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TÜ/Rocki peatreener Indrek
Visnapuu
analüüsib
klubi hooaja
esimest
poolt
lk 8

Koristame katuselt lume
(lame- ja viilkatused).

Tel 5566 1888
Kui maast masinaga
ei saa,
tuleme labidaga appi!
Lõika välja ja pane rahakoti vahele.
Talv kestab veel!
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Hooletu suitsetamine võttis
meesterahva elu

Liiklusohutusprogramm edastati volikogule

Uudised

Linnavalitsus kiitis heaks ning esitas volikogule kinnitamiseks Tartu linna liiklusohutusprogrammi 2011–2015. Liiklusohutusprogrammi eesmärgiks on suurendada liiklusohutust ning
vähendada hukkunute ja vigastatute arvu. Programmi strateegiline eesmärk on saavutada
aastaks 2015 Tartu linnas olukord, kus liiklusõnnetustes ei ole ühtegi hukkunut ja vigastatute
arv langeb vähemalt 50 protsenti 2009. aasta tasemega võrreldes. Programmis on keskendutud viiele valdkonnale: liiklusohutusalase tegevuse korraldamine ja seadusandlus, liiklusalane
koolitus, liiklusohutuse kampaaniad ja teavitus, järelevalve ning üldise liikluskeskkonna ohutus. Tartu liiklusohutusprogramm on valminud projekti “Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport” raames ja Euroopa Liidu toel ning on osaliselt ka 2011. aastal valmiva Tartu
transpordi arengukava osa.
TE

Teisipäeva pärastlõunal teatati päästeteenistusele, et Tartu linnas Tiigi tänaval asuvas kolmekorruselises puumajas on tunda suitsulõhna.
Päästjad selgitasid, et ühes teise korruse korteris põles diivan. Praktiliselt ära põlenud diivanilt leiti hukkunud vanem meesterahvas. Tihendatud uksed takistasid tulekahju levikut, kuid viibis ka põlengu avastamine. Korterist puudus tuleõnnetusest varakult märku andev suitsuandur, mis võinuks päästa mehe elu. Päästekeskuse menetlusinspektori
sõnul sai põleng alguse hooletust suitsetamisest.
TE

Naastvarjudega võib lauslibedal saltosid visata Maxima uus kliendikaart
Need tartlased, kes
nädala esimesel poolel
mõne matkapoe ukseni
suutsid uisutada, said
soetada paari saabastele
kinnituvaid naastvarje.
Kaup on südatalvel sedavõrd kuum, et naeltallad
on paljudest kauplustest
ja maaletoojateltki tänaseks otsa lõppenud.
Kaupluse H&P Matkatarbed konsultant Vahur ütles Tartu Ekspressile, et metallist naelikutega saabastele tõmmatavad kummist jäätallad muutusid
klientide huviobjektiks just selle
nädala alguses, kui Tartus võtsid võimu jäävihm ja lauslibedus.
Neid tulid kauplusse otsima igas
vanuses inimesed, kel tarvis linnas jalgsi ringi liikuda. “Hetkel
ongi jäätallad läbi müüdud, aga
tuleb tuleval nädalal juurde. Nad
on meil piisavalt hästi läinud,
täna lõppesid otsa,” sõnas Vahur.
Kümme paari päevas

Sama pidi tunnistama ka
Salutarise tervisekaupade
kaupluse müüja Kätlin Peet,
kelle ärist osteti naeltaldade esi-

Salutarise tervisekaupade kaupluse müüja Kätlin Peet näitab jäänaelikuid, millest sai Tartus valitsenud jääpõrgus kuum kaup.
Foto: Oliver Kund

mene partii ära viimase kahe
nädala jooksul. Õnneks olid
kauplusel varud olemas ja hetkel on poes saada kahte mudelit. Hiinast pärit, 14 eurot maksvad kummist jäätallad tõmmatakse saapale ning nende naelikud asuvad nii päka kui ka kanna all. Soomes toodetud kannale kinnitatavad naelikud on aga
juba tugevama ehitusega ning
lähevad maksma 18 eurot. “Esimese puhul kurdetakse, et nad
võivad sügava lumega jalast ära
tulla, aga teise puhul pole kurtmist olnud,” iseloomustas Peet.
Viimase kahe nädala jook-

sul on Salutaris müünud päevas
keskmiselt kümme paari jäänaelikuid. Kõige teadlikumad kliendid on pensionärid, kes on jäänaelikutega kokku puutunud juba ka
eelmistel talvedel, ning käisid ka
tänavu neid küsimas. “Oleme
varem müünud ka selliseid naelikuid, millel on liivapaberi sarnane
tald, aga meie tarnijatel on need
tänavu juba otsas ja enne veebruari neid juurde ei tule.”
Jahi- ja matkakaupluse Trofee
müügijuht Ivo Sööt tunnistas, et
nende kauplusse pole naelikujaht veel jõudnud. Ainukesi, 16
eurot maksvaid saabastele tõm-
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matavaid kummist jäänaelikuid
on seni ostetud võrdlemisi vähe.
“Praegu nagu erilist edu ei ole.
Neid läheb aeg-ajalt, aga enamasti siis, kui kalamehed käivad jääl –
põhimõtteliselt läheb valdav osa
jäätaldu neile,” sõnas Sööt.
Tema sõnul sobivad jäänaelikud üldiselt enamikule kaasaegsetest jalavarjudest, kuid
töötavad paremini just siis, kui
jalanõul on täistald. “Kõpskinga alla nad ikka ei lähe,” nentis
Sööt. Jäänaelikuid on pakkuda
jalasuurusele 39-46.
Kaupluse Trofee kogemus
näitab, et sagedamini kui libedus, ajavad inimesi poodi rasked lumeolud. Tihti hoolitsetakse just neljarattaliste sõprade eest ja nii on suur müügihitt
sel talvel olnud vahendid, mille
abil auto lumevangist päästa.
Samuti on pood müünud
30–40 paari jalgade külge kinnitatavaid lumeräätsasid, mis ei
lase paksul lumel kõndides sellest läbi vajuda. “Neid ostavad
paljud – elektrikud, jahimehed
ja inimesed igal pool, kus on vaja
kõrges lumes ringi liikuda. Need
on ka meie maaletoojal otsas.”
Oliver Kund

sihib interaktiivset tulevikku
Lähema viie kuu jooksul
vahetab Maxima välja
380 000 kliendikaarti.
Uue kaardi üks eelistest
on see, et tulevikus võib
iga klient saada oma virtuaalse konto, mille abil
leida soodsaid pakkumisi
ja jälgida ostude ajalugu.
Suure osa kahe aasta eest
ilmavalgust näinud Maxima
kliendikaartide kehtivusaeg
lõpeb 2011. a esimeses pooles. Juba praegu võib Maxima
kauplustes näha järjekordi inimestest, kes on tulnud vanu
kaarte uute, kolme-aastase elueaga kaartide vastu vahetama.
Maxima avalike suhete juhi
Erkki Erilaiu kinnitusel ei tasu
klientidel kaardivahetusega
seoses suuri sekeldusi peljata.
“Protsess on väga lihtne ja kiire
ning võtab kassapidajatelt aega
umbes 10 sekundit,” rahustas
Erilaid.
Reaalselt kulub poe infoletis
aga mõnevõrra rohkem aega,
sest täita tuleb paberkandjal
avaldus, kus peale nõusoleku
preemiapunktide ülekandmi-

seks küsitakse ka mitmeid isikuandmeid. Erilaid põhjendas esimese kaardi väljastamisel juba
kogutud andmete üle küsimist
sooviga saada uusim ja täpseim
info.
“See on vajalik andmebaasi korrigeerimiseks. Paljud ostjad on näiteks vahetanud oma
elukohta või muutnud abielludes nime. Uue tehnoloogia järgi valmistatud Aitäh kaart võimaldab klientidel tulevikus
kasutada mitmeid interaktiivseid täiendusi. Näiteks jälgides
interneti vahendusel oma kontolt ostude ajalugu on võimalik
kulusid paremini planeerida.
Arendusmõtetes on veel näiteks krediidi, järelmaksu ja laenu võimalus,” heitis Erilaid valgust tulevikuplaanidele. Millal
konkreetselt mõni teenustest
kasutusvalmis saab, ei soostunud ta täpsustama.
Kaardivahetuse võimalust
pakutakse ka neile, kel eelmise kehtivusaeg veel kaugel ees.
Vahetuse eest küsib Maxima
kõigilt 25 eurosenti.
Rasmus Rekand

3

Neljapäev, 20. jaanuar 2011

Lärmakas peopidamine lõppes arestimajas

Ministeerium ootab ideid Balti keti jäädvustamiseks

Ööl vastu 14. jaanuari sai Tartu patrullpolitsei väljakutse Tartu linnas Aardla tänaval asuvasse kortermajja. Politseisse helistanu kaebas, et naaberkorterist kostuv lärm on täitnud kogu trepikoja ja
naaberkorterid. Asja uurima läinud patrull tuvastas kõnealusest korterist üle kümne inimese, kelle lärmakas koosviibimine ning vali muusika rikkus tõepoolest teiste majaelanike öörahu. Patrull
vestles isikutega ja viimased rahunesid maha.
Juba mõne aja möödudes teatati politseisse, et öörahust on asi siiski kaugel ja politsei kohalkäimine andis lühiajalise efekti. Teist korda samale aadressile saabunud patrullpolitseinikud
toimetasid kainestusmajja neli isikut. Neist kahele koostati väärteoprotokoll. Kohus otsustas
karistada 18-aastast Kristjani ja 27-aastast Kaidot paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra
rikkumist. Kristjanile määrati kaks ja Kaidole kolm päeva aresti.
TE

Kultuuriministeerium koostöös Eesti Ajaloomuuseumiga kutsuvad Eesti elanikke saatma ideid Balti keti
mälestuse visuaalseks jäädvustamiseks. 2014. aastal tähistatakse Balti riikides 25 aasta möödumist Balti
ketist. 2009. aasta juulis kanti Balti kett UNESCO maailma mälu registrisse.
Idee, kuidas Balti ketti Eesti piires maastikul jäädvustada, tuleb kirja panna vabas vormis kuni
ühel A4 lehel. Esitatavas ideekavandis peaks olema täpselt kirjeldatud, kuidas võiks välja näha
Balti keti teekonda meenutav tähis või tähised. Eesti Ajaloomuuseum algatab ka Balti ketiga
otseselt või kaudsemalt seotud foto- ja videomaterjalide, mälestuste, plakatite ja muu materjali kogumise.
Kirja pandud idee tuleb saata postiga 23. augustiks 2011 Eesti Ajaloomuuseumisse, aadressil Pirita
tee 56, 10127 Tallinn.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Emajõe vasakkalda rekonstrueerimise tööprojekti kohaselt võiks jõe ääres tulevikus lisaks tavapärasele kõnniteele asuda ka mitmetasandilised laudteed ja puitplatvormid jalakäijatele.
Eskiis: OÜ Lahe Atmosfäär

Valmis kava Emajõe vasaku
kalda rekonstrueerimiseks
Projekt näeb ette Emajõe
vasakpoolse kaldanõlva kergliiklustee katete uuendamist, jõeäärsete puhkealade ehitust ning
kalda kindlustamist uhtumise ja
tallamise vastu. Kava kohaselt
hakkaks kallast ääristav kõnnitee asuma praeguses asukohas,
kuid selleni rajataks lisateid Fortuuna ja Pikalt tänavalt.

Kuna vasakkaldal on ligipääs
Emajõe veepiirile kõige hõlpsam ja ohutum, näeb projekt
ette ka laudteid ja puitplatvorme, mis võimaldavad jalakäijail
tulevikus liikuda otse veepiirini.
Samuti rajatakse kaldapealsele puhkekohad istepinkide, valgustuse ning rattahoidjatega.
Kaldanõlva ehitustöödega Võidu ja Turusilla vahelises
lõigus on planeeritud alustada
käesoleval aastal. “Kuna tegemist on avalikku linnaruumi
ilmestava ehitusega, siis soovime kindlasti kuulda ka sellega seonduvaid linnakodanike arvamusi. Oodatud on kõik

Anne luhale jäänud jõulukuused kaovad tuleval nädalal
Tuleskulptuuride kohta
meedias levinud ekslik
info tõi Anne luhale
pealtvaatajaid ja vanu
kuuski veel päev pärast
ürituse toimumistki.
Põletamata hiljem toodud kuused siiski ei jää.
Eelmisel nädalal linnavalitsuse kaudu meediasse jõudnud
väärinformatsiooni kohaselt
pidi traditsiooniline tuleskulptuuride põletamine aset leidma
laupäeval, 15. jaanuaril. Tegelikult süüdati kuused aga juba
eelmisel õhtul ja nii saabusid
inimesed Anne luhale üritust
jälgima ja kuuski tooma veel
järgmiselgi päeval.
“Kuuse toomise info oli tegelikult kõikides väljaannetes õige
– et kuused tuleks tuua kuni
reedeni. Ainult põletamine
oli märgitud olema laupäeval,
15ndal. Suurem osa kuuski toodi ikkagi enne reedet ära, aga
ma arvan, et võib-olla seal veel
mõnikümmend puud on, mitte
midagi märkimisväärset,” sõnas
tuleskulptuuride ürituse korraldaja Henry Timusk.

Timuski sõnul ei maksa annelinlastel peljata, et hiljem luhale toodud kuused sinna vedelema jäävad. “Minu ja linnavalitsuse leppe kohaselt pean ma
nendega midagi ette võtma ja
ilmselt ma katsun nad kokku
koguda ja ära põletada samamoodi, nagu teisedki kuused,”
sõnas Timusk. Üle jäänud puud
süüdatakse tema sõnul järgmise
nädala lõpus.
Tartu Ekspress

konstruktiivsed ettepanekud ja
märkused kavandatava projekti kohta,” selgitas abilinnapea
Raimond Tamm.
Eeloleval kolmapäeval, 26.
jaanuaril avanebki linlastel võimalus esitada oma parandusettepanekuid Emajõe vasakkalda
rekonstrueerimise kavale. Projekti avalik arutelu toimub kell
15 linnamajanduse osakonnas
Raekoja plats 3, II korrus, nõupidamiste ruum. Kohal on nii
tellija kui ka projekteerija esindajad. Projektiga saab tutvuda
ja lisada oma arvamuse Tartu
kodulehel.
Tartu Ekspress

Nutikas mees oskab võitluses lumega labida valmistada ka vanast plastkastist ja asi see käsikärule portegi ehitada siis pole.
Foto: Rasmus Rekand

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Mootori ja veermiku remont
ASLOY •• Tehnoülevaatuseelne
kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
D
• Summutite remont ja vahetus
A

S

175/70 R 13 al 28 €
175/65 R 14 al 38 €
185/65 R14 al 32 €
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje 185/65 R 15 al 35 €
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 38 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 50 €
• Keretööd ja värvimine

al 51 €
195/70 15 C
235/65 R 16 C al 129 €
245/75 R 16 4x4 al 90 €
235/65 R17 4x4 al 93 €
265/65 R 17 4x4 al 112 €
Palju teisi mõõte!

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

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

RAV
ILA

OÜ-l Tinter-Projekt valmis Emajõe vasakpoolse
kaldanõlva rekonstrueerimise tööprojekt selle
kohta, milline võiks tulevikus välja näha kallas
Võidu sillast kuni Turusillani.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Kultuur

Jõululodi kogus külastajaid 55 riigist

Tartu maratoni 1182. koht toob iPadi

Tartu Raekoja platsil seitse nädalat veetnud Jõululodi võõrustas oma soojas trümmis ühtekokku 17 000 külastajat 55 eri riigist. Esmaspäeva hilisõhtul suundus
Jõmmu edasi Tartu Näitused messikeskusesse, et seal toimuvatel messidel kevadeni põnevat vaatamist ja tegevust pakkuda ning aprillis algavateks suurveesõitudeks valmistuda.
Raeplatsil veedetud seitsme nädala jooksul võõrustati külalisi kõikidest maailmajagudest, välja arvatud Antarktika. Vaatamata talvisele ajale väisasid Tartut ja
selle keskel seisnud lotja külalised enamikest Euroopa riikidest, aga ka sellistest
eksootilistest paikadest nagu Uganda, Kamerun, Guatemala, Brasiilia, Panama,
Pakistan, Iraan ja Vietnam.
TE

20. veebruaril Otepääl stardipaugu saava 40. Tartu maratoni ametlikuks
infotelefoniks on juba üheteistkümnendat korda Ekspress Hotline 1182,
kust saab maratoni kohta küsida igakülgset infot.
Et tunnustada Eesti tuhandete harrastussuusatajate sportlikku indu,
paneb infoliin maratonirajal sümboolselt 1182-na finišeerijale välja ka auhinna – Apple’i tahvelarvuti iPadi. “Loodame, et see väike mobiilne seadeldis
hoiab 1182-na lõpetanut tulevikus rohkem suusarajal tervist taga ajamas
ning vähem laua taga seda rikkumas – et järgmistel maratonidel järjest paremaid tulemusi saavutada,” sõnas Ekspress Hotline 1182 juhataja Jon Martinsen.
TE

Vanemuise “Puhastuse” piletid
osteti Soomes kuue minutiga
Jaan Tõnisson tuleb Tartusse
Meie tegusamaid ühiskonnategelasi, poliitikuid ja riigimehi
Jaan Jaani poeg Tõnisson oli sünnilt Viljandimaa mees. Mitte aga mulk, sest Mulgimaa jääb ikka Viljandist lõunakaarde.
Tõnissonide suurtalu, mida ümberkaudsed ka karjamõisaks
nimetasid, jäi linnast oma 25 versta Tartu suunda, Tänassilma
jõe äärde. Suur majapidamine, arvukas tööpere, palju hobuseid. Ja nagu tol ajal tavaks – peres küllaga lapsi. Kokku 7 poega ja 2 tütart. Vanuse järjekorras: Mats, Juhan, Tõnis, Kadri,
Jaan (sündis 1868. aasta 22. detsembril), Jüri, Hans, Mart ja
Mari. Kõigil tavalised talurahva laste nimed – ei mingit võõrapärast eputamist “hästi peente” eesnimedega.
Pereisa Jaan olnud pikka kasvu kõhnapoolne mees, kuidagi
sõnaaher ja endassetõmbunu. Ema oli seevastu energiline ja jutukas, hästi kindla iseloomuga perenaine. Oskas suurtalu majandada ja maatöid korraldada. Kui abikaasa suri, aitas alles 17-aastasel
Matsil talu juhtida, arvukaid lapsi ülal pidada ning järjele aidata.
Lastest võrsusidki korralikud eesti maainimesed. Seda nii
olemiselt kui välimuselt. Ainus erand oli Jaan, keda Aino Kallas iseloomustas järgmiselt: keskmist kasvu kõhn ja pikakaelaline mees. Armastas pead pisut kuklas hoida. Nägu teravapiiriline ja õilsajooneline, otsekui sündinud aadlikul. Suured hallikassinised silmad, mis tarvidusel võisid sädemeid pilduda. Sinna
juurde hästi hoolitsetud terav täishabe. Esimene mulje sellest
Viljandimaa talupojast: sündinud ülik.
Lapsepõlv oli Jaanil päikseline. Karjas ei käinud, varasele
talutööle ei sunnitud. Tegeles sellega, mis talle huvi pakkus.
Algul õppis Tusti külakoolis, siis Viljandi kihelkonnakoolis, elementaarkoolis ja kreiskoolis. Oli tuline C. R. Jakobsoni ja selle ajalehe “Sakala” pooldaja. Just rahvuslikul pinnal tekkisid
vastuolud saksameelsete ja saksakeelsete koolmeistritega. Ei
sobinud Jaanile täielikult ükski kool. Jättis need kõik pooleli.
Püüdis astuda Tartu kubermangugümnaasiumi, kuid tulemusteta. Võttis siis Tartus eratunde, omandas vajalikke teadmisi ja
1888. a sooritas eksternina abituuriumi hoopiski Tallinnas. Olevat siinses gümnaasiumis kõnelenud iseteadvalt eesti keelt, mis
pannud saksameelse koolipere kihama.
1889. a jaanuaris hakkas noor Tõnisson Tartu ülikoolis õppima õigusteadust. Jakobsoni-vaimustus oli vahepeal kadunud,
nüüd kaldus Jakob Hurda leeri. Gümnaasiumi lõpetamisel
olid tekkinud võlad, ülikool nõudis üha uusi kulutusi, mistõttu Tõnissonil tuli elada küllaltki kokkuhoidlikult. Kandis kodukootud kangast rõivaid, ema tehtud palitut, mis pani vastu veel
pikki aastaid. Paistis silma aktiivse tegevusega neis eestlaste
vähestes ettevõtmistes, mida tsaariaegse lausvenestamise õhkkonnas lubati. Oli kaks aastat Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees,
töötas K. A. Hermanni “Postimehe” toimetuses. Ajakirjanikuna pidas teravat sõnasõda “Oleviku” toimetaja, venestamispoliitikat õigustava Ado Grenzteiniga. Ja jäi selles poleemikas peale, nii et Grenztein müüs lõpuks oma ajalehe maha ja
eemaldus Eesti poliitikast. Sõitis Prantsusmaale, Pariisi.
Laiemalt sai noor Tõnisson tuntuks Tartus 1894. a peetud V
üldlaulupeo sekretäri ja asjaajajana. Teiste sõnadega – tegevkorraldajana, kel tuli palju suhelda Eesti teiste keskuste avaliku
elu tegelastega.
Selleks et teenida Tartus leiba advokaadina, tulnuks Tõnissonil eelnevalt praktiseerida vandeadvokaadi abina mõne kohaliku õigusnõustaja juures. Ükski saksa soost jurist ei olnud aga
nõus põhimõttelise rahvuslasena tuntud Jaan Tõnissoni ametisse võtma. Siis tegi noor jurist läbi nõutava täienduskursuse ja
läks hoopiski Sise-Venemaale, Orjoli linna kohtu-uurijaks. See
amet ega linn Tõnissoni ei rahuldanud, süda kutsus kodumaale tagasi. Aga kroonuametil Venemaal oli ka oma kasulik külg.
Tulevane poliitik ja riigiduuma saadik omandas siin nii kõnes
kui kirjas ladusa vene keele, mis hiljem lausa marjaks ära kulus.

Täna ja homme jõuab
Vanemuise teatri lavastus “Puhastus” kokku
kolmel korral Soome rahvusteatri lavale. Põhjanaabrite erakordset huvi
etenduse vastu näitab
asjaolu, et kolm saalitäit
pileteid osteti ära kõigest kuue minutiga.
Külalisetendused saavad
teoks rahvusteatri kunstilise
juhi Mika Myllyaho kutsel, kelle käe all nägi 2007. aastal Soomes ilmavalgust Sofi Oksaneni “Puhastuse” esmalavastus.
Vanemuise “Puhastus” on selle
näidendi esimene lavastus Eestis ning on leidnud publiku hulgas ja meedias elavat vastukaja
nagu Oksaneni romaangi. Teose lavavariant ei ole aga romaani dramatiseering, sest antud
juhul oli asjade käik vastupidine
tavapärasele: esmalt valmiski
näidend ning alles pärast seda
autorile rohkelt kuulsust toonud romaan.
“Vanemuise teater on Soomes palju külalisetendusi andnud. Tihti on külastatud Tamperet, vähem Helsingit. “Puhastuse” etenduste näol on aga
tegemist Vanemuise 141-aastase ajaloo esimeste külalisetendustega väärikas Soome rahvusteatris,” rääkis Vanemuise
draamajuht Sven Karja.
Soome rahvusteatris antavad etendused ei jää aga
“Puhastuse” ainsaks käiguks
Soome – 27. ja 28. mail 2011
antakse ka Oulu linnateatris kolm etendust. Vanemuise
külalisetendused Soomes saavad teoks tänu koostööle EV
kultuuriministeeriumi, EV
välisministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ning Tartu linnaga.

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

Lühiuudised

G4S-i uued masinad
loevad kõik Eesti
euromündid üle kõigest
200 tunniga

Vanemuise lavastuses “Puhastus” mängivad teiste hulgas ka Margus Jaanovits (Martin Truu), Maarja Mitt (noor Aliide) ja Marje Metsur (vana Aliide).
Foto: Alan Proosa

“Vanemuise “Puhastus” on
esimene “Puhastuse” lavastus,
mida esitavad eestlased – näitlejad, keda näidendi temaatika otseselt puudutab – paljud
pered Eestis on küüditamise
õudustega kokku puutunud.
See on emotsionaalne, valus ja
puudutav teater. Loodame, et
meie lavastust saadab edu nii
Helsingis kui Oulus ning me
oleme avatud ka teiste Soome linnade kutsetele, et tulla
“Puhastusega” teile külla,” rääkis Vanemuise teatri juht Paavo
Nõgene.

“Puhastuse” on Vanemuises lavastanud Eesti päritolu
Londonis töötav lavastaja Liisa
Smith. Liisa on lõpetanud East
Anglia ülikooli näitekunsti eriala ja saanud Londoni kuningliku teatriakadeemia magistrikraadi lavastaja erialal. Näidendi on tõlkinud Kalju Kruusa, kunstnikutöö tegi Marge
Martin. Osades Marje Metsur,
Maarja Mitt, Liisa Pulk, Karol
Kuntsel, Margus Jaanovits,
Maarius Pärn ja Tarmo Tagamets.
Tartu Ekspress

Läinud nädalal asusid G4S sularahadivisjonis eurosid sorteerima ja lugema
uued võimsad rahalugemismasinad.
“Euro paberraha kontrollimine on Eesti
krooniga võrreldes mõnevõrra keerukam, seetõttu ostsime selle lugemiseks,
sorteerimiseks ja kontrollimiseks uued
seadmed. Suurendasime ka euroveokite autoparki, koos uute rahalugemisseadmetega kulus europrojektile ligi 20
miljonit krooni,” ütles G4Si sularahadivisjoni direktor Veiko Vaher.
Rahalugemismasinad on pärit Saksamaalt ja Rootsist. Paberraha kontrolliv ja sorteeriv masin jõuab lugeda kuni
42 000 rahatähte tunnis, mis on võrreldav umbes 10 kogenud kassiiri tööga.
Lisaks kõikidele turvaelementidele on
masin võimeline ära tundma ja vajadusel kõrvaldama võltsitud, määrdunud,
rikutud või katkiseid rahatähti.
Rootsi päritolu mündilugemismasinate maksimaalne kiirus on 4000 münti minutis. “Kahe uue mündilugemismasina võimsus on piisavalt suur, et
ära lugeda kõik Eestis ringluses olevad
euromündid vähem kui 200 tunniga,”
iseloomustas Vaher.

Erkmaa KK saavutas
Tartus turniirivõidu
Erkmaa korvpallikool lõpetas pühapäeval võidukalt Tartus esmakordselt korraldatud 1999. aastal sündinud poiste korvpalliturniiri “Rising Stars”, mille
finaal lõppes Läti klubi Valmiera vastu
tulemusega 26 : 12. Kaheteistkümne
võistkonna konkurentsis sai kolmanda
koha Moskva CSKA. Erkmaa korvpallikooli meeskonna parimaks mängijaks
nimetati Kaspar Treier.
TE

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

Reede 21.jaanuar

VÄIKE MEES
Väiksed mehed, aga suured teod!

TERAVAID ELAMUSI!
WWW.SPORDIBAAS.EE
TEL 5858 8575

Ehk siis, valivad daamid ja väiksemad mehed.
Sissepääs: 5.- eur / 78.- eek / Kannumeeste Selts prii

Laupäev 22. jaanuar

PLINGERS

Tantsuplatsil läheb mõnusalt tihedaks!
Sissepääs: 3.- eur / 47.- eek / Kannumeeste Selts prii

Pühapäev 23. jaanuar

Pühapäeva
Lastekas!
13-15 sissepääs tasuta

Burrito kanaga
3€ 46,94kr
Burrito sealihaga
3€ 46,94kr
Burrito + Coca Cola
3,50€ 54,76kr
Burrito + Saku ICE
4€ 62,58kr

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

7 460 086, 58 100 111
Raekoja plats 20
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Joobnud rekkajuhid valmistavad piirivalvureile peavalu

Liiklus

2010. aastal tabasid Lõuna-Eesti piirivalvurid oma teeninduspiirkonnas ja piiripunktides ühtekokku
68 joobes juhti. Neist koguni 35-l oli joove sedavõrd suur, et rikkumist tuli menetleda kriminaalkuriteona. Pea pooled avastatud rikkumistest panid toime rekkajuhid, elukutselised ja kogenud roolikeerajad. Võiks arvata, et professionaalsed sõidukijuhid, kes veedavad olulise osa tööajast keset liiklust,
endale sellist eksimust ei luba. Statistika näitab, et nii see paraku alati ei ole.
Koidula maanteepiiripunkti juht piirivalvekapten Valmar Hinno kinnitas, et seaduspärasus
ootejärjekorra pikkuse ja avastatud joobes juhtide vahel on olemas. “Mida pikem ooteaeg ja järjekord piiripunktis, seda enam kiputakse ka napsitama,” põhjendas ta. Suurenev trend, et piirijärjekorras hoitakse ihu soojas ja tuju üleval mõne vägijoogi seltsis, on aga raskelt taunitav käitumine.

Piirivalvekapten Hinno tõi esile mõne aasta taguse juhtumi, kus piiripunkti sõitis joobes veokijuht,
kes ei suutnud kuidagi oma korda oodata, vaid pidi ilmtingimata kogu järjekorrast mööda sõitma.
Möödasõidul rebis vingerdav masin kaasa ka ühe järjekorras seisnud veoki küljepeegli. Ootetsooni
jõudnuna lukustas mees end sõiduki kabiini kinni. “Ta oli korralikus joobes ja jäi lihtsalt kabiini magama. Sõidurada oli kinni, liiklus häiritud, ka isikut ei saanud kuidagi veoki kabiinist kätte,” kirjeldab
Hinno juhtunut. Ühes piirkonnakonstaabliga saadi isik siiski veokist kätte.
“Oktoobris sõitis piiripunkti joobes veokijuht, kes hakkas piirikontrolli kartma ja üritas sooritada
veokiga tagasipööret. Paraku lõppes manööver katkise piirdeaia ja teelt väljasõiduga,” rääkis Hinno.
Hinno sõnul on rekkajuhtide vabandused alkoholijoobe osas klassikalised: “Ikka seesama, võtsin
paar õlut, ei arvanud, et sellest kohe joove tekib.”
TE

Lumeveorekord kurnab eelarvet
Kui mullu suudeti võitluses vallidega hakkama
saada peamiselt lund teisaldades, siis tänavusel
talvel on purustatud kõik
varasemad lumeveorekordid.
Senine lumeveorekord pärineb 1998.–99. aasta talvest, mil
Tartust veeti välja 40 000 kuupmeetrit lund. Tänavu kihutab
see näitaja peatselt läbi 65 000
piirist.
“Võimas rekordipurustus,”
tõdes linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Madis Tammeorg
viimase 14 aasta statistikat sirvides. “Lisaks äraveole on rootoriga või muul moel teisaldatud
veel 35 000 kandi jagu lund.”
Täiendavalt on ligi 100 000
kuupmeetri lume vedu ja teisaldamine hauganud linna
kassast juba 3,5 miljonit krooni (223 690 €). Sõltuvalt töö
mahust ja veo kaugusest kulub
ühe kuupmeetri lume linnast
välja saamiseks 30–70 krooni
(1,9 – 4,5 €). Enamik töid teostatakse öösiti, mil töötund on
küll mõnevõrra kallim, ent suuri

Raskete liiklusõnnetuste arv
vähenes aastaga kümnendiku
Maanteeameti koostatud
ülevaate kohaselt juhtus
2010. aastal Eestis 1339
inimkannatanuga liiklusõnnetust, mis on 167 võrra
vähem kui aasta varem.
Liiklussurmade arv vähenes aastaga 22 ning vigastatute arv 222 võrra.

Hiiglaslikud vallid pakuvad rõõmu kelgutajatele, ent häirivad oluliselt linnaliiklust.

masinaid saab hõredamas liikluses kasutada kordi efektiivsemalt.
Mõttelisest teljest Narva mnt
– Riia mägi – Võru tänav ida
pool veab lund AS Veolia Keskkonnateenused ja lääne pool
vastutab heakorra eest Tänavapuhastuse AS. Lumi ladustatakse peamiselt linna jäätmaadele
– näiteks kõrgepingeliinide alla,
endisele Raadi lennuväljale,

teemaadele raudtee ääres jm.
Täpse ülevaate kõigist 16
lumeladustamise kohast leiab
linna kodulehelt. Ühistutel ja
eraisikutel, kes soovivad lund
välja vedada, palus Tammeorg see viia kas Tähe tänavale (enne Kroonpressi elektriliinide alla) või Mõisavahesse
(bussipeatusest Ihaste poole
jäävale alale).
“Sulaga tasub ettevaatlik olla,

Foto: Tartu linnavalitsus

et lund transportides ise mitte
kinni jääda. Ka ei tohiks lumehunnikut suvaliselt maha poetada sinna, kus see takistaks edasist
vedu, vaid lumi tuleks ikka platsi
tagumisse äärde kuhjata,” manitses Tammeorg korrektsusele.
Küsimusele, milliste tunnetega ta ilmateateid jälgib, Tammeorg vaid ohkas: “Tuleks juba
kevad!”
Rasmus Rekand

Lõppenud aastal hukkus
liikluses esialgsetel andmetel
78 (aasta varem 100) ning sai
vigastada kokku 1709 (1931)
inimest. Sõidukite vahelisi kokkupõrkeid registreeris politsei 2010. aastal 424 (2009. aastal 436), neis hukkus 32 (32) ja
sai vigastada 660 inimest (695).
Maanteeameti analüüsi kohaselt olid selliste õnnetuste põhjuseks peamiselt teisele sõidukile ettesõit ristmikul, möödasõi-

dul vastutuleva sõidukiga kokkupõrge ning ebapiisav pikivahe.
Liiklusõnnetusi joobes mootorsõidukijuhtidega registreeriti
146 (2009. aastal 248), neis hukkus 11 (28) ja sai vigastada 222
(352) inimest.
“Kõige olulisem on loomulikult liiklussurmade arvu jätkuv
kahanemine, kuid samuti tõstaksin esile joobes sõidukijuhtidega toimunud liiklusõnnetuste
40% vähenemise,” ütles politsei- ja piirivalveameti korrakaitsepolitsei osakonna juht Tarmo
Miilits. “See näitab, et liiklejate
hoiakud on muutunud. Pärast
alkoholi tarbimist sõidukirooli
istumine on ühiskonnas leidnud
selget hukkamõistu.”
Tartu Ekspress
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SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?
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HINNAD ALL!

Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455
Narva-Jõesuu SPA Hotell
Aia 3, Narva-Jõesuu

E–R 10–18, L 10–16

+

Tel 3 599 529, 3 599 521, 53 447 779
E-post info@narvajoesuu.ee

NÄDALAVAHETUSE PAKETT
kahele, 2 ööd, 140 € (2190,52 kr)
Check in: kell 16 (reede)
Check out: kell 14 (pühapäev)

Paketis sisaldub:
· majutus 2-kohalises toas kahele (2 ööd) · hommikumantlid toas · hommikusauna ja basseini kasutus (iga päev)
· Saunamaailma kasutus lahtioleku ajal (iga päev) · piiramatu jõusaali kasutus lahtioleku ajal (iga päev)
· 2 hommikusööki, 2 lõunasööki, 2 õhtusööki kahele · värskendav liikumisravi basseinis kahele (laupäeval)
· massaaž tugitoolis kahele (laupäeval) · hapnikukokteil kahele, millel on organismile toniseeriv efekt (pühapäeval)
· tasuta parkimine hotelli territooriumil vabade kohtade olemasolul

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.

ERIPAKKUMINE EESTI HAIGEKASSA KINDLUSTUSEGA:
Majutus 2-kohalises toas TWIN 140 € (2190,52 kr) – hind kahele
(tavahind kahele 255,65 € / 4000 kr)

Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

Majutus 1-kohalises toas SINGLE 83 € (1298,67 kr) – hind ühele
(tavahind ühele 159,78 € / 2500 kr)
Pakkumine kehtib broneerimiseks ja majutamiseks kuni 23.06.2011

TARTU EKSPRESSI ja LÕUNALEHE ühispakkumise hinnakiri:
www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf

VEEL PAKKUMISI: www.narvajoesuu.ee

Päikesekohv OÜ on kohvi, kohviautomaatide ja espressomasinate turul
tegutsev eĴevõte. Meie tööks on kohviteenuse osutamine toitlustajatele,
eĴevõtetele ja asutustele, kes pakuvad maitsvat kohvi oma töötajatele ja
külastajatele. Müüme, rendime, hooldame kohvivalmistusseadmeid ja
pakume kohvi, kakaod, teed jt tooraineid jookide valmistamiseks ning
tarvikuid kohvilaua katmiseks.

Põhjamaade toiduainete kontserni Atria Plc. tütarettevõte Atria Eesti AS on suuruselt teine lihatööstus
Eestis, mille kaubamärgid Wõro, Maks & Moorits
ning VK omavad Eesti liha ja lihatoodete turust ligi
viiendiku. Atria on ka üks suuremaid seakasvatajaid
Eestis ning ettevõte kasutab oma toodetes kohalikku
toorainet. Atria Eesti käive oli 2009. aastal ligi
590 miljonit krooni ning ettevõtte töötajate arv
ulatub 500 inimeseni.

Atria Eesti AS otsib oma meeskonda

IT- juhti

Soovime leida oma meeskonda toredaid ja tublisid

MÜÜGIESINDAJAID-KLIENDIHALDUREID

(töökohaga Valgas või Tartus)

Tallinna ja Tartu regiooni

Sinu peamised tööülesanded on:
• uute müügikanalite otsimine ja kliendisuhete loomine
• aktiivne müük ja hinnapakkumiste koostamine
• klientide külastamine, nõustamine ja müük telefoni teel
Kandidaadilt ootame:
• varasemat aktiivse müügitöö kogemust
• väga head suhtlemis- ja argumenteerimisoskust
• õppimisvõimet, organiseerimisvõimet ja iseseisva töötegemise oskust
Ettevõte pakub:
• erialast koolitust
• motiveerivat läbimüügist sõltuvat töötasu

TEHNIKUT-LOGISTIKUT

põhitöökohaga Tallinnas

Sinu peamised tööülesanded on:
• seadmete paigaldus, hooldus- ja remonditööd töökojas ja kliendi asukohas
• seadmete kasutuskoolitus ja klientide nõustamine
• seadmete ja toorainete transport
Kandidaadilt ootame:
• tehnilist haridust
• valmisolekut lähetustega tööks
• kohusetunnet ja iseseisva töötegemise oskust

Sven Härsing
LõunaLeht
782 1310
555 11 005
sven@lounaleht.ee

Sinu ülesanne on ettevõtte IT olukorra analüüs, vajaduste kaardistamine,tegevuskava
planeerimine, elluviimine ning dokumenteerimine. Läbi 3-liikmelise meeskonna juhtimise vastutad Sa riist- ja tarkvara, turva-, haldus- ning arendustegevusega seotud protsesside juhtimise eest ning tagad infosüsteemide talituspidevuse. IT juhina teed Sa tihedat
koostööd ettevõtte üksuste juhtidega, väliste koostööpartneritega ning emaettevõtte
IT osakonnaga Soomes.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on IT või majandusalane kõrgharidus, varasem juhtimiskogemus ning arvestatavad teadmised ja kogemused IT süsteemide loomisel ning arendamisel. Eeliseks on Sinu varasem töökogemus toiduainetetööstuses ja selle valdkonna
IT süsteemide spetsiifika tundmine. Kasuks tuleb ka muu tootmisettevõttes töötamise
kogemus. Töö rahvusvahelises ettevõttes eeldab väga head inglise keele oskust nii
kõnes kui kirjas, vene keele oskust suhtlemistasemel ning valmisolekut liikuvaks tööks.
Eduka IT juhina oled Sa väga hea suhtleja, iseseisev, hea pingetaluvusega, süsteemne,
tulemustele ja koostööle orienteeritud.
Töö kiiresti arenevas rahvusvahelises organisatsioonis pakub Sulle ambitsioonikaid
eesmärke ja võimalust ise palju ära teha ning oma karjääri suunata. Sulle on tagatud
korralik töötasu ning mitmekülgsed võimalused rahvusvaheliseks koostööks.

Konkursist osavõtuks palume Sul saata inglisekeelne motivatsioonikiri ja CV
märgusõna all „ATRIA“ aadressile katrin.leetmaa@atria.ee või Metsa tn 19,
Valga linn 68206 hiljemalt 31.jaanuariks 2011.a. (k.a).
Lisainfo: finantsdirektor Anrijs Aumalis +372 53 048 808,
personalijuht Katrin Leetmaa +372 52 47 934

www.atria.ee

Ettevõte pakub:
• erialast koolitust
• tööle pühendumisest sõltuvat tasu
Kandideerimiseks saada oma CV ning kaaskiri aadressil info@kohvimasinad.ee
Täiendav info telefonil 601 0775

LASTEKAUPADE JAE- JA
KOMISJONIMÜÜK.
MÜÜME KÕIKI ASJU, MIS MÜÜGIS ON
VÕI MÜÜKI VÕTAME. :)
SUUR VALIK VANKREID ja
KOMBEKAID.

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

Aadressil www.illikuku.ee on e-pood

Kuulutus veebis ja Tartu Ekspressis

LOE ja KUULUTA:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €
• Kuulutus rubriigis “Leitud ja kaotatud” - 1 €
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RMK korraldab lastele tasuta talviseid loodusretkesid
Riigimetsa majandamise keskus korraldab jaanuaris ja veebruaris lasteaia- ja koolilastele
looduskeskustes üle Eesti tasuta loodusõppeprogramme talvisesse metsa. RMK loodushariduse peaspetsialisti Helen Luksi sõnul toimuvad talvekampaania raames alates 17. jaanuarist kuni 25. veebruarini loodusõppeprogrammid kokku seitsmeteistkümnes looduskeskuses üle Eesti ning varasemate aastate kogemuse põhjal on oodata tuhandeid huvilisi.
“RMK pakub valida 44 erineva programmi vahel, mis käsitlevad talvises looduses toimuvat, metsaloomade, lindude
ja taimede elu ning ka metsade majandamise ja looduskaitse temaatikat,” ütles Luks ning lisas, et tänavune lumerohkus teeb retked väga eriliseks, kuid ka korraldajatele raskeks, sest rajad on uppunud lumme ning paljudes kohtades käib
praegu kibe töö teede lahtikaevamisel. Loodusõppeprogrammidele registreeruda ning lisainfot ürituste kohta saab RMK
veebilehelt www.rmk.ee.
TE

Vaba aeg

Teater

JÄRJEJUTT
Koostöös kirjastusega
Tänapäev avaldab Tartu
Ekspress järjejutuna
fragmente Kertu ja
Riho-Bruno Bramanise
raamatust “Õhk
riisiterade vahel”.

YŌKOSO
(Tere tulemast)

Sadamateater
21. I kell 19 Paanika
23. I kell 16 Elling
28. I kell 19 Rumm ja viin

Vanemuise teatri suur maja
20. I kell 19 Giselle
21. I kell 19 Kaos
22. I kell 19 Gorgo kingitus
25. I kell 19 Huntluts
26. I kell 19 Evita
28. I kell 19 Sugar ehk Džässis
ainult tüdrukud
29. I kell 12 Detektiiv Lotte
29. I kell 19 Ämbliknaise suudlus

Vanemuise teatri väike maja

Algus 16. detsembri Tartu Ekspressis.
Siiani olin tutvunud Hiroshima ning kohalike vaatamisväärsustega, Wakunaga farmaatsiatehase tööliste, meeskonna ja
kohalike hõrgutistega. Rohkelt tutvustati mulle ka kohaliku
õlle ja viski võlusid, mis on muuseas maailmatasemel. Ühesõnaga, mind oli kuus päeva söödetud ja joodetud, aga trenni polnud veel viidud. Seitsmenda päeva hommikul palus Tsugawa-san mul ülikonna selga panna ning mind viidi läbi tiheda
turvakontrolli Wakunaga farmaatsiatehase kinniste uste taha
juhtkonnaga kohtuma.
Miks pidi muidu nii turvalises Jaapanis üht farmaatsiatehast
sedavõrd hoolikalt valvatama? Ettevõtte edukus sõltub tema
innovaatilisusest, uutest leiutistest ja konkurentidest sammuke
eespool olemisest. Kogu tehase toodangut puudutav teadustöö toimubki hoolikalt valvatud laboratooriumides. Wakunaga
tehast oli paaril korral külastanud ka Jaapani keisri teine poeg,
kelle huvialaks on tervisetooted, ning see tõstis turvamise taseme veel paar kraadi kõrgemaks.
Wakunaga juhtkonnast võttis mind vastu Wakunaga president härra Kusai isiklikult, kes oli minuga kohtumiseks Osaka peakontorist kohale tulnud. Jaapani keelest sõnakestki aru
saamata märkasin, kuidas ülejäänud seltskonna suhtlus piirdus
härra Kusai juuresolekul äkitselt vaid sügavate kummarduste
ning väga austavate “Hai, wakarimasu” väljendustega. Esmakordselt elus tunnetasin sellist lugupidamist juhi suhtes.
Härra Kusai küsis minult vaid ühe küsimuse: “How do you
like Japan?”, ning palus näha minu ajaleheväljalõikeid. Laotasin oma üsnagi piraka paki tema kogukale töölauale. Sellist
patakat nähes väljendas härra Kusai pilk üllatust. Ta kõndis ühe
ringi ümber laua, tõstis hetkeks ühe suvalise artikli kolme sentimeetri kaugusele oma kuldsetest prilliraamidest ning lausus
kindlal hääletoonil: “See mees sobib meile.”
Sellega meie esimene kohtumine piirduski. Seitsmenda päeva õhtuks olin aga juba üsna murelik – mulle polnud veel antud
võimalust ennast trennis näidata. (Tsugawa-sani käest kuulsin
paar aastat hiljem, et tema oli olnud omakorda murelik, kuidas võiksin mina reageerida nähes tema arvates minu tasemele
kõvasti alla jäävat W akunaga meeskonda. Tema kartis, et ma
äkki loobun mõttest ennast Jaapani käsipalliga siduda.)
Lepingust ja käsipallist polnud ka veel juttu tehtud. Jaapanlaste äritegemise tavasid tundmata olin veendunud, et selline
asi ei tähenda head. Palusin siis anda Tsugawa-sanil mulle ikkagi võimaluse ennast pisut näidata. Selle peale pidi ta üsnagi vastumeelselt edasi lükkama ühe järjekordse meeldiva restoraniõhtu ja mind treeningsaali viima.
... järgneb ...

21. I kell 19 Isa
22. I kell 19 Don Juan
23. I kell 12 Ninasarvik Otto
26. I kell 19 Puhastus
28. I kell 12 Nukitsamees
30. I kell 12 Lotte ja Bruno muusikatund
30. I kell 16 Vihmamees

Kontsert

kell 12.30 (ainult 27. I), 19.20,
21.35 (v. a 27. I) Armastus ja teised
uimastid
kell 13.15, 22 Roheline vapsik
kell 20.30 Polli päevikud
kell 16, 18.15, 21.45 Turist
kell 12.45 (v. a 27. I), 15, 17.15 (v. a
22. I, 23. I) Üks mu sõber
kell 14.15 Kohtumine väikeste
Fockeritega
kell 17.15 (ainult 22. I, 23. I), 21.35
(ainult 27. I) 127 tundi

Annelinna raamatukogu
kuni 29. I fotonäitus Talvine Saadjärv
kuni 31. I Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 23. II Riin Liivamägi maalinäitus Leiunurk

Tammelinna raamatukogu
kuni 5. II Tiit Varblase maalinäitus
Lõuend on aeg, vaibad on tee,
advent on ootus on saabumine
kuni 28. II fotonäitus Talve algus ja
jõulud pildis

21. I kell 19 Jäääär 20

kuni 29. I Mart Trummali fotod Toledot ma armastasin
kuni 19. II “Looduse” raamatusarjad: Looduse kroonine romaan
(1929 –1940)
kuni 19. II näitus Inimesed reisivad
– asjad ka!

Vanemuise teatri väike maja
29. I kell 19 Kaunimad hetked Su
elus

Muu
Annelinna raamatukogu

Kino
Cinamon 21.–27. I
Cinamon jätab endale õiguse teha
kavas muudatusi!
kell 12, 16.30, 18.45, 21 Meie
senine elu
kell 12.15, 14.40, 17.05, 19.30
Varietee
kell 11.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.45 Rapuntsel

Ehitusmaterjal
Müüa tisleripuitu (mänd, servamata).
Tel 5356 4046.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korteri, toad eraldi.
Tel 782 9227.
Ostan parima hinnaga metsa, põlluja heinamaad Saaremaal. Raha kohe
kätte! Tel 5342 7212.

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

TARTU LINNA TAKSO

ainult
7 www.tartu.taksod.ee
366 366 0,55€/km

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pottseppmeister OÜ puhastab korstnaid ja küttekoldeid. Hinnad soodsad! Tel 508 3624, Koit.
Puhastame Teie katuse lumest, ei ole
vaja oodata, kuni katus sisse vajub.
Tel 5363 1923.

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Tartu linnaraamatukogu

20. I kell 19 Andre Hinn (klaver),
soolokontsert Meistriteoseid Viini
klassikutelt

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Üürile võtta

Näitus

Athena keskus
Tartu ülikooli aula

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

2-3toal korter. Tel 502 2728.

Küte

KIVISÜSI
TURBABRIKETT
OÜ Kemotar
Ravila 75 (Tiksoja)
Tel 742 2459, 523 2258.

Müüa kuiva kütteklotsi, saepurubriketti. Tel 5197 8500.
Puitbrikett. Tel 514 4555.

Teenus

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta tel
800 2424.

Muu

Igale lumekoristuse tellijale tasuta
suitsuandur! Küsi pakkumist tel
5347 4076 või info@vendimeistrid.ee.
Koostan, korrastan tööohutusalaseid
dokumente. Tel 5560 2804.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Lumekoristus katustelt, jääpurikate
eemaldamine. KÜ-d, eramud, firmad.
Tel 5625 1750.

Ainulaadsed käsitööehted igaks
sündmuseks. Tee meeldejääv kingitus: www.merilyniehted.com.
Suusakomplektid (suusad, saapad,
sidemed) lastele ja täiskasvanutele
Sepa keskuses. Tel 515 0777.

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

26. I kell 17.30 loodusajakirjanik
Toomas Jüriado reisimuljete õhtu
Eden Project – maailmaime Cornwallis

Tartu linnaraamatukogu
27. I kell 15 kirjanduskohvik, vaatluse all on Maarja Kangro jutukogu
Ahvid ja solidaarsus. Külas on noor
tõlkija ja kirjanduskriitik Johanna
Ross

N
E
L
A
Palju
õnne!
Kaupo

Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

Sinine taevas ja mustad oliivid
John Humphrys ja Christopherr
Humphrys
Kõva köide, 248 lk
Ellujäänu lugu majaehitusest ja
paabulinnu tagaajamisest Kreekas

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

:)

Hugh Johnsoni väike veiniraamat 2010
Kõva köide, 304 lk
Maailma tuntuim veiniteatmik,
mis on olnud populaarseks
teejuhiks veinisõpradele juba
1977. aastast.

AGO!
TERVISEK S!

Kaupo
Rasmus

pirakad
õnnitlused!

TOIMETUS ( 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

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

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu) ( 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Laupäeval saab osaleda Tartu maratoni ühistreeningul

Sport

40. Tartu maratonini on jäänud veel kuu aega. Talvise tippsündmuse eelprogrammi juhatab sisse laupäeval, 22. jaanuaril toimuv ühistreening marsruudil Tehvandi – Matu – Tehvandi. Distantsi pikkuseks
on ligi 22 km. Tegemist on hea võimalusega Otepää MK-st innustatuna ka ise suusad alla panna.
Klubi Tartu Maraton projektijuht Kunnar Karu sõnul on tegemist
esimese ametliku soojendussõiduga Tartu maratoniks. “Eelmise
aasta ühistreening kujunes vägagi meeleolukaks. Üheskoos tuli
sõitma mõnusalt kirju seltskond, kellega oli tore headel suusaradadel kulgeda,” kirjeldas Karu. Tema sõnul on Matul ja finišis suusa-

tajaid ootamas ka kuum tee ning spordijook. Korraldajad kutsuvad
osalema kõiki spordisõpru. Eelregistreerimist ei toimu ning osavõtt
on tasuta.
Ühtlasi tuletatakse meelde, et tegemist ei ole võistlusega. Läbida
tuleks endale jõukohane distants ja valida sobiv tempo – sellega on
hea enesetunne garanteeritud. Rada ei ole valgustatud, seega tuleks
arvestada, et distantsi teine pool möödub hämaras. Ühistreeningu
start Tehvandil on laupäeval avatud kella 16-18.
Peale libisemist suusarajal oodatakse kõiki pingutusest lõõgastuma
Otepää kultuurikeskusse, kus pakub lusti “Pidu suusabaasis”.
TE

Indrek Visnapuu: “Hooaja esimene
pool – rohkem positiivset kui negatiivset”
Rocki peatreener Indrek
Visnapuu taaselustab
legendaarse korvpalliakadeemikutest tuttava
traditsiooni, esitades
analüütilise tagasivaate
hooaja esimesele poolele.
Soovisin, et kogu tiim oleks
ettevalmistuseks koos augusti alguses. Staffi osas nii läkski. Lisandus üldkehalise treener Tarmo Jallai ja pikaajaline
tiimiliige Peeter Nigol vastutab füsioteraapia ja meditsiini
poole eest. Mängijate osas toimus liikumisi veel septembriski.
See ei ole ideaalne, sest liigselt
kulub aega kordamaks mängulisi koostöö alustalasid, mida
teised juba teavad, ent uutele
ükshaaval pole võimalik selgitada. Kordamised näpistavad
aega edasiliikumiste arvelt.
Magusad karikad

Balti karikaga kulmineerus
meie kontrollmängude periood,
kuhu oligi planeeritud igasse
nädalasse 2–3 kohtumist. Positiivseks fooniks piisanuks tegelikult juba esimesest päevast, mil
suutsime selgelt Cramo alistada. Ent Euroliiga võistkonnaga tiitlile mängimine on iseenesest juba heaks emotsionaalseks
motivaatoriks, lisaks sai määravaks faktoriks Rytase suhteliselt
kesine püüdlikkus. Saime BBL
Cupi võiduga väga hea emotsiooni alustamaks hooaega.
Sisuliselt vana-aastaõhtul välja mängitud Eesti karika ajastus
on varasemast mõneti parem,
aga mitte parim. Et sama
periood, jõuludest uue aastani
on aga ainus võimalus hooaja
teiseks pooleks üldfüüsilist vormi timmida, tasuks kiigata teiste
Euroopa riikide poole, kus karika finaalturniir peetakse veebruari lõpus, märtsi alguses. Iga
tiitli üle tuleb loomulikult rõõmu tunda ning selles valguses
suured tänusõnad aastavahetuse positiivsete emotsioonide tekitamisel muidugi Tarvale, kes pool tööst ära tegi, võites
Cramot poolfinaalis.
Pole paha

Numbritele otsa vaadates
võib BBL 7 võidu ja 4 kaotusega rahul olla, eriti võrreldes eelmiste hooaegadega. Arvestades
aga kogu seltskonna suhteliselt
ühtlast taset, lisaks ka Leedu
kahe suure puudumist (kes suure tõenäosusega lisanuks 2 kaotust), siis arvan, et tulemus 8 : 3
olnuks poolaasta skooriks meile
jõukohane ja teist poolaastat silmas pidades ka vajalik.
Dolphinsile, Nevezisele ja
Cramole kaotatud kohtumis-

pöörata rünnaku efektiivsusele.
Oma keskmisest tasemest allapoole jäämine eurosarjas on
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Mitte konkureerida Taltsiga ja
loobuda ilma võitluseta, mis tulnuks minu arvates kasuks mõlemale. Nii jättis ta endast mitte
kõige ambitsioonikama korvpalluri mulje.
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seisust tablool mängivad nad
hingest ja südamega, täpselt niipalju, kui nad oskavad ja treener mänguaega annab ning nii
hästi, kui neil sel hetkel välja
tuleb. Sportlase
puhul esmap
p
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tuuakse
võistkonda selleks,
et nad oleks
liidrid ja
eestvedajad
oma kategoorias. Rohkem
saab rahule
jääda Eziukwuga, kelle kasutegur avaldub
paremini kaitsemängus.
Enam tasub
tähelepanu

tagasi kogenud mängija Leppikut.
Paade roll jäi objektiivse hinnangu andmiseks liiga episoodiliseks. Tugevana rünnakul peab
vaeva nägema oma närvikavaga
ja püüdlikkusega kaitses. Tema
kogemustega platsile pääsedes
esimeses situatsioonis palli ära
puterdamine või omaenda jala
peal ümber kukkumine on peas
kinni. Ta on usinalt treeninud,
olles korralikuks sparringupartneriks. Janari lahkumisega on
ta oma aja ära oodanud. Tema
teha, kas tõusta fööniksina tuhast
või minna ära Valka.
Hooaja eel edukalt alustanud
Kurbas ei suutnud kohaneda tiheda konkurentsiga.
Tema esituste kvaliteet langes märgatavalt, kui oli vaja
lühema mänguajaga
oma taset tõestada.
Nüüd, kui ta on vigastusest taastunud, näen selgeid märke, et ta
suudab teisel poolaastal oma
headust tõestada.
Koos Giorgiga on kälimehed Eichfuss ja Doronin olnud
seni suurimateks murelasteks.
Saaks neist kahest ühe mängija kokku panna, saaks suurepärase korvpalluri. Timo pistis
eelmisel aastal nina ukse vahele ja Eesti liiga jaoks on ta okey.
Jõudmaks järgmisele tasemele,
et mitte leppida praeguse rolli
ja mänguajaga, mis teistest üle
jääb, peab päev päeva järel tõsiselt pühenduma ja ennast tõestama. Võimed ja loodetavasti
soov on tal selleks olemas. Ebalev rünnak tuleb vähesest mänguajast. Napid minutid põhjendatud eksimustega kaitses.
Marek on minu jaoks üks suuremaid mõistatusi. Tema füüsis ja tahtmine võimaldaks sootuks enamat, aga paraku isegi
Eesti liigas ei tule talt nii kogenud mängijale kohast resultaati.
Ta toodab ikkagi rumalaid vigu
situatsioonides, kus pole otsest
ohtu korvile. Selleks, et saada
stabiilsed 20 minutit mänguaega,
mis omakorda tagaks julgema
tegutsemise ründes, peab neist
hoiduma ja positsioonist lähtuvat tehnilist pagasit täiustama.
Kui Timo päästerõngaks võib
osutuda Janari minek – suure
tõenäosusega tekib talle rohkem võimalusi – siis Marek
peab end ise platsile võitlema.
Nende ebakindlusest räägib valjult ka vabaviskeprotsent, mis
isegi kaheste jaoks jääb lahjaks.
Kolmik Raadik-Evart-Järveläinen peavad oma tõestused
tegema treeningutel väga vähese ajaga või tihtipeale hoopis
esiliigas mängides.

Koos Giorgiga on
Eichfuss ja Doronin olnud suurimad murelapsed.

Toimetanud Rasmus Rekand

