21.–27. oktoobril Eedeni kauplustes:
Jysk

Konsum

Tavahinnaga tekid, padjad, madratsid ja
plastiktooted -30%

Kodu- Köögirätikud ja saunalinad -30%, punutised -40%,
extra albumid -30%, saunatarbed -30%
Plastämber (10 l) 15.- (tavahind 28.-)
Photo- Foto- ja sülearvutikotid -30%, statiivid -30%
point Pildiraamid ja fotoalbumid -30%
Klick

laupäeval, 23. oktoobril
EEDENI KESKUSE AATRIUMIS:

Pet Center Akvaariumid ja ﬁltrid -20%
Ossu
lemmikloomapood

Kassitoidud Sanabelle Adult ja Sanabelle Sensitive
0,4 kg, 2 pakki ainult 99.-. Kandilised kassipärlid
Magic 59.-. Koeratoit Bosch Adult Geﬂügel&Dinkel
1 kg 2 pakki ainult 99.-. Kõik koerariided -15%

Kingituste Õunalõikur -10%, õunakoorija -10%
Lisaks iga päev erinev üllatushind ja iga ostuga
Kiirabi

Sülearvuti Asus K52N V120, ekraan 15,6”,
AMD Sempron V120, 2GB mälu, 320GB kõvaketas,
Windows 7 7990.-

MEISTRIKOJAD

Eedeni Konsumis kupongiga potid, pannid, ämbrid,
kausid, nõud, koristustarbed, puhastusvahendid -20%.
Lõika kupong välja postkasti saabunud reklaamlehest!

hea soov väikeses pakendis kaasa.

UUEM
SUURIM
VALIK
KODUKAUPU
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Kell 12–14

Kell 14–16

Kell 12–16

Vildist tassisoojendaja kaunistamine
Juhendaja Keret Altpere (Tartu Rahvaülikool)

Padjakatete värskendamine, kohapeal palju näidiseid
Juhendaja Keret Altpere (Tartu Rahvaülikool)

Tooli näidisrenoveerimine (puitosa parandamine, katteriide vahetamine)
Juhendaja Meelis Kihulane (Tartu Rahvaülikool)

Kõik tööks vajalik kohapeal. Tule meisterdama, oma kodu jaoks uusi ideid saama ning spetsialistide käest nõu küsima.

Uudised
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Kui palju hakkab
kaaluma sinu
eurorahakott? Lk 2

VÄLISUKSED
SISEUKSED
TERASUKSED
PAIGALDUS

RAHA TAGASI!

Viiele ostjale, kes sooritavad 21.–27. oktoobril 2010 Eedeni kodukaupu müüvatest
kauplustest ostu, maksab Eedeni keskus raha tagasi. Loe lähemalt www.eeden.ee
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Uudised

Riigikohus ootab täna uudistajaid külla

Euro tulek muudab teenuste hindu

Euroopa tähistab tsiviilõiguse päeva tänavu 25. oktoobril. Riigikohus tähistab seda päeva traditsiooniliselt avatud uste päevaga. Riigikohtu uksed on avatud neljapäeval, 21.
oktoobril. Ekskursioonid algavad kell 12 ning 16.
“Riigikohus on õigusemõistmisele alaliselt avatud. Avatud uksed tähendavad seda,
et kohapeal saab näha õigusemõistmise “müsteeriumi” seestpoolt,” sõnas Riigikohtu
esimees Märt Rask. Tsiviilõiguse päeva raames toimub Riigikohtus tegevusi ka Tartumaa koolidele.
Euroopa tsiviilõiguse päeva eesmärk on lähendada õigust ja inimest, selgitada kuivõrd oluline on igapäevastes õigussuhetes tsiviilõigus ning kuidas ennast eraõiguslike
suhete pinnalt üleskerkivate probleemide puhul kõige kergemini aidata saab.
TE

Volikogu muutis enam kui paarikümmend õigusakti seoses euro kasutusele võtmisega uue
aasta alguses. Kroonid arvestatakse eurodeks vastavalt ametlikule vahetuskursile 1 euro =
15,6466 krooni.
Arvutuste tulemused on ümardatud 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast
koma, maksud ja toetused reeglina inimestele soodsamas suunas. Täiseurodeni on ülespoole ümardatud näiteks linna lapsetoetuse määrad ja aukodanikele makstav toetus.
Bussipiletite puhul on bussist müüdavate piletite hinnad arveldamise lihtsustamiseks
ümardatud allapoole. 40-kroonine kuupäeva pilet hakkab maksma 2,50 eurot, 16-kroonine
tunnipilet 1 euro. Üksikpiletid, millel on hind märgitud ainult kroonides, kehtivad 2011. aasta jaanuari lõpuni, muud piletid neile märgitud kehtivusaja lõpuni.
TE

Lühiuudised
Laste ja noorte klubides
või huviringides osalemist
tuleb hakata kinnitama
Tänavu sügisest alates tuleb laste ja
noorte osalemist huviringides ning
spordiklubides hakata kinnitama. Seda
saab teha elektrooniliselt linnavalitsuse kultuuriosakonna arendatud veebikeskkonnas. Alla 18-aastase lapse osalust peab kinnitama lapsevanem või
tema seaduslik hooldaja.
1. detsembrini saab kinnitada osalust kultuuri ja noorte huviringides
ning 1. novembrist kuni 15. detsembrini osalemist spordiklubides. Tartu
linna kodulehel olevasse keskkonda
www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus
saab siseneda ID-kaardiga. Juhul, kui
inimesel pole võimalik internetti kasutada või puudub ID-kaardi lugeja, saab
ta seda teha raekoja esimesel korrusel
asuvas infokeskuses või linnaraamatukogus. Samuti võib osaluse kinnitamiseks esitada kirjaliku avalduse kultuuriosakonda.
Kultuuriosakonna juhataja Katriin
Fisch-Uibopuu sõnul annab uus registreerimise süsteem täpsema ülevaate huvitegevuses osalevatest isikutest.
Samuti võimaldab see huvitegevuse valdkonda paremini analüüsida ja
arendada, sest osalejate nimekirjade
alusel maksab linn ühingutele ja klubidele pearaha.
TE

Linnapea käis kahes
koolis õpetajaks
“Tagasi kooli” nädala raames andis
Tartu linnapea Urmas Kruuse teisipäeval ühiskonnaõpetuse tundi Annelinna
gümnaasiumis ja Vene lütseumis.
“Rõõm oli näha, et rahvusest olenemata tunnevad noored tartlased
muret meie linna ja riigi hea käekäigu
pärast. Kindlasti ei saa öelda, et noored oleksid hukas, nende väärtused on
vägagi paigas,” ütles linnapea pärast
kahe kooli lõpuklasside õpilastele tundide andmist.
Kruuse peab “Tagasi kooli” väga
tänuväärseks ettevõtmiseks, sest see
toob kooli erinevate elualade inimesed, mis aitab õpilastel omakorda hiljem teha oma valikuid. Lisaks tõstab
see nädal koolid laiemalt ühiskonna
tähelepanu orbiiti.
TE

Koolivaheaeg

=

40,5 g

=

55,6 g

60,9 g

=

116,3 g

73,8 g

=

95,1 g

=

195,5 g
Võrdluses on näha, palju hakkab kaaluma euromüntides summa, mida praegu saab paari kupüüriga kaasa võtta. Suuremate summade
puhul on näidatud nii vähim võimalik kui ka keskmine mündikombinatsioon.
Graafika: Priit Kivisoo

Rahakotti ootab euro saabudes kaalutõus
Sularahaga arveldama
harjunud inimesed võivad
aimata, et pärast ¤-päeva
muutub oma rahakotiga
saleda joone hoidmine
senisest keerulisemaks.
Tartu Ekspress korraldas
sel puhul eksperimendi,
et teada saada, millist
kaalutõusu euromündid
meie kukrutele tegelikult
tähendavad.
Nii mõnelgi eestlasel on tulnud alla neelata mõru pill, kui
mõni Koidula rahumeeli pükstega pesumasinasse eksis või
tänaval taskust pudenenud
rahakott üldse märkamatuks

jäi. Pole ka imestada, sest Eesti Panga kinnitusel kaalub üks
krooni paberraha selle nominaalväärtusest olenemata
umbes 0,9 grammi, mistõttu ei
oma isegi kümmekond kaasaskantavat kupüüri sageli märgatavat kaalu.
Teine pilt avaneb aga siis, kui
pärast aastavahetust rahapaunas kroonid eurodega asenduvad.
Eesti Panga andmete kohaselt ulatub euro metallraha
kaal 2,3-st grammist ühesendise
kuni 8,5 grammini kahe-eurose mündi puhul. Nii võib oletada, et paarisaja krooni väärtuses euromünte sisaldav tengelpung annab maha kukkudes
endast tummise mütsuga mär-

varuosad jaapani, korea ja prantsuse autodele

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

Saabuv koolivaheaeg on tulvil sündmusi, laagreid ja õpitubasid, mis pakuvad tegevust igas eas koolinoortele.
30.-31. oktoobril saab Anne noortekeskuse poolt korraldataval amatöörfilmifestivalil näha noorte käe all
valminud filme, osaleda seminaril ning
mobiilianimatsioonide töötoas.
Lille majas toimub 23.-28. oktoobril hääle- ja kõnekoolitus “Tšehhovi
taaskasutus”, kus Vahur-Paul Põldma
käsitleb lavakõne, hoolivuse ja taaskasutuse temaatikat.
TE

Linnalaager “Sügistrall”
148 g

Eksperiment

Sügisvaheaega ei maksa
maha magada

ku ja sama summa püksitaskusse unustamine tähendab pesumasinale tõenäoliselt viimast
tööpäeva.
Tartu Ekspressi eksperimendist selgub, et näiteks 50 krooni väärtuses eurosid on vähemalt üheksa münti, mis kaaluvad kõige optimaalsema jaotuse
korral 40,5 grammi, samas kui
üks Tobias või kaks Kreutzwaldi oleksid mitukümmend korda kergemad. Samuti on 300
krooni võimalik kaasas kanda
minimaalselt kolmeteistkümne
mündi näol, mis teevad rahakoti ligi 100 grammi võrra raskemaks.
Tõetruum on aga olukord,
kus eri väärtuses euromündid
ei jaotu optimaalselt, vaid neid

on rahataskus enam-vähem
võrdne arv. Sel puhul tuleks
150 krooni puhul arvestada 22
euromündi ja 116-grammise
lisakaaluga, 300 krooni puhul
aga juba 35 mündi ja 200 grammi ehk kahe šokolaaditahvli
lisaraskusega.
Mõistagi võib müntide asemel maksta pangakaardiga või
hakata kasutama hoopis 5- ja
10-euroseid paberrahatähti, mille üks kupüür võimaldab
katta vastavalt 78- ja 156-krooniseid väljaminekuid. Sellegipoolest kasvab poest tagasisaadav müntide hulk ajapikku sedavõrd suureks, et paljud
inimesed peavad mõtlema uue
rahakoti soetamisele.
Oliver Kund

Tähe noorteklubi kutsub 7-14-aastaseid noori laagrisse “Sügistrall”. Igal
laagripäeval on eraldi teema: tehakse
Pipidega koos pannkooke, külastatakse Eesti Rahva Muuseumi, kus räägitakse eestlaste sügisestest kommetest, tutvutakse orienteerumise
põhitõdedega, peetakse kinopäeva ja
halloween’i pidu. Laager toimub 25.29. oktoobril iga päev kell 10-17.
Linnalaagreid korraldavad ka Lille
maja, Koidu noortekeskus, Antoniuse
Gild ja Lelula. Laagripäevadel tutvutakse erinevate ametitega, tehakse väljasõite, küpsetatakse, meisterdatakse,
mängitakse.
TE

Oma kätega
Eesti Rahva Muuseum kutsub lapsi
vanuses 7-14 koolivaheaja pärimuspäevadele. 25.–29. oktoobrini õpitakse ERM-i näitustemaja käsitöötoas
rahvalikku pillimängu ja käsitööd.
Lapsed saavad individuaalset väikekandleõpetust ja igal päeval on ka
uus rahvuslik käsitööülesanne, milleks
ammutatakse ideid ERMi käsitööväljapanekust. Laagri lõpuks saavad
osalised selgeks hulgaliselt väärt käsitöövõtteid ja viis uut endameisterdatud eset.
Võimalust oma kätega miskit meisterdada pakub igal vaheaja päeval ka
Lianni Stuudio.
TE
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Reedel avatakse Tasku keskuse kõrval
Tartu Teerajajate allee
Linnapea Urmas Kruuse võtab reedel Tasku keskuse kõrval Teerajajate alleel katte esimeselt neljalt plaadilt, mille pronksi astusid oma jalajälje neli tuntud tartlast.
Kolm kandidaati valis välja zãürii rahvalt laekunud ettepanekute alusel ning
viimane selgus rahvahääletuse tulemusel. Tartu linna või maakonnaga seotud
kandidaate sai Teerajajate leidmiseks pakkuda kuni 26. septembrini. Rahva poolt
pakutud kandidaatide seast valis zãürii välja kaheksa kõige silmapaistvamat kandidaati, kes seati üles avalikule hääletusele 10. oktoobrini. Tartu Postimehe veebilehel toimunud lõpphääletusele laekus kokku üle 3300 hääle.
TE

Kinohviku juhataja Maret Kauri sõnul ajendas kohvikut rajama ilus vaade Tartu kesklinnale, mida oli kahju kasutamata jätta.
Foto: Oliver Kund

Cinamon hakkas ettevõtjate leige
huvi tõttu ise kohvikupidajaks
Sel teisipäeval lülitati
Tasku neljandal korrusel
taas sisse espressomasinad ja aeti kuumaks
pliidirauad. Samas paigas
mõni aeg tagasi kõrbenud sushirestorani asemel võttis toiduvalmistamise järje üle Kinohvik,
mida veab nüüd rendipinna omanik Cinamon
isiklikult.
“Meil on hea meel, et saame jälle pakkuda nii kinokülastajatele kui ka teistele Taskus
viibivatele inimestele mõnusa
vabaajaveetmiskoha paketti –
nautida enne või pärast kinofilmi Tartu kesklinna vaadet ning
head toitu,” sõnas Kinohviku
juhataja Maret Kaur.
Cinamon Tartu koordineerija Triin Sasi sõnul polnud

aga Cinamonil esialgu sugugi
plaanis ise söögikohta pidama
hakata, pigem on tegu paratamatusega. “Kuna see pind
oli olnud tühi juba liiga pikalt,
siis otsustati, et me teeme ise,”
sõnas Sasi. Nii ei lähe enam
raisku kaunis kesklinnale avanev vaade ning kinokülastajatel
on soe söök-jook alati käepärast võtta. Iseäranis vajalikuks
pidas Sasi Kinohvikut nende inimeste jaoks, kes tulevad
varem kinopileteid ostma ja
soovivad enne filmi algust aega
parajaks teha.
Seda, milline toit Kinohviku
tartlaste hulgas kuulsaks võiks
teha, ei osanud Sasi veel prognoosida. Menüüs on hamburgerid, praed, supid, pannkoogid ja
muu. Istumisala mahutab korraga ligi 50 külastajat, söökide

hinnad jäävad alla 100 krooni.
Lõunapakkumise saab 35-40
krooni eest.
Lisaks Kinohvikule tegutseb samal korrusel veel ka Cafe
Kubu, mis on spetsialiseerunud
kohvile ning avas uksed tänavu
juulis. “Me ei välista ka seda,
et siia võib lisanduda uusi söögikohti meie kõrvale,” sõnas
Sasi. Nimelt on ettevõtjate huvi
Taskus toitlustusega tegeleda
pärast Kinohviku avamist oluliselt elavnenud. Kas kino pidav
Cinamon ka tulevikus kohvikut
majandama jääb või annab põlle peagi uutele omanikele üle,
näitab aeg.
Kinohvik on avatud iga päev
kella 12-st ning suleb uksed
pärast viimaste kinokülastajate
lahkumist kella 23 paiku.
Oliver Kund

Tartu tänavune jõulupuu tuleb nägus,
ent mullusest kaks meetrit lühem
Tartu raekojaplatsile
sobiv jõulupuu leiti tänavu linnast umbes 40 kilomeetri kaugusel Alatskivi
lähedal asuvast Naelavere külast.
Salu kinnistul kasvav kahara võraga kuusk on umbes 16
meetrit kõrge. Seega on puu
oma eelkäijast kaks meetrit
lühem. Veel mullu nõudis linnavalitsus, et konkursile kvalifitseeruv puu peab olema kasvukohal vähemalt 18 meetri kõrgune. Võrreldes eelmise aastaga tõotab aga tänavuse kuuse
kättesaamine tulema kergem,
sest puu asub otse tee kõrval.
Kokku pakuti tänavu tartlastele jõulupuuks 11 kuuske. Pakkumisi tuli Tartu linnast ja maakonnast, Põlva- ja Viljandimaalt
ning Lääne-Virumaalt, kaugeim
pakutud kuusk asus linnast 90

Pildil olevat jõulupuud näevad
tartlased raeplatsil täies ilus
alates 28. novembrist.
Foto: Tartu linnavalitsus

km kaugusel. Eile vaatasid linna
haljastustöötajad üle viimased
pakkumised. Peale tänavuse
kuuse leiti jõulupuu kandidaate
ka järgmiseks aastaks.
Haljastusteenistuse peaspet-

sialist Inga Kiudorf ütles, et
kuuse omaniku nõudmine oli,
et puu eest makstav hind jääks
saladuseks. Samuti ei ole hinna
avalikustamine linnavalitsuse
huvides, sest see võib järgmistel
aastatel tuua jõulupuude hinnaralli, mis lööb linna rahakoti
pihta. “Näiteks sel aastal pakuti meile ka kuuski, mille eest
küsiti sedavõrd kõrget hinda, et
nende valimine ei tulnud kõne
alla,” põhjendas Kiudorf.
Kuuse toomiseks ja paigaldamiseks kuulutab linnavalitsus lähipäevil välja riigihanke.
Eelmisel aastal kulus jõulupuu
ostule ja kohale toimetamisele
50 000 krooni.
Kuusk hakkab Raekoja platsi
täies ilus ehtima 28. novembrist,
kohale toimetatakse ta kolmneli päeva varem.
Oliver Kund
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Air Balticu asepresident rääkis Tartu
linnajuhtidega tühistatud lendudest

Uudised

Möödunud reedel kohtusid Tartu linnajuhid Air Balticu asepresidendi Janis
Vanagsiga. Linna ja lennufirma kohtumisel oli üheks peamiseks aruteluteemaks senini küllaltki suur hulk tühistatud või ära jäänud lende.
Vanagsi esitatud statistika kohaselt olid ära jäänud lennud tingitud 80
protsendi ulatusest kehvadest ilmastikutingimustest, kuna Tartu lennujaamal
puudus senini instrumentaal-maandumis-süsteem (ILS). Nüüdseks on ILS lennujaama paigaldatud ning alustab tööd juba mõne päeva pärast, mis tähendab, et lennukid saavad maanduda ja õhku tõusta ka halva ilmaga.
TE

“Naistevahetuses
pereema ootab l
“Naistevahetuse” saates osalenud Tartu pere
Jane ja Janar elavad endi
sõnul tavalist elu edasi
ka mitu kuud pärast saadet. Intervjuu andmiseks
tuleb neid mõnevõrra
veenda, ent kui nad
lõpuks nõustuvad, selgub, et nad ei tohi rääkida ei saate valmimisest
ega ka saatest endast –
saate eel sõlmitud lepingutes on nii kirjas.
KAIE PÄIKE

Muusika RICHARD RODGERS
Laulusõnad OSCAR HAMMERSTEIN II
HOWARD LINDSAY ja RUSSEL CROUSE raamatu ainetel

HELISEV
MUUSIKA
muusikal kahes vaatuses

Birgit Õigemeel / Hanna-Liina Võsa
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

toimetus@tartuekspress.ee

“See tuleb väga igav saade,”
arvavad Jane ja Janar üksmeelselt. Ent kelmikas muie nende
näol lubab aimata, et päris surmigav see saade siiski ei tule.
Lapsed on end saadet oodates igatahes haigeks oodanud
– mõlemal lapsel oli teisipäeval
ehk saate eetrisoleku päeva eelõhtul palavik. Kas tõesti ootusärevusest või oli lihtsalt mõni
sügistõbi kallal? Seda teavad
vaid nemad (kui nemadki).
Miks mindi saatesse?

Jane: “Eelkõige põnevuse
pärast. Ma tahtsin näha, kuidas saate tegemine käib. Tütar
käis ka juba paar aastat peale, et
võiks minna ning nii me siis sel
kevadel otsustasimegi. Ma pole
saadete tegemisega enne kokku puutunud ja saate valmimist
oli põnev jälgida. Ka rahasumma – 15 000 krooni – kulus meie
perele hädasti ära. Olin maikuus töötuks jäänud ning kui
ma hakkasin arvutama, kui palju meie perele asju vaja läheb,
siis jooksis juhe kokku. Poeg
Kellven läks sügisel kooli ning
Janarilgi polnud sel ajal tööd
just väga palju. Täitsin saates
osalemiseks vajaliku ankeedi
ära ning mõne aja pärast helistati ja öeldi et meie pere võtab
saatest osa.”
Juunikuu alguses tuli kohvrid pakkida ning saatetegijate
autosse istuda. Algas sõit teadmata kuhu – uus elu kümneks
päevaks. Vahetuskodu asus Paides. Selle aja jooksul ei tohtinud eriti suhelda ka oma tõelise
perega – telefoni võis kasutada
vaid äärmisel vajadusel.
“Uude koju kohale jõudes
– mul lasti seal enne pererahva tulekut veidi ringi vaadata
– mõtlesin, et seal on vist kolm
last. Oletasin sisustuse ja piltide järgi. Pärast selgus et oli üks,
kuid see peaaegu kaheaastane
oli üksi kolme lapse eest,” naerab Jane.
Elu kohta teises peres leiab
Jane, et see oli suhteliselt sar-

Sellest, kuidas Janel Paide vahetusperes toimetamine sujus ja mil moel Janar
“Naistevahetuse” saates. Kas kõik ikka õnnelikult lõpeb, selgub samas tuleval

nane nende koduse eluga. Nii
traditsioonid kui igapäevased
tegevused. Ei midagi sellist, mis
teda seal peres kohutavalt häirinud oleks ja mida ta oleks tahtnud parandada, ka polnud seal
midagi uut ja paremat oma perre üle võtta.
“Niipalju siiski muutus, et kui
tagasi koju tulin, leidsin et meie
pere on minu jaoks ikka kõige armsam ja
parem,” on
Jane rahul
oma saates
osalemisega.
“Naised
olid suhteliselt sarnaste vaadete ja
käitumisega
ning ka sealne pereelu oli
meiega suhteliselt sarnane,” leidis Janar. “Isegi söök
oli peaaegu sama maitsev kui
oma naise tehtud. Võib-olla
kui oleksime erinevamate traditsioonidega ja harjumuste-

ga pered olnud, oleks põnevust
rohkem olnud ning ehk oleks
isegi mõni intriig tekkinud.”
Uue “ema” kohta ei ütle
midagi halba ka 13-aastane
tütar Kelli: “Me saime temaga
väga hästi läbi,” kommenteerib
ta lühidalt.
Vähemalt üks suur erinevus kahe pere vahel siiski oli.
Tartu peres elab lisaks inimestele ka kass
Kiti – tõeliselt
suur 10-aastane ja 9-kilone kõuts,
kes aeg-ajalt
lisaks iseloomule ka jõudu näitab
ning hambaid ja küüsi
oma mõtete
selgitamiseks
kasutab. “Kui
talle inimene ei meeldi, siis ta
hammustab – nagu koer,” räägib Janar ning lisab, et ka ta ise
kardab mõnikord kassi. Kui aga
kaameramehed kohale ilmusid,

Kümne päeva jooksul
ei tohtinud eriti suhelda ka oma tõelise
perega – telefoni võis
kasutada vaid äärmisel vajadusel.
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A. Le Coq jagas stipendiume
AS A. Le Coq andis neljandat aastat järjest välja Tartu ja Võrumaa kutsehariduskeskuse õpilastele stipendiumid. Stipendiumid antakse heade õppetulemuste
eest joogitööstuses vajalikku eriala õppivale kahele õpilasele.
Stipendiumitaotlused vaatas läbi Tartu Kultuurkapitali 7-liikmeline komisjon.
Komisjoni ettepanekul pälvisid stipendiumid Tartu kutsehariduskeskuse õppur
Mihkel Teppan ning Võrumaa kutsehariduskeskuse õpilane Mart Roht.
Stipendiumite eesmärk on toetada edukaid õppureid joogi- ja õlletööstuses
nõutud erialadel nagu mehhatroonika, infotehnoloogiasüsteemid ning elektriku ja lukksepa erialad. Ühe stipendiumi suurus on 40 000 krooni, mis määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja igakuiselt.
TE

asendusemaga toime tuli, said eesti televaatajad aimu kolmapäevaõhtuses
nädalal.
Foto: Filmimees

kadus kass peitu. Hiljem, kui ta
leidis, et ohtu pole, tuli välja ja
poseeris meeleldi. Uude pereemasse suhtus Kiti tolerantselt
– ei hammustanud kordagi ning
vahetevahel lasi endale isegi pai
teha.
Välismaa naistevahetuse saadetes on pereemade vahetust
tehtud äärmuslike harrastuste või elukommete ja tõekspidamistega perede vahel ning
uude perre mineku eel olid ka
Jane ning Janar valmis kõiksugusteks üllatusteks. Saates osalenute meeleheaks läks aga
kõik rahulikult ning õnnelikult.
Pered suhtlevad omavahel siiani pingeteta ning peetakse ka
üksteisele küllamineku plaane.
Vahetuspere kutsus Tartu peret
külla lapse kaheaastaseks saamise sünnipäevale, kuid sinna
ei saadud kahjuks minna – sel
ajal nauditi augustikuist soojust Eestimaa teises otsas. Suviti reisib pere palju Eestimaal
ringi. “Eestis on nii palju kauneid kohti, et me pole veel siiani
suutnud kõiki ilusaid kohti läbi

käia. Möödunud suvi oli reisimiseks ideaalne,” rääkis Jane.
Jaanuari keskel on Jane ja
Janari perre oodata uut pisikest
– napilt enne pereemade vahetust selgus, et Jane kõhus kasvab uus elu. Selleks ajaks, kui
üllatus avastati, olid lepingud
juba tehtud ning kuna Jane tundis ennast igati hästi, siis toimus
kõik plaani järgi. “Uues peres
olles tundsin küll väsimust rohkem kui tavaliselt ja oleks tahtnud magada rohkem kui kodus,
kuid sealse lapsega tuli pidevalt
tegeleda. Ta oli väga energiline ning olin õhtuks täitsa läbi,”
meenutab Jane suviseid kogemusi.
Kas plaanitakse minna veel
mõnda tõsielusaatesse?

“Enam me küll kuskile ei
lähe,” arvavad mõlemad vanemad ning leiavad, et sellest
tähelepanust piisab neile tükiks
ajaks. Ja kuna pere suureneb,
siis pole lähiaastateks igavust
karta.

SUUR VALIK VANKREID ja KOMBEKAID!

Milleks riskida? Valige võlgadeta - usaldusväärne firma ARUTECH!

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

www.illikuku.ee

Pakkumine kehtib kuni 31.10.2010

” osalenud
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • Tel 5807 0076
Selle reklaamiga kõikidele kaupadele ja teenustele soodustus!
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Tudengibänd 2010 on Varuväljapääs

Kultuur

Läinud neljapäeval kogunesid vaatamata vihmasele ja kõledale sügisilmale muusikasõbrad rajule vaimupuhkusele, et rokkida Tudengibänd 2010
finaalkontserdil, kus esinesid 7 parimat tudengibändi. Võitjaks osutus
transspunki viljelev kollektiiv nimega Varuväljapääs, kes tõi lavale lisaks
kitarridele ja trummidele ka flöödi ja trompeti.
Võitjale kuuluvad tiitel “Tudengibänd 2010” ja IS Music Team’i kinkekaart, mille väärtus on 10 000 krooni. Finaalkontserdil hindasid esinenud
tudengibände Aavo Valtna, Peeter Jõgioja, Lea Liitmaa, Kene Vernik ja
Ahto-Lembit Lehtmets.
“Võitis bänd, kes oli ettearvamatu ja originaalne,” ütles Kene Vernik.

Zã ürii arvates eristus Varuväljapääs teistest bändidest lavalise oleku poolest.
“Oli tunda, et bänd nautis ennast laval ja neil oli lahe koos pilli mängida,”
kommenteeris zãürii. Veel leidisid nad, et lavale olid sattunud korraga inimesed, kes sobisid kokku stiililiselt.
Lisaks peaauhinnale Tudengibänd 2010, valis zãürii välja parima vokalisti
ja instrumentalisti. Mõlemad tiitlid napsas endale bänd nimega Ketikoerad, kus vokaalsete võimete poolest oli parim Ikevald Rannap ning instrumentaalselt Valter Nurmsalu. Zãürii andis välja erikategooria lavalise liikumise eest noorte elektroonikute bändile Surakas. Publiku südamed võitis
ülekaalukalt bluus-rokki viljelev Moonraker.
TE

Äärmustesse tüüriv Sõpruse Puiestee
tuleb uute helidega Tartu publiku ette
Paul Ariste
Laiuse mustlastest
1930. aastatel hinnati Eestis elavate mustlaste arvu 800–900
vahele. Kohalike mustlaste keelt mõistis kümmekond eestlast
– kõik hobuseparisnikud, kel oli tarvis mõista, mida mustlased
ostu-, müügi- või vahetuskauba juures omavahel räägivad. Nii
võis mõnestki kahjulikust tehingust pääseda. Kusjuures ei tohtinud muidugi romade jutu mõistmist välja näidata. Laialdaste
huvidega ja hea suhtleja noor lingvist Paul Ariste oli kohalike
mustlaste keele omandanud teaduslikel eesmärkidel ja Tartu
ning Laiuse mustlased pidasid Aristet oma sõbraks.
1935. a ilmunud ajakirja Olioni ühes kirjatükis kinnitas Ariste, et mustlaste iseloom on lahke ja sõbralik. Ajuti Tartus tema
korteris elanud romad ei puutunud ühtegi Aristele kuulunud
eset. Turul teretanud mustlased teda juba kaugelt ega tikkunud
kunagi almust manguma. Ariste kinnitusel olla sõna “manguma” tulnud eesti
keelde just mustlaste
keelest.
Mustlased armastavad vaba rändurielu. Kui on, siis elavad laialt. Ei ole –
näevad näguripäevi. Põlgavad püsivat tööd, mis seob
neid ühe paiga külge. Muulaste seadusi ei austa, omadest
peavad aga hoolega
kinni. Võõraste petmist, ka nendelt varastamist ei pea patuks.
Kogukonna aluseks on suur ja püsiv perekond. Abielluvad õige
noorelt – 13-14-aastaselt. Laulatusel lüüakse noorpaari pea
kohal katki savikruus. Killud toovat õnne ja kindlust kooselu
püsimisse. Uurijad kinnitavad, et vaatamata rändavale eluviisile
puudub romade hulgas prostitutsioon pea täiesti. Ariste kirjutas üles nende muinasjutte ja avaldas 1938. a sellest kogumiku
“Romenge paramiši”.
1940. a ilmus Aristelt brošüür “Laiuse mustlased”. Selles
märkis uurija, et kirjaoskamatute romade kõnekeeles on säilinud mitmeid arhailisi vorme, mis eestlaste keelest juba kadunud. Mustlased jutustanud talle, et saavad Ingerimaalt tulnud
romade keelest hoopis paremini aru, kui Läti mustlaste omast.
Kasvuldasa (Ariste keelend) olnud Laiuse romad märgatavalt
pikemad Läti ja Vene hõimlastest.
Ariste lõpetas oma ülevaate: “Praegused Laiuse mustlased on lähenemas ümberrahvustumise staadiumile. Osa hõimust on keeleliselt juba eestistunud ja ka endine elamistraditsioon kaob järjekindlalt. Õige mitmed mustlased on kas täiesti või suurel määral paigalpüsijad, käiakse karjas või ollakse
peremeeste juures tööl. Mitmel neist on oma väike saun, mille
ümber haritakse aiamaad ja kasvatatakse siga. Aga soojal ajal
löövad nemadki vahel telgi üles sauna kõrvale ja kolivad sinna.
Paigalolev perekond võib ootamatult minna pikemale või lühemale rännakule. Üks osa vanu Eesti mustlasi on segaabielude
kaudu aja jooksul juba sulanud eestlaste hulka.”
Aga läks hoopis teisiti. Suure sõja jõudmine meie maale tõi
kaasa mustlastele kas põgenemise ida poole või langesid nad
matsliku võõraviha ohvritena. Pea kõik Eestis tabatud romad
tapeti. Pärast sõda on neid vähesel määral tulnud Peipsi tagant
taas Eestisse, aga need olid juba Vene mustlased.
Paul Ariste matustel 20 aastat tagasi – 1990. a veebruaris –
ütlesid kohaliku mustlaskonna esindajad südamlikke tänusõnu
selle rahvakillu toetajale ja sõbrale. Koos liivlaste, udmurtide ja
teiste rahvaste poegade ning tütardega.

“Mustlased armastavad vaba rändurielu.
Kui on, siis elavad
laialt. Ei ole – näevad
näguripäevi. Põlgavad
püsivat tööd, mis seob
neid ühe paiga külge.”

Pärast aastast loomepausi Eestis ja Soomes
tuuritav Sõpruse Puiestee jõuab Tartu lavale
homme, muu hulgas kaasas värskes võtmes Jaak
Joala estraadiklassika
ning vaskpuhkpillidega
vürtsitatud uued palad.

mustesse – on 60ndate aastate kitarrisaunde ja tänapäevast
elektroonikat ja eks see meile natuke peavalu valmistab,
kuidas neid omavahel sobitada,” kirjeldas Vaik. “Esitamisele tulevad tõepoolest mõned
Joala lauldud lood, laulja varane looming, need on olnud
aastate jooksul Allani (Vainola – toim) lemmikud. Üritame
neid teha omas võtmes.” Näiteks on puhkpillina kaasatud
saksofon.

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

Homme kell 21 algab Genialistide klubis kontsert, mis märgib seda, et uue tuule tiibadesse saanud bänd purjetab värske loomingu harjal järgmise
albumi ilmutamise poole. Sellest ajast, mil kollektiiv Tartus esines, on möödas pea aasta. Samuti jääb bändi ajalukku
2009. aasta loomingupaus.
“Paus andis aega ja ruumi
järelemõtlemiseks, sai tehtud
mõningad korrektuure, vahest
mitte niivõrd otseselt ja sihipäraselt loomingulisi, kuivõrd
laiemas plaanis, elus üldse,”
ütles Sõpruse Puiestee tekstide
ja elektrooniliste helitaustade
autor Mait Vaik.
“Mõttemaailm on vaieldamatult muutunud ja nii peabki
olema – inimene ei tohi kivistuda. Fundamentaalne ellusuhtumine on siiski samaks jäänud –
küsimused ja uudishimu, see on
peamine.” Ansambli kreedoks
on “Miks ma olen, kes ma olen
ja kes on inimene minu kõrval. Mis on elu mõte.” Nii on
Sõpruse Puiestee oma loomingus pigem küsiv kui vastuseid
andev, jättes kuulajale endale vastamiseks ruumi ja ärgitades teda mõtlema. “Me võtame
oma muusikat siiski väga tõsiselt ja kindlasti kajastuvad meeleolud ja suhtumised ka meie
lugudes,” iseloomustas Vaik.
Põhjust, miks end siinsele
publikule näidata, jagub kül-

Bänd tahab Tartusse tulla

Sõpruse Puiestee solist Allan Vainola esitab reedel Genialistide klubis ka oma lemmiklugusid Jaak Joala repertuaarist. Foto: Sõpruse Puiestee

laga. Nimelt kogub Sõpruse
Puiestee lugusid uue plaadi tarvis, millest osad tulevad esitamisele ka Tartu kontserdil. Genialistide klubis on bändil plaanis esitada ka eesti kuldaegade
pop- ja estraadiklassikat, sealhulgas Georg Otsa ja Jaak Joa-

la repertuaarist. Lisaks katsetab
kollektiiv oma heliloomingus
instrumentidena vaskpuhkpille, et arendada lugude arranžeeringut ja üldist stiili orkestrilikumaks.
“Helipildis oleme läinud
vahest koguni rohkem äär-

Sõpruse Puiesteed seob Vaigu sõnul Tartuga märksa enam
kui pelgalt nimekaimust tänav
Annelinnas. “Meil on ülikoolilinnas palju sõpru, Allan Vainola on Tartus sündinud ja elanud.
Tartu publik on üldiselt soe ja
vahetum – nagu üldse inimesed,
kes ei ela pealinnas, vaid väiksemates kogukondades,” iseloomustas ta.
“Kuna Mart Süda on hetkel
luumurruga haiglas, siis Tartus
kahjuks teda ei näe. Küll teeme
proove asendusliikmega, kelleks on Ahto Munak. Stuudios
plaanime aga katsetada orkestrilikumat arranžeeringut,”
lubas Vaik.
Millal uus album ilmavalgust
näeb, ei osanud Vaik lubada.
Nii ei ole ka albumi nimi veel
kindel, kuigi ideid selles osas
jagub. Uus helisalvestis peaks
aga bändi austajatele tooma
äratundmisrõõmu. “Albumile tahaks panna ka paar lugu
varasematelt plaatidelt – lood,
mis on aja jooksul saanud uue
feeling’u või kesta.”
Kontsert algab reedel kell 21,
pääse 75 krooni. Koos Sõpruse
Puiesteega astuvad üles elektrilisest ukulelest, tšellost ja klarnetist koosnev Kanada ansambel The Burning Hell ja Tartu
bänd Superliustik.

TASUTA AJALEHT KOJU

Sa ei pea lootma, kas saad poest lehe.
Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress Sinu postkastis.

1 KUU = 25 kr

1,6 €

telli@tartuekspress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1

www.tartuekspress.ee
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Tartumaa liikumisrajad on nüüd internetis vaadatavad

Uudised
Koolivaheaeg
Nii kino kui teatrit
Mänguasjamuuseumis ja Teatri Kodus
saab koolivaheajal nii kino kui teatrit.
23. oktoobril kell 15 oodatakse kõiki
multifilmisõpru Teatri Kodu saali vaatama joonisfilmi “Sõbrad igavesti”.
Seanss on kõigile tasuta.
27.-29. oktoobril saavad lapsed osaleda Teatri Kodu lastestuudios toimuvas õpitoas “Minu hea sõber Sipsik”.
Kolme päeva jooksul mängitakse teatrimänge, tutvutakse Teatri Koduga ja
meisterdatakse endale Sipsiku nukk.
Muuseumi mängutoas on kogu
koolivaheaja jooksul peamaskide valmistamise töötoad, kus saab uusi ja
põnevaid ideid, kuidas tavalise paberi
abil luua endale meelepärane tegelaskuju.
“Lohe-ema unelaulude” kontserdid
toimuvad laupäeval, 30. oktoobril kell 18
ja pühapäeval, 31. oktoobril kell 15. TE

Põnevust ka öösel
Koolivaheaja ööd pole maha magamiseks. 28. oktoobril kell 10 õhtul alustab Toomemäelt ööfotograafia õpituba, kus õpitakse tegema öiseid pilte.
29. oktoobril toimub Turu tänava
spordihoones traditsiooniline Öökoss.
Täpsema programmi leiab: http://tartunoored.ee ning Tartu kultuuriaknas. TE

Kel soov tervisesporti harrastada, kuid ei tea, millist rada tasuks valida, võib oma otsuse langetada
kodust lahkumata. Meeste terviseliikumine “Mehed liikuma” sai valmis rakenduse, milles on kaardistatud interaktiivsel moel 25 Tartumaa liikumis- ja matkarada.
Mehed liikuma programmi ühe eestvedaja Andres Agana sõnul puudus internetis senimaani hea võimalus tutvuda Tartu maakonna liikumisradade kohta käiva infoga. Nüüd on kõikide radade puhul olemas lühitutvustus, video, pildipank, kõrgusegraafik ja Google Maps kaardirakendus.
“Eriti hea meel on kaardistamise käigus valminud videode üle, mis aitavad tulevikus loodetavasti kaasa ka Tartumaa omavalitsuste kohaturundusega seotud tegevustele,” lisas Agan.
Tartumaa matkarajad on leitavad “Mehed liikuma” koduleheküljelt http://www.mehedliikuma.ee/liikumisrajad.html.
TE

Raamatukogupäevad
toovad viivisevabaduse

Neljapäeval kell 18 toimub Ülikooli kohviku kolmandal korrusel Holistilise Teraapia Instituudi koolitus “Holistiline treening – aasta iseendale”.
Holistilise psühhoterapeudi Kristiina Garancise sõnul tuleb
sõna holistiline sõnast hologramm, mis tähendab terviklikku maailmavaadet. Inimesse suhtutakse nii, et kõik temas on
oluline - keha, tunded, mõtted ehk pea ning lisandub vaimne pool ehk tema koht suures maailmas ja isiklik tee.
TE

Tartu Linnamuuseumi sünnipäevanädal
26. oktoober KGB Kongid (Riia 15)

Eile, 20. oktoobril algasid
üleriigilised raamatukogupäevad, mille moto on
tänavu lugemisaastale
kohaselt “Jah lugemisele!”.
Tänavused raamatukogupäevad toovad lisaks reale üritustele ka tagastamisrõõmu, sest
kätte ununenud raamatud saab
tagasi anda viivist maksmata.
Tartu linnaraamatukogu kaotas regulaarsed viivisevabad
perioodid mõned aastad tagasi. Seoses eurole üleminekuga
uuel aastal otsustati seekord
erand teha ja lugejatele vastu
tulla. Külastajatel, kes tagastavad kauaks kätteununenud raamatud, filmid ja plaadid, kustutatakse nende eest kogunenud
viivis ja tal on kergem alustada
uut aastat puhtalt lehelt ilma
eurodeks ümberarvestatud
võlata.
Kuna viivis kustutatakse
ainult tagastatud teavikute eest,
on võimalik, et lugejakontole
jääb üles varasemaid võlgnevusi
– raamat on küll tagastatud, aga
viivist ehk tasu tähtaja ületamise eest pole ära makstud.
Raamatukogu teenindusjuht
Merike Karolin kutsus lugejaid üles niisuguseid võlgnevusi
lähiajal tasuma. Nii saab vältida
võimalikke segadusi kroonidest
eurodesse ümberarvestamisel.
Karolini sõnul tuleks viivistesse
suhtuda tõsiselt, sest uuest aastast hakatakse suure võlgnevusega lugejaid karmimalt kohtle-

Ülikooli kohvikus tutvustatakse
holistilist treeningut

12.00-13.30 Muuseumis on giidiks vabadusvõitleja Mart Niklus.
14.00-15.30 avalik loeng “Totalitaarsete riikide propaganda Natsi-Saksamaa
näitel okupeeritud Eestis”. Lektor Kristo Nurmis.
Sissepääs muuseumisse ja kavas märgitud üritusele tasuta!

27. oktoober Oskar Lutsu majamuuseum (Riia 38)

10.00 Draamalugu lastele “Kuidas lõpeb vanaema muistne jutt?”
12.00 ja 16.00 lugemisaasta mängud peredele ja sõpruskondadele.
Lisaks püsinäitusele “Kirjanik Oskar Luts: elu ja kujutluse piiril” on avatud
näitused “Eesti kirjanikud karikatuuris” ja “Kui meie omal ajal…”
Sissepääs muuseumisse ja kavas märgitud üritusele tasuta!

28. oktoober 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum (Jaani 16)

Täna hommikul polnud linnaraamatukogu teenindusleti taga ühtki
viivisevabadust kasutama tõtanud inimest.
Foto: Oliver Kund

ma – nendega hakkab tegelema
kohtutäitur.
Kuldlugejad saavad pärjatud

Viivisevabadus on küll raamatukogupäevadega kaasnev
nähtus, aga põhirõhk on siiski erinevatel sündmustel. Raamatukogupäevad algasid 20.
oktoobril lasteüritustega.
21. oktoobril kell 16 avatakse keskkogus mahukas raamatunäitus, mis tutvustab aastatel
1920–1940 tegutsenud kirjastuse “Loodus” väljaandeid.
27. oktoobril kell 18 algaval
raamatukogupäevade kirjandusõhtul vestlevad luuletaja fs
ja eesti kirjanduse õppejõud
Mart Velsker. Kirjanduskohvikus on seekord vaatluse all
Iraani päritolu Marjane Satra-

pi koomiksiraamat “Persepolis”
ja raamatukoguga tulevad tutvust uuendama Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni Tartumaa kogu liikmed.
Karlova-Ropka raamatukogus alustatakse sarjaga “Soovitan sullegi!” – osalema oodatakse raamatusõpru, kes tahavad loetud raamatuid teistele
soovitada.
Raamatukogupäevade ajal
saavad seekord tunnustuse osaliseks ka lugejad. Linnaraamatukogu ühines Tartumaa raamatukogudega ja valis välja kuus lugejat, keda maavanem tunnustab
“Kuldlugeja” tiitliga Eesti kirjandusmuuseumis 22. oktoobril.
Raamatukogupäevade täpne
kava on väljas linnaraamatukogu
kodulehel aadressil www.luts.ee.
Tartu Ekspress

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

12.00 Giiditund. Räägitakse ja mõtiskletakse majast ja selle elanikest.
14.00 ja 16.00 19. sajandi Tartut käsitlev orienteerumismäng kesklinnas
õpilastele, sõpruskondadele, peredele.
17.00 vestlusring reklaamist, linna välisilmest, linnakunstniku tööst Tartu
linnakunstniku Tiit Kaunissaarega ja näituse “Vürtspood” ühesvaatamine.
Sissepääs muuseumisse ja kavas märgitud üritusele tasuta!

29. oktoober Laulupeomuuseum (Jaama 14)

15.00 Jututund “Meie maja lugu” ( Jaama 14 sõnas ja pildis).
Avatud näitused “Laulu võim”, “Keisermantliga mees” ja “SEE. Surnud.
Ehitused. Eestis.ee”
Sissepääs muuseumisse ja kavas märgitud üritusele tasuta!

30. oktoober Tartu Linnamuuseum (Narva mnt. 23)

Perepäev. Osaleda saab töötubades (Veneetsia peekri maalimine, keskaegse
linnamüüri ehitamine, paela punumine ja Tartu vaimu maski meisterdamine).
Toimub Tartu ajaloo teemaline mõistumäng.
Avatud püsinäitus “Dorpat.Jurjev.Tartu” ja ajutised näitused “Minu Tartu.
Arhitekt Raul Levroit Kivi” ning “Aadlipaleest muuseumiks”.
Muuseumipoes Tartu Linnamuuseumi väljaannete soodusmüük!
Sissepääs muuseumisse ja kavas märgitud üritustele tasuta!
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lahenduse,” kommenteeris sündmust festivali peakorraldaja Kristiina Lepa. “Noorte amatöörfilmifestivali raames pole
varem sarnase formaadiga ettekannet toimunud ning meile
saab olema parajaks väljakutseks garanteerida, et kõik tehnilised lahendused õigel hetkel töötaksid.”
Noorte Amatöörfilmifestival 2010 kestab 30.-31.
oktoobrini Tartus Athena keskuses, üritus on külastajatele tasuta. Kuni käesoleva reedeni, 22. oktoobrini, saavad
noored saata enda tehtud filme festivali võistlusprogrammis osalema.
TE

Tasuta seksiteemalised
loengud koolidele

Pehmed ja karvased jõuavad
novembris taas vaatajate ette
27. novembril jõuab
Kanal 2 eetri vahendusel
vaatajate ette selle hooaja esimene päevapoliitikat ja poliitikute elu
huumorivõtmes kajastav
nukusari “Pehmed ja karvased”.

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

“Ma ütleksin siiski, et igatahes kohtume ehk teisisõnu näeme taas
televisooni vahendusel, ma ütleks siiski, peagi.”
Foto: Kanal 2

2003. aastal Eesti Televisioonis.
Rahvusrinhäälingu kärpekääride vahele jäänud “Pehmed ja
karvased” kolisid mullu sügisest
Kanal 2.
Stsenaariumi kirjutavad Toomas Kall ja Gert Kiiler, kunst-

nik-lavastaja on Hardi Volmer.
Poliitikute nägudega nukkudele
annavad elu ja hääle Tiit Sukk,
Anu Lamp, Hardi Volmer,
Tõnu Oja, Taavi Teplenkov ja
Piret Kalda.
Rasmus Rekand

TANTSULAVASTUS KOOLIEALISTELE
Esitleb

Helilooja TAUNO AINTS
Muusikajuht ja dirigent AIVO VÄLJA
Libretist, lavastaja-koreograaf,
kostüümikunstnik MARE TOMMINGAS
Koreograaf JENNY MACNAMARA
Lavakujundus VLADIMIR ANŠON
Valguskujundus MARGUS VAIGUR (Endla)
Videokujundus OTT EVESTUS
Nimiosas TAKUYA SUMITOMO või COLIN THOMAS MAGGS
Vanemuise balletitrupp, sümfooniaorkester ja ooperikoor

Esietendus 30. oktoobril Vanemuise suures majas

“Tartu linna ja maakonna
noorte nõustamiskeskus korraldab käesoleva õppeaasta jooksul 120 tasuta seksuaalhariduslikku kooliloengut. Maakonda läheme kohale, linna koolide õpilased kutsume keskusse.
Rahastajaks on hasartmängumaksu nõukogu,” rääkis Tartu
Ekspressile Tartu seksuaaltervise kliiniku arst-noortenõustaja Kadri Sikk. 17 esimest loengut toimusid juba septembris.
Igal nädalal peetakse 4–5 loengut, praegu ulatub järjekord
novembrisse. Aktiivseimate tellijate seas on näiteks Ülenurme
gümnaasium, Nõo põhikool ja
Tartu kutsehariduskeskus.
“Huvi seksuaalõppe vastu on
suhteliselt elav. Väga oluliseks
peetakse nii teemat kui võimalust tutvustada, kus noortekeskus asub, soodustamaks hilisemat barjäärivaba pöördumist
isikliku vajaduse korral. Meie
tegutsemisaja 15 aasta jooksul
on paljud koolid juba harjunud
loenguid tellima,” selgitas Sikk.
Tema sõnul on väljastpoolt igapäevast õpetajaskonda tuleval
inimesel lihtsam noortega delikaatsel teemal kontakti saada.
Sikk kinnitas, et noored on seksuaalteemasid arutades üllatavalt avatud, kuulavad huviga
ning oskavad küsida. Peamiseks
kõneaineks ikka rasestumisest
hoidumine ja suguhaigused.
Muutustest murdeeas, nii
emotsionaalsest kui kehalisest
arengust, suhetest ja tunnetest
pajatavad loengud on mõeldud sihtgrupile alates 5. klassist kuni gümnaasiumi lõpuni.
Neid viivad läbi 9 kogemustega koolitajat – erialalt ämmaemandad, sotsiaaltöötajad, arstitudengid, õpetajad või arstid,
kes on saanud spetsiaalse väljaõppe. “Uuringutele tuginedes
on Eesti noored esimest korda
seksuaalvahekorras keskmiselt
16-aastaselt. Teisalt, kolmandik
põhikooli lõpetajaist on sek-

Seksuaalharituses pole midagi häbenemisväärset ja loengute sihtgrupp algab juba 5. klassist.
Foto: internet

suaalvahekorra kogemusega.
Seksuaalsusega seotud küsimused huvitavad neid aga juba palju varem. Mujal maailmas seksuaalkasvatuse käigus omandatud kogemus näitab, et seksuaalharidus, mis on läbi viidud
enne seksuaalelu algust, aitab
ära hoida soovimatuid rasedusi ja ennetada seksuaalsel teel
levivaid haigusi,” selgitab Sikk,
miks on teemakäsitlusega oluline alustada enne, kui noored
ise tegudeni jõuavad.
Pillid teevad paksuks?

Oma töös puutuvad loengute läbiviijad tihti kokku müütide ja väärarusaamadega. “Antibeebipillid teevad paksuks.
Mehed vajavad alati rohkem
seksi kui naised. Mehed ei räägi ega tahagi rääkida oma tunnetest. Esimesest vahekorrast
rasedaks ei ole võimalik jääda
jne,” tõi Sikk välja sagedamini
kõlavad müüdid. Seksiteemadel räägitakse peredes vähe,

mistõttu on hämaras alas palju kasvuruumi kõverdunud arusaamadele.
“Erinevad metoodikad annavad võimaluse panna õpilasi
aktiivselt loengutes kaasa lööma, mis on ka eraldi eesmärgiks, sest nii on võimalik kujundada tervistsäästvaid hoiakuid
ja sotsiaalseid oskusi arendada.
Tekib oskus öelda “ei”, oskus
eakaaslaste survele vastu seista. Tekib asjadest oma arvamus
ja arusaam, et see arvamus on
tähtis ja et noor võib ise otsustada. Samuti õpitakse, et ka
tunnetest või rasestumisvastastest vahenditest rääkimine on
täiesti normaalne,” kirjeldas
Sikk koolitajate metoodikat
ning mõtteid.
Tartu noorte nõustamiskeskus on pakkunud koolidele seksuaalhariduslikke loenguid alates 1995. aastast. Avatud Eesti
Fondi, Tartu linna ja Eesti haigekassa kaasabil on neid päris
sagedasti ka varem saadud koolidele tasuta pakkuda.

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
al 1110.175/70 R 13 al 475.- 225/45 R 17
kontroll
ASLOY• Tehnoülevaatuseelne
al 1150.al
500.195/70
15
C
175/65
R
14
ja vajadusel vigade kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus 185/65 R14 al 510.- 245/75 R 16 4x4 al 1400.A
al 1450.-

S

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 535.- 235/65 R17 4x4
• 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.

ILA

“Ne mešai agregatu rabotat,”
(e.k ära näpi töötavat süsteemi – toim) vastas sarja produtsent Jüri Jaanus Tartu Ekspressi küsimusele, kas saate meeskonnas on tänavu ette näha
ka muutusi. Küll on sarnaselt
varasematele hooaegadele sarja lisandumas uus nukk. Kes
täpselt, seda Jaanus ei saa avalikustada. “Ootame ühe teatud
erakonna esimehe valimised
ära,” ütles Jaanus nädala eest.
Et sotsiaaldemokraatide liidriks kerkis Sven Mikser, hakkab tõenäoliselt just temanäoline nukk saates sõnavalangutega esinema.
Kaasaegse poliitilise satiiri
lipulaev “Pehmed ja karvased”
alustas soomlaste samalaadsest
joonisfilmist inspireerituna juba

Projekti “Turvaliselt
täiskasvanuks” raames
on Tartu linna ja maakonna koolidel võimalik
seksuaalkasvatuse loeng
tellida tasuta.

RAV

Uudised

Jekaterina Novosjolova (pildil), muu hulgas tuntud seriaalidest “Eestlane ja venelane” ning “Tuulepealne maa”, on
andnud nõusoleku osaleda laupäeval, 30. oktoobril noorte amatöörfilmifestivalil. Kuna Novosjolova viibib samal ajal
Londonis, toimub vestlus Skype’i konverentsi näol.
Novosjolova plaanib muu hulgas amatöörfilmihuvilistele
rääkida näitlejatööst ning laval ja kaamera ees näitlemise erinevusest. Vastuse saavad ka noorte küsimused.
“Meil on väga hea meel, et Novosjolova oli nõus festivalil
osalema ning pakkus omalt poolt välja Skype’i konverentsi

Foto: Stas Moškov

Jekaterina Novosjolova esineb NAFF-il Skype’i konverentsiga

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L kl 9-15.

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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www.tooriistamarket.ee

Akutrell DS12D
VF3 + lamp
Hkud: 2x
 12
 V 1,4
 Ah
 NiCD
TH_väändemoment 26Nm
-350/0-1050rpm
RPPrpadrun10
 mm

SHHKPTPZHLN 30 min
kaal 1,5kg

Seinale või lakke
kinnitatav pikendusjuhe
automaatsejuhtmetagasikerimisega
180°pööratav
juhtmeØ3x1,5mm²/pikkus15+1m

Tungraud 2T
kõrgus135–340mm

HI60010247
MAV10

AWD009002

12-astmeline
üldkõrgus370cm
A-kujukõrgus180cm
tööalusena98cm
maksimaalne
kandvus150kg
kaal14kg
AT12

3,3 Kw
MEG033
Ketaslõikur 1000 W
Ø 125mm
rpm

Oksapurusti

AWD125P

võimsus2500W/
230V
TH_oksamõõt
Ø 40mm
laastupikkus
5-10mm
kogumiskott50l
kaal22,5kg

16-astmeline
üldkõrgus483cm
A-kujukõrgus235cm
tööalusena125cm
maksimaalne
kandvus150kg
kaal17kg

XTP041

AT16





Korstnapühkimisharjad
Ø150mm

Kompressor
1,5 kW



imemisvõimsus
240l/min
paak24
maxrõhk8bar
kaal30kg

XK6016

Ø200mm
XK6133

XT2424

Seoses töömahu suurenemisega võtame tööle

KLIENDITEENINDAJAID.
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ANNIKA!
Pese hästi puhtaks musi,
küsi torti, kallistusi,
vastu võta kõik mis saad,
Sinul algab uus dekaad!

ÕNNE!?
Seda niikuinii :)

Vaba aeg

:)

Raamatututvustus

Kuidas teha nii, et iga päev oleks laupäev

TERVISEK S,
HÄÄ SÕBER!
pirakad õnnitlused!

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
krooni.

50

100

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

Äsja on raamatulettidele jõudnud suurepärase saksa kirjaniku
Paul Maari lasteraamat
“Nädal täis laupäevi”.

arvutada ja keda vahel võib
kuulda tagurpidi rääkimas.

Et tegu on väga erilise raamatuga, tundus mulle selsamal
hetkel, kui selle kätte haarasin.
Teos algab ja lõppeb ootamisega. Tänu autorile saame
kaasa elada ühele nädalale
härra Taskuõlu ja Laupa elus.
Tegelikult sellele päris kõige
esimesele, kus Laupa imelike
juhuste ja juhtumiste tõttu Taskuõlu ellu üldse ilmub.
Härra Taskuõlu on alati viks ja viisakas, Laupa seeeest natuke üleannetu, kellele
meeldib luuletusi välja mõelda,
kes oskab üllatavalt hästi peast

Raamat on kirja pandud
mõnusa huumoriga ja kahe
peategelase vahel tekib huvitav kooslus, mis näitab meile,
kuidas aeg-ajalt unustada ühiskonna poolt seatud piirangud
ja oma südametunnistuse piinad ning kas või üheks päevaks võtta aeg maha ja lihtsalt
lõõgastuda. Loomulikult õpetatakse ehitama ka VTS-i ehk
vorstitoomisseadeldist!
Kõige rohkem puudutas
mind stseen, milles on parajasti käsil koolitunni läbiviimine
ja läbiviijateks pole mitte keegi

Teater
Sadamateater
22. X kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
23. X kell 19 Kuningas Richard
Kolmas
26. X kell 19 Quevedo
27. X kell 19 Linn
29. X kell 19 Maetud laps

Vanemuise teatri suur maja

Reedel, 22.10
Nädalalõpp silmapiiril, igatahes!
Pidulisi tervitab ansambel IGATAHES

Sissepääs: 75.- eek / 4.80 eur, Kannumeeste Selts prii!

Laupäeval, 23.10
SADAMAKÕRTS! Laevad on sadamas, merekarud
kõrtsis! Rumm on kalliks läinud, pole hullu,
sügisel kõlbab ka viinapudel! Ja veel sellise hinnaga ...
Merekarud, koguneme! Saatjaks VANAVIISI

Sissepääs: 50.- eek / 3.20 eur. Kannumeeste Selts prii!

NB! Ühesilmalised kamraadid, silmaklapiga vasakul silmal, sissepääs prii!

Pühapäeval, 24.10
Pühapäeva Lastekas!
Selle nädala teema: “Kosmose pidu”

TARTU AINUKE SPORDIBAAR n, 21. okt- koss:
RAATUSE Euroliiga
on alustanud,
r, 22. okt - vutt:
bundesliiga

22
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Reedel, 22. oktoobril kell 18 esineb Tartu ülikooli aulas Hannoveri tütarlastekoor. Ettekandele tulevad Brahmsi, Pärdi,
Rossini, Schumanni ja teiste tuntud heliloojate teosed. Kontsert on tasuta. Kõik muusikahuvilised on oodatud.
1952. aastal loodud Hannoveri tütarlastekoor on üks kuulsamaid noortekoore Saksamaal. Koor on võitnud mitmeid
konkursse. Hannoveri tütarlastekoori repertuaar on väga lai, kuid fookuses on kaasaegne muusika. Koor on olnud ka
mitmete naiskooriteoste esmaettekandjaks, näiteks Arvo Pärdi esimene naiskoorile kirjutatud teos “Zwei Beter” ning
Veljo Tormise “Sampo tagumine”.
Enne kontsertkoori pääsemist tuleb koori liikmetel läbida kooriakadeemia, kus kogemustega õpetajad arendavad nii
terve koori kui ka üksikute lauljate hääli. Hannoveri tütarlastekoorist saadud professionaalne haridus on olnud suurepärane algus lauljakarjäärile.
Koori dirigent on Gudrun Schröfel. Eestis annab koor kontserte Pärnus, Tallinnas ja Tartus.
TE

Kaupo

JAANUS!
Kaupo

Tartu ülikooli aulas esineb kuulus Hannoveri tütarlastekoor

21. X kell 19 Kaos
22. X kell 19 Orpheus põrgus
23. X kell 19 Ämbliknaise suudlus
24. X kell 16 Huntluts
30. X kell 19 Mowgli
31. X kell 19 Mowgli

Õpetab lõõgastuma

Ilmumisaasta 2010
Kõvakaaneline köide, 144 lk.
Hind kaupluses 143 kr.
Kirjastus Atlex

Tartu linnamuuseum
23. X kell 16 G. PH. Telemanni
muusikat esitab Stuudio Cantores
Vagantes
24. X kell 16 Grand Tšello Duo

Tartu ülikooli aula
22. X kell 18 Hannoveri tütarlastekoori kontsert

Vanemuise kontserdimaja
21. X kell 19 Ted Curson
27. X kell 19 Viviana Sofronitski

Vanemuise teatri väike maja

kell 13.30 (ainult E-K), 14.15 (v. a
E-K) Wall Street: Raha ei maga
kell 12.45, 15, 17.15 (v. a L, P, N)
Keelatud tants 3
kell 17.30 (ainult L, P, N) Häbimärk
kell 20.30 (ainult N) RED
kell 16.15 (ainult E) Lohetätoveeringuga tüdruk
kell 16.15 (ainult T) Tüdruk, kes
mängis tulega
kell 16.15 (ainult K) Purustatud
õhuloss

kuni 5. XI Aime Asi maalinäitus
Etüüdid Jaapanist

Tartu linnaraamatukogu

kuni 13. XI Ulla Preedeni maalinäitus Mõttekujud
kuni 13. XI Tartu kunstigümnaasiumi õpilaste fotonäitus Imeline
loodus

Kontsert
Eesti Kirjanduse Selts
23. X kell 19 Juuli, August ja hr.
Sügis

Tartu Jaani kirik
22. X kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
26. X kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 19.15, 21.30 Üksik mees
kell 12.15 (v. a E-K) B-girl
kell 17.05 (v. a E-K) Minu enesetapp
kell 12, 14.15, 16.30, 18.30, 20.30
Mina, supervaras
kell 13, 15.30, 18, 21 Sotsiaalvõrgustik
kell 20, 22 Saatan
kell 16 Stone
kell 13, 18.15, 21.15 Söö, palveta,
armasta

21. X kell 19 Jüri Tuuliku novellide
põhjal lavastatud monoetendus
Külatraagik. Lavastaja ja osatäitja
Margus Mankin tunnistati harrastusteatrite riigifestivalil 2010. a
parimaks meesnäitlejaks, žürii
eripreemia pälvis Elmar Sats sama
etenduse originaalmuusika eest.
Sissepääs muuseumipääsmega
(10.-/20.-)

Annelinna raamatukogu

21. X kell 19 Figaro pulm
22. X kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund
22. X kell 19 Isa
24. X kell 12 Nukitsamees
24. X kell 18 Nukitsamees
26. X kell 19 Puhastus
27. X kell 19 Stockmannid
28. X kell 12 Ninasarvik Otto
28. X kell 18 Ninasarvik Otto
29. X kell 19 Isa
30. X kell 19 Don Juan

Cinamon 22. X – 28. X

Tartu laulupeomuuseum

22. X kell 16.30 Näitusetund,
kunstnik Varmo Pirgi loomingut
tutvustab Enn Lillemets. Üritus on
tasuta! Näitus avatud kuni 23. X.

Tartu linnaraamatukogu

Kino

Nele Otto

Tartu linnamuuseum

Näitus

Vanemuise teatri väike maja

31. X kell 16 Kaunimad hetked Su
elus

muu kui lapsed ise. Iga õpilane
saab valida teema, mida kõige
paremini oskab, ning seda ka
teistele seletada. Lapsed olid
rahul ja õhinas, kool huvitav.
Mis siis, et ainult raamatus.
Paul Maar on Saksamaal
väga hinnatud laste- ja noorsookirjanik, näitekirjanik, tõlkija ja
illustraator. Raamatu illustratsioonid muide ongi autori enda
tehtud. Ja Laupa, kellega ka
meil on nüüd oma keeles võimalik tuttavaks saada, on tema
üks populaarsemaid tegelasi.
Kuigi Paul Maar on juba 1976.
aastast saati töötanud vabakutselise kirjanikuna, on “Nädal
täis laupäevi” tema esimene
raamat eesti keeles.

Muu
Karlova-Ropka raamatukogu
28. X kell 17 kirjandusõhtu Soovitan
sullegi!

21. X kell 16 raamatunäituse “Looduse” lood: kirjastus “Loodus”
1920 –1940 avamine. Näitust
tutvustab raamatukoguhoidja Elle
Tarik.
27. X kell 18 Raamatukogupäevade kirjandusõhtu: külas on
luuletaja fs, vestluspartneriks Mart
Velsker
28. X kell 15 Linnaraamatukogu
kirjanduskohvik. Vaatluse all on
Iraani päritolu autori Marjane Satrapi koomiksiraamat Persepolis.
Külas on koomiksikunstnik Joonas
Sildre.

Kolmapäeval, 27. oktoobril kl 18 Tartus
Barclay hotelli konverentsikeskuses (Ülikooli 8, III k)

kõneleb pastor C. F. Aas teemal

KUIDAS OLLA EDUKAS
Inglise keeles, tõlge eesti keelde.
Kestus umbes 45 min.
Pärast loengut kohv/tee ja küpsised. Osavõtt tasuta.

Koda
LottaKalevi
20, Tartu
Meie uksed on lahti:
E-R 11-18, L 11-16
Helista 55 999 191,
20. okt. kell 14 avame
massaazitoa.
Tutvumishinnad!

nd

second-ha
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Svjata Vatra dokumentaalfilm süütab Tartus püha tule
Sel laupäeval linastub Genialistide klubis hoogne dokumentaalfilm ansamblist Svjata Vatra. “Püha tuli” viib vaataja kultuuriekspeditsioonile Karpaatidesse, avades tulefolki viljeleva bändi loomingulised tagatoad.
Muusikadokumentaal “Püha tuli” näitab, kuidas südame sunnil tehtud teod lõpuks ikka tulemuse toovad ning
kuidas muusikast võib saada sild kahe kultuuri vahel.
Suur osa filmi võtetest tehti 2009. aasta suvel ansambli
folkekspeditsioonil Karpaatidesse. Filmi rezãissöör on Erik
Norkroos.

Dokfilmi linastumisega samal ajal jõuab müüki bändi kauamängiv “Zillja Zelenen’ke” (eesti k
“rohi roheline”), kuhu on koondatud viieaastase
põlemise paremik koos mõne uue looga. CD-ga
kaasas oleval DVD-l saab näha Svjata Vatra kontserti mullusel Viljandi pärimusmuusika festivalil
ning kolme seniilmumata muusikavideot. Plaat on
üles võetud 3-päevasel live-salvestusel Eesti Raadio
stuudios ning annab kuulajale eheda kontsertelamuse.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID
Sõbrad omavahel:
“Ma olen juba viisteist aastat abielus, aga armastan ikka ühte ja sama naist.”
“Su abikaasa võib väga õnnelik olla.”
“Jah, ta ei tea sellest midagi.”
*
Sõiduauto veereb kraavi ja põrkab vastu suurt
kivi. Kõrval jääb seisma teine auto. Sealt hüppab
välja mees ja jookseb kraavisõitnud auto juurde.
“Kas te olete haavatud?”
“Jah...” sosistab mees.
“Aga te olete veel elus?”
“Nagu näete...”
“Kas te olete kindlustatud?”
“Muidugi.”
“Siis, kui lubate, ma heidan teie kõrvale.”
*
Üks prantslane tahtis olla väga viisakas ja ütles
inglasele:
“Kui ma ei oleks prantslane, tahaksin olla inglane.”
“Kui mina ei oleks inglane,” vastas patrioodist
inglane. “Tahaksin ma olla inglane.”
*
“Vaata, kui kõverad jalad sel noormehel on!”
“See on muuseas minu peigmees.”
“Ah, kuidas need talle sobivad!”
*
Kui inglane Šotimaal ringi rändab, sajab seal
kogu aeg vihma. Ta küsib šotlaselt, kas seal tõesti
kogu aeg vihma sajab.
“Ei, mitte sugugi,” vastab šotlane. “Mõnikord
sajab lund.”
*
Konn istub tiigi serval ja sulistab jalgadega vees.
Tema juurde tuleb kaamel:
“Kuule, konn, kas vesi on soe?”
“Mina istun siin, muide, nagu konn, aga mitte

SUDOKU
nagu termomeeter!” vastab konn.
*
“Kas Su mees on tõesti nii kokkuhoidlik, nagu
inimesed räägivad?”
“Jaa, ta läheb ainult võõraste naistega voodisse,
et mind säästa!”
*
Restorani administraator saadab kolm purjus
klienti taksosse ja seletab taksojuhile, kuhu neid
sõidutada:
“See parempoolne tuleb viia Roosi tänavasse,
keskmine – Sirbi tänavasse ja kolmas – Ringi
tänavale!”
Poole tunni pärast on takso koos meestega uuesti restorani ees.
“Mis juhtus?” küsib administraator.
“Selgitage uuesti, keda kuhu viia. Kurvis läksid
nad hunnikusse...!”
*
Mees hakkab Pariisi sõitma ja küsib naiselt:
“Kullake, mida sulle Pariisist tuua?”
“Too mida tahad,” vastab naine, “tänapäeval
osatakse kõike ravida.”
*
“Kuidas te oma mõlemad kõrvad nii ära olete
põletanud?”
“Vaadake, doktor, asi oli nii. Kui ma eile triikisin,
helises parajasti telefon. Hajameelsusest surusin
ma telefonitoru asemel triikraua vastu kõrva ja nii
see juhtuski.”
“Aga teine kõrv, kuidas see põletada sai?”
“Aga ma pidin ju helistama, et arst välja kutsuda!”
*
“Proua, “pärib naabrinna, “kas Teie mees on
poksija? Tal on nii lame nina.”
“Ei,” naeratab küsitu, mu mees on striptiisikooli
aknapesija.”
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PEDERAST

VÄIKE SILD

SILITUS

1
4

UUENA
MÕJUV

8

6
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RADOON

RINGIRATAST KUL- JÕGI EESTIS
GEV LIIKLUS

VÄGA ILUS
NIINIMETATUD

PEALINN
EUROOPAS

ÄRI

^

KÕNEKUJUND

SÕJARIIST

LÕBU

ESIMENE

NELJAJALGNE

TOIDUÕLI

KURTSATOOVIUM
VANAMUTT

EI IIAL

MOSSIS
LIITER
TEGELANE
C. DICKENSI
LOOMINGUST

ÜHENDUS

ÕNNESTUMINE

SEISEVNOOT

SÕDURI
MANTEL
KOOLIRAAMAT
MEETER
VAJALIK
TAIME
KASVUKS

ALUSASTMIKU
6. ASTE
VÄLISMINISTEERIUM
(LÜH.,
INGL. K.)

KOERATÕUG

PUKSIIRIS

ASESÕNA

PRUUKOST

ISTE

KAMPSUNISÖÖJA

KADUMA
(MINEMA)
VENE K.
EESSÕNA

JÕGI
EUROOPAS

VIIEMEES

NAGA

MANGAAN

VÕIB-OLLA
NATUKE

AASTA

TUHANDES

E. NÄITLEJA
(N+IN.)

TOIMETUS

Kuiv kütteklots, kamina- ja halupuu,
puitbrikett. Tel 5197 8500.
Kuivad kaseklotsidvõrgus. Tel 521 2015.

730 4535

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

Teated

Loomad
Hüljatud u 4a isane
suur ja sõbralik kiisu
tahab väga kodu leida.
Hea inimene, helista
tel 5354 2987.

23.–24. okt Tartus Vanemuise tn 48
SÜDAME TARKUSE PÄEVAD.
Esinevad Lille Lindmäe, Reet Priiman,
Mai-Agathe Väljataga, Igor Mang jt.
Töötoad, aurapildid, nõustamine, loodustooted. Piletid kohapeal: 1 päev
130.-/100.-, 2 päeva 200.-/180.-. Info
tel 503 5599, www.helisevsonum.ee.

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

Perekasvatuse Instituut korraldab
Tartus 30.10–12.12 lapsehoidja II
koolituse. Kogu kursuse hind 4000 kr.
Info ja registreerimine koolitus@pki.ee,
tel 5378 9092, www.pki.ee.
Raamatuvahetuslaat 24. oktoobril
kella 12-16 Tartu vallamaja saalis.
Tel 733 7771.
Tasuta liiv. Majaomanike Ühing võtab
vastu tellimusi liivatamiseks mõeldud
tasuta liivale kuni 25. oktoobrini.
Tel 5594 6872. Juhatuse liikmete
vastuvõtt igal esmaspäeval kl 16–19.

Pakun tööd

Ostame madalakvaliteedilist

KASEPALKI

(750kr/tm)
Vesneri küla, Tartu vald.
Tel 502 0406.

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

Kündmine. Tel 513 4597.
Võtan rendile põllumaad. Tel 513 4597.

Riided
Müügil naisterõivaste moekollektsioonid ja kvaliteetkangast mantlid

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

Viin ära kasutu kodumasina, teleka
jne. Tel 520 2155.

Tervis

Põllundus

E. KIRJANIK

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

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

Tööd saab suhtleja inimene. Tööaeg
E–R 16.30-20.30. Tel 5669 0073.

KAUNIDUS

REINI
LISAJÕGI

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

Lisatöö. Info: www.tervislikmuutus.
com, tel 502 8358.

EGOISM

TEOS

Liivapritsitööd. Puhastame teie
maakivist või tellisest seina. Tuleme
kohale üle Eesti. www.liivaprits.eu,
tel 5622 2742.

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).

ISAND (IDAMAADES)
TEHNIKASPETSIALIST

PÕLENUD
PUU

PRANTSUSE
KIRJANIK

KÜ raamatupidamine soodsalt. Küsi
pakkumist tel 56 900 676.

Tudeng otsib tööd koduabilisena.
Kogemustega. Tel 5828 1217,
gretestina@gmail.com.

VÄITS

PRANTSUSE
HELILOOJA
ENNAST
TÄIS

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

Katused, korstnad, fassaadid,
soklid, plekitööd. KÜ-d ja eramajad.
Tel 5625 1750.

Otsin tööd

POORNE

PLAAN,
KAVATSUS

Fekaalivedu. Tel 5647 9269.

Kolimisauto ja veotakso ning utiliseerimine soodsalt. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

Ehitustööd

Müüa tõupuhas
rotveilerikutsikas!
Sünd 21.06, EL
pass, vaktsiinid.
Hind kokkuleppel.
Tel 5826 5401.

TSAARIAEGNE
MAAKOND

...ARTIST

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

Teenus

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Kastanimuna . . . !
MINGI
KINDEL
TUNNUS

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

UUS! La Moda secondhand kauplused nüüd AVATUD. Lai numbrivalik.
Iga päev midagi uut. Raatuse 61 ja
Raua 22, Tartu. E-R 10-18, L 10-15.

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

RISTSÕNA

FOTOTÖÖRUUM

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

Küte

2

1

6 kaevuraket. Tel 5569 0141.

Väike firma teostab üldehitus- ja
katusetöid. Tel 501 5175.

5

2

suurused 36-52. Caramel Moda kpl
Lõunakeskuses.

Ehitusmaterjali müük

Torutööd, elektritööd, boilerite
puhastus. Tel 5552 8525.

6
4

www.tartuekspress.ee/kuulutused

San-tehnikud. Tel 5372 1146.

2

5
3
9

6

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

REKLAAM

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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Pere Leiva kodumängude avalöök

Sport

Eeloleval nädalavahetusel on võrkpallihuvilistel üle aastate taas põhjust seada sammud
TÜ spordihoonesse, sest Tartu Pere Leib võõrustab Balti liiga raames kahte Läti võrkpalliklubi.
Laupäeval kell 13 kohtutakse Jelgava ja pühapäeval kell 16 Ozolnieki meeskonnaga.
Mõlemad vastased on pidanud Schenkeri liigas ühe mängu, alistades liiga uustulnuka
Kaliningradi.
“Jelgava meeskonna ülesandmislehelt leiab ka tartlastele tuttavaid nimesid nagu Eriks
Baiks ja Vjaceslavs Grimailovs, kes mõlemad Tartus pallinud. Lisaks Andrejs Jamrovskis,
Edgars Baiks ja sellel hooajal Pere Leiva vaateväljas olnud Andrejs Baburaovs,” rääkis Tartu meeskonna mänedzãer Martin Jürgenson.

Ozolnieki rivistuses astuvad üles vanameistrid Ivo Baranovskis ja Raimonds Vilmanis. Eelnevatel hooaegadel Riga/Lases liberona tegutsenud Martins Plavins täidab Ozolniekis nurgaründaja ülesandeid.
Tartu Pere Leivas teeb oma debüüdi lätlane Lauris Iecelnieks (pildil), kes liitus treeningutega teisipäeval. Eelmisel nädalal testimisel olnud ja seejärel lepingu teeninud nurgaründajalt ootab meeskond palju. “Loodetavasti saab temast üks liidreid, kes just rasketel hetkedel suudab ennast maksma panna,” sõnas Jürgenson.
Varasemalt Riia Lases, Küprosel, Šveitsi ja Kreeka liigas pallinud Iecelnieksi soovis Pere
Leib värvata juba paar kuud tagasi, kuid siis ei jõutud palgas kokkuleppele. Lätlast hoidis
kodumaal ka isiklik põhjus – oktoobri alguses sündis palluri perre tütar.
TE

Oliver Venno: “Ma pole kunagi
varem nii palju treeninud!”
Oliver Venno peab sel
nädalalõpul oma esimesed võitlused VfB Friedrichshafeni särgis. Tartu
Ekspress uuris lähemalt,
kuidas kulgeb meie ühe
nimekaima võrkpalluri
elu Lõuna-Saksamaal.
maal.

olen veel väga noor. Blokk on
olnud minu murelaps kogu aeg.
Ei teagi, miks. Tegeleme sellega
põhjalikult – saab paremaks,”
lubas ta.
“Ega ma siia pinki nühki-

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

“Hommikul kell 9.30
.30 trenn.
k Väike
k.
Seejärel lõunasöök.
u
undi.
Pool
uinak – nii poolteist tundi.
a valmisast
viis uuesti trenni. Pärast
tan kodus õhtusöögi. Magama,
õ samas
õik
et hommikul saaks kõik
d Oliver
das
rütmis alata,” kirjeldas
älja sportVenno, milline näeb vä
välja
lase argipäev.
m hoolimist
Rutiinsest elurütmist
s
sameelne.
mata on Venno rõõmsameelne.
Täis särtsu ja elevust,, ootab ta
d algavad.
kärsitult, mil võistlused
ääänud: esiJa kaua pole enam jäänud:
m peab
mise
mese ametliku kohtumise
k
VfB Friedrichshafen kodusaalis
u kohaliul,
eeloleva laupäeva õhtul,
ku aja järgi kell 19.30.

kui eelmisel hooajal,” kirjeldas
Moculescu oma hoolealuseid.
Ja kuna meeskond on tõeliselt rahvusvaheline – nelja
sakslase kõrval on mängumehi Kanadast, Tšehhist, Serbiast,
Hollandist, Slovakkiast, Portugalist Rume
galist,
Rumee
Rumeeniast ja loomulikult Eestist – käib töö suuremalt jaolt inglise
ingg
keeles. “Või
õigemini saks
s – inglise segasaksa
keeles,” täpsustas
täpsu
u
Venno. Enda
saksa keele os
sk hindas ta aga
oskust
nigelaks. “Jutu
u sisu mõikan, ise
rääkida eriti ei
e oska. Menüüst
saan restoran
n aru, olen ikka
restoranis
kooli ajal tibaa õppinud ka seda
keelt.”
Kaks tillukes
tillukest
s tuba ja
Renault Clio
o

Neli nädalat rassimist
m
mist

“Intensiivseimad trennid,
n kirjeln,”
mida elus teinud olen,”
m
mamuljeid
das Venno oma esmamuljeid
uuest klubist. “Tartuss ja Bledis
m tavamad,
olid need palju lühemad,
liselt poolteist tundi.. Siin alla
tee kuidagi.
kahe tunni ei saa mitte
s vastupisi
Algul oli suuri raskusi
a mis
a,
damisega. Selle kuuga,
u
ud,
Saksamaal olen olnud,
olen ära harjunud.”
Harjunud on Venno ka uue treeneri
Stelain Moculescuga, kellest nimekaa-mat või rohkem saaa
akvutanud kolleegi Saks
sidelt
samaa võrkpalliplatsidelt
e
ener
g
naljalt ei leiagi. “Treener
nagu
b kannattreener ikka. Õpetab
I mehe
likult ja põhjalikult. Iga
seelt ette.
võtab individuaalselt
se. Nii kui
Trennis laiselda ei lase.
a karmi
ad
märkab viilimist, saad
h valesheb
sõna. Kui midagi läheb
p
ti, tuleb ka kuulata pahandas väljenst
mist. Rahulolematust
t maalib
t,”
dab kohe ja häälekalt,”
p
mänVenno Moculescust pildi
nu
ule on ta
gija silme läbi. “Minule
daas kaitses
palju õpetanud, kuidas
ass käsi hoimängima peab, kuidas
ess on tema
da. Ka bloki liikumises
a sellest,
ad
soovid pisut erinevad
l harjulen
millega varasemast olen
nud.”
ja toodud
Treeneri poolt välja
a
adega
enda nõrkade kohtadega
on
v
Venno kursis, vastu vaidlema
u sellepäul
ei kipu. “Füüsis on mul
d
dlikum,
et
rast teistest tagasihoidlikum,

Eelmisel nädalalõpul peetud
kontrollmängudes alistas Friedrichshafen külalised Poolast.
Venno alustas mõlemat kohtumist põhirivistuses.
Esmaspäeval toimus ka suuj
j avaüritus,
rejooneline
hooaja
kus peatreener sõnas: “Meil
Meil on
hea segu suure potentsiaaliga
noortest ja kogenud mängijatest. See on meeskond, mis on
võimeline mängima väga head
võrkpalli ja meil saab kindlasti olema väga lõbus. Me võime mängida kiiremini ja
paremini

ma küll pole
tulnud,” vastas
Venno küsimusele,
kas mahub kohe põhikoosseisu. “Et teist diagonaali,
rumeenlast Adrian Rad Gontariut vaevas kerge põlvehäda, on
šansid 50:50.”
Kokkumängu alles otsitakse

Kuigi hooaeg kohe algab,
puudub sisuliselt ettekujutus
meeskonna kokkumängust.
Kuna neli Friedrichshafeni
pallurit esindasid oma rahvuskoondisi maailmameistrivõistlustel, jõudsid nad Saksamaale alles eelmisell nädalal. Serbia libero Nikola Rosic naases
MMilt pronksmedaliga, sakslased koos Marcus Böhme ja
Lukas Baueriga jäid kaheksandaks ning tšehhid Lukas
Tichaceki abiga kümnendaks.
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d
osas jääb
a talle omaselt
pallur aga ta
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napisõnalisek
k “Pole eriti suur
napisõnaliseks:
linn. Ega m
midagi väga vaadapolle Siinne järv on
ta ka pole.
tun
n
väga tuntud,
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paljud turistid uudistamas. P
Pisut olen lähikonlin
n
na linnades
ringi sõitmas k
käinud, aga midarab
b
gi rabavat
pole ka seal
kohaan
kohanud.”
“Ka
“Kahetoaline.
Üksi
elamiss
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täiesti sobiv.
Külalisii majutama eriti ei
ä
mahu,” rä
rääkis
Venno kireelup
p
tult oma elupaigast.
“Renault
e ikka – sisse
Clio. Mis se
seal
m
mahun. Eelm
Eelmise
hooaja Fiat
e jää,” jätkas VenPuntole alla ei
l talle antud sõino samas stiil
stiilis
s
duvahendit is
iseloomustades.
r
“Aga spor
spordihoone
on üliä jutt hoopis elakorralik,” lä
läks
u õigele teemale
vamaks, ku
kui
tüürr
tagasi tüürisime.
“Mäletan
seda jubaa eelmisest hookää
ajast, kui käisime
siin sõpruskohtumisi pidamas. Super
valgustuss Platsil mängitakvalgustus.
se ainultt võrkpalli. Korvpalli egaa ühegi muu mänjoon
n põrandal segagu jooni
üll
mas üldse
polegi. Melu
tuleb korralik. Algaks
juba m
mängud ...”

“Ega ma siia pinki nühkima pole tulnud,” on Oliver
Foto: VfB Friedrichshafen
Venno enesekindel.

Fakte Friedrichshafenist
Friedrichshafen on 50 000
elanikuga linnake LõuHamburg
na-Saksamaal, Bodensee
(Constance) järve kaldal.
Berliin
Bremen
Üsna Austria ja Šveitsi piiO
OL
N
ND
Essen
Leipzig
ri lähistel paiknev võrkCologne
pallimeka jääb StuttgarBonn
dist paarsada kilomeetFrankfurt
rit lõunasse, Münchenist
Stuttgart
samapalju edelasse ning
Strasbourg
München
Zürichist 100 km kirdesTS
Friedrichshafen
se. Tartust on sinna maanZürich
Vaduz
Bern
teed pidi ligikaudu 2200
L EC
CHTEE TEIN
CH
km ehk ööpäev peatusteta autosõitu.
Hooaja avamängu peab Venno järgmisel laupäeval, 23.
oktoobril, mil Saksamaa meistriliigas võõrustatakse Moerser SC
meeskonda. Friedrichshafen on koduliiga võitjaks tulnud järjest
kuuel aastal ning esikolmikust jäädi viimati välja 1996. aastal.
CEV meistrite liiga algab 17. novembril Itaalias Trentino
BetClici vastu. Lisaks kuuluvad samasse alagruppi PGE Skra
Belchatow Poolast ja Remat Zalau Rumeeniast. Mullu jäädi selles sarjas kaheksandaks, seevastu 2007. aastal õnnestus meistrite liiga võita.
Üllataval kombel polegi Oliver Venno meeskonna noorim
liige. Friedrichshafeni pesamunaks on Vennost paar kuud noorem nurgaründaja Christian Fromm.
Allikas: www.vfb-volleyball.de.

Peatreener Stelain “Stelu” Moculescu
Oliver Venno on intelligentne mängija, hea koordinatsiooniga
ja väga võimsa löögikäega. Ta teab, kuidas palli mängida, aga ta
peab kindlasti edendama oma füüsilist poolt. Selles elemendis
on tal suurimad puudujäägid ja enim võimalust arenemiseks.
Oliver on väga kõrge potentsiaaliga mängija. Kui ta seda
poleks, ei mängiks ta praegu meie ridades, sest valime eranditult vaid selliseid noormehi, kel on suur tõenäosus kõrgele jõuda. Minu hinnangul peaks ta vähemalt kaks aastat kõva tööd
rügama, jõudmaks mängukõlblikuks “suurtes” liigades – Itaalias, Poolas või Venemaal. Peab parandama oma füüsilist vormi
ja ka blokki.
Olen täielikult rahul tema suhtumisega treeningutesse. Enne
ta siia jõudmist olin kuulnud, et Oliver ei taha aegajalt treenida
palju ja suure intensiivsusega. Nüüd, mil ta on siin, võin kinnitada: see pole tõsi! Ehk on põhjuseks ka meie meeskond. Meil on
alati olnud väga hea töövaim trennides. Ma arvan, et ta tahab
tööd teha ja muutuda paremaks.
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Rumeenias Kronstadtis. Osales 1972.
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229-kordne Saksamaa meister ja
ka
k
karikavõitja treenerina. Juhendanud
vva
varem TSV Müncheni, VC Passau,
T
TSV Milbertshofen ja ASV Dach
hau klubisid ning Saksamaa meeste koondist aastatel 1987-1990 ja
1999-2003.

