
Filmiõhtu kava ja võistluse reeglid:
looduskaitsering.blogspot.com.
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering koostöös MTÜ Loodusajakirja, PhotoPointi ja Kirjastus Ilmamaaga

kl 17 Arstikunst meie ümber Vana anatoomikum
Meelelahutuslik loeng „Arstikunst meie ümber“
tutvustab arstikunsti ning arutleb, kas ja miks on
selline tundmatu kunstivorm meie ümbruses läbi
sajandite ikka püsinud. Teemakohases Vanas anatoomikumis on kohal ka päris Kunstnik, kes sellist
tehnikat hästi valdab. Sügismasendust peletatakse
eemale küpsiste ja teega.

Täna jääb võileib söömata, sest sama raha eest on
Sul võimalus tulla vaatama Tartu Tudengipäevade ajaloos esimest korda toimuvat Tudengiteatrit.
Oodata on noori hakkajaid Tartu Noorte Teatritehasest, Tõrva teatritrupist Hingevärvid ja Tartu
Üliõpilasteatrist. Lisaks pakub muusikalist elamust Maarius Pärn. Kunsti ja muusikat kogu raha
eest ning rohkemgi veel!
Etendused:
Tartu Üliõpilasteater – „...püüdetult ulbib laia jõe
laisal voolul roheline konn“
Tõrva Teatritrupp Hingevärvid – Impro
Noorte Teatritehas – „Kes must siis saab ?“
kl 21 Džässiõhtu Ülikooli Kohvik, 35.-/25.Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

kl 21 „Kolmapäeva grupikas“ Kosmikud, Mai Skizo
Klubi Rock & Roll Heaven, Tiigi 76a
Skizoidne kolmapäev: julmad ja patused! Ehkki mõned kaamosroki tüürimehed Kosmikutest ja
kaleidoskoopilised transsrokkerid Mai Skizost on
lasknud akadeemilistel tõmbetuultel oma sagaraist
läbi puhuda, on nad seekord võtnud endale ülesandeks tänavuste Tudengipäevade raames pidutsejatele meelde tuletada hoopis hõõguvat tõika, et pelgast kõrgharidusest valgustumiseks ei piisa: vaja on
vahel ka pattu teha ja julmalt jalga keerutada.
Aigro Stuudio

kl 22 KOMMENTEERIMISVÕISTLUS
Pubi Spordibaas, Raatuse 22
Oled tulihingeline spordifänn, krooniline loba-

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Haridusgrupp

kl 18 Eesti Üliõpilaste Meistrivõistlused piljardis, Tartu avaetapp
Baribali piljardiklubi, Riia mnt 4, 50.Eesti Tudengite Meistrivõistlused piljardis Tartu
avaetapp. Hooaeg koosneb kuuest kvaliﬁkatsioonietapist ning lõppeb ﬁnaalturniiriga, kuhu pääsevad 16 parimat Tallinnast ja 16 parimat Tartust.
Mängitakse 8-palli. Võistluste juhend www.easl.
ee. Võistlused on ainult tudengitele.
Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Eesti Pooli Föderatsiooni ja Baribali Piljardikooliga

kl 18-21 SÜGISAEROOBIKA TÜ Spordihoone
Kui oled tervisesõber ja Sinu sees on peidus tantsupisik, siis tule tantsulisele ja rütmikale sügisaeroobikale. Füüsilise vormi eest hoolitsevad oma

mokk või hoopis mõlemat korraga? Tule ja aja oma
vererõhk üles kommenteerimisvõistlusel, kus
saad oma sõna sekka öelda spordi kõige pingelistemas ja halenaljakates situatsioonides. Registeeri end kiiresti Tartu Tudengipäevade koduleheküljel ja sea sammud pubi Spordibaas poole.
kl 22 Öine fotojaht Raekoja plats
Fotojaht toimub 2-liikmelistes võistkondades Tartu
erinevates paikades. Võta kaasa oma kaamera, hea
sõber ning tule löö kaasa. Parimaid ootavad auhinnad.
Anne Noortekeskus

Reklaam 7

Neljapäev, 7. oktoober 2010

Puhka vaim välja!

2010
kl 22 Tartu tantsuklubi: Mandoliinid
Tiigi seltsimaja, Tiigi 11, 25.Tartu tantsuklubis toimub taaskord suurem mandoliinimängijate kokkutulek, mis koondab mandoliinimängijaid Virust Võruni. Mängitakse 19.
sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse külapidude tantsumuusikat meilt ja mujalt.

www.studentdays.ee
/studentdays
kl 17.30-23 Lauamänguõhtu Ludos
Lauamängupood Ludo, Riia mnt 15b
Tule veeda meeldiv õhtu koos sõprade ja laumängudega! Anname võimaluse piiluda lauamängude kirevasse maailma, kus on palju muud kui Alias, Monopol või Tsirkus. Mängima pääsevad 20 kiiremat.
Ludo Lauamänguklubi

Tartu tantsuklubi

kl 22 Esinevad: Gjangsta, Zetod
Klubi Plink Plonk, 75.-/50.kl 22 ÖÖKlubi – Groundhog Day
Püssirohukelder, 50.kl 22 Suur zumba pidu
Atlantis, 50.-/südaööni tudengikaardiga tasuta
Tudengipäevade sügisaeroobika jätkub klubis
Atlantis. Kuumimad rütmid, lõbusaimad sammud ning loomulikult vallatud aeroobika tsikid.
Otsi välja oma stiilseimad aeroobika riided ning
saa osa tõeliselt lõbusast tantsumaratonist.

14. OKTOOBER

Neljapäev
kl 14 Visahing Paintball Patrullvõitlus
Visahing Paintball Arena, Ringtee 75
Kaheliikmeline võistkond peab aja peale läbima
ca 200 meetrise raja ja samaaegselt tabama võimalikult palju sihtmärke. Läbitaval patrullrajal
on suuremad ja madalamad künkad, puud, laudseinad, väiksed ehitised ja miiniväli (helialarm).
Võidab parima aja ja lasketulemusega võistkond.
Oodatud on erinevate märuliﬁlmide kangelaste
kostüümid, parimatele kostüümidele eriauhind.
Eelregistreerimine info@visahing.com.

kl 18-19 Kartmatu tudengi viievõistlus
Pirogovi plats
5-liikmelised võistkonnad on oodatud näitama
oma annet viiel legendaarsel võistlusalal, mis on
saanud originaalse kuue.

Eesti Põllumajandusmuuseum

kl 14-17 Sepistamise ja puutöö õpitoad
Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme,
Pargi 4, 40.-/25.Oskad Sa ajada rauda kuumaks või
voolida puust nuga?
Nüüd on Sul võimalus seda ise proovida
sepa ja puumeistri
juhendamisel. Vali
ise, kas valmistad
sepise, võinoa või
lõikelaua. Puitesemed saad omapäraseks muuta puidupõletuse teel.
Eesti Põllumajandusmuuseum

kl 14-18 Kunstituba: Talgikivi
LOOV galerii, Kalevi 13, 75.-/50.Mis seostub Sinul sõnaga talgikivi? Raskesti töödeldav kivikamakas või hoopis mitte midagi ütlev
hall kivitükk? Tegelikult on tegu väga ilusa ja
eripalgelise kiviga, mida leidub igas suuruses ja
värvis. Tule, valmista endale või sõbrale pisike
kunstiteos kaelaehte või talismani näol. Talgikivi
kunstituppa võid tulla ilma igasuguste eelteadmiste ning vahenditeta. Kunstitoaga saab liituda
ka kell 16.00. Eelregistreerimine ja lisainfo helen.
puistaja@gmail.com.
LOOV galerii

kl 15-21 Maastikumäng „Kas sa julged...?“
Vaksali 11-44
Põnev maastikumäng täis julgust nõudvaid väljakutseid. Mänguga saab liituda ajavahemikul kell 15-17.
Agape Eesti ja Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus

kl 17 Prantsuse keel keskkonnas
Paabel, Ülikooli 17-225
Kui pika tee peab ette võtma lõunamaa puuvili, et
me teda talvises Eestis süüa saaksime? Kui palju teenib sellest kauge maa talupidaja? Kas ühe banaani eest saab osta lehma? Neile ja teistele sarnastele
küsimustele saad vastuse keskkonnateadlikkuse ja
prantsuse keele õppemängus. Mängus osalemiseks
ei ole prantsuse keele oskus vajalik.
Eesti Noored Frankoﬁilid

sinu jaoks ammu enam pingutus?
Siis leia endale aktiivne kaastudeng, kellega koostöö hea ja registreeri end www.studentdays.ee kiiresti Tudengiseiklusele, mis on paarisorienteerumine Tartu südalinnas. Võistkondadelt oodatakse
nutikust, leidlikkust ja kiirust!
Osalemiseks tuleb kokku panna kaheliikmeline võistkond, kuhu võivad kuuluda nii mehed kui naised.

on piiratud.
Spordipäev
on kõikidele
TASUTA!
Kui seekord
spordipisik
sind ei nakata, siis tule ja
ela oma ülikoolile kaasa, sest mõõtu võtavad
omavahel
kõik Tartu
kõrgkoolid.

kl 16.15

AKADEEMILINE PIKAPÄEVARÜHM
„Kuidas teha teatrit“ Marge Pärnits
Teatri Kodu, Lutsu 2

EMÜ Üliõpilasesindus

kl 19 Euroopa-teemaline viktoriin Vilde lokaal
Kus asub Pisa torn? Kust on pärit Heineken? Tead
vastuseid neile ja muudelegi küsimustele, tule kuni
3 sõbraga ning pane oma teadmised Euroopast
proovile. Võistlustulle pääsevad 20 kiiremat.
AEGEE-Tartu

kl 19-21 Astronoomiline vaatlusõhtu
Tartu toomkiriku Põhjatorn, Lossi 25
Astronoomiahuvilised saavad Tartu toomkiriku Põhjatornis teleskoobiga vaadelda Jupiteri ja
Kuud. Üritus toimub ainult selge taeva korral.

Teatritegemise sügavamaid saladusi avab Marge
Pärnits, kes viib teatrisõbrad seiklema Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu põnevasse maailma.
Üheskoos tehakse retk Teatri Kodu salapärastesse keldritesse ja teatrinukkude muuseumisse ning
vaadatakse automaatteatri etendust!

TÜ ajaloo muuseum

kl 20 TUDENGIBÄND 2010
Tartu Üliõpilasmaja, 50.-/25.-

kl 19-21 Astronoomiline vaatlusõhtu
Tartu toomkiriku Põhjatorn, Lossi 25
Astronoomiahuvilised saavad toomkiriku Põhjatornis teleskoobiga vaadelda Jupiteri ja Kuud. Üritus toimub ainult selge taeva korral.
TÜ ajaloo muuseum

kl 19-21 Cafe 76: Köök kui ateljee
Salemi kiriku kelder, Kalevi 76
Kohvikuõhtu teemal „Köök kui ateljee“. Mõtteid
toidukunstist jagavad kohvikupidaja Birjo Urbas ja
edukas noor kokk Marco Loomann. Elavat muusikat teeb Betti Kalamees. Tule ja vaata, kuidas valmib kunst taldrikul!

Tartu Paintballiklubi Visahing

kl 14-15 Osavusvõistlus Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme, Pargi 4, 15.Tahad teada kui osav, nupukas ja kiire Sa oled lina
töötlemises, puutöös, sepistamises ja viljaterade
tundmises, siis osale osavusvõistlusel. Mängus
osalemiseks tarvilik 5-liikmeline grupp. Eelregistreerimine ja info erelin.korts@epm.ee.

SUURED
SÕBRAD:

Pillikeeled katkevad, trumminahad lüüakse lõhki ja Sõbramaja katus mürtsub hullumeelsetest
helidest. Tule ja roki seitsme parima bändi saatel,
kes käisid läbi eelžürii karmist kadalipust ja pääsesid ﬁnaalkontserdile. Lisaks hullutab rahvast
Tudengibänd 2009 võitja Kassidele Iirised.
Tudengibänd 2010 peaauhinnaks on IS Music
Team’i kinkekaart väärtusega 10 000 krooni.
kl 22 5Loops plaadiesitus
Klubi Plink Plonk, 75.-/50.-

kl 22 Esinevad: Zahir, Tolmunud Mesipuu,
Edgars Rubenis Klubi Plink Plonk, 75.-/50.kl 22 Singer Vinger Püssirohukelder, 75.kl 22 Peoinstruktorid Atlantis, 100.-/50.Nad on tagasi! Nad on peojanulisemad kui kunagi varem! Nad on peoinstruktorid ja nad õpetavad
Teile, kuidas peab pidutsema!

16. OKTOOBER

kl 22 Eesti II lahtised meistrikad rodeos
Püssirohukelder

Laupäev

kl 22 Tudengibänd 2010 afterparty
Atlantis, 50.-/südaööni tudengikaardiga tasuta
Läbi ja lõhki retropidu. Vinüülplaatidelt mängib
legendaarsed hitid ette DJ Erkki Vadi.

kl 9 Tule keskkonnabussiga Raplamaale
Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Kompanii 10, 50.-

15. OKTOOBER

Reede
kl 14-18 Kunstituba „Vanale lambile uus sära!“
LOOV galerii, Kalevi 13, 75.-/50.Liiga vähe valgust ja kole lamp segab keskendumist sessiks valmistumisel? Tule meile ja tee oma
vana valgusti uueks! Otsi üles oma vana nõukaaegne laualamp või suvaline näpitslamp ja kõik
kodus vedelev, millest võiks midagi huvitavat teha.
Kunstitoaga saab liituda ka kell 16.00. Lisainfo ja
registreerimine helen.puistaja@gmail.com.

Sõidame tudengipäevade keskkonnabussi ekskursiooniga Märjamaale meisterdama taaskasutatavatest materjalidest ehteid. Tule, tee kaunid
ehted endale või oma sõbrale! Ehtekunsti õpetab
Liina Rees. Lisaks külastame kaunist sügisvärvides Mukri raba.
Tartu Keskkonnahariduse Keskus

LOOV galerii

kl 15 Kihnu keele õpituba „Murrame keelt“
ERMi näitusemaja, Kuperjanovi 9, 10.Külas ERRi kihnu keelsete uudiste tegija Mere Marju (Marju Vesik).
Eesti Rahva Muuseum

kl 16 TUDENGISEIKLUS Raekoja plats
Tunned Tartut nagu oma viit sõrme? Nuputamisülesanded lahendad sekundiga? Jooksutrenn pole

kl 11-16 Aktsioon & kunstituba „Riidekapiga
galeriisse“ LOOV galerii, Kalevi 13
Teeme head endale ja teistele. Sügis on käes, õige
aeg oma riidekapp tagurpidi keerata, sealt välja otsida kõik korralikud riided, mida ei ole kaua
kandnud ja neile uus kodu leida. Vahetuseks on
oodatud iga hooaja riided, jalanõud, kotid, ehted
jms. Kõik, mis päeva lõpuks üle jääb, viiakse noortekodudesse. Lisaks on võimalik nii oma riideid kui
uusi avastusi tuunida. Loov galerii materjale kasutades on õpitoas osalemine kuni 50 krooni.
LOOV galerii

kl 12-17 SPORDIPÄEV TÜ Spordihoone
Tudengid, kohtadele, valmis, start SPORDIPÄEVALE! Kavas on 10 erinevat spordiala, nii võistluslikke kui ka treeninguid, nii meeskondlikke kui ka
individuaalseid.
Registreeri end kiiresti, sest gruppide suurused

Meeskondlikud alad:
12.00-16.30 TÄNAVAKORVPALL. 3on3 tänavakorvpalliturniir sisetingimustes. Võistkonnas kokku kuni 4 liiget. NB! Kõik võistkonna liikmed peavad olema tudengid.
Registreerimine www.studentdays.ee.
12.00-16.30 ÕPPEJÕUDUDE VÕRKPALL. Võrkpalliturniir kõrgkoolide vahel. Mõõtu
võtavad erinevate Tartu kõrgkoolide
õppejõud. Tule omadele kaasa elama!
16.30 TEATEVÕISTLUS. Sportlik-meelelahutuslik teatevõistlus paneb meeleoluka
punkti spordipäevale. Võistkonna suurus 5
liiget. Registreerimine kohapeal.
Individuaalalad:
Registreerimine kohapeal algab 1 tund enne ala
algust!
13.00 SUMO. Kaasahaarav sumoturniir toimub
sumokostüümides, mis on saadaval kohapeal.
14.00 SÕUDEERGOMEETER. Võistlus toimub
Concept-2 ergomeetritel. Distantsiks on
500m.
15.00 TÕUKERATTA AEGLUSSÕIT. Kickbike
tõukeratta aeglussõitu viib läbi www.kickbike.ee. Meeleolukas võistlus, kus tuleb
läbida 10m rada võimalikult aeglaselt.
Treeningud:
Registreerimine www.studentdays.ee.
12.30-14.00 KARATE. 1,5h trenn tutvustab ja
õpetab karate algtõdesid. Treeningut viivad läbi kogenud karate treenerid. Grupi
suurus on piiratud.
14.00-15.30 KALJURONIMINE. Treeningus
õpetatakse kaljuronimise põhitõdesid.
Kaljuronimist viivad läbi Seiklusretked
OÜ kogenud instruktorid. Treeningu lõpus
toimub ka väike võistlus.
15.30-16.30 CAPOEIRA. Spordipäeva treeningud lõpetab capoeira. Capoeira on nii
tants, võitlus kui ka mäng, kus saab korraga õppida ja rakendada enesekaitset,
akrobaatikat, tantsulist liikumist, muusikat ja rütmi.
kl 15 Kontsertetendus „Kokku tulek“
Genialistide Klubi, 25.Kontsertetendus „Kokku tulek“ Mati Undi „Good
bye, baby“ ainetel. Etendus ei otsi mingit ühest vastust erinevatele küsimustele, vaid püüab mõista
inimesi lahutavaid ja koondavaid tegureid. Lavastaja Vallo Kirs, lavastus-dramaturg Tõnis Parksepp, näitlevad TÜ VKA ja Tartu Noorte Teatritehase noored lavajõud. Kaasa teeb ansambel Animal
Drama ning Leila Luige show-tantsutrupp.
Lille maja

kl 15 Meistriklass „Lyrical Jazz“
Tähtvere Tantsukeskus, Laulupeo pst 19, 150.-/100.Lüüriline jazz on kaasaegse tantsu sugemetega
tantsustiil hingele, vaimule ja kehale. Meistriklassi viib läbi tantsija, tantsuõpetaja, koreograaf
Eliisa Lott. Kohtade arv on piiratud.
MTÜ Tartu Tantsukool

kl 22 Smilers Püssirohukelder, 50.kl 22 Spordiklubi Atlantis, 100.-/50.Sügispäevade spordipäev lõppeb korraliku spordibaasi peoga. Tõmba selga Marati dressid, pane
pähe värviline peapael ja võid kindel olla, et hommikuks on soovitud sügisvorm saavutatud. Tempot aitab hoida DJ Raul Rooma.

17. OKTOOBER

Pühapäev
kl 12 TARTU TUDENGIPÄEVADE

JALGPALLITURNIIR
Annelinna kunstmuruväljak

Omavahel võistlevad Tartu kõrgkoolid. Tule, ela
omadele kaasa ja tooge võit kooli!
kl 15 Kontsertetendus „Kokku tulek“
Genialistide Klubi, 25.Kontsertetendus „Kokku tulek“ Mati Undi „Good
bye, baby“ ainetel. Etendus ei otsi mingit ühest
vastust erinevatele küsimustele, vaid püüab mõista inimesi lahutavaid ja koondavaid tegureid.
Lavastaja Vallo Kirs, lavastus-dramaturg Tõnis
Parksepp, näitlevad TÜ VKA ja Tartu Noorte Teatritehase noored lavajõud. Kaasa teeb ansambel Animal Drama ning Leila Luige show-tantsutrupp.
Lille maja

kl 15-17 Zumbafestival Tähtvere Tennise- ja
Tantsukeskus, Laulupeo pst 19, 50.-/25.Tähtvere Tantsukeskuse zumbafestival on lõbus ja
särtsakas tantsupidu. Võta sõbrad kaasa ja püstitame üheskoos eesti zumbatantsu rekordi! Ühistreeningul osalema on oodatud igas vanuses tantsuhuvilised, nii mehed kui naised. Zumba on pidu!
MTÜ Tartu Tantsukool

kl 17-19 Toomamissa Tartu Maarja kirik, Pepleri 1a
Toomamissa on omanäolise ülesehitusega luterliku armulauaga jumalateenistus, kus pannakse
erilist rõhku kaasaegsele ja noortepärasemale
muusikale, isiklikule palvele ja hingehoiule. Toomamissa ei ole ühe koguduse jumalateenistus,
vaid kogudusteülene oikumeeniline ettevõtmine,
kuhu on teretulnud kõik.
Tartu erinevate kirikute noored

Sügispäevade ﬁlmiprogramm
kinos Ekraan
Esmaspäev, 11. oktoober
kl 19.15 „Võib valjuks minna“ It might get loud
kl 21.30 „Kick-Ass: Uus superkangelane“
Kick-Ass
Kolmapäev, 13. oktoober
kl 19.15 „Vägivaldne minevik“ A History of
Violence
kl 21.30 “Inimlapsed“ Children of Men
Neljapäev, 14. oktoober
kl 19.15 „Adventureland - pöörane suvi“
Adventureland
kl 21.30 „Hea Will Hunting“ Good Will Hunting
Reede, 15. oktoober
kl 19.15 „The Cove - mere verine saladus“
The Cove
kl 21.30 „Halb politseinik: Sündmuspaik New
Orleans“ Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
Laupäev, 16. oktoober
kl 19.15 „Tere tulemast Zombiemaale“ Zombieland
kl 21.30 „Tähesõjad“ Star Wars: Episode IV A New Hope
Pühapäev, 17. oktoober
kl 19.15 „Kanade mäss“ Chicken Run
kl 21.30 „Impeerium annab vastulöögi“
Empire Strikes Back
Pileti hind 50.-/30.-

Peakorraldaja Ülikooli Kultuuriklubi jätab endale õiguse teha kavas muudatusi!
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Tartu ülikool ja Novaator kuulutavad välja tudengite teadusvideote konkursi

Kultuur

Tartu ülikool korraldab õpilaste ja tudengite populaarteaduslike videoklippide
valmistamise konkursi, mille peaauhind on 1000 eurot.
Konkursil võib osaleda kahes kategoorias. Neist esimene on mõeldud üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele ning on teemal “Kuidas teadus aitab mind igapäevases elus?” Teine kategooria on mõeldud tudengitele ja kannab pealkirja
“Minu esimene teaduslik saavutus.”
Mõlema kategooria peaauhind on rahaline preemia väärtusega 1000 eurot.
Teise koha auhind on 500 ja kolmanda koha puhul 250 eurot. Lisaks selgitatakse kahe kategooria peale kokku publiku lemmik, kes pälvib auhinna suuruses 250 eurot. Osaleda saab nii üksi kui kollektiivina.

Klipp maksimaalse pikkusega 3 minutit tuleb laadida YouTube’i keskkonda ning
alates 20. oktoobrist saab selle sisestada koos oma kontaktandmetega Novaatori
videolehele aadressil www.novaator.ee/video.
Klippe saab esitada kuni 17. jaanuari keskpäevani. Pärast seda koguneb teadlastest ja ajakirjanikest koosnev zãürii, kes selgitab välja parimad.
Kõik laekunud klipid on konkursi ajal nähtavad Tartu ülikooli teadusuudiste portaali Novaator videolehel www.novaator.ee/video
Konkursi läbiviimist toetavad haridus- ja teadusministeerium ning SA Archimedes. Konkursi täpsete tingimustega saab tutvuda aadressil: www.novaator.ee/video.
TE

Ugala “Stockmannid”
tulevad Tartusse külla
Tartu uulitsapoistest
Võib tunduda kummastavana, et omaaegne pedagoogikateadlane Juhan Tork, tuginedes oma noorusmälestustele, andis
vabakasvatuse vaimus võrsunud Tartu uulitsapoistele ja nende kampadele igati positiivse hinnangu. Ta toonitas, et uulitsapoiste elu oli lahe ja vaba, millesse vanemad inimesed ei sekkunud. Kuidagi iseenesest kujunesid poistekambad, mida nimetati “sõduripolkudeks”. Sinna võeti katsetega: kas kandidaat
on küllalt tragi enda eest seisma, kas mõistab taluda nöökivat
nalja või hakkab nutma ja jookseb emale kaebama. Piripillid
polku ei sobinud.
Sõdurimängud ja mööda tolmavaid uulitsaid rivis marssimine nõudsid distsipliini ja üksteisega arvestamist. Käidi Krasnojarski polgu tara taga uurimas, kuidas tõelistele soldatitele
“utsinat” korraldati, et seda siis järele teha oma õppustel. Pandi
tähele, et tsaariväes kasutati kaht tervitust. Tavalisele ohvitserile raius rivi kogu kõrist: “Traius, laius, vasnitsa va!” Kindralile
aga: “Traius, laius, soku-podi-rodi!” Vene keeles muidugi, eesti keeles kõlanuks see: tervist soovime teie kõrgeausus või kõrgestisündinu! Kuna Juhan oli juba 12-aastasena Kastani uulitsa “sõduripolgu kindral”, siis tuli poistel ka teda tervitada ikka
“soku-posi-rodiga!”
Võru tänava ja
Karlovi kandi poistega peeti sageli sõdu,
kus ka kivid lendu lasti. Võitjaks loeti see
polk, kes suutis vastase põgenema lüüa, nii
et nad oma koduväravatest sisse jooksid
ja õuest pelgu otsisid.
Võõrasse õue ei tungitud. Tork meenutab, et kord, kui ta alles
algajana “sundaega teenis”, viinud kingsepa õpipoisist kindral
August (õpipoisi palk oli rubla nädalas) teda elus esimest korda
sööma ühte supikööki. Rahamees, nagu August oli, kärkis välja mõlemale 5-kopikalise rupskisupi, mille kõrvale võis vabalt
oma käega leiba võtta. Olnud ikka uhke tunne küll “kindrali”
kõrval avalikus söögikohas einetada.
Enamus ajast kulus mitmesugustele mängudele (kukepoks,
pimesikk, tagumine paar välja), aga ka ulakustele. Söögist üle
jäänud konte riputati nööriga Kastani tänava majade uksekella käepideme külge. Koerad tulid lõhna peale ja hakkasid
konte sikutama. Poisid piilusid eemalt, kuidas omanik avas
ukse ja uuris, kes helistas. Ei kedagi! Koer jooksis minema,
oli aga mõne aja pärast tagasi ja sikutas jälle konti ... Nalja
mis palju.
Tehti ka halvemaid tükke. Kõik Võru tee äärsete telefonipostide otsas olnud isolaatoripotid said kividega katki pillutud. Kes
rohkem purustas, see oli kaaslaste silmis kangem vend. Hämaruse saabudes ronis keegi pikka palitut kandev poiss kaaslase
õlgadele, nii et paistis kõrget kasvu mehena. Ülemine poiss võttis suu petrooli täis ja kui keegi möödus, puhus petrooli suust,
süüdates joa tikuga põlema. Ehmatus missugune! Seda pidi aga
palju harjutama, enne kui korda läks. Ja mitte iga poisi süda ei
kannatanud petrooli suhu võtta.
Õige elatanud mehena Kanadas olles andis Juhan Tork järgmise hinnangu: “Uulitsapoisi elule Tartus tagasi vaadates olen
ma sellele väga tänulik. See, et sa mõned “kuradid” rohkem
ütlesid, see kõik oli väline. Aga ma õppisin sõpru tundma ja
arvestama ning elus läbi lööma, mis Tartu linnakoolis õppides
tuli suureks kasuks. Aga ka hiljemgi nii Eestis kui välismaal.”

“Uulitsapoisi elule Tartus tagasi vaadates olen
ma sellele väga tänulik.
See, et sa mõned “kuradid” rohkem ütlesid,
see kõik oli väline.”

Henrik Ibseni 1882. aastal kirjutatud näidendit
“Rahva vaenlane” (En
Folkefiende) esitati
esmakordselt Christiania teatris 13. jaanuaril
1883. Oktoobri lõpus
Tartusse jõudev lavastus
pole oma värskust tänini
kaotanud.
Pea saja kolmekümne aasta jooksul on Ibseni dramatiseeringute andmebaasi järgi “Rahva vaenlasest” lavastatud 530 erinevat lavaversiooni
üle maailma ja sellest on tehtud ka mitu filmi. Näidend on
olnud aktuaalne kogu oma eluea jooksul ja kõnetanud publikut paljudes riikides. Ka tänases Eestis mõjub 128-aastane
draama väga värskena. Ugala
teatri lavastus kannab pealkirja “Stockmannid” ja selle on
lavastanud Andres Noormets
Pärnu “Endlast.”
Koomiline draama

Noormetsa lavastuses on
loo kaks tugisammast vennad
Stockmannid, arst ja linnapea,
kes peavad tegema linna seisukohast väga ebapopulaarseid,
aga samas vajalikke otsuseid.
Kaks meest, kaks venda – kaks
erinevat ideoloogiat, kaks erinevat poliitikat.
Näidendi tegevus toimub väikelinnas, mis on mingis mõttes
kogu ühiskonna väike mudel.
Linna veevärgi ohtlik olukord
aktiveerib ühiskonna ja seab nii
inimesed kui otsustajad valikute ette. Linna elanike omavahelised suhted muutuvad kriisisituatsioonis väga pingeliseks

Kesksed rollid teevad lavastuses Aarne Soro, Arvi Mägi, Vilma Luik, Carita Vaikjärv, Peeter Jürgens,
Tarvo Vridolin, Andres Oja, Andres Tabun ja Margus Vaher.
Foto: teater Ugala

ja kõigil on võimalus valida, kas
jääda endale ja oma ideaalidele
kindlaks või säilitada demagoogiale ja kokkuleppetele tuginedes status quo ehk valitsev seisund.
Ibsen kirjutas näidendi valmides oma kirjastajale Kopenhaagenis: “Ma pole siiani kindel, kas peaksin selle nimetama komöödiaks või draamaks.
Loos on ehk mitmeid komöödia sugemeid, aga ta põhineb
väga tõsisel ideel.” Omal kombel on selles vanas loos võimalik ära tunda mitmeid tänasenigi parteipoliitikas kasutusel olevaid demagoogiavõtteid
ning seda, kuidas osava jutuga

on võimalik saavutada enamuse poolehoid ja trampida mutta vähemuse maailmaparandavad ideed. Mingis mõttes
on see näidend nagu hoiatav
juhend ka tänastele poliitikutele. Analüüsitakse, milline on
see valdav enamus, kel Ibseni
arvates enamasti ei ole õigus ja
kes pigem hüüab kaasa kui eristub massist.
Õnneliku lõpuga etendus

Ugala näitlejad Aarne Soro
(dr Tomas Stockmann) ja Arvi
Mägi (Peter Stockmann, linnapea) toovad tundliku mänguga
esile vendade isesugused maa-

ilmavaated. Erinevalt Ibseni
algupärandist jõuab Noormetsa lavastus siiski helge ja positiivse finaalini.
“Stockmannides” on laval
ligi poolsada inimest. Lavastusse on kaasatud Viljandi rahvateatri trupp ning palju vabatahtlikke Ugala inimesi ja noortestuudio liikmeid. Kesksed rollid
teevad lavastuses Aarne Soro,
Arvi Mägi, Vilma Luik, Carita
Vaikjärv, Peeter Jürgens, Tarvo
Vridolin, Andres Oja, Andres
Tabun ja Margus Vaher. Endla teatrist on kunstnikuna kaasatud Silver Vahtre ja valguskunstnik Margus Vaigur.
Tartu Ekspress

55 omavalitsusajalehte saavad veebis loetavaks
13. oktoobril alustab
tegevust omavalitsuslehtede ja online-teadete
portaal eestielu.ee. Portaal kajastab 55 omavalitsuse ajalehti ja onlineuudiseid.
Seni sai omavalitsuslehti veebist vaid konkreetse omavalitsuse kodulehel pdf-formaadis
lugeda. Nüüd on erinevate paikade materjal lihtsalt leitav portaalist eestielu.ee. Samuti on
artiklid märksõna, rubriigi ning
omavalitsuse järgi otsitavad.
“Üldistades võib öelda, et
tegu on valla- ja linnalehtede
online-versiooniga, mille kaudu saab kiirelt ja mugavalt infot
oma kodukoha, naaberomava-

litsuse ja teiste südamelähedaste paikade kohta,” selgitas portaali haldava Saarmann Meedia OÜ juhatuse esimees Tanel
Saarmann.
Eestielu.ee-l pole plaanis piirduda 55 omavalitsusega, uued
koostööpartnerid on oodatud
ka pärast avamist.
“Portaali loomine ja käigus
hoidmine eeldab kokkuleppeid omavalitsustega. Seni oleme tulemusega väga rahul ning
paljude omavalitsusjuhtide ning
lehetoimetajatega on meil tekkinud hea koostöö. Seejuures
on kogu portaaliga seonduv
omavalitsustele tasuta,” ütles
Saarmann.
Tartu Ekspress

Tartumaa omavalitsustest leiavad portaalis kajastust Haaslava,
Luunja, Rannu, Tähtvere, Võnnu ja Ülenurme häälekandjad.
Foto: eestielu.ee
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Kodune leivategu ei nõua ülimoodsat
masinat ega vanaisa talutare reheahju
Kolmeteistkümnendat
korda tähistatav leivanädal pakub võimaluse
käia tehastes rukkileiva
küpsetamist vaatamas
ja toob leivameistrid ise
koolidesse oma tööst
rääkima. Tartu Ekspress
uuris aga, kuidas ise
kodus leiba küpsetada
ning miks meeldiva lõhnaga tuba täitev tegevus
perenaiste seas üha rohkem populaarsust kogub.
TIINA REKAND
toimetus@tartuekspress.ee

Kõrveküla lasteaia juhataja
Jana Rosenthal küpsetab leiba
tavaliselt nädalavahetusel ning
korraga kolm pätsi. “Ilmselt seisavad need väga head kuni 2
nädalat ja rohkemgi, aga kauemaks lihtsalt ei jätku leiba.” Paratamatult kaob hea kraam kiiresti kõhtu. Esimene leivategu oli
Rosenthalil möödunud aasta
mais, mil hea kolleeg Kaja kinkis
sünnipäevaks pätsi omavalmistatud leiba, karbi juuretisega ja selle retsepti. Mis siis muud kui tuligi leivategu ette võtta.
Jana leib

1,5 l käesooja vett
juuretist
8 tl meresoola
250 g fariinsuhkrut
1,8–2 kg rukkijahu
päevalille-, kõrvitsa-, lina- või
kanepiseemneid
“Pane suurde kaussi käesoe
vesi, juuretis ja niipalju jahu, et
tekib pannkoogitaigna paksune
kört,” soovitab Rosenthal.
Seejärel on tarvis valminud
segu kile ja paksema käterätiga kaetud kausis 16-20 tunniks
hapnema panna.
Kui juuretis on ettenähtud
tunnid toimetanud, on järg tainasegamise käes. “Sool ja jahu
on kohustuslikud, kõike muud
lisatakse vastavalt soovile.
Köömned, rosinad, aprikoosid,
datlid, mustad ploomid, kõrvitsa-, seesami-, lina-, päevalilleseemned, pähklid, mandlid,
kliid, kaerahelbed, küpsetatud
liha- või singikuubikud,” loetleb
Rosenthal võimalikke lisandeid.
Aga et ka järgmine kord ise
leiba küpsetada, tuleb võtta neli
supilusikatäit tainast juureti-

Janika Hango kogemus kinnitab, et leivateoga kaasnevaid lõhnu ja emotsioone poest osta ei saa.

seks ning panna see plastkarbis
külmkappi ootele. “Kui juuretisel on sees seemned, ei tohi see
külmkapis üle nädala seista, sest
seemned võivad rikneda. Ilma
seemneteta säilib juuretis külmkapis 2 nädalat,” kinnitab
Rosenthal.
Valminud
leivatainas
peab olema
vähemalt nii
paks, et seda
saab segada ja
lusikaga tõsta. Rosenthali arvates võib
soovi korral muidugi esiemade
kombel paksu taina teha, seda
sõtkuda ja pätsi vormida, aga
selline leib on koostiselt tihkem
ja raskem, vedelamast tainast
leib jääb õhulisem.
Leivaküpsetuseks sobib hästi tavaline piklik keeksivorm.
Tainas valada või tõsta lusikaga
võiga määritud vormi ning silu-

da märja käega siledaks, sisse
torgata mõni auk või teha ristimärk, et eralduv gaas välja pääseks. Vorm tuleb katta paksu
rätikuga ning jätta 4-6 tunniks
sooja kohta kerkima ning alles
siis ahju panna,
kui juurde on kerkinud kolmandik.
“Esimesed 15
minutit peab leib
küpsema 250
kraadini soojendatud ahjus, et
tekiks kena koorik. Siis keerata kuumus 200
kraadini ja küpsetada veel 35-45 minutit,” õpetab Rosenthal.
Veel tuline leib määrida üle
taluvõiga või lihtsalt veega,
puhas rätik peale ja tunniks
ajaks jahtuma, et saaks toimuda järelküpsemine. Kes nii kaua
oodata ei jaksa, võib muidugi ka
varem maitsta, aga äsjaküpsetatud leib on nätskevõitu ja mait-

Pätsi koduse leiva
küpsetamiseks
vajalikele koostisainetele ja elektrile
kulub 10,4 krooni.

Foto: Jassu Hertsmann

sed ei ole veel ühtlustunud.
Sedasi kujuneb leiva hinnaks
Rosenthali arvates vastavalt
komponentidele 15-20 krooni.
Janika leib

Tartlanna Janika Hango on
täpselt kokku rehkendanud, et
ühe pätsi koduse leiva küpsetamiseks vajalikele koostisainetele ja elektrile kulub 10,4 krooni.
Kui aga kasutada rafineerimata suhkru asemel tavalist ning
seemneid mitte panna, tuleb
hinnaks 6,3 krooni. Tema sõnul
ei mõjuta ise leiva küpsetamist
hind.
“Küpsetaksin seda ka siis, kui
see oluliselt kallim tuleks, sest
mulle maitseb isetehtud leib
oluliselt rohkem. Ma tean, mis
seal leiva sees on ja tean, kes
millise tuju ja tundega selle leiva tegi,” leiab Hango.
Kuigi omaküpsetatud leivas puuduvad säilitusaineid, ei
ole see Hango sõnul kordagi

hallitama läinud. Köögikapis
paberkoti sees võib leib teise
nädala lõpuks ainult üsna tahkeks muutuda. Korraga küpsetab Hango kolm umbes 700
grammi kaaluvat leiba ning
üks rändab alati kingitusena
sõpradele-tuttavatele, kellest
paljudki on hiljem ise küpsetama hakanud järgmise retsepti järgi:
1,2 l külma vett
3 tl soola
200 g suhkrut
olemasolev juuretis
~6 dl rukkijahu.
Kõik kokku asetada ning
sooja kohta käterätiga kaetult
12 tunniks käima jätta. Seejärel lisada veel umbes 18 dl rukkijahu “Minul jääb hästi pehme tainas, mis lausa ise kukub
vormi ning siis saab hea õhuline leib.” Kui aga tahta tihkemat, siis tuleb ka jahu rohkem
lisada. Hango kasutab juuretise
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säilitamiseks purki, mille kaanel
augud sees. “Külmkapis seisab
juuretis vabalt kaks, kui vaja, siis
ka kolm nädalat. Tavaliselt küpsetan üle nädala.”
Lisanditeks kasutab Hango
tavaliselt peotäie rukkihelbeid
ja peotäie purustatud ja purustamata linaseemnete segu. Jõulude ajal aga singitükk.
Vormi pandud tainale sobib
kaunistuseks peale puistata
seemnesegu. Mõni tund soojas kerkimist ning võibki vormi panna 200 kraadini soojendatud ahju keskossa. Hango
manitseb ettevaatlikusele, sest
kui kohevaks kerkinud leiba
raputada, siis vajub see kokku.
Umbes tunni pärast pintseldab
ta leivad veega üle, vähendab
kuumust 175 kraadini ja küpsetab veel 40 minutit. Siis paneb
leiva rätiku alla jahtuma.
“Ise olen leiba küpsetanud
2008. aasta lõpust, mil praeguse Anna Edasi kohviku perenaine Birjo Urbas sõpradele leivakoolituse tegi,” jutustab Hango.
Seni oli ta arvamusel, et leivategu on üks kohutavalt pikk ja
keeruline protsess ja temasugune köögivõhik ei saa sellega niikuinii hakkama, kuid juba esimene kord õnnestus küpsetis
hästi. Ainult kord ei läinud leivategu käima, sest elamine oli
liiga külm. Ei taha ju kerkiv tainas külma ja tuult.

Mitte ainult rukkijahust

Õpetaja Kristiina Bergmann
leiab oma leivateo kogemustele toetudes, et lisaks rukkijahule
võib kasutada nii koos kui eraldi veel teiste teraviljade jahusid.
Tuleb ainult fantaasial lasta lennata. Tema kasutab oma leiva
valmistamiseks:
0,6 l sooja vett
umbes 700 g jahu, eelkerkimiseks 400 g
0,5 spl soola
juuretist
natukene fariinsuhkrut.
Bergmann valmistab oma
leiba nii nagu teisedki, kuid
lisab, et mida kauem eelkerkiv
tainas seisab, seda hapum leib
saab. “Pehmema leiva saab,
kui lisada natuke nisujahu,”
soovitab ta.

TELLI

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

LASTEKAUPADE JAE- JA KOMISJONIMÜÜK.
SUUR VALIK VANKREID ja KOMBEKAID!

SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-19, L 10-17 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

SUPERPAKKUMINE!

Ostes Havoline õli 325 kr/4 l
maksab õlifilter 50 kr/tk

Kauplus avatud
E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00
www.japanparts.ee

Tähe 127A, Tartu 50113
Tel 799 8020, 799 8021, 512 8184
tartu@taket.ee

LOOMA

1 kuu = 251,6kr€

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!

3 kuud = 75 kr

4,8 €

6 kuud = 150 kr

9,59 €

1 aasta = 300 kr

19,17 €

telli@tartuekspress.ee
• 730 4455
• Ülikooli 1
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Eesti Post annab välja Tätte ja Matvere reisi teemalise postkaardi

9.OKTOOBRIL KELL 19
ESINEVAD RESTORANIS

Jaht “Nordea” merereisi “Ümber imelise ilma” jäädvustamiseks annab
Eesti Post välja temaatilise postkaardi. Lembit Lõhmuse kujundatud postkaardil on näha reisi sihtkohad, jaht Nordea ja Jaan Tätte ning Marko
Matvere fotod. Postkaardi väljaandmisega kaasneb küsimuste-vastuste
mäng – jahi meeskonnaliikmed esitavad kogu reisi vältel küsimusi, millele
saavad vastata kõik. Vastused tuleb teele saata spetsiaalse postkaardiga,
mis on kättesaadav kõigis Eesti postkontorites. Vastajate vahel loositakse
pärast reisi lõppu 2012. aastal välja peaauhind, milleks on Jaan Tätte ja
Marko Matvere esinemine võitja kodus. Täpsem info www.ilmareis.ee ja
Eesti Posti kodulehel.
TE

Vaba aeg

Üritus on tasuta!

Raamatututvustus

Tartu koonduslaager – kas meie ühine halb uni?
Mõne nädala eest ilmus
Eesti Ajalookirjastusel
käsitlus Tartus 19411944 tegutsenud koonduslaagrist. Teose autoriks on koduloohuviline
Martin S. Kull.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR Tulge vaatama!
NA korvpall:
RAATUSE TÄ
kalev/cramo-vef
Aitame omad
võidule!
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Jälgi Facebookis
meie auhinnamänge!
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“Sellest ei ole loomulikult
keegi seni kirjutanud, et eestlaste tegelik ja võimalik osavõtt natside tapatalgutest on
olnud tabu Välis-Eestis ja
peaaegu tabu praeguses Eesti Vabariigis. Mõlemal pool on
eestlaste süüd ka selgesõnaliselt eitatud või tühiseks peetud, kõige enam aga unustada püütud. Ei ole ka kuulda
olnud, et keegi oleks oma mustadest tegudest avalikult rääkinud ja neid kahetsenud. Vähemalt kaine peaga mitte. Võibolla kõnnib “vabadusvõitlejate” kokkutulekutel rivis ka
mõni endine karistussalklane.
See ei ole ka ime – meil praegu valitsev ideoloogia on tugevasti saksa-meelne ja enamvähem aksioomina kehtib väide, et kommunismi kuriteod
olid natsismi omadest mõõdutult suuremad.” Nii kirjutab
Jaan Kaplinski ajakirjas Vikerkaar nr 7/8, 2000.
Tõepoolest. Pärast Eesti taasiseseisvumist on valdavalt räägitud nõukogude repressiooniorganite hirmutegudest. Kuid selle taustal on pea

Teater

Ilmumisaasta 2010
Pehmekaaneline köide, 128 lk
Hind kaupluses 162 kr.

täielikult unustusse vajunud
need roimad, mida panid toime Eesti vallutanud sakslased
ja nende eestlastest käsilased.
Ühe kuritegeliku režiimi hirmuteod on teise oma poolt
justkui ära kustutatud.
Kuritöö Lemmatsi lähedal

Eeltoodut silmas pidades
ongi kõnealune raamat erand.
Martin S. Kulli raamat räägib
natside organiseeritud Tartu koonduslaagrist, kust viidi
Lemmatsi küla ligiduses olnud
tankitõrjekraavi mahalaskmisele palju inimesi, ning selle
toonasest ülemast Karl Lin-

Kino

nasest. Räägib mehest, kelle
nõukogude kohus massimõrvarina tagaselja surma mõistis. Ent kes kummatigi elas talle kõikidest süüks pandavatest
roimadest hoolimata Ameerikas aastakümneid õnnelikku ja turvalist elu armastava
perekonna rüpes. Kuni saatuse karistav mõõk lõpuks siiski
temani ulatus.
Kull toob oma raamatus
ära terve hulga mitme endise koonduslaagri vangi ja valvuri mälestusi sündmustest
nii laagris kui hukkamispaigal
Lemmatsi tankitõrjekraavis.
Suure osa teose mahust võtab
laagri endise ülema Karl Linnase saatusega seonduv. Kull
leiab, et kõige kummalisemal
viisil on tänapäeval tekkinud
olukord, et kunagine sõjakurjategijana tagaselja surma mõistetud Karl Linnas võidakse tema
kohtuasja uuesti läbi vaatamise korral erapooletus kohtus
õigeks mõista ning tunnistada
nõukogude võimu poolt ülekohtuselt represseerituks.
Autor on võtnud luubi alla
ka Tartu koonduslaagris hukkunud inimeste arvu. Erinevalt
aastakümneid valdavalt valitsenud arvamusest, et Lemmatsi tankitõrjekraavis tapeti ligi
12 000 inimest, leiab Kull, et
seda arvu tuleks vähemalt
kümme korda vähendada.
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Vanemuise teatri suur maja

Cinamon 8. X - 14. X

Annelinna raamatukogu

•

8. X kell 19 Kevade
9. X kell 19 Huntluts

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 14.45, 16.30, 18.30, 20.15, 22
Saatan
kell 13.15 (ainult 9. X, 10. X), 15.30,
17.35 (va 9. X, 10. X), 19.45, 21.50
Stone
kell kell 20.45 (v. a 9. X, 10. X), 21
(ainult 9. X, 10. X) Ootamatu tühjus
kell 12.30, 15.15, 18.15 ( v. a 14.
X), 21.30 Söö, palveta, armasta
kell 21.15 Wall Street: Raha ei maga
kell 12.15 (ainult 9. X, 10. X), 13.15
(v. a 9. X, 10. X) Scott Pilgrim terve
maailma vastu
kell 12, 14.15 (v. a 9. X, 10. X),
16.45, 19 Keelatud tants 3
kell 13.30 (v. a 9. X, 10. X), 14.30
(ainult 9. X, 10. X) Kaugsuhe
kell 15.45 (v. a 9. X, 10. X), 17.35
(ainult 9. X, 10. X), 18 (v. a 9. X, 10.
X) Varuvõmmid
kell 12.45 Resident Evil: Teispoolsus
kell 14.15 (ainult 9. X, 10. X), 16.15
(ainult 9. X, 10. X) Mina, supervaras
kell 18.45 (ainult 14. X, 9. X, 10. X)
Sotsiaalvõrgustik

kuni 9. X Ergo Vassiljevi fotonäitus
Hetked looduses
kuni 9. X Elizabeth Warneri fotonäitus Vene küla briti silmade läbi

IK
Ü JA
MENÜ I JOOGIVAL
V
A
T
A
A
R
L
Ä
U
IS

WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

10. X kell 16 Gorgo kingitus
12. X kell 12 Detektiiv Lotte
12. X kell 19 Evita
13. X kell 19 Evita
14. X kell 19 Evita

Vanemuise teatri väike maja

Reedel, 08.10
Lavalaudu tallab NUKKER KUKEKE

Laupäeval, 09.10
KÕRTSIPALAVIK! Ans. Mini-MTJ

Pühapäeval, 10.10
Pühapäeva Lastekas!
Selle nädala teemaks on: “Muinasjutupäev”

Kolmapäev 13. oktoober
Tudengid vallutavad Püssika!
GROUNDHOG DAY / Dj Mike Sun
Õnnetunnid reedel ja laupäeval kell 20-21!
Kange alkohol -50%

8. X kell 12 Ninasarvik Otto
8. X kell 19 Don Juan
10. X kell 19 Isa
11. X kell 13 Kaelkirjak
12. X kell 19 Don Juan
13. X kell 12 Nukitsamees
13. X kell 19 Sviit

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 23. X Kristel Jürgensoni maalinäitus Unistades unistusest

Tammelinna raamatukogu
kuni 4. XI Maria Jürimäe ja Aita
Ambose ühisnäitus Kütkestaval
siidimaal
kuni 30. IX fotonäitus Sügisene
pööripäev

Tema arvestuse järgi võis hukkunute arv jääda isegi tublisti
alla tuhande.
Surmalaagri asukoht siiani tähistamata

Kunagisel Näituse väljakul
asunud koonduslaagrit ei meenuta ka täna kõnealuses paigas
miski. Täpselt sama võib kinnitada Kastani tänava ja Võru
maantee ristmiku ligidusse
jääva raudteeäärse maa-ala
kohta, kus kunagine surmalaager tegutses oma peamise
aja. Praegu on sealsetest ehitistest säilinud vaid omaaegne
komandatuuri hoone.
Selle kohta, et aastakümnete eest asus mainitud territooriumil õõvastav surmalaager,
ei leidu kuskil ühtegi vastava
sisuga mälestustahvlit, suuremast ja esinduslikumast tähistusest rääkimata. Vaevalt keegi
siinsetest elanikest üldse teabki, milline on olnud tema praeguse õuepealse ajalugu.
Aga äkki pole hirmsat Tartu surmalaagrit kunagi olnudki? Ja kõik, mis selle kohta on
õudusvärinal sosistanud toonased tartlased ja hiljem avalikult rääkinud arvukad tunnistajad, on olnud vaid meie ühine halb uni. Mis veel tänapäevalgi aina edasi kestab.
Tartu Ekspress

Merilo tööde väljapanek Nimetu /
Untitled
kuni 25. X raamatunäitus Bernard
Kangro 100
kuni 13. XI raamatunäitus August
Mälk – 110 aastat sünnist

Muu
Annelinna raamatukogu
13. X kell 17.30 reisimuljete õhtu Eriline
Hiiumaa: Merekaubamaja, 15 ühepäevakohvikut, Eiffeli torn…, külas on
loodusajakirjanik Toomas Jüriado

Karlova-Ropka raamatukogu
12. X kell 16 kogupereüritus Õpime
kogu elu

Tartu laulupeomuusem

Tammelinna raamatukogu

7. X fotonäitus SEE. Surnud.Ehitised.
Eestis.ee. Info tel 746 1021 .

9. X kell 11 kogupereüritus Traditsioonid läbi aegade

Tartu linnaraamatukogu

Tartu linnaraamatukogu

kuni 13. X MD fotonäitus Abstraktsioonid
kuni 14. X kunstnik Anna Litvinova–

8. X kell 18 kohtumisõhtu, Rein Sikk
8. X kell 14 kogupereüritus Kuidas
pildistada oma lemmiklooma?
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Kunstilaadal näeb disaini, kunsti ja moe tänast sõna
Laupäeval, 9. oktoobril kell 11-17 leiab Tartu kaubamajas aset kunstilaat, kus
saab näha kunsti, moodi ja disaini loomemajanduskeskuse ettevõtetelt,
Tartu kunstikooli õpilastelt ja teistelt loojatelt. Kunstilaadal musitseerib
Taavi Peterson (pildil), päeva juhib Veikko Täär.
Kunstnikud toovad laadale nii vaatamiseks kui ka müügiks
ehteid, moekollektsioone, maale, graafikat, fotosid, maalitud portselani, huvitavaid pakendeid ja nii mõndagi muud põnevat. Tartu
kunstikooli esindab kunstilaadal kooli neljas kursus oma joonistuste,
maalide, illustratsioonide, fotode ja muu loominguga.
“Harjumuspärase kunstimeediumi kõrval leiavad oma koha ka erinevad

disainitud praktilised tarbeesemed, näiteks pakendid, postkaardid, padjapüürid
ja helkurid. Kindlasti jääb midagi ka üllatuseks. Kuigi ürituse pealkiri viitab
müügile, siis lisaks heale ja soodsale võimalusele soetada homse kunstiklassiku tänast loomet, on kindlasti mõtet korrakski meie väljapaneku
juures peatuda. Hetk lasta kõigil nuumata oma silma ja meelt,” selgitas
Tartu kunstikooli majandusjuhataja ja õpetaja Riivo Langovits.
Loomemajanduskeskust esindavad kunstilaadal Mariliin Kindsiko
maalitud portselaniga ning LOOV galerii maalide, graafika, ehete,
valgustite, kottide, särkidega. Üllatused Ulm Stuudiolt. Kunstilaadal on
oma akvarellidega väljas ka noor Tartu kunstnik Liis Koger.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID

SUDOKU

Selles kastikeses hoian ma kõige kallimat mälestust meie pulmareisist!”
“Ah, kui armas! Ja mis see on?”
“Hotelliarve!”
*
Noor õde on hädas ratastoolihaigega, kes kipub
ligi tükkima, kui neiu palatis või koridoris tööd
teeb. Ühel päeval märkavad kolleegid, et tüütut
patsienti pole enam näha ja tunnevad huvi, kuidas tal õnnestus mees maha jahutada.
“Väga lihtsalt,” vastab õde, “ma keerasin tema
toolil rattad alt ära!”
*
“Ma pole veel oma mehega kordagi tülitsenud!”
“Tõeti või? Loodame, et abielu teine nädal möödub sama harmooniliselt.”
*
“Kas teate, miks liiklusõnnetusi oli märksa vähem
neil aegadel, kui peamiseks transpordivahendiks
oli hobune?”
“See oli sellepärast, et juht ei pruukinud ainult
omaenese mõistusele toetuda!”
*
Kokku said prantslane, sakslane ja venelane.
Prantslane kurdab, et tema naine petab teda
juuksuriga:
“Tulen õhtul töölt koju, astun magamistuppa,
tõmban voodilt teki pealt - terve voodi on karvu
täis.”
Sakslane:
“Minu naine petab mind jälle aednikuga. Tulen
õhtul töölt koju, astun magamistuppa, tõmban
voodilt teki pealt - see on aga lehti täis.”
Venelane:
“Ma ei ole küll päris kindel, kuid millegi pärast
tundub mulle, et minu naine petab mind vist
raudteelasega. Tulen õhtul töölt koju, astun

Põllumuld, killustik, kruus veoga
(5 t, 15 t auto). Tel 5622 2742.

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Üürile võtta

Teated
Tartu Raatuse Gümnaasiumis alustab 7. oktoobril tööd eelkool.
Info tel 746 1721 või veebis
http://raatuse.rtk.tartu.ee/.

1-toal korter. Tel 501 3219.
2toal korter. Tel 502 2728.

Küte
Teenus

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

JOOD

KINGAKONTS

Kiire ja soodne veo- ja kolimisteenus, kogemustega töömehed 24 t
teie teenistuses! Koli ja vana mööbli
äravedu. Tel 53 777 617.

PAGARITOODE

TIHUMEETER

USA
KIRJANIK

JUMESTUS

EBLAKALT

Puitbrikett. Tel 514 4555.

MÖÖDA
(MIDAGI)
VIHMAROHKE
OTSTÜKK

LAMBERT

UMBES

TEATUD
VIGASTUS

PUTKA

E. GRAAFIK
(IN.+N)
KINO
TARTUS

IGIHALJAS
VÕSA
BANGLADESHI PEALINN

OST
ÜKS JÄRELTULIJA

JÄRV PÕHJAAMEERIKAS

SOOME HELILOOJA
MÖKU

EESTI
JÄRV

RÜPP

VANAMEES

“TÕE JA
ÕIGUSE”
TEGELANE
TELLUUR

VALLALINE

USA
KIRJANIK

ANTIMON
VALGUSPILT

MEHENIMI

KATUSTÄHT

MEETER
VÄLJASURNUD RAHVA LIIGE

ÜKS
HAIGUS

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

TOIMETUS

Pediküür vanuritele. Tel 5554 8340.

Erasõim ootab nii vene kui eesti lapsi. Info www.muumimaailm.ee.

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

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

730 4535

REKLAAM

Torutööd, elektritööd, boilerite
puhastus. Tel 5552 8525.

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

Kiiresti pakkuda tööd inimesele, kes
otsib TÖÖD. Vajalik auto ja juhiload.

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

San-tehnikud. Tel 5372 1146.

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

AS Sangar otsib oma meeskonda
heade kutseoskustega õmblejaid,
juurdelõikusjaoskonda komplekteerijaid, toodete kokkupanijat (sh
triikimine). Tõsise töösoovi
korral saata CV aadressil
krista.tonisson@sangar.ee või tulla
isiklikult kohale Tartu, Sõpruse pst 2,
küsida personalispetsialisti. Lühiinfo
tel 730 7302 (9-12).

SELLEPÄRAST
TAIME
ALGE

MINGI
NÄSSAKAS

Liivapritsitööd. Puhastame teie
maakivist või tellisest seina. Tuleme
kohale üle Eesti. www.liivaprits.eu,
tel 5622 2742.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Pakun tööd

AINA
TOIDUKAUPLUSTE KETT

KÜ raamatupidamine soodsalt.
Küsi pakkumist tel 5690 0676.

Lastehoid Kaheksajalg avab oktoobris 2 rühma Laial tn Tartus. Kutsume
registreerima Tartu linna lapsi alates
1.5 eluaastast. Küsi infot ja registreeri:
kaheksajalgne@gmail.com.

Loomad

ETTEVÕTTE
ESINDAJA

AUTORENDIFIRMA

Segaküttepuu (2 m, transpordiga Tartu piires 300 kr/m3). Tel 5622 2742.

Lastehoid

ÕPPEAINE
(SLÄNGIS)

TARKVARATOOTJA

Tartu Linnamuuseumist on võimalik
tellida meeleolukat pulmaprogrammi
“Pulmareis läbi aja”. Kestvus u 15
min, hind 60 kr. Info tel 746 1906.

Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid
suurused 36-52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

1-toal korter. Tel 528 6523.

ALŽEERIA
KIRJANIK
PAKID
REISIL

NANOPEALINN POSITIIVNE
VILETS
AMEERIKA
EUROOPAS EMOTSIOON ÄÄRELINN STANDARDIÜHENDUS

Ostan vanu fotoaparaate, objektiive
ja muud nende juurde kuuluvat
(25-250 kr/tk). Tel 5669 9504.

Riided

Kinnisvara ost

LEHMAKE

VIIESAJAS AUTOMARK

Ostame KM-kohuslase firma.
Tel 5800 9939.

Võtan rendile põllumaad.
Tel 513 4597.

Korteri renoveerimise tööd Tartus
alates santehnilistest töödest kuni
maalritöödeni. Tel 5341 9222.

AEDMURAKAS
KESKAJA
ÜLIÕPILANE

KÄEGALÖÖV
HÄÄLITSUS

Muu

Kündmine. Tel 513 4597.

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

LISATÖÖ. Info tel 502 8358,
ankeet kandidaadile veebis
www.tervislikmuutus.com.

Põllundus

Ehitustööd

TERENDUMA

RIIK
AASIAS

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

Kuivad kaseklotsid võrgus.
Tel 521 2015.

HUKK

MISTER

Kandideerijate arv on piiratud! Helista
tel 5552 1016.

Ehitusmaterjal

OÜ Vesmaco valmistab klaasplastikust mahuteid ja septikuid
(2-60 m3), õli-bensiinipüüdureid.
Garantii. Sertifikaat ISO 9001-2000.
Tel/faks 733 9833, 521 2753,
tartu@vesmaco.ee.

Vuntsid . . . !

SÜSINIK

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa soodsalt terrassi- ja välisvoodrilaudu, ehituslikku saematerjali,
aiamaterjali, höövelmaterjali.
Tel 509 2168, laur.pojad@gmail.com.

magamistuppa, tõmban voodilt teki pealt - raudteelane voodis.”
*
“Härra Peterson! Räägitakse, et võtsite naise?”
“Võtsin.”
“Võtsite naiseks lese koos jubesuure varandusega?”
“See pole päris õige. Ma võtsin suure varanduse
koos jubeda lesega.”
*
Kapten tutvub noorsõduritega.
“Kuulge, seersant, miks te rivistasite mehed nii, et
ees on pikad ja tursked, taga väiksed ja kõhnad?”
“Vabandage, härra kapten, ma olin enne teenima tulekut puuviljapoe müüja.”
*
Šotlasele tulevad külalised. Nad istuvad ja ajavad
juttu.
“Paku külalistele ometi midagi värsket!” ütleb
viimaks šotlase naine.
“Ah- jaa, muidugi!” vastab šotlane ja avab akna.
*
Üks turunaine ütleb teisele: “Kunded muutuvad
üha nõudlikumaks! Nad katsuvad kaupa igast
küljest ja lõpuks ei osta midagi.”
“Kellele te seda räägite? Mul on kolm abiellumisealist tütart!”
*
“Kellele Sa tordi viid?”
“Tahan selle kinkida oma mehe sekretärile.”
“Kas tal on sünnipäev?”
“Ei. Tal on liiga hea figuur.”
*
Vestlevad kaks sõbrannat.
“Näed, Mary mõtleb jälle oma kallimale, kes töötab autojuhina.”
“Millest sa seda järeldad?”
“Ta nuusutab õndsa naeratusega bensiinipudelit.”

RISTSÕNA

AUDIO CASSETTE
RECORDER

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

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

Printerite
tahmakassettide
täitmine
Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

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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Rockil silm peas nii Balti kui koduliigas
TÜ/Rock alistas teisipäeval kodusaalis Balti liigas kindlalt Valmiera 86:66 ning päev hiljem Eesti
Eesti
meistrivõistluste hooaja avamängus Rakveres BC Tarva 88:81.
Põnevusmäng Rakveres õnnestus Rockil enda kasuks pöörata kahe viimase minutiga, mil eksiti vähem ning saadi ründelauast kätte koguni 5 palli. “Pusimist oli, aga minul
küll kordagi kahtlust polnud, et võitu ei tule,” kommenteeris mängujärselt Rocki abitreener Toomas Kandimaa. “Enne lõppu jõudsid nad küll kahe punkti kaugusele, aga siis oli
laud kindlalt meie. Rakvere on Eesti mõistes hästi komplekteeritud sats, nad teevad kõigil
kodus olemise raskeks,” tunnustas Kandimaa vastaseid.
Rocki parimana viskas 22 punkti – neist 10 vabaviskejoonelt – veel mõned nädalad
tagasi Tarva särki kandnud Rain Veidemann. Callistus Eziukwu lisas 17 ja Janar Talts 16

Sport

KINGI
OMA

LAPSELE
ELU PARIM

SÜNNIPÄEV
Sünnipäevapakett
14 inimesele:
2x20 min Megazone mängu
2h sünnipäevaruumi

Tavahind: 1400.-

Flaieriga: 1000.-

Broneeri sünnipäev tel. 50 25 293
Tartu Megazone
Turu 2 Tasku keskuse O korrusel
www.megazone.ee

TARTU LINNA PUULEHTEDE VEDU
11. oktoobrist kuni 26. novembrini veab
linnavalitsus ära kilekottidesse pandud puulehti.
Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt tänavatelt:
11. okt ja 15. nov
18. okt ja 22. nov
Aardla (Vasara-Jalaka vahelises lõigus), 7,9,28A
Sirbi (Vasara-Jalaka vahelises lõigus)
Vasara (Aardla-Sirbi vahelises lõigus)
Võruvälja ring, Alasi
Võru 164, 166
Jalaka 19, 2A, 48A

12. okt ja 16. nov
Kullerkupu (Tulbi-Ravila vahelises lõigus)
Ravila (Viljandi mnt – Nisu vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Sangla (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt- Sangla
vahelises lõigus)
Ülase
Tulika 9

13. okt ja 17. nov
Kuu (Kalevi ja Kesk vahelisel alal)
Tähe 21, 29, 57-65
Purde (Tähe ja Salme vahelisel alal)
Õnne (Kalevi-Võru vahelises lõigus)
Pargi 10, Nõva 17, Eha 37, Võru 47,59

14. okt ja 18. nov
Linda (Vaba ja Tostoi vahelisel alal)
Tähe-Sõbra nurk
Sõbra (Võru-Turu vahelises lõigus)
Salme (Vaba-Marta vahelises lõigus)
Tolstoi

Pärna (Uus –Jaama vahelises lõigus)
Pärna 8, Kivi 6
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Narva mnt (Puiestee-Jänese lõigul)
Narva mnt 132, Remmelga, Vahtra

19. okt ja 23. nov
Puiestee (Liiva-Nurme ja Narva mnt-Raatuse
vahelises lõigus)
Puiestee 2b
Pärna (Uus –Jaama vahelises lõigus)
Heina 2a, Peetriturg 5
Põllu 1, 3, 5, 7, 9, Liiva 2

20. okt ja 24. nov
Nooruse (Sanatooriumi-Lunini vahelises lõigus)
Riia (Raja ja Raudtee vahelises lõigus
ning ka 122-126)
Säde, Aardla 78, Puhkekodu 1
Väike kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus)
Puusepa (Lembitu-Sakala vahelises lõigus)
Lembitu 16, 18, Tervishoiu 17
Kastani (Võru-Riia vaheline lõik)
Koidula tamme ümbruse haljasala
Laulupeo pst 5-9, Liivi 1 T, Haava
Näituse (Taara pst Vaksali vahelises lõigus)
Näituse Kooli nurk
Jakobi 48, Vaksali 29a, Kreutzwaldi 13

21. okt ja 25. nov

15. okt ja 19. nov
Ormissoni (Mugasto-Triigi vahelises lõigus)
Ormissoni 1
Laigo 10
Kodukolde 8
Kadaka,
Aianduse 11,13
Jaama 12
Mugasto 17
Põhjatamme 1

Viljandi mnt (Ravila-Lunini vahelises lõigus)
Soinaste (paarisnumbrid Riia ja Tamme pst
vahelises lõigus) ja 14
Suur kaar (Tamme pst ja Raudtee
vahelises lõigus ning 54A, 68)
Tihase (Lemmatsi-Tihase 7 vahelises lõigus ja 17)
Kungla 44, 46, 48, 64, Ööbiku 13b
Õuna ring, Elva 24B, Tammeoksa 13
Kesk kaare nurk, Tamme põik 7 ja 9 vahel
Tamme pst (Pirni –Raja vahelises lõigus)
Tamme pst 20B, 99, 100, 101, 114A ja 106A

Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud
kasvavad individuaalelamute puhastusalal.
Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100l kotid).
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis,
linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 215, 216, 206 ja 220.
Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, aiaprahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti tasuta ära anda (kuni 0,4 m³,
üle selle 65 EEK/m³) ka keskkonnajaamades Jalaka 60B ja Jaama 72A.
Lahtiolekuajad E - R 12 - 18 ja L 10 - 16.

Lisainfot saab telefonil 736 1226 või 517 0990

punkti.
pu
un Rakvere poolelt kogusid kuus meest kahekohalise punktisumma.
Järgmise kohtumise meistriliigas peab Rock Tallinnas BC Kalev/Cramo vastu
la
laupäeval.
Esmaspäeval võõrustatakse Valga/CKE Inkassot, kes eile hävis TTÜ-le
100:72.
Eile said selgeks ka Rocki vastased Eurochallenge sarjas. Nendeks on Sofia
Lu
Lukoil
Akademik Bulgaariast, Lugano Basket Šveitsist ja Lissaboni Benficaga Portuga
al Esimene mäng toimub 16. novembril võõrsil Luganoga. Edasine mängutugalist.
2 november Rock - Lukoil, 30. november Benfica - Rock, 7. detsember Rock
degraafik:: 23.
1 detsember Lukoil - Rock, 21. detsember Rock - Benfica. Alagrupist pääseb
- Lugano, 14.
p
edasi kakss paremat.
TE

Tartumaa korvpallimeistrivõistlustel
stardib 48 mees- ja 7 naiskonda
Sel pühapäeval vilistatakse avatuks järjekordne hooaeg Tartumaa
meistrivõistlustel korvpallis. Neljas liigas osaleb lisaks 48 meeskonnale esmakordselt üle pea
kahe aastakümne ka 7
naiskonda.

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

“Naistekorvpallile elu sisse puhumine toimub suuresti meie endi initsiatiivil,” selgitas Tartu Ekspressile peakorraldaja Mati Proos kohtunikeklubist Vile. “Viimase 17
aasta jooksul, mil meie oleme korraldust eest vedanud,
pole kahjuks naiskondi osalenud. Endistel hiilgeaegadel oli
ainuüksi Tartu ülikool esindatud 7 naiskonnaga,” meenutas Proos. Parima naiskonna
tiitlit asuvad jahtima TÜ I, TÜ
II, TÜ harrastajad, Alatskivi,

Maakondlikud karikad ja medalid, millele alustatakse jahti sel
pühapäeval.
Foto: vile.ee

Tartu Kalev, Tartu tervishoiu
kõrgkool ning Tartu vald.
Terminal Cup nime kandvatel maakondlikel meeste meist-

rivõistlustel on peale meistriliiga veel kolm eri tugevusega
liigat, milles pallib kokku 500
mehe ringis. Et osalejateks

on harrastajad, kelle päevad
mööduvad põhitööl, toimuvad
võistlused enamasti nädalavahetustel, aga vahel ka äripäevaõhtuti.
Oktoobrist märtsini kestval
põhiturniiril mängitakse kaks
täisringi ning seejärel selgitatakse Tartumaa ja Tartu linna meistrid play-off süsteemis.
Mullu võitis meistriliiga SK
Nordic Basket/Arilix, Atlantise ja Rock II ees. I liiga esikolmiku moodustasid SK Torma
Sport, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Top Marine /Nõo; II liigas
Kuldvillak, Agenda ja Iivi&Co
ning kolmanda liiga poodiumile
pääsesid Puurmani vald, E-tehno ja KK Incognito.
Meistriliiga peakohtunik on legendaarne Harri
Nuka. Madalamates liigades
peab sama ametit sugugi mitte vähemlegendaarne Madis
Kukk ning naiste liigas Rauno
Peerandi. Mängude ajakava
ja tulemused leiab kodulehelt
vile.ee.

Tammekad langesid
karikasarjas
Teisipäeval peetud karikavõistluste esimeses 1/8-finaalis jäi
võõrustaja Tartu JK Tammeka
1:0 alla Narva Transile.
Kohtumise ainsa värava lõi teisel poolajal äsja vahetusest sekkunud Levon Ghasaboghlya. Ka
teisest karikavõistluste paarist
ei õnnestunud Tartu klubil võitjana väljuda. Duubelmeeskond
Tartu JK Tammeka II kaotas kolmapäeval võõrsil peetud mängus
JK Tallinna Kalevile 1:2. Aleksei
Savitski tabamusest läks Kalev
juhtima 28. minutil. Teise poolaja alguses tegi Rodion Ovsijenko skooriks juba 2:0. Tammeka
poolelt vastas väravaga Kristjan
Tüür 83. minutil.
Tartu Ekspress

Jätkub Santos Cup

Pühapäeval saab joon alla rahvusvahelisele jalgpalliturniirile
Santos Cup, kus võistlevad kokku 108 võistkonna poisid.
Tänavu neljandat korda toimuv noortejalgpalli turniir Tartu Santos Cup algas juba möödunud nädalalõpul, mil võistlesid 1998-2003 sündinud poisid.
Eeloleval reedel, laupäeval ja
pühapäeval selgitavad omavahelise paremuse poisid sünniaastatega 1997, 1999 ja 2001.
Puulehti viiakse ära sealt, kus eraisikutest krundiomanike puhastusalal kasvava
Varahommikust
hilisõhtuni
Puulehed tuleb veopäevaks
panna suurtesse kilekottidesse
(100liitrised kotid).
peetavad
mängud
leiavad
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodudaset
tabelis, linnamajan
Tamme
AnnelinRaekoja plats 3, tubades
215, 216staadionil,
ja 220.
Veetakse ainult puulehti!
Olmejäätmeid, aiaprahti jmsjaei veeta!
na kunstmuruväljakul
Mart
Reiniku gümnaasiumi staadionil. Osalejaid on Eestist, Lätist,
Leedust, Soomest, Venemaalt,
Ukrainast, Valgevenest ja
mujalt.
Tartu Ekspress

