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TALVEKAUBA
HINNAD NÜÜD
PÄRIS PÕHJAS!

SHU poed Tartu Kaubamajas, Eedeni keskuses ja Lõunakeskuses.
Vaata veel: www.shu.ee

Miks kandideerib Rait Maruste Riigikokku?
Lihtsam ja õigem on ,,Euroopat ehitada” Eestis
kui ise kõigest väest n-ö Euroopasse tungelda ja
oma probleeme seal või sealtkaudu lahendada.
Loe pikemalt
pikemalt lk
lk 75

www.raitmaruste.ee
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Uudised
Lühiuudised

Raekoja platsi hakkab
ehtima jääst jänes
Hiina kalendri järgi algava metalljänese
aasta tähistamiseks tuuakse juba mitmendat aastat Tartu raeplatsi kaunistama jääskulptuur, mis kujutabki seekord jänest. Jääskulptuuri pidulik avamine toimub täna, 3. veebruaril kell 17
tuleetenduse saatel. Kohapeal jagatakse ka Hiina traditsioonilisi õnneküpsiseid ning sõna saab kultuuriminister
Laine Jänes. Tavapäraselt jääb skulptuur
raeplatsi ehtima kuni sulamiseni.
TE

Beebide hõbelusikad
valmistab OÜ Juveel
Linnavalitsus tunnistas Tartu vapiga
hõbelusikate ostu hankel edukaks OÜ
Juveel pakkumuse summas 38 304
eurot. Linn tellib hõbelusikad 1200-le
vastsündinud tartlasele, kellele planeeritakse need 2011. aasta jooksul traditsiooni kohaselt kätte anda. Hõbelusikaid jagatakse vastsündinud tartlastele
alates aastast 2005.
TE

Tartu on muutunud liiklusohutumaks

Lumeveokulud tõusid lakke

Politsei statistika kohaselt on Tartus inimkannatanutega lõppenud liiklusõnnetuste arv vähenenud ning möödunud aastal ei hukkunud linnas toimunud liiklusõnnetustes ühtegi inimest. Kui 2008. aastal toimus Tartus 161 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai viga 172
inimest, siis 2010. aastal sai 117 õnnetuses viga 129 inimest. Jätkuvalt
on probleemiks kergliiklejatega toimunud õnnetused ning just jalgratturitega juhtunud avariid, kus üldjuhul oli rattur süüdlaseks. Muret valmistavad ka jalakäijad, kes ei veendu sõidutee ületamise ohutuses. Plekimõlkimisi, kus süüdlane lahkus sündmuskohalt, oli möödunud aastal
kokku 211.
TE

Linna liiklusnõukogus tehtud lumeveo ülevaatest selgus, et praeguseks on linnast välja veetud kokku rekordilised 100 000 kuupmeetrit lund ning selleks on seni täiendavalt eraldatud 4,5 miljonit
krooni. Kõige suuremaks probleemiks on kõrvaltänavate puhastamine, kuna 30–40 protsendil kõrvaltänavatest on tänaseni väga
raske liigelda. Koristamise teeb raskeks asjaolu, et tänavate laiendamiseks ning hööveldamiseks tuleb kasutada rasketehnikat, kuid
seda napib ning manööverdamiseks on ruumi vähe. Lisaks on siiani äärmiselt segavaks teguriks tänavatele halvasti pargitud sõidukid.
TE

Heade pöialde müük toob kliinikumile kollaravi seadmed
Veebruari algusest sai
Tartu Kaubamajas hoo
sisse kliinikumi lastefondi ja Tartu Kaubamaja
ühiskampaania, mille
käigus müüakse pöidlamärke, millest saadava
tulu eest loodetakse
kliinikumi vastsündinute
osakonnale hankida kaks
ainulaadset seadet.
“See märk sümboliseerib
seda, et inimene, kes märgi
ostis või kellele see kingitakse,
on hea,” iseloomustas sotsiaalvõrgustikust Facebook tuntud
pöidlakujundiga märgi tähendust TÜ kliinikumi lastefondi
tegevjuht Küllike Saar.
Märgi ostnute headus ei jää
aga pelgalt kujundiks, vaid avaldub praktikas veidi enam kui
kuu aja pärast. Just siis plaanib
lastefond kogutud rahadega
kliinikumi lasteosakonnale soetada fototeraapiasüsteemi ning
bilirubiini analüsaatori, mis
peaks arste aitama vastsündinute kollasuse diagnoosil ja ravil.
Peamiselt noortele suunatud
kampaania käigus pannakse
müüki 28 000 rinnamärki. Ühe
märgi hind on 50 eurosenti,

Vajalikud seadmed
Wallaby 3 fototeraapiasüsteem
koos fiiberoptilise paneeliga
Sõltumata põhjusest on kollasuse
ravi ühesugune: valgusravi solaariumi
meenutava sinise valgusega fototeraapialambi all. Selleks peab vastsündinu mitmeid tunde lamama emast
kaugel ja lahti riietatuna. Wallaby 3
võimaldab emal või õel last hoida, toita ilma ravi katkestamata. Laps tunneb ennast mugavalt, kuna ravivalgust kiirgav fiiberoptiline paneel asetatakse vastu keha last lahti riietamata.
Hind: 33 000 kr ehk 2109,08 eurot

Heategevuslik märk maksab 50 eurosenti ja neid on kuues värvitoonis.
Foto: Kaupo Torim

millest pool on märgi omahind
ja pool läheb heategevuseks.
“Kaubamajas on üle 60 kaupluse, mis neid müüvad. Ma tean,
et meie vabatahtlikud käisid
esmaspäeval märke viimas ja
reedel minnakse uuesti – vist
on nii kiiresti müük läinud,”
sõnas Saar. Kõigist müüki paisatavatest märkidest tuleks ära
müüa veidi üle poole, et kahe
seadme ostuks vajalik raha –
4500 eurot – õnnestuks kokku
saada.

Tartu Kaubamaja turundusjuht Piret Kull ütles, et märgikampaania sai alguse Kaubamaja, Tartu Kaubamaja ja lastefondi koostööst. Et kampaania käima lükata, kandis Tartu
Kaubamaja märkide tootmise
ja reklaamikulud. “Leidsime,
et parim viis lastefondi tutvustamiseks meie keskuses on teha
seda koostöös majas opereerivate kaupluste ja teenindusasutustega. “Meeldib” märgikampaaniast osa võttev inimene

BiliChek mitteinvasiivne bilirubiini analüsaator
Bilirubiini taseme hindamiseks on enamasti vaja lapselt korduvalt verd võtta. BiliChek bilirubiini analüsaatori kasutamine on aga lapsele valutu. Seadme
andur asetatakse lapse nahale ning kohe ilmub testi vastus aparaadi tabloole.
Hind: 37 200 kr ehk 2377,51 eurot

saab märkide kaudu väljendada
oma poolehoidu heategevusele
ja lastefondile,” sõnas Kull.
Kui kampaania õnnestuma
peaks ja kõik märgid omaniku
leiavad, jagub lastefondi tegevjuhi Küllike Saare sõnul sellest
abi mujalegi. “Kuna meil on
praegu aktuaalne veel insuliinipumpade ostmise kampaania,
siis selle kahe seadme ostust

üle jääva raha võiksime suunata suhkruhaigetele lastele pumpade ostmiseks – seal on praegu
palju abivajajaid,” leidis Saar.
Like-rinnamärke saab osta
veebruari jooksul kõigist Tartu Kaubamaja poodidest. Ühe
märgi hind on 50 eurosenti ning
neid on saada kuues erinevas
värvitoonis.
Oliver Kund
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Kõik viis Tartumaa tulesurma põhjustas
hooletu suitsetamine

Narva maanteel antikvariaati röövinud mees tabati
Teisipäeval kell 14.10 laekus politseile teade, et Tartus Narva maanteel asuvas antikvariaadis toimus
rööv. Esialgsetel andmetel tuli poodi mees, kes varjas enda nägu salliga ning nõudis noaähvardusel
kaupluse kassast sularaha. Poe omaniku vastuse peale, et raha ei ole, lõi kurjategija teda rusikaga,
röövis erinevaid hõbeesemeid ning põgenes sündmuskohalt. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juhi
Vallo Koppeli sõnul sai politsei röövija detailse isikukirjelduse, mille alusel korrakaitsjad aktiivselt ümbrust läbi otsima hakkasid. “Mõne aja möödudes märkaski politseipatrull läheduses kirjeldusele vastavat meest, kelle juurest leiti ka röövitud esemed,” lisas Koppel. Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva ütles, et kinnipeetud 32-aastast Raunot on varasemaltki mitmel korral
varguste eest kriminaalkorras karistatud. Täna taotleb prokuratuur kohtult röövis kahtlustatava isiku
vahi alla võtmist.
TE

Eelmisel aastal oli Tartumaa päästjatel kokku 621 väljasõitu tulekahjudele ja tules hukkus 5 inimest,
neist Tartu linnas 1. Kõik 5 hukkunuga tulekahju Tartumaal põhjustas hooletu suitsetamine ja 49
protsenti kõigist hukkunuga lõppenud tulekahjudest Eestis sai samuti alguse hooletust suitsetamisest. Teisel kohal traagiliste tulekahjude põhjusena oli hooletus lahtise tulega. Väljasõitudest 93 olid
eluhoonete tulekahjudele, muud hooned põlesid 65 korral ja 97 korral käidi kustutamas kulupõlenguid. Sagedasti olid väljasõidud seotud põleva prügi, ohtliku lõkke või grilliga, kokku 155 väljasõitu.
Liiklusõnnetuste tagajärgi likvideerima kutsuti päästetöötajaid 85 korral, 101 väljakutset olid loodusjõust põhjustatud õnnetustele ning õnnetustele veekogudel saadi 38 väljakutset.
TE

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Nii enne kui ka pärast võistlust on arukas lihased lõdvestada ja venitada. Professionaalid kasutavad
selleks mitmesuguseid eripäraseid taktikaid.
Foto: Internet

Suusamaratonil
osaleja ABC
Tartu maratonile mineva
suusasõbra halvimaks
üllatuseks on see, kui alt
veab omaenda keha –
kas krampi läinud lihas
või enneaegselt lõppenud jõuvarud. Spordiarstide kinnitusel nõuab ka
treenitud keha halbade
üllatuste vältimiseks
õiget menüüd ja korralikku soojendust.

Rohkem kui viieteistkümnekordse maratonikogemusega
spordiarst Toomas Karu Tartu spordimeditsiinikeskusest
Vomax ütles, et maratoniks valmis olemiseks on läbitud kilometraažist olulisem piisav arv
harjutuskordi.
Mõned nädalad enne maratoni ja treeningperioodil tuleks
jälgida, et menüü oleks tasakaalustatud ja piisavalt süsivesikuterikas. Vitamiinid toidus,
eriti kaalium ja magneesium,
on krampide vältimisel võtme-

Pakume Soomes tööd
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tähtsusega. Üldjuhul on õigesti toituva inimese organismis
mineraalaineid piisavalt. Siiski
tuleb arvestada, et vajadus nende järele suureneb raske füüsilise või vaimse töö perioodil. Sellest võivad märku anda valutavad lihased ja liigesed, kõhukinnisus, unetus ja kestev väsimus.
Enne võistlust tubli ports
suhkruga putru

Maratonihommikul soovitas
Karu süüa putru rohke suhkruga ning kanaliha. Maratoni alguspunkti oleks tark jõuda
vähemalt tund aega enne starti. See on vajalik selleks, et sooritada korralikult venitused ja
soojendus. Iga venitust tuleks
hoida vähemalt 20 sekundit.
Soojenduse eesmärk on panna veri kehas korralikult ringlema, tagada ainevahetus ja vältida pingutuse ajal lihasvigastuste teket.

Karu sõnul on vedelikukaotus maratonirajal süsivesikute kaotusest ohtlikumgi. Piisavas koguses vett tuleks juua
kogu päeva jooksul, mitte
ainult enne võistlust. Vältida
tuleks gaseeritud jooke ja kohvi. Vähemalt sama oluline on
võistlusrajal tagada endale piisav jahutus. Selga tuleks panna just nii palju riideid, et enne
starti paigal seistes oleks kehal
mõõdukalt jahe. Kui kehatemperatuur tõuseb suusatades
kõrgemale, kui organism on
võimeline seda maha jahutama, hakkavad lihased üle kuumenema.
Kui väsimuskrambid rajal
siiski tekivad, tasub tempot
maha võtta. Sageli muudab suusatamise raskeks see, kui suuskade alt kaob määre – siis tuleks
neid raja ääres uuesti määrida.
Samuti on kasulik väsivaid lihaseid vahepeal masseerida.
Tartu Ekspress

SA.EE.MGP.10.09.02

Harrastusfotograaf Reio Laurits püüdis läinud neljapäeval Tartus peetud BIGBANK Kuldliiga
võistlusel filmilindile hetke, kui kõrgushüppaja Grete Udras alistas kõrguse 1,92, mis on neiu isiklik rekord ja Eesti kõigi aegade teine tulemus. Foto teeb eripäraseks seegi, et see on pildistatud
tribüünilt ja must-valgele filmilindile.
Foto: Reio Laurits
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Tartu tahab muuta Eesti vähem pealinnakeskseks

Uudised

Tartu linnavalitsus saadab üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” koostajaile 11 ettepanekut, millega soovib enam tähelepanu pöörata Tartus ja
teistes Lõuna-Eesti piirkondades toimuvale.
Linnavalitsus leidis, et üleriigilises planeeringus on vaja enam tähelepanu pöörata sidemetele naaberriikide Venemaa ja Lätiga ning Peipsi
järve ja Emajõe vesikonnaga seonduvatele küsimustele.
Tartu linnavalitsus teeb ettepaneku Rail Baltica trassivalikuks läbi Tartu ja Valga. Transpordi valdkonda puudutavatesse teesidesse soovitakse lisada riikliku tasandi raudteetranspordi põhisuunana ka Tartu-Valga ja regionaalse tasandi suunana Valga-Võru. Regionaalse tähtsusega

maanteedeks soovitakse lisada ka Tartu-Viljandi-Pärnu ja Tartu-Räpina
suunad.
Tartu linnapea Urmas Kruuse sõnul on linnavalitsuse huvi selles, et
üle-eestilises arengudokumendis kajastuks rohkem Tartu kultuuriline,
hariduslik ja ajalooline roll. “Teadus-, meditsiini- ja hariduskeskusena
on Tartu areng oluline mitte ainult tartlastele, vaid kogu Eestile. Tartu
sekundeerib pealinnale loova, intellektuaalse ja tasakaalustava jõuna.
Loodetavasti ei tule ka aastate pärast kellelgi pähe ideed hakata näiteks Tartu ülikooli Tallinnasse transportima, nagu praegu ERMi puhul on
jutuks tulnud,” ütles Kruuse.
TE

“Rakett 69” – teadu
Olemuslugu

ETV uues telesaates on
seiklust samapalju kui
teadust, mängu ja võistluse piirid hägustuvad,
üks seisab kõigi ja kõik
seisavad ühe eest ning
selgub, et mitte midagi ei ole võimalik ette
ennustada.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

6. veebruar kell 16 Tartu raekoda Vene romansside õhtu „Ma armastasin teid…“
Elleri kooli lauluosakonna õpilased
7. veebruar kell 12-14 Elleri saal loeng "Venemaa - lähedane ja kauge"
Lektor kultuuriajaloo doktor David Vseviov
7. veebruar kell 15-16.30 Elleri saal meistriklass ”Maailma ortodoksimuusika”
Orthodox Singers, kunstiline juht ja dirigent Valeri Petrov. Kreeka, Serbia, Rumeenia,
Ukraina, Armeenia ja Eesti ortodoksikiriku muusika ja selle interpreteerimine
7. veebruar kell 18 TÜ aulaOrthodox Singers
Kunstiline juht ja dirigent Valeri Petrov. Kavas kaasaegne ortodoksimuusika: Arvo Pärt,
John Tavener, Valery Kalistratov jt. Pilet 3€ / 5€
8. veebruar kell 12-14 Elleri saal loeng "Rahvuslik teema Vene muusikas ja
Vene temaatika Euroopa heliloojate loomingus." Lektor Galina Kulikova
8. veebruar kell 18 TÜ aula solistid ja kammeransamblid Eestist, Soomest, Lätist
Elleri kooli sõpruskoolide kontsert
9. veebruar kell 17 Elleri saal Mussorgski ”Pildid näituselt”
Esitus ja seaded Elleri kooli klaveri- ja rütmimuusika osakonna õpilastelt
9. veebruar kell 12-14 Elleri saal loeng "Muusikute emigratsioon
19.-20. sajandi Venemaalt ja NSVLst." Lektor Galina Kulikova
10. veebruar kell 10-13 Elleri saal meistriklass. “Esimesed Nõukogude Liidu
dþässmuusikud Ameerikas.” Jazz for two: Leonid Vintskevitð – klaver (Venemaa),
Lembit Saarsalu - saksofonid. Folkloor dþässis, Eesti-Vene dialoog dþässis,
dþässi keel, improvisatsioon kui hingeline seisund, standardid duo loomingus
10. veebruar kell 18 Elleri saal „Eesti-vene muusika
lõimumine.“ Puhkpilli- ja löökpilliosakonna solistid,
ansamblid.
Kavas Sviridov, Prokofjev, Ðostakovitð

ETV ekraanidel laupäeviti
näidatav uus saatesari “Rakett
69” ülistab teadmisi, loomingulisust ning meeskonnatööd.
Tosin noort, vanuses 16–21 eluaastat, lahendavad kolme võistkonda jagatuna keerukaid,
humoorikaid ja konksuga ülesandeid, mida koolis ei õpetata.
Osalejatest üle poole – tervelt
7(!) – õpivad või on õppinud
Tartus või Tartu maakonnas.
Miks on tartumaalaste osakaal nii suur? Saate produtsent
Ülle Rajasaar: “See on puhas
juhus. Võistlejad valiti nende
võimekuse järgi; ju siis Tartust
oli seekord nii palju häid tüüpe.”
Osalisi valiti mitmes etapis. Esmalt saadeti kutsed teadusühingutele, ülikoolidesse,
gümnaasiumidesse, suvel sõitsid saate tegijad Ülle Rajasaar
ja Rein Zobel mööda Eestimaad ringi ja kutsusid noori
saatesse kandideerima. Avalduse täitis sadakond noort,
neist 60 valiti teise vooru.
Talendivooru valiti 30 inimest,
kellest kohale tuli 25 – neid
said televaatajad näha esimeses saates.
“Otsustasin saates osaleda
seetõttu, et seal pannakse rõhku pigem inimeste heade külgede näitamisele, mitte kõmule,” rääkis üks osalistest Kärt
Üpraus. “Ka saate eesmärk
propageerida teadust on igati
positiivne, sest arusaam teaduse kuivusest on vägagi eksitav.
Loovuse ja fantaasiata ei saavutata miskit. Saates pannakse meid ikka korralikult proovile! Lisaks nutikusele ka vastupidavuses, kannatuses ja läbisaamises teistega. Näeme, milleks oleme suutelised või milliseid enese külgi tuleks arendada. Vahel polegi nii oluline õige
lahendus, vaid loovus ja intuitsioon.”
Saate idee pärineb Eesti füüsikute ja Vesilinnu loometiimi
koostööst, formaadi väljatöötamiseks kulus paar aastat ning
raha saamiseks osaleti eelmisel
aastal teaduse populariseerimise riigihankel.
Saate nime tagamaast räägib
Ülle järgmist: “Aasta 1969 oli
teaduses murranguline ning sel
aastal astus inimese jalg Maast
kõige kaugemal asuvale objektile – Kuule. Seni on see saavutus
ületamata. Sellepärast Rakett ja
(19)69.”

ETV seiklusrohkes võistlussaates “Rakett 69” panevad 12 vaimult rikast 16-24 aastast inimest erinevates meeskondades pead kokku ja lahendavad teadlaste poolt neile ette antud ülesandeid. Viimane, kes
saates vastu peab, saab preemiaks 10 000 euro suuruse stipendiumi.
Fotod: Marko Usler

Esimeses ülesannete lahendamise saates jagati võistlejad
kolme võistkonda ning riietati
sinistesse, valgetesse ja hallidesse kombinesoonidesse.
Minul kui tugitooliteadlasel (ehk siis teleka ees istuval
muidutargutajal), kel pole teadusega mitte just väga tugevad
sidemed, vajus iga saateminutiga suu sõna otseses mõttes üha
rohkem lahti. Kas teie suudate jagada 45 651 arvuga 2917,
kasutades abivahendiks vaid
arvelauda või lükatit? Mobiilid
ja kõik muu, mis taskutes oli,
tuli enne saadet ühisesse ämbrisse tõsta.
Ülesande legendi järgi
kadus linnakesest elekter ning
näljahädast päästmiseks tuli 45
651 kg kartuleid jagada 2971
elaniku vahel. Järgmises üles-

andes tuli käepäraste vahendite abil konstrueerida kaal, et
saaks 15,65 kg kartuleid igale
elanikule välja mõõta. Kasutati laudu, anumaid, vett, nööri jms. Ajud ragisesid, vaieldi ja katsetati. Kõik võistkonnad said ülesannetega hakkama. Ka kolmanda ülesandega
– ajamasina konstrueerimine
ühe minuti mõõtmiseks – said
2 võistkonda hakkama sajandiku täpsusega!
Žüriisse kuuluvad karmid ja
õiglased teadusmehed – professorid Erik Puura, Aigar Vaigu
ja Rein Kuresoo – jagasid võistkondadele punkte. Minu meelest olid kõik tublid.
“Kangi põhimõte ja pendli jääv võnkeperiood on asjad,
mida õpitakse põhikoolis, ent
siiski on hea aeg-ajalt veendu-

da, et füüsikaseadused kehtivad,” arvas Jaan-Eerik Past.
“Saates olen siiani saanud
rakendada olemasolevaid teadmisi, vahel ka teadmisi, mida
tegelikult polegi. Minu jaoks
teeb saate eriliseks meeskondlik loomus – gümnaasiumiõpilasena olen ma seni teadusega seotud asju enamasti individuaalarvestuses teinud, aga
tiimitöö võimaldab isegi võistlemise käigus uusi teadmisi
omandada.”
Sarah Aaspõllu: “Selleks me
siin olemegi: et tõestada, et
teadus pole igav ja et teadus ei
sünni teadusena – enne seda
staatust tuleb läbida Udukogu
Kadalipp.
Siiamaani on võistlus toonud
välja kõige enam selle, kui palju
on areneda ja õppida. Teoree-
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Praamiga reisijale muutub SEBE bussipilet odavamaks
Veebruari algusest muutus parvlaevaga reisijale SEBE bussipilet odavamaks Tallinn-Kuressaare ja Tartu-Kuressaare kaugliinidel nr 149, 156, 700, 722 ja 725. Muudatus on tingitud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest, mille alusel on
kehtestatud Kuivastu-Virtsu vahelisel parvlaevaliinil uus hinnakiri ja sõidusoodustused. Nende kohaselt müüakse liinibussidega üleveetavatele reisijatele parvlaeva soodusreisijapilet olenemata rahvastikuregistrijärgsest elukohast. Kuna kaugbussiliinidel eraldi parvlaevapileteid ei müüda, siis on bussipileti hinna sisse tinglikult arvestatud laevakompaniile edasimakstavad
kulud – reisija eest 1,12 eurot ja osamaks bussi üleveo hinnast 10,23 eurot.
SEBE juhatuse esimehe Kuldar Väärsi sõnul võimaldab parvlaevaga odavam ülevedu bussifirmal pakkuda reisijale ka
madalamat piletihinda. “Aastaid on üleval olnud teema, et mandri ja Lääne-Eesti saarte vahelist parvlaevaühendust võiks
hoopis käsitleda bussireisijatele maantee pikendusena ehk siis vabastada bussireisijad üleveotasude maksmisest. Ühistranspordi eelistatavuse huvides oleks see kindlasti mõistlik lahendus,” lisas Väärsi.
TE

Viimased vabad kohad!

s või seiklus?
“Rakett 69”

Kuidas näevad saates “Rakett 69” osalevad Tartu ja
maakonna noored oma tulevikku nii 10 aasta pärast?
Sarah Aaspõllu (19 a), TÜ geoloogia I kursus (varasem kool Tallinna reaalkool): “Tulevikus loodan leida
oma niši maateaduste valdkonnas. Panustaksin oma
energiat hea meelega Maa avastamata aspektide
leidmisele või siis laamtektoonika saladuste puremisele. Eriti vahva oleks leida ennast keset tühermaad.
Meeliköitvad oleks kohad, kus on valdav osakaal veevõi õhutranspordil.
Kümne aasta pärast olen ehk väikelennukis teel Sumatra saarele, sest Sibabungi vulkaan ähvardab taas pursata.”
Kärt Üpraus (21 a), TÜ geoloogia I kursus (Pärnu ühisgümnaasium): “Plaanin tulevikus, pärast ülikooli lõppu, tegeleda geoloogiaga. Väga äge oleks ekspeditsioonidel käia ja maailma näha. Looduses leidub alati miskit uut, mida pole veel avastatud ja nii mõnigi
koobas on veel uurimata :P
Kümne aasta pärast loodan elu nautida ja tegeleda
sellega, mis mind huvitab. Ilmselt kolan veel Chemicumis,
vasar käes ja kivid kotis. Ja kes teab, äkki lendangi orbiidile!”
Jaan-Eerik Past (18), Tartu Miina Härma gümnaasiumi
12. kl: “Praegu tunnen, et tahaksin tõsisemalt teadusega tegeleda – füüsika ja keemiaga. Ilmselt lähen
ma ülikooli õppima keemilist füüsikat, mis tegeleb
põhimõtteliselt igapäevaste protsesside seletamisega ainete mikroskoopilise ehituse kaudu. Üks põhjustest, miks mulle teadus meeldib, on võimalus alati
küsida: miks? See tähendab, et mitte midagi ei pea ilma
põhjendusteta uskuma.
Kümne aasta pärast võiks mõni teaduskraad juba käes olla, aga samas ei
leia ma, et ka üle kümneaastane kõrgharidustee oleks midagi halba.”

tilise baasi rakendamine praktilises olukorras on osutunud
katsumuseks, kuid selline arenemine on huvitav. Kindlasti
tuleb välja meeskonna selgroo
olulisus, ei saa olla lihtsalt neli
töökat kätepaari, peab tekkima
ühtne mõtlemine.”
Raha pole peamine

Saadete käigus püütakse välja
selgitada Eesti andekaim noor
tulevane teadlane. Stiimuliks
on 10 000 euro suurune stipendium, kuid mitte ükski noortest ei maininud saatesse mineku põhjusena võimalikku rahasummat – otsitakse põnevust,
uusi kogemusi ja ka enda võimete proovilepanekut.
Saatest kedagi välja ei hääletata, toimub sissehääletamine – kõige vähem punkte saanud meeskonna liikmetel tuleb
teha otsus, kellega jätkata. Kohtunikud võtavad noorte soove
arvesse ja langetavad otsuse,
kes jätkavad järgmises saates
võistlemist. Kui seis on tasavägine, võetakse arvesse võistluses
vajalikke oskusi – meeskonnatööd, reaalseid teadmisi, senist
panust ülesannete lahendamisse.
Saate finaalis saab näha kõiki osalejaid, aga mis vahepeal
toimub, sellele saavad televaatajad kaasa elada laupäeviti
ekraanide vahendusel või internetis facebook.com kommuunis
ja kodulehel www.rakett69.ee
oma lemmiku poolt hääletades.

Riinu Ots (20), TÜ füüsika II kursus (Tartu Hugo Treffneri gümnaasium): “Plaanin saada keskkonnafüüsikuks
ehk üldjoontes jätkata keskkoolis alustatud uurimistööde teemadega.
Kümne aasta pärast loodan töötada ülikoolis teadlasena ning osaleda Tartu ülikooli uurimisgruppides.”
Sandhra-Mirella Valdma (19), TÜ füüsika I kursus:
“Sooviksin tegeleda edasi nii teaduse kui ka kunstiga.
Teadus võiks jääda põhitegevuseks, aga selle kõrvalt
tahaks kindlasti jätkata fotograafiaga ja olla tegev
ka kunstiedendamisel. Mu vanematel on Tallinnas
juba 15 aastat olnud Müürigalerii, mis on minu jaoks
olnud nagu teine kodu. Teaduses on mu lemmikteemaks füüsika ja optika, viimsel ajal olen mõelnud, kuidas
teadust ning kunsti kokku viia – arhitektuur ning energiatõhus ehitus oleks
arvatavasti need valdkonnad, millega sooviksin edasi tegeleda. Armastan loodust ning energiatõhus ehitus aitaks loodust hoida.
Kümne aasta pärast võiksin olla kusagil teadustöörühmas või firmas mingit
arendustööd tegemas. Kindlasti tahaksin midagi saavutada ja jõuda kaugele
– ma tahaksin olla seotud tippteadusega (välismaal), aga samas ma tahaksin
võimalikult palju aega Eestis veeta.”
Uku-Laur Tali (18), Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi
12. kl:”Valdkondi, mis mind huvitavad, on palju ja ma
ei taha välistada veel ühtegi võimalikku arengusuunda. Siiski võib arvata, et jätkan Tartu ülikoolis loodusteaduste või meditsiini alal. Küll edasised õpingud
suunavad elu õiges suunas.
Kümne aasta pärast tegelen loodetavasti ikka edasi
oma peamiste huvialadega õpingute kõrvalt, sest enne
doktorikraadi ei saa pooleli jätta. Oleks tore, kui edaspidi jaguks rohkem aega
praeguste (orienteerumine, rahvatants, veepall, saalihoki, mälumäng, matkamine – tähtsaimad paljudest) ja ka võimalike uute harrastuste jaoks. Samuti
on minu jaoks oluline, et suudaksin edaspidi hoida oma tulemusi nii spordis
kui ka ülekantult teaduses.”
Erik Mänd (veel 16, saab 17 11.02) Nõo reaalgümnaasiumi 10. kl: “Pärast kooli lõpetamist plaanin minna
ülikooli keemiateaduskonda. Kümne aasta pärast on
mind kindlasti võimalik leida mu oma kodu läheduses, kus iganes ma siis ka ei elaks. Tegelikult pole ma
väga kaugele tulevikku mõelnud. Äkki tahaksin saada õpetajaks või siis kuhugi teaduse piire edasi lükkama. Samas võib juhtuda mingi täiesti ootamatu asi, mis
ei lase mul nendega tegeleda ...”

www.tartumaraton.ee
Peasponsor:

Autopartner:

Suursponsorid:

Meediapartner:

Suusapartnerid:
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Laupäeval kasvatatakse
Jõgeval jääpurikaid

Linlasi oodatakse Tartu lumelinna ehitama

Kultuur

Reedel, 4. veebruaril on kõik huvilised oodatud Toomemäele ehitama lumelinna ning
osa võtma lumeskulptuuride ehitamise võistlusest “Monument Tartule”. Kell 12 algavast lumeskulptuuride võistlusest ja lumelinna ehitamisest on oodatud osa võtma koolide, noortekeskuste, töökollektiivide ja teiste ühenduste 10-liikmelised meeskonnad.
Töövahendid (labidad, kellud, topsikud, värvid jne) palutakse osalejatel endil kaasa
võtta. Lumelinna territooriumiks on TÜ ajaloo muuseumi, riigikohtu ja Inglisilla vaheline ala. Kell 17 kuulutab zãürii välja lumeskulptuuride võistluse võitnud skulptuuri. Selleks võib olla kas ilusaim, tehniliselt põnevaima lahendusega või ideelt kõige huvitavam
skulptuur. Osalejatele jagatakse ka eriauhindu. Külma peletamiseks on võistlejatele
varutud sooja teed ning suppi.
TE

5. veebruaril toimub külmalinnas Jõgeval IV Jääpurika
festival. Päev algab kell 12 Laiuse mäel, kus toimub omavalmistatud kelkude võidusõit “Talverõõm”. Pidu jätkub
Jõgeva linnas kell 16 jääpurika kasvatamise võistlusega.
Võistkondlikult kasvatatakse pikimat jääpurikat. Võistkondadele on jääpurika kasvatamise vahendid saadaval
kohapeal. Lisaks toimub ilmateemaline viktoriin ja päevajuhi eestvõttel põnevad võistlused kogu perele.
TE

“Tuljaku” võistulaulmine peetakse
taas Miina Härma gümnaasiumis
Kas Liivimaa kuningas
või Koodi-Jaan?

Olles veendunud oma seisukohtade ja vaadete ainuõiguses,
oli Jaan Tõnissonil palju pooldajaid ja sõpru, aga mitte vähem
vastaseid ning vimmamehi, kes Postimehe toimetaja kirjutusi
ja autoritaarset juhtimisstiili teravalt kritiseerisid. Jaan Lattiku arvates oli JT fanaatik, kes ei sallinud jumalaid enda kõrval.
Piltlikult öeldes sõitis ta ikka neljahobusetõllas, ühed fanfaarid
ees ja teised taga. Igatahes jõuline isiksus, kes ei põrganud tagasi mistahes raskuste ees.
Ligi 10 aastat JT-ga koos tegutsenud, siis aga temaga tülli pööranud Tartu advokaat Oskar Rütli kirjutas oma mälestustes, et
karikaturistid kujutanud JT-i ikka koot käes, et sellega vastaste
pihta virutada. Tõnisson ise vaadanud seda pilapilti suure mõnuga, sest ta oli enda arvates just see mees, kes on kutsutud ja seatud
vastastele kooti andma. Ei olnud talle vastukarva ka rahva poolt
antud hüüdnimed Koodi-Jaan, Nuustaku hertsog ja isegi Liivimaa kuningas. Taipas neisse peidetud lugupidamist ning tunnustust. Kui baltisaksa korporandid leidsid, et JT olla neid ühes oma
artiklis solvanud ja kutsusid teda auhaavamise pärast
rapiiriduellile, olla JT üleolevalt vastanud: “Teie torkige oma oradega niipalju kui
tahate. Eestlane virutab ikka
koodiga – see on tema töövahend ja sõjariist!”
Paraku polnud JT majandusasjade ajamisel kaugeltki nii edukas kui poliitikas.
Tegi lennukaid plaane, aga
ei suutnud neid alati ellu viia. Koos noorema venna Hansuga
ostis Tartu lähedale suure Erika talu ja lasi sinna 700-puulise
viljapuuaia istutada. Aia korrashoid nõudis aga hoopis rohkem
kulu, kui sisse tõi. Erika jäi püsima tänu põllumehest vennale,
kes seda majandada oskas. Sama lugu oli Erikale rajatud tellisevabrikuga. Tõnissonil ei läinud korda küllaldaselt müüa toodetut ja ka kivide kvaliteet olla jätnud soovida paremat.
20. aastasaja algul levis Eestis küllaltki laialdaselt karskusliikumine. Selle üks ideelisi juhte, Kolga-Jaani pastor Villem
Reiman ütles prohvetlikud sõnad: “Eesti rahvas kas võidab viina või võidab viin Eesti rahva. Kolmandat võimalust ei ole.”
Reimani mõjul karskusliikumist propageeriv JT, kes ühtlasi oli
Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimees, astus välja seltsi suurel
näitusel Tartus veini ja õlle müügi lubamise vastu. See ei sobivat
kuidagi kokku tema karskuseaatega. Lubas tuua Erika talust
kaks uut sorti karastusjooki. Ja tõigi. Ühe nimeks pani kuremariin, teisele ubinaal. Kuremariin leidis rahva poolehoiu, ubinaali peeti aga liiga vängeks.
Läbi kukkus ka JT katse keelata Vanemuise teatri uue maja
einelauas igasuguste joovastavate jookide müük. Ühel hooajal nii toimitigi, kuid puhveti sissetulekud vähenesid sedavõrd,
et einelaua pidaja ähvardas oma asutuse kinni panna. Ei tule
enam ots-otsaga kokku. Vanemuise juhtkond – JT ägedast vastuseisust hoolimata – otsustas jälle alkoholi lubada. Ning einelaud jäi püsima.
JT osales paljudes, isegi ülemäära paljudes seltsides ning
ühingutes. Tuli ikka nende tähtsamatele koosolekutele ja lasi
ennast juhatajaks valida. Kui juhtus, et teda ei valitud, siis solvus. Juhataja kohal ajas kindlalt enda ja oma erakonna joont.
Vastasrinna esindajatel pani jõuliselt suu kinni. Tahtis olla ainumääraja igas asjas, kuid mitte alati ei läinud see korda. Rahva
suus hakkasid JT hüüdnimed ikka iroonilisemalt kõlama.

“Teie torkige oma
oradega niipalju kui
tahate. Eestlane virutab ikka koodiga – see
on tema töövahend ja
sõjariist!”

5.–6. veebruaril toimub
Tartus Miina Härma gümnaasiumi aulas järjekordne üleriiklik segakooride
võistulaulmine “Tuljak”,
mis toob Tartusse enam
kui 1000 segakoorilauljat kõikjalt Eestist ning
annab ülevaate Eesti
segakooride hetkeseisust.
Seekordne kooride jõukatsumine ületab kooride arvu poolest senise rekordi, 1998. aasta
konkursi, millel osales 34 koori.
Nüüd on osalejaid 35.
Võisteldakse neljas kategoorias ning Miina Härma
“Tuljaku” laulmises, mille
võitja saab “Tuljaku” rändkarika. Kõikide kategooriate auhinnalised kohad saavad rahalise preemia. Konkurss algab 5. veebruaril kell
10.30 C-kategooria võistlusega, kell 16 alustavad B-kategooria koorid. 6. veebruaril

Fotomeenutus 2009. aastast, mil peeti eelmist, 17. “Tuljaku” võistulaulmist.

kell 11 alustavad koolikoorid
ehk D-kategooria ja kell 11.30
A-kategooria koorid.
Konkursi autasustamine ja
lõpetamine toimub pühapäeval, 6. veebruaril kell 14 Tartu
ülikooli aulas.
Lisaks võistulaulmisele saavad konkursist osavõtjad, tartlased ja linna külalised kuulata mitmeid koorikontserte. 5.
veebruaril kell 12 on kontsert

Salemi kirikus, kus kantakse ette Urmas Sisaski missa nr
6 “Madise missa”. Esitajateks
on Rapla ühisgümnaasiumi
lastekoor Riinimanda ja Mitte-Riinimanda noorte- ja vilistlaskoor. 5. veebruaril kell 16 on
kontsert Jaani kirikus, kell 18
Tartu ülikooli aulas ja kell 21
Jaani kirikus.
Konkursi žüriid juhib professor Ants Soots, žürii liik-

Foto: Eesti Segakooride Liit

meteks on Ene Üleoja, Merike Toro, Peeter Perens ja Triin
Koch. Tartu kooridest osalevad
seekordsel võistulaulmisel laulukoor Tarbatu, kammerkoor
Plicae Vocalis ja MHG segakoor. Publikule on konkursi
jälgimine MHG aulas ja lõputseremoonia TÜ aulas tasuta. Kontserdid 5. veebruaril on
piletiga 4 ja 2 eurot.
Tartu Ekspress

Endla “Teatrikomöödia” avab teatrielu telgitaguseid
7. veebruaril kell 19
jõuab Vanemuise teatri
väikesesse majja Endla
teatri külalisetendus
“Teatrikomöödia”.
Tegemist on teatri värskeima uuslavastusega,
sest näidendi esietendus
oli alles möödunud aasta lõpus.
Endla “Teatrikomöödia”
pakub vaatajale harvaesineva
võimaluse heita pilk teisele poole eesriiet, kus lavastaja, näitlejate ja lavataguste jõudude ühiseks eesmärgiks on valmis saada ning publiku ette tuua üks
uus lavastus.

Endla teatri “Teatrikomöödias” kehastavad näitetrupi suhete sasipundart teiste hulgas Karin Tammaru, Kaili Viidas, Carmen Mikiver
ja Indrek Taalmaa.
Foto: Teater Endla

Kaasa saab elada ühe lavastuse sünniloole alates esimestest
proovidest kuni esietenduse

peoni ning loomulikult ei möödu see protsess ilma segaduste
ja takistusteta. Proovides lähe-

vad sassi nii omavahelised suhted kui stseenid – ei saagi aru,
mis on elu ja mis teater. Eelkõige on “Teatrikomöödia” aga
humoorikas ja südamlik sissevaade teatriinimeste maailma,
mis võiks huvi pakkuda igale
teatrisõbrale.
Bengt Ahlforsi näidendi
lavastas Enn Keerd, kunstnikutöö tegi Ervin Õunapuu. Osades mängivad Karin Tammaru, Carmen Mikiver, Jüri Vlassov, Indrek Taalmaa jt. Etenduse piletid on müügil Vanemuise
kassades, Piletimaailma müügipunktides ja internetis.
Tartu Ekspress

www.vatteater.ee

TRAGIKOMÖÖDIA TÖÖTUSEST.
SOOME MEES ANNAB VASTULÖÖGI.

KATARIINA LAUK, MARILYN JURMAN,
MARGO TEDER, TANEL SAAR

28. veebruaril kell 19.00
Tartu Sadamateatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides ning Vanemuise kassades

palgatõendita
kinnisvara tagatisel

KUUMAKSED KUNI AASTA
REFINANTSEERIMINE

7 460 086, 58 100 111
Raekoja plats 20
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Arvamus

Kuidas jääte
tänavu rahule
talvise olukorraga
Tartu tänavatel?

Indrek Kelk,
Tartu Maratoni direktor

Ma arvan, et olles teistes linnades ka käinud, siis Tartu
olukord on üle keskmise paremuse poole. Aga kindlasti
mitte nii hea, kui ta olla võiks. Tallinnas on minu arust asi
hullem – seal oli lume hulk ka Tartuga võrreldes suurem.
Möödunud nädalal käisin aga Rakveres ja mulle tundus,
et seal on ruumi märksa rohkem kui Tartu tänavatel. Ei
oskagi öelda mis põhjusel – lumekate seal kindlasti väiksem ei ole.
Ma sõidan tööle võib-olla kahte kõige problemaatilisemat tänavat mööda – Tähtvere ja Herne tänavat
– need on hästi kitsad ja Tähtvere tänav oli vahepeal
vaevalt ühes suunas läbitav. Mingil hetkel pidid tänava-

ristil peatuma ja hindama, kas on järgmise kvartali läbimiseks üldse ruumi või mitte. Herne tänaval on tehtud
paremat tööd.
Üldiselt peaksid nii linnavõim kui ka vastavad teenistused hakkama ümber orienteeruma ja valmis olema lumerohkemateks talvedeks. Paraku ei ole enam olemas palju sellist tehnikat, mis võimaldaks tänavatelt lund lihtsalt
ära vedada – suurem osa tehnikast on sahkade tüüpi ja
see ahendab teede läbilaskevõimet. Tegelikult peaks oluliselt rohkem kasutama sellist tehnikat nagu Põhjamaades
– lumefreesid ja puhurid, mis viskavad lume eemale või
transpordivad otse autokasti.

Istuvad kotid ja õnnetud uulitsad
Suskasin kokkuvolditud
kilekoti Tasku ees taskusse ja astusin bussi 14,
et sõita Ihastesse hoidiste järele. Aga heldene
aeg! Buss oli täis istuvaid kotte, mida turult
tulijad hoolikalt enda
kõrval hoidsid. Ainus
vaba koht paistis olevat
suukorvistatud, kuid
ikkagi kurjakuulutavalt
lõriseva koeravolaski
koonu juures.

Loogikat napib

Kel nüüd vähegi kujundlikku
mõtlemist jagub, see adub, et
ka muudes elusfäärides leidub
koondamislainetele vaatamavaatama
ta veel omajagu seisvaid
kotte, millest/kellest
Mihkel Mutt vahvalt kirjutanud
on (vt “Liiga
palju äpusid”,
PM 25. nov
2010).
Hariduse
säsi on didaktika, mille
peaaegu ainsaks sisuks peeti kaua aega reeglite õpetamist, et
mitte öel-

da… pähetampimist. Reegleid
on eri õppeainetes aga väga erineval hulgal – üldse ikka otsatult
palju, mida kogu eluks omandada ei suuda keegi. Seepärast
on edu saatnud neid õpetajaid,
kes ennekõike panevad õpilased mõtlema – juurdlema, miks
on asjad just nii, nagu nad on. Ja
kui õpilane nähtuse tagamaid
mõistab, saab ta paugupealt
kõik reeglid ise tuletada, nii et
midagi kramplikult meelde jätta
on õigupoolest väga vähe.

Need nn pedagoogid, kes
vanaviisi ainult reegleid tambivad, on oma ametipostil otsekui istuvad kotid, kes ei vabasta
enda kohta tõelistele õpetamiskunstnikele. Seepärast kipubki
kooliõpetus kiratsema, et loogiline arutlussüsteem on suurel osal
õpilastest jäänud kujundamata.
Hoolimatus ja mugavus

Istuvad kotid on ka kõik ametinupud, kes ei suuda olulist

eraldada vähemolulisest. Ega
lihtinimene alati mõista, mida
erakapital endale lubada võib ja
mida riigifinantsid mitte. Nii jätkub Taskul raha isegi kuulsate
inimeste jalajälgede põlistamiseks betooni, kuna omavalitsus
on jõuetu, et südalinnas Lille
tänavale jõudnud kodanikud ei
murraks seal oma jala- või muid
luid.
Kui lund tuleb nagu kotist,
peidab sadu selle õnnetu uulitsa kõik ebatasasused… ja

Karikatuur: Alar Nilov

Kui istuvate kottide pärast
mokaotsast oma meelsust reetsin, klähviti vanainimesele vasAga te ometi öel
öeltu: “Aga
ge, kui ka istuda tahate!”
Ei ole mul
kombeks
lausuda
enesestmõistetavaid
v
tõdesid. Pealegi hakkasid need
istuvad kotid
juba
j
Pika ehk
endise Pärmivabriku
v
peatusest alates riburada mööda maha
ronima, nii
et sõit

suvilarajooni normaliseerus.
Probleem istuvatest kottidest
ja vabadest aknaalustest kohtadest, kuhu seisjaid pahatihti lasta
ei mõisteta või lihtsalt ei viitsita,
laieneb ka ootepaviljoni pinkidele, mida samuti hõivavad suures osas istuvad kotid. Kes hiljem
bussi ootama tulevad, seisku!
Kes hiljaks jääb, see ilma jääb!

traumade arv kasvab võrdeliselt lumekihi paksusega, veel
rohkem aga jäistel kõnniteedel. Ent lume ja jäätagi on Lilles tülikas liikuda, sest see on
ammu muutunud südalinna
tasuta parklaks, kus kõndija
peab põiklema autode rägastikus. Kust või kellelt võib loota
abi? Istuvatelt kottidelt kindlasti mitte.
Majaühistutel on haldurid,
kes peaksid oma inimeste heaolu eest seisma, mitte aga istuva kotina kontoris ainult arveid
koostama. Mis mõtet on ühistu üldkoosolekutel, kui haldur
jätab külma rahuga korraldamata selle, mida koosolekul
otsustati?
Tegelikult võib igasuguseid
tegematajätmisi põhjendada nii
ja naa: ühed vastutajad on tõesti omajagu hoolimatud ja mugavad, teised lihtsalt ei jõua rohkem, sest endised abilised on
koondatud ja nüüd tuleb rügada mitme eest, muidu saad ka
ise sule sappa. Aga kannataja ju
ei tea, mis põhjusel ta vaevlema
peab. Tema osutab igale väärnähtusele näpuga ja tal on selleks täielik õigus.
Mida ma tahan? Vähemalt
oma elatud aastate ja tervise
juures bussis istuda ning kodutänaval mitte ninuli prantsatada. On seda tahta palju või
vähe? Aga keda see kotib?
Toom Õunapuu,
keeledidaktik

Euroopa kogemus Eesti heaks!
Olen tartlane alates 1972.
aastast. Olles olnud ülikoolis
õppejõud, 1992–1998 riigikohtu esimees ja töötanud 12 aastat 47-liikmelises rahvusvahelises organisatsioonis – Euroopa

inimõiguste kohtus – olen näinud Eestit ja Euroopat seest ja
väljast. Pikk eemalolek on mind
hoidnud eemal kohalikest seostest ja sõltuvustest.
Lahendades EIÕK-s igapäevaselt erinevate riikide inimeste kaebusi oma avalike (riigi) võimude vastu, tuli asetada
end erapooletuks arbiitriks riigi ja inimese vahel ning hinnata
kriitiliselt riigivõimude tegevust.
Kaebuste lahendamine eeldas
erinevate riikide olukordade,
taustsüsteemide ning demokraatia ja õigusriikluse euroopalike standardite head tundmist. Tahan seda teadmist ja
kogemust Eestis edasi anda.
Eesti areng on olnud imeli-

ne ja
j meil ei ole tarvidust
midagi
v
häbeneda ega
alaväärsust
kannatada.
Siiski ei saa
ühe põlvkonna jooksul kõike ja
kohe korda (kui riigid
üldse kunagi
,,korda” saavad).
Mis mulv
le aga on selgeks
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

saanud,, on see,, et lihtsam ja
j
õigem on ,,Euroopat ehitada” Eestis, kui ise kõigest väest nö Euroopasse tungelda ja oma
probleeme seal või
sealtkaudu lahendada. Usun, et saan siin
kasulik olla, sest tean,
kuis Euroopa vähemalt vabaduse, demokraatia ning õiguste ja
vabaduste kaitse vallas
toimib.

Eesti on üleminekuperioodi
lõppfaasis. Meie majandus toimib, valitseb poliitiline stabiilsus ja õiguskord on paigas. Mis
on jäänud teha, on kõrvaldada mõned kiiruga ja kogemusepuuduses tehtud vead ja viia
lõpuni mõned veel pooleliolevad tööd, sh seada meie põhikorra õigusraamistik kooskõlla
tegelikkusega.
Konkreetsemalt tahan seista tõhusa ja hästitoimiva õiguskorra eest – et seadused oleksid lihtsad ja selged, et kohtusüsteem oleks ühtne, aus ja
tõhus, et riigilõivud oleksid inimestele võimalustekohased
ega takistaks kedagi oma õiguste eest seismisel. Leian, et ini-

mesi tuleb kõigepealt abistada
ja nõustada ja alles siis karistada. Tahan, et Eestis oleks kõigil võrdsed võimalused ning et
meie avalikus elus oleks rohkem naisi. Meie üheks suuremaks väljakutseks on hoida ühiskonda koos ja sidus. Et
ei oleks vastandumisi ja vaenu
ning igaüks tunneks end Eestis
hästi, turvaliselt ja õnnelikult.
See nõuab head haridust ja kasvatust, ausust ja õiglust, inimeste õiguste ja vabaduste austamist ja kaitset.
Selleks tahangi oma jõudu ja
teadmisi kasutada, võid kindel
olla!
Rait Maruste
õigusteadlane

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont
ASLOY •• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll
vajadusel vigade kõrvaldus
D • jaSummutite
remont ja vahetus
A
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
S
• Autode käsipesu (VAHUPESU)

175/70 R 13 al 28 €
175/65 R 14 al 38 €
185/65 R14 al 32 €
185/65 R 15 al 35 €
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.
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Olen 57 aastat vana ehk
eas, kus eluküpsus on
tipus ja aeg elus õpitut,
kogetut ja läbielatut
edasi anda. Mu saavutusvajadused on rahuldatud.
Ka elu materiaalne külg
muret ei tee ja mingi
ametikoha taotlemiseks
tegutsema ei sunni. Võinuksin Strasbourgis heal
palgal olla veel aasta ja
kümme kuud, kuid ma
tulin ära, tahtsin koju,
Eestisse.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Neljapäev, 3. veebruar 2011

Lavastaja, koreograaf, visuaalid Saša Pepeljajev (Venemaa)
Muusikajuht ja dirigent Lauri Sirp Kostüümikunstnik Liisi Eelmaa

Osades: Alla Popova, Pirjo Püvi, Merle Jalakas, Karmen Puis, Maria Kallaste, Mati Turi, Atlan Karp, Märt Jakobson, Tanel Jonas,
Maarja Mitt, Ragne Pekarev, Markus Luik, Robert Annus, Julia Kaškovskaja, Laura Quin, Milena Tuominen, Janek Savolainen.
Osalevad Vanemuise Sümfooniaorkester ja H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ansambel, koormeister Lilyan Kaiv

Esietendus 5. veebruaril
Vanemuise teatris
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Linn soovib tööotsijate
konkurentsivõimet tõsta

Uudised
www.tartuekspress.ee
Loe tasuta :)

Linnavalitsus otsustas osaleda Tartu ja Tartumaa pikaajaliste tööotsijate
konkurentsivõime tõstmise projektis, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad kõrvaldada tööturule naasmist takistavad tegurid ning
tõstavad inimese valmisolekut tööle asumiseks. Projekt rajab sihtrühmale
kaasaegse ning toetava keskkonna töö leidmiseks, tööotsingu, toimetuleku- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Projekti käigus võimaldatakse inimeste tööharjumuse ja –oskuste parandamiseks läbida tööpraktika
ning vajadusel kvalifikatsiooni tõstvat koolitust.
TE

A. Le Coq hakkab
Valgevene õlut müüma
A. Le Coq hakkab Eestisse tooma ja siin müüma
spetsiaalselt venekeelsele elanikkonnale
pruulitud Valgevene õlut
Lidskoe Premium. Selle
käiguga tahab õlletehas
juurde võita vene rahvusest õllesõpru.

RÕIVAPOES, Kitsas 3

SUUR

LÕPUMÜÜK

HINNAD ALL!

E–R 10–18, L 10–16

Õlletehase juhi Tarmo Noobi sõnul on importõllede osakaal Eesti õlleturul ligi kuus
protsenti ning kõigee
populaarsemad neistt
on just slaavi-tüüpi
õlled, mida tänaseni A. Le Coq’i tooteportfellis veel ei
olnud. “Kuna slaavi õllede osakaal on
aasta-aastalt tõusnud, on meie soov
tuua turule just seda
tüüpi õlu, millel on
Eestis palju joojaid,” oli Noop õlle
edus kindel.
Noop põhjendas, et A. Le Coq’il
tuleb Eesti ühe juh-

SB-s nüüd väga hea kokteilikaart.
Tulge koos kallimaga ja veenduge!
Sõbrakuul kogu valik

-20%

RAATUSE 22

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

Külasta meid Facebookis ja küsi
baaris endale meistersportlase
kandidaadi BOONUSKAARTI!

WWW.SPORDIBAAS.EE

•

TEL 5858 8575

tiva õlletootjana arvestada kõikide Eestis elavate inimeste
maitseeelistustega ning pakkuda tarbijatele võimalikult laia
valikut. “Venekeelsel elanikkonnal on eesti tarbijast erinev
maitseeelistus ning Lidskoe õlu
on neile just sobilik toode,” oli
Noop kindel.
“Lidskoe on Valgevenes üks
vanimaid ning tuntuimaid brände, mis kindlasti rikastab Eestis
pakutavate
õllede valip
kut,”
ütles Valgevene
k
suursaatkonna esindaja Stanislav Ventsel. Lidskoe Premium
on hele Valgevene
õlu, kangusega 4,8%.
Õlu on pakendatud
kuldsesse 0,5-liitrisesse purki ning toote soovituslikuks hinnaks poes on 0,69
eurot. A. Le Coq hakkab Lidskoe Premiumi reklaamima vaid
venekeelsele sihtrühmale.
Tartu Ekspress

Kirev maailm
Tartus on rent 168 korda
odavam kui Hongkongis
Äsja reastati maailma linnad kontori rendihinna järgi. Esimesele kohale
jõudis Hiina pärl Hongkong. Seal tuleb
ruutmeetri eest maksta aastas 1678 €
(26 225 kr), mis ületab enam kui poolega 2009. aasta summat. Teisel kohal on
Tokio, kus ruutmeetri eest tuleb maksta 1262 € (2009. aastaga võrreldes on
hind 1,2% vähenenud). Kolmandal
kohal on Londoni West End (1156 €).
Tartu kesklinna kallimate pindade ruutmeeter maksab 10 € ehk ca 156 kr. Nii
võttes on elu Tartus Hongkongiga võrreldes 168 korda odavam.
TE

“Kosmos puhtaks!”
Jaapani kosmoseagentuuril JAXA on
soov hakata hiiglaslike metallvõrkude
abil kokku koguma ümber maakera tiirlevat kosmoseprahti. Materjaliks on valitud hõbekarva metallniidid ja see loodetakse piisavalt tugevaks saada paari aasta pärast. Seejärel hakkab kosmoseprügi koristamine toimuma nii, et mitme
kilomeetri pikkune õhukesest metallniidist kootud võrk pannakse robotkäe
abil prügi koguma. Piisava sodihunniku
tekkides lastakse see sodi kosmosesse
triivima. Kosmoses triivides kogub võrk
nõrku elektrilaenguid ning koostöös
magnetpoolustega hakkab prügihunnik tasapisi atmosfääri poole liikuma,
kuhu sisenedes see ära põleb.
TE
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Tõnis Mägi ja Jarek Kasar teevad kummarduse Eesti vabariigile

Vaba aeg

Tõnis Mägi, Jarek Kasar (pildil) ja noorteorkester Reaalmazãoor astuvad üles Eesti
Ee
esti vabariion
ntsertide
gi 93. aastapäevale pühendatud kontsertidel “See on, laps, meie muld”. Kontsertide
m
määramikorraldamise üheks ajendiks on Eesti krooni kui ühe olulise rahvusliku enesemääramise alustala käibelt kadumine.
dumisega
Kontserdi peakorraldaja Karl Kermese sõnul tekkis Eesti krooni käibelt kadumisega
diks. Meie
kahjutunde sarnane emotsioon, mis oli ka üheks kontserdi korraldamise ajendiks.
ah
hvuoma raha tuli käibele 18 aastat tagasi ning oli lisaks maksevahendile oluline rahvuse, ühtekuuluvuse ja eristuvuse sümbol.
“Elame suurte, kiirete muutuste ajal ning väärtused, mis veel inimpõlve tagasi olid olulised, võivad tänases maailmas justkui hetkega kaduda,”

Teater

JÄRJEJUTT

Athena keskus
Koostöös kirjastusega Tänapäev
avaldab Tartu Ekspress
järjejutuna fragmente Avo Kulli
romaanivõistlusel pärjatud
teosest “Haigla”.

Haigla
“Kohus lõpetab tõendite uurimise ja alustab tunnistajate ülekuulamist.” Keskealise kohtuniku monotoonse hääle kõla levis
üle kopitanud lõhnaga istungitesaali ja kajas vastu kõledatelt
määrdunud seintelt. Kalvi istus kohtualuste pingis, otse kaebealuse kõrval ja tõlkis. Kaebealune Jevgeni, kleenuke blondi peaga vene poiss, istus langetatud päi ja kuulas. Millestki polnud
võimalik aru saada, kas toimuv jõudis tema teadvusse või mitte.
“Kutsume sisse tunnistaja Albert Nugise, Võidu kolhoosi esimehe.”
Sisenes hallipäine vanem meesterahvas, kes kõndides hoidus
kergelt küüru, ja jäi tunnistajatepuldi ette seisma.
“Tunnistaja, rääkige, mida te kahekümne kolmanda detsembri õhtul majandi karjalaudas nägite.”
“Nägin seda, et see ... noh, et see poiss Jevgeni toppis jõusööta kotti ja tahtis vist koju viia.” Kolhoosiesimehe konarlik kõneviis viitas ilmselgele puudujäägile tema üldhariduses.
“Tahtis või viis?” Kohtuniku hääl tõusis pisut ja ta vaatas
nõudlikult esimeest.
“Midagi ta ei viind.” Tunnistaja kühmus kogu tõmbus sirgemaks ja hääl muutus valjemaks. “Ma sain tal natist kinni ja võtsin koti käest ära.”
“Nii, tunnistaja, ja mis seal kotis oli?”
“Jõusööt oli, noh.”
Üllatunud pilgul vahtis tunnistaja kohtunikku. Mida ta veel
norib? Kõik niigi selge – poiss on varas ja tuleb kinni panna.
“Ja kust see jõusööt pärit oli?”
“No kust see ikka oli? Eks ta söödaköögi põrandalt selle kokku korjas.”
“Kas teie kolhoosis siis vedeleb loomasööt põrandal?”
Kolhoosiesimees hakkas tõsiselt pahaseks saama:
“Midagi ei vedele seal põrandal. Aga see pagana jõusööt on
nii pude ja mureneb kergesti. Ikka läheb prahti maha, tead.
Alatihti on põrand seda täis.”
Kalvi vaatas tähelepanelikult kaebealust. Teda hakkas juba
tõsiselt huvitama, kas poiss ikka mõistab kõike toimuvat.
“Saad sa kõigest aru?” küsis ta sosinal. Poiss noogutas.
“Ja mis siis edasi sai?” Kohtuniku hääl oli jälle monotoonne,
selles kõlas kui mitte tüdimus, siis vähemalt täielik huvipuudus.
“Noh, edasi sai nii, et poiss hakkas end õigustama ja seletama, aga mina tean, et see on riigi vara riisumine, ja kutsusin
kohe miilitsa.”
“Tunnistaja, kohut ei huvita, mida teie teate või ei tea. Rääkige asjast.”
“Ma räägingi asjast. Parteikongressi materjalides on sõna selgelt kirjas, et meie, kommunistide kohus on sotsialistliku omandi riisumise vastu võidelda.”
Kohtunik oli pisut hilinenud tunnistaja sõnavoolu peatamisega. Nüüd tsiteeris too parteikongressi materjale ja nende loosungite lausumist takistada ei tohtinud.
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5. II kell 19 Haldjakuninganna
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kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

kuni 2. III Koidu Lauri piltvaipade
näitus Villast võlutet

13. II kell 16 Tartu keelpillikvartett
ja Elleri keelpillikvartett

Vanemuise teatri väike maja

Kontsert

Karlova-Ropka 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

Tartu linnamuuseum
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kell 11.45, 14.15 (5. II, 6. II), 17
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Kirjastuselt Tänapäev värskelt ilmunud:

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

Genialistide klubi

8. II kell 19 Tartu Üliõpilasteater:
..püüdetult ulbib laia jõe laisal voolul roheline konn
9. II kell 19 Tartu Üliõpilasteater:
..püüdetult ulbib laia jõe laisal voolul roheline konn

... Järgneb ....

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

lausus Kermes.
Kermess. “Kutsume inimesi kokku, et nad saaksid meenutada, kes me oleme, kust me tuleme, mõtiskled
da meie elu põhiväärtuste üle, küsida endalt, kuhu me läheme ja milliseid otsuseid vasmõtiskleda
tu võtame.”
Kontserdil ttulevad ettekandele Jarek Kasari ja Tõnis Mägi teosed, millele on teinud võimsad orkestriseaded Raul
Ra
au Sööt, Tõnu Kõrvits, Erki Pehk ja Rasmus Puur. Mõned palad esitatakse vaid klaveril
ning Reaalm
m ãoori poolt on oodata erilist instrumentaalpala, mis jääb kontserdipäevani saladuseks.
Reaalmaz
Tõ
n Mägi ja Jarek Kasar võtavad muusikapalade vahel aja maha, et rääkida mõnusaid
Tõnis
lu
u
lugusid
ja suhelda publikuga. Kutsume teid üheskoos mõtisklema oluliste teemade üle,
m puudutavad meie rahva enesemääratlust, ühtekuuluvust ja põhiväärtusi. Kontsert
mis
toimub Tartu kontserdimajas 1. märtsil. Piletid saadavad Piletilevis.
TE

7. II kell 19 Jäääär 20
10. II kell 19 Bonzo End otsides

Café Shakespeares
4. II kell 22 Alen Veziko
5. II kell 22 Tiit Born
10. II kell 20 Tarmo Lamp
12. II kell 22 Principe

Elleri saal
9. II kell 18 Mussorgski Pildid näituselt
10. II kell 10 Jazz for Two meistriklass
10. II kell 18 Eesti ja vene muusika
lõimumine

= 50 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist
reklaamipakkumist, saate suurepärase lisasoodustuse.
Kaupo Torim
Tartu Ekspress
730 4535
511 6923
kaupo@tartuekspress.ee

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

TARTU EKSPRESSI ja LÕUNALEHE ühispakkumise hinnakiri:
www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf
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Urmas Sisaski “Madise missa” ettekanne Salemi kirikus

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

Urmas Sisaski (pildil) missa nr 6 (“Madise missa”) ettekanne on Tartus 5. veebruaril kell 12 Salemi kirikus. Esitavad Rapla
ühisgümnaasiumi lastekoor Riinimanda ja Mitte-Riinimanda noorte- ja vilistlaskoor, dirigendid Urve Uusberg, Pärt Uusberg, Sirlen Rekkor, Jaanika Kilgi. Kaastegevad kammeransambel Heli Kendra juhtimisel ning organist Hille Poroson.
“Missa sõnumiks on tänu selle eest, et saame elada, armastada, mõelda, tunnetada ja olla õnnelikud planeedil Maa
ning missa eesmärgiks on planeedi bioloogilise elu säilitamine ja Eesti rahva jäämine ja hoidmine,” ütles teose autor
Urmas Sisask.
Raplas sündinud helilooja Urmas Sisask kirjutas missa nr 6 (“Madise missa”) Rapla ühisgümnaasiumi kooride tellimusel. Teos on kirjutatud laste- ja segakooridele, solistidele ja kammeransamblile. Kaasatud on mänguasjad ja kogu suurejooneline ettekanne nõuab koguni mitme dirigendi ühistööd. Esiettekanne toimus möödunud aastal Raplas. Tartus
toimuva kontserdi piletite hinnaks on 4 ja 2 eurot.
TE

VALDO JAHILO ANEKDOODID

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Müüa plastvooder. Tartu, Riia 140i,
E–R 8–17. Tel 5661 6521, mardiplastvooder@gmail.com, koduleht
mardiplastvooder.webs.com.

SUDOKU

Klient küsib müüjalt:
“Kus on teie kaupluse juhataja?”
“Ta sõitis sugulaste juurde.”
“Ja millal ta tagasi tuleb?”
“Kolme aasta pärast, kui enne ei tule amnestiat.”
*
Vestlevad kaks sõpra.
“Kuule, ütle mulle, kas punase tule all võib üle
tänava minna?”
“Võib, aga käed tuleb üleval hoida.”
“Miks?”
“Et haiglas oleks kergem sul särki seljast ära võtta.”
*
“Ei,” ütleb kaupmees, “me ei või kuidagi tagasi
võtta grammofoni, mida on juba terve aasta tarvitatud. Mis sel aparaadil siis viga on?”
“Vaadake,” vastab šotlane, “nõel on lausa läbi
kulunud.”
*
“Kas Sa oskad sukelduda?”
“Jah.”
“Aga mitu minutit Sa suudad vee all olla?”
“Kuidas kunagi.”
“Kuidas sellest aru saada?”
“Oleneb sellest, kui kiiresti mind välja tõmmatakse!”
*
Rongis küsib üks sõber teiselt:
“Miks sa nii sünge oled?”
“Teeb ikka süngeks küll! Tütar jäi rasedaks, naine
on haige, tööasjad on korrast ära ja üleüldse ei sõida me praegu õigele poole!”
*
Metsas on pidu - jänesel on juubel. Teda otsustavad õnnitleda ka hundid. Nad kirjutavad õnnesoovi ära, aga ei tea, kuidas alla kirjutada. Kas
“Hundid”, “Grupp hunte” või “Hundikari”?

Ostan 2-3toal korteri Tartus.
Tel 5457 2167.
Ostan parima hinnaga metsa-, põlluja heinamaad Saaremaal. Raha kohe
kätte! Tel 5342 7212.

Rendile võtta
1-2toal korter. Tel 501 3219.
2-3toal korter. Tel 502 2728.

Küte

KIVISÜSI

Puitbrikett. Tel 514 4555.

Pakun tööd
Aknatootja AS Finak (Maramaal)
võtab tööle kogemustega klaasija.
Info tel 730 3465 või iraritsi@hot.ee.

TEATUD
MAASTUR

AUSTAV
KOHUSTUS

MITTE

KEELD

ARMASTUS- NÄIDENDI
HALDJAS
OSA

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud riided
ja jalanõud. Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu, E-R 10-18, L 10-15.

TUIGERDAMA

ROOMAJA

MITTE
ÜHTEGI

PÕHJENDUS

E. NÄITLEJA

Teenus

ISIKU TUNNUSKOOD

Elatise hagi ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine kohtule.
E-post arcombaltic@gmail.com.

JÄRSK
KIIRENDUS
JÄME
VIINER
KREEKA
TÄHT
AKVAARIUMIPIDAJA

NORD
EESTI
LAVASTAJA

Kogemustega hooldaja võtab enda
koju hooldada eaka. Ka lühiajaliselt.
Tel 5364 1761.

EUROOPIUM
ANDERIKAS
MARURAHVUSLANE

ALEVIK SAAREMAAL

PÕLVETAGUNE

KATUSTÄHT

TEATER
EESTIS

Viin tasuta ära vana kodutehnika.
Tel 520 2155.

LOBA

KEEMILINE
ELEMENT
OSATÄHT

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.

JÕGI EESTIS

LÄMMASTIK

Lumekoristus. Puhastame teie katused lumest. Milleks riskida? Katus
puhtaks! Tel 5622 3649.

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

SULUSRIIK

HIRMUKOLEDUS

Lumekoristus Lõuna-Eestis. Olemas
rakmed katuste jaoks. Töö kiire ja
korralik! Tel 5622 3609.

TURBABRIKETT

JÄLITATAV

HURTSIK

Laenud kinnisvara tagatisel. Võlgade
kiirmenetlus, õigusabi. Firmade
likvideerimine. Lõunalaenud OÜ,
tel 555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Ostan väheväärtuslikke metsamaid
(küttemets, võsa, raieost).
Tel 5456 4708, armaada@gmail.com.

Laternad . . . !

HÕBE

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

2-3toal korter. Tel 507 4635.

Juuksurile kesklinna salongis.
Pakume häid töö- ja palgatingimusi.
Tel 5560 1285.
GIGA-

TARTU LINNA TAKSO

1-toal korter. Tel 528 6523.

RISTSÕNA

SÕKAL

Tel 734 3420 www.tonerex.ee
Ilmatsalu 1, Tartu

Kinnisvara ost

Lõpuks otsustavad nad alla kirjutada: “Kari seltsimehi”.
*
“Kas see on tõsi, et teie vend töötab väga tähtsa
leiutise kallal?”
“Tõsi mis tõsi! See, mille kallal ta töötab saab
hukatuslikuks televisioonile!”
“Millise leiutisega võiks siis tegemist olla?”
“See on värviline raadio!”
*
Vaksali raadiosõlm teatab:
“Rong väljub teiselt teelt. Kaitseväelastele ja politseinikele selgituseks: rong väljub kolmandalt ja neljandalt rööpalt.”
*
Lennudispetšer saadab lendur Jacksonile signaali:
“Me ei saa teiega ühendust! Kui kuulete mind,
vibutage tiibadega!”
Vastus Jacksonilt:
“Ma maandusin juba kaks tundi tagasi. Kui kuulete mind, vibutage dispetšeriputkaga!”
*
Lihakombinaat lasi uudistootena välja ööbikuvorsti. Kaubal oli hea minek ja seda lasti välja järjest
rohkem. Üks uudishimulik ajakirjanik hakkas huvi
tundma, et kustkohast saadakse nii palju ööbikuid.
“Nendega meil ongi kitsas käes,” vastas lihakombinaadi direktor. “Seepärast segamegi ööbikuteliha härjalihaga.”
“Ja millise suhtega?”
“Hetkel paneme pooleks - üks härg ja üks ööbik.”
*
“Viimasel ajal saan ma sageli ähvarduskirju. Ma
olen nende vastu lihtsalt võimetu.”
“Mine siis ometi politseisse!”
“Ma arvan, et see ei aita, sest kirjad tulevad maksuametist.”

KVIITUNG

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Ehitusmaterjal

KÕVAKÄELINE

NÄITEKS

EESTI JÄRV

TÄPITÄHT

Veo- ja kolimisteenus. Tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.

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

Muu
Lumeroopide valmistamine ja müük
(varre pikkus 2,5–7,5 m).
Tel 5648 5108.
Suusakomplektid (suusad, saapad,
sidemed) lastele ja täiskasvanutele
Sepa keskuses. Tel 515 0777.
Ostan vanaaegseid fotoaparaate,
objektiive ja muud fototehnikat.
Tel 5669 9504, Tartu.

EESTI JÄRV

TONN
ÕNNEMÄNG
^

POISIPÕNN
KÕIV
KOHUSETÄITJA

... KLAS

JÄLLE

PILL

1000 MILLIMEETRIT
VÄÄVEL-,
VÄÄVLI-

LAIALI
E. KROON

LILL

... JA
PRAEGU

TSEHHI
KIRJANIK

PESUPULBRIMARK

INIMTÕUG

LIITIUM

KLASS

MOODUSTUB
SÕNADEST

KEEGI

SÜD

AASTA
E. KARIKATURIST
(IN.+N)

RAISUS

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

TOIMETUS

730 4535

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

REKLAAM

730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

LEHE TELLIMINE (1.90 eurot / 29.73 kr kuu)
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

730 4455 • telli@tartuekspress.ee
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Sport

Tartus peetakse Pere Leiva ja Selveri vaheline pallilahing

Rehemaa võitis Viru maratoni

6. veebruaril kohtub Tartu Pere Leib Schenkeri liiga liidri ja Euroopas tegusid tegeva Selver Tallinn meeskonnaga. Esimeses ringis andis Tartu pealinna klubile võõrsil tugeva lahingu ja palju ei puudunud, et Selver oleks oma
esimese kaotuse saanud. Toona lootis Selveri peatreener Avo Keel, et Tartu murtakse lihtsalt ja saatis väljakule
mitte kõige tugevama algkoosseisu. Mängu edenedes leidis Pere Leib hea kindluse ja alates neljandast geimist
olid Selveri kõik põhijõud väljakul. Tartu mängis vastasega kui võrdne võrdsega ja omas viiendas geimis kahte
matšpalli. Võidu võttis siiski Selver 3 : 2, viies geim 16 : 14.
Pühapäeval saab näha, kas Pere Leib suudab sama südika partii esitada või sõidab Selver tartlastest reega üle.
Pealinlastel pole sellel hooajal Schenkeri liigas veel ainsatki kaotust. Millalgi peab see ju juhtuma ja Pere leiva
fännid loodavad, et just nende soosik lööb tiitlikaitsja suurepärasesse seeriasse väikese mõra. Mäng toimub 6.
veebruaril kell 16 TÜ spordihallis.
TE

Pühapäeval Mõedakul peetud 27. Viru maratoni finišijoone ületas esimesena Aivar Rehemaa. Mees läbis 42 km
ajaga 1:57:50.
Rehemaa järel tuli teiseks Priit Narusk ajaga 1:59:34.
Kolmanda koha saavutas Janek Vallimäe, kaotades võitjale üle kolme minuti, lõpuaeg 2:00:32. Kokku registreerus pikale maratonile esialgsetel andmetel 963 suusatajat.
Lühemale 25 km rajale registreerus esialgsetel andmetel 299 suusatajat. Esimesena jõudis finišisse Kristjan Koskinen, ajaga 1:25:05.
TE

Väljamüüdud Tartu maraton
pakub põnevaid alternatiive
40. Tartu maratoni 63 km
distantsi stardinumbrid
on ammu välja müüdud.
Viimaseid pääsmeid saab
soetada veel vaid 31 km
distantsile ja ka nädal
varem toimuvale avatud
rajale.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

“Viimased pooltuhat pääset
pikale distantsile kadusid loetud päevadega,” rääkis Klubi Tartu Maraton projektijuht
Kunnar Karu. “Uskusime, et
need müüakse läbi, kuid kindlasti ei osanud me arvata, et see
sünnib nii kiiresti. Praegu oleme
olukorras, kus poolteist kuud
enne starti on alles vaid kohad
lühemale distantsile ning ka
need vähenevad jõudsas tempos,” lisas ta.
Kahest ja poolest tuhandest
lühema distantsi numbrist olid
lehe trükkimineku hetkeks
omaniku leidnud juba 2033.
Lisaks pakub klubi Tartu Maraton huvilistele võimalust nädal
varem (13. veebruaril) läbida
maraton avatud raja raames.
“See pole küll võistlus ja paremusjärjestust ei selgitata. Tulemus 40. Tartu maratoni lõpuprotokollis avaldatakse tähestikulises järjestuses. Samas kindlustatakse osalejad ajavõtu, dip-

Tartu maratoni täispika distantsi pääsmed müüdi välja juba kahe kuu eest, kuid hilisemad ärkajad saavad veel soetada pileteid lühemale rajale.
Foto: Tarmo Haud

lomi ning teeninduse ja toitlustusega finišis ja rajal (63 km rajal
6 teeninduspunkti, 31 km rajal
4 teeninduspunkti). Toimub
pakkide vedu stardist finišisse,
vajadusel arstiabi, katkestajate transport – kõik nagu suurel
maratonil nädal hiljem,” lubas
Karu. Ka on avatud rajal osale-

mine tunduvalt soodsam – hinnad jäävad olenevalt distantsi
pikkusest 20 ja 10 euro vahele.
Samal ajal toimub ka Tervis
Plussi 10. Tartu maratoni naistesõit, mille patrooniks on äsja
suusatamisega uuesti tutvust
teinud laulja Evelin Samuel. 16
km pikkusele distantsile antak-

se start 13. veebruaril kell 12
Palu teeninduspunktist.
“Olen ammu tahtnud taas
suuski proovida, ent pole
olnud sobivat hetke, lund,
suuski ega aega. Nüüd on,” leidis Evelin, kelle jaoks on naistele eraldi mõeldud sõit täpselt algaja võimetele vastav

Tule meie juurde kui otsid abi:

nohule
herpesele
Lihas- või närvivalude leevendamiseks
Nahaärrituste leevendamiseks
Valutavatele liigestele
Peavalude leevendamiseks

Laserteraapia– ja
ŵĂƐƐĂĂǎŝƐĂůŽng ELULASER
Tartu Teaduspargis
ZŝŝĂϭϴϭ͕ƚĞůϳϰϭϯϮϰϭ͕ϱϭϭϮϵϰϴ
www.ĞůƵůĂƐĞƌ͘ĞĞ

hea võimalus end maratonirajal proovile panna.
Patroonina on Evelini eesmärk kutsuda endaga koos
suusatama ka kõiki naisterahvaid, kes põhimaratoni enda
jaoks kas üle võimete peavad
või on sellel päeval ametis muude kohustustega. “Tervislik eluviis ja sellega seonduv on minu
jaoks ülioluline. Enamik inimeste tervisehädadest, sealhulgas näiteks kuni 90% vähihaigustest, on alguse saanud just
elustiilist ja keskkonnast,” nendib laulja. Samal põhjusel otsustas üritusele oma õla alla panna ka ajakiri Tervis Pluss, mille peatoimetaja ametit naine
peab.
Arctic Sport Club võimaldab
naistesõidule registreerunutele tasuta välitreeninguid nii
Tallinnas kui Tartus. Treeningutel pannakse peamiselt rõhku suusatehnika lihvimisele, et
rajal tehtavad liigutused oleksid
võimalikult ökonoomsed ning
suusatajad jõuaksid nii distantsi
läbida kui sellest rõõmu tunda.
Karu lohutas lõpusõnas, et
Tartu Maratoni programm on
üpris tihe ning sobiva suusasõidu peaks omale leidma ka kõik
need, kes ei ole seni veel jõudnud ennast ühelegi distantsile
registreerida.

BONZO
End otsides

Lühiuudised

Linn eraldab
spordiklubidele
täiendavaid vahendeid
Tartu linna 2011. aasta eelarves on
noortespordi toetuseks eraldatud
958 675 eurot, mis on möödunud
aastaga võrreldes samal tasemel, kuid
kuna sellel aastal on spordiklubides
rohkem kõrgema kategooriaga treenereid ja ka noorte spordimeisterlikkuse tase on kõrgem, siis eraldas linn klubidele lisaks 11 914 eurot.
Abilinnapea Jüri Sasi sõnul soovib
linn treenerite taseme tõusu ja spordimeisterlikkuse kasvu igati soodustada ning seetõttu sai ka täiendav toetus määratud. “Lisaks enese arendamise soodustamisele on oluline näha
ka kogu süsteemi tervikuna ning siin
aitab meid kõvasti sügisest kehtiv kord,
et laste ja noorte osalemist huviringides ning spordiklubides tuleb lastevanematel kinnitada,” märkis Sasi. “Tänu
lastevanematepoolsele kinnitusele oli
meil nüüd võimalik kasutada täpsemaid andmeid, mis tagab klubide parema rahastuse. Lapsevanemate kinnitus
näitab, et spordiklubides osaleb 4672
Tartu linna last ja noort. Arvestades, et
vastavas vanuserühmas on Tartus ligikaudu 12 000 last ja noort, on nende
sporti kaasatus 39%.”
TE

10. veebruaril kell 19
Athena Pööningusaalis

Piletilevi ja Piletimaailma
eelmüügist pilet 11 €.
Info +372 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee

KUTSE UURINGUSSE

Viljakuse seisukohalt oluliste mikroobikoosluste uuring

LASTEKAUPADE
KOMISJONIPOOD
Sõbrakeskuses,
Võru 55f, Tartu

E-R 10-19, L 10-17
Tel 506 7595
Mängud toimuvad Tartu Ülikooli Spordihallis
pilet 1,6 EUR (25 EEK) ja 3,2 EUR (50 EEK)
www.skduo.ee

illikuku. ee

VÕTAME MÜÜKI vankreid, voodeid,
turvahälle ja -toole, mänguasju jms.

Kutsume kliinilises teadusuuringus osalema terveid mees-naine paare vanuses 20-45
aastat, kellel on vähemalt üks ühine rasedus viimase 5 aasta jooksul (sünnitus või
abort, kuid mitte katkemine). Uuringu eesmärgiks on püsisuhtes olevate partnerite
suguteede mikrofloora detailne iseloomustamine ning edasine võrdlus erinevate
suguteedehaiguste korral esinevate mikrofloora häiretega. Uuringust saadavad
teadmised on abiks nende haiguste ravivõimaluste parandamisel edaspidi.
Uuringus osalemiseks peate lisaks vastama järgmistele nõuetele:
• naise menstruaaltsükkel on regulaarne (21-35 päeva),
• rasestumisvastastest vahenditest ei ole viimase kuu jooksul kasutatud kondoomi,
emakasisest vahendit, tuperõngast ega spermitsiide (lubatud on pillid ja plaastrid),
• kumbki ei ole viimase 2 kuu jooksul põdenud sugulisel teel levivaid haigusi,
• kumbki ei tarvita püsivalt ravimeid (v.a rasestumisvastased pillid ja plaastrid),
• varem pole olnud kusesuguelundkonna traumasid või operatsioone (v.a. abort),
• naine ei ole kasutanud tupeloputust või tupesiseseid käsimüügivahendeid viimase
kuu jooksul,
• puuduvad kaebused suguelundite piirkonnas või kusesuguelundkonna haigus,
• naisel pole olnud raseduse korduvaid (üle 3) iseeneslikke katkemisi,
• kummalgi partneril ei ole diagnoositud lastetust.
Uuring koosneb kahest uuringuvisiidist, mis leiavad aset SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
Naistekliinikus, Meestekliinikus või Tartu Seksuaaltervise Kliinikus ja hõlmavad
meditsiinilist läbivaatust ning proovide võtmist suguteedehaiguste välistamiseks ja
suguteede mikrofloora iseloomustamiseks.
Kõik uuringu käigus tehtavad analüüsid ja konsultatsioonid on uuritavatele tasuta.
Uuringu läbimisel anname uuritavatele ka tagasisidet kõikide analüüsitulemuste kohta,
vajadusel ka ravi ja täiendavaid konsultatsioone vastava eriala spetsialistide poolt.
Täpsem info Reproduktiivmeditsiini TAK spetsialistidelt telefonil 5564 4271
või e-posti aadressil reprotak@hotmail.com
Uuring on heaks kiidetud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitees

