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Kultuur

Nõukogudeaegne
telemäng vallutab
hoogsalt maailma
35 aastat tagasi Vene televisioonist alguse saanud
mäng “Mis? Kus? Millal?” on maailmas nüüdseks sedavõrd populaarne, et juba 1990ndatest
korraldatakse ka Eestis ala meistrivõistlusi. Sel
laupäeval võtavad Tartus mõõtu noorteklassi
nupumeeste võistkonnad.
Lk 5
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Linlaste seast otsitakse uusi rahvakohtunikke

Tartu ssoovib liituda Kirjanike Muuseumite Ühinguga

Tartu linnavolikogu palub anda endast teada Tartu linna elanikel, kes soovivad kandidee-ni-rida Tartu maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunioh
ht
kukandidaadiks võib nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht
b
bivate
on Eestis ja kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate
kõlbeliste omadustega.
niikud; terviRahvakohtunikuks ei sobi isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnikud;
rokuratuuri
se tõttu sobimatud; rahvastikuregistri andmetel elanud Tartus alla ühe aasta; kohtu, pr
prokuratuuri
in
na; vabariigi
või politsei teenistuses; kaitseväeteenistuses; ametis advokaadi, notari või kohtutäiturina;
m
valitsuse liikmed; valla- või linnavalitsuse liikmed; vabariigi president; riigikogu liige võii maavanem.
Viimane kandideerimistähtaeg on 31. märts. Täpsem info ja ankeet Tartu kodulehel.l
TE

Linnavalitss edastas volikogule eelnõu Eesti Kirjanike Muuseumite Ühinguga liitumiseks. EesLinnavalitsus
ti Kirjanik
ke Muuseumite Ühing on vabatahtlik MTÜ, mis ühendab eesti kirjanike muuseumite
Kirjanike
töötajaid
d ning taoliste muuseumite arendustööst huvitatud ja kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid
isikuid..
Ühing
g tegevuse põhieesmärkideks on eesti kirjanike pärandi väärtustamine, hoidmine ning selÜhingu
lele laie
ie
laiema
ühiskondliku kõlapinna leidmine, eesti kirjanike loomingu ja kultuuriloo propageerimine
ed
d
ja edendamine,
ühise võrgustikuna kirjandusalastes ettevõtmistes ja projektides osalemine, muuseu
u
seumite
töötajate täiendkoolitamine ja erialaste kontaktide edendamine nii Eestis kui teistes riikide Seni on Eesti Kirjanike Muuseumite Ühingu ühistes ettevõtmistes aktiivselt osalenud Tartu
d
des.
Linnamuuseumi koosseisu kuuluv Oskar Lutsu majamuuseum.
TE

TÜ teadlased panid keeleabilise mobiiltelefonidesse

Lühiuudised
Busside ühepäevapileteid
hakkab müüma ka
turismiinfo punkt

TÜ teadlased Martin
Ehala ja Peeter Tinits lõid
uudse mobiilirakenduse
Sõnar, mis võimaldab
nutitelefonis lihtsalt ja
kiirelt kontrollida oma
õigekirja ning jõuda vajaliku reeglini.

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu
sihtasutusega Tartumaa Turism Tartu
linna ühistranspordis kasutatavate ühepäevaste bussipiletite edasimüümiseks.
Ühe päeva kehtivaid bussipileteid saab
edaspidi osta ka Tartu raekoja esimesel
korrusel olevast turismiinfopunktist. TE

Pühapäevaõhtusele riigikogu valimistulemuste ootusele lisasid nii mõneski Tartu peres vürtsi mõnekümne minuti pikkused pausid, mil telerilt vaid hall ekraan vastu vaatas.
Fotomontaaž: Priit Kivisoo

STV rike jättis tuhanded Tartu kodud
valimisõhtul ajutiselt telepildita

Uus postmark – Villem
Reiman 150

Läinud pühapäeval tabas
paljusid tartlasi meelepahatorm – lisaks IT-firma
tõrgetele valimistulemuste õigeaegsel esitamisel
kadus keset valimiskeerist osades kodudes telepilt sootuks.

Kolmapäeval andis Eesti Post välja Villem Reimani 150. sünniaastapäevale pühendatud postmargi. Villem Reiman (1861–1917) oli Eesti rahvuslik
suurmees – ajaloolane, ajakirjanik, rahvusliku iseteadvustunde tuline ärataja,
aktiivne ühiskonna-, karskus- ja seltsitegelane, EÜS-i auvilistlane, Eesti evangeelse luterliku kiriku alustõdede rajaja, omariikluse ja selle kultuuriarengu
ettevalmistaja.
Reimanil oli oluline roll ka harrastusajaloolasena, ta kirjutas esimese teadusliku ülevaate Eesti ajaloost – senini
oli käsitletud vaid võõrrahvaste nägemust siinsest olukorrast.
Postmark nominaalväärtusega 0,35 €
on trükitud trükikojas Vaba Maa. Margi tiraazã on 50 000, margi kujundas
Indrek Ilves.
TE

Tartu Ekspressi poole pöördunud linlaste kirjelduse kohaselt katkes telepilt pühapäeva
õhtul mitmel korral kümnekskahekümneks minutiks. Abi ei
olnud ka valimisõhtu jälgimisest teistelt kanalitelt, sest signaali polnud sealgi. Nii tuli tubli
osa valimisõhtust veeta tumma
ekraani ees. Toimetusega vestelnuid ühendab asjaolu, et nad
kõik olid STV kliendid.

AS STV klienditeeninduse
juht Kristo Sakkeus möönis, et
pühapäeval oli telepildiga Tartus tõesti probleeme. “Tegu
oli STV-poolse katkestusega,”
sõnas Sakkeus, lükates ümber
selle, et katkestus võinuks olla
põhjustatud telekanalite poolsest rikkest. “Paraku oli tegu
rikkega meie keskseadmete
töös. Spetsialistid tuvastasid
kohe tekkinud probleemi ning
võtsid kasutusele meetmed
probleemi kiireks lahendamiseks.”
Millest täpselt rike tulenes,
Sakkeus ei avaldanud. Samuti
ei osanud ta öelda, kas sarnaste katkestuste kordumine tulevikus on välistatud. “Kunagi ei

saa välistada ootamatute rikete
tekkimist, mis põhjustavad ajutise katkestuse ühe või teise teenuse töös. STV teeb enda poolt
kõik võimaliku, vähendamaks
taoliste katkestuste tõenäosust
tulevikus.”
Sakkeuse sõnul ei jäänud
klientidel rike märkamata, sest
pühapäeval laekus STV infotelefonile Tartust 300 kõnet rohkem kui tavalisel nädalavahetuse õhtul. STV-l on Tartus alla 10
000 kliendi.
Tartu Ekspress

Ootame huvitavaid vihjeid!
vihje@tartuekspress.ee
tel 730 4455

Pakkumised kehtivad 11-15.03.2011
K-rauta Tartu, Võru ja Valga kauplustes.
&2')

296

'2,+

KASVUTURVAS
45L BIOL AN

$2,&

1

90

0.04/l
29.73 kr

46.31 kr

&2&(

3

35

GR ANIITLIIV
2-6MM
25KG/KOTIS

0.13/kg
52.42 kr

Sõnar on eesti õigekirja
mobiilirakendus, üldjoontes
nagu õigekirjakäsiraamat nutitelefonis, kuid teistsuguse tööpõhimõttega. Traditsiooniline õigekirjakäsiraamat esitab
reeglid õigekirjasüsteemist lähtuvalt, mis on kasutajale tülikas, sest ta ei tea täpselt, millises
alapeatükis ta oma probleemile
lahenduse leiab. Sõnar on aga
üles ehitatud lähtuvalt kasutaja
õigekirjaprobleemidest.
Rakenduse üks autoritest,
TÜ emakeele didaktika professor Martin Ehala loodab,
et Sõnarist kujuneb emakeeleõpetuse lahutamatu töövahend, samamoodi nagu taskukalkulaator matemaatikaõpetuses. “Kui õpilastel kujuneb
koolis süstemaatiline Sõnari
kasutamise harjumus, muudab see pikas perspektiivis
korrektsemaks keelekasutuse
ühiskonnas tervikuna,” sõnas
Ehala.
Rakendus esitab lihtsaid
valikvastustega küsimusi, mis
juhivad kiiresti (üldjuhul kolme
valiku järel) õige reeglini. Traditsiooniline õigekirjakäsiraamat kasutab sageli üsna spetsiifilisi grammatikatermineid.
Sõnaris esitatakse määratlused
kõigile arusaadavas keeles koos
illustreerivate keelenäidetega,

Sõnari loojad Martin Ehala ja
Peeter Tinits lubavad, et rakenduse abil saavad kasutajad
oma õigekeelsust puudutavale
küsimusele vastuse vaid mõne
sõrmevajutusega.
Foto: TÜ

mis muudab rakenduse kasutamise kergeks.
Sõnar on õigekeelsussõnaraamatu kõrval üks esimesi eestikeelseid haridustehnoloogilisi mobiilirakendusi. Esialgu on
Sõnar saadaval iPhone ja Androidi platvormidele, ettevalmistamisel on Symbiani ja Java
versioonid. Alates reedest, 11.
märtsist on Sõnar kuni emakeelepäevani 14. märtsil (kaasaarvatud) kõigile tasuta kättesaadav Androidi marketis ja
iPhone’i veebipoes. Kuna Apple õ tähte ei tunnista, siis on
Sõnari nimi veebipoes S?.
Sõnari esitlus toimub reedel,
11. märtsil kell 16 TÜ peahoones, ruumis 234.
Tartu Ekspress
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Soodusmüük 7.-31.03.2011
E-R 9 - 16
AARDLA KAUBANDUS OÜ

K-rauta kauplused: Tartu kauplus, Riia mnt 140e, Tartu, tel: 739 0800, avatud: E-R 8 -20; L 9 -18; P 9 -16
Võru kauplus, Kreutzwaldi 89, Võru, tel: 786 8900, avatud: E-R 8 -20, L 9 -18, P 9 -16
Valga kauplus, Tartu 84, Valga, tel: 766 4900, avatud: E-R 8 -20, L 9 -18, P 9 -16
www.rautakesko.ee

Ropkamõisa 10, Tartu (Ropkamõisa Härrastemaja hoov)
www.aardlakaubandus.ee
Tel 738 0349, 526 6116.
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Veebruaris ületasid Tartus sünnid
surmasid märkimisväärselt

Statistika

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Tartus sündis veebruarikuus 100 ning
suri 51 isikut
258 inimest saabus Tartusse
274 isikut lahkus Tartust
23 abielu sõlmiti Tartu maavalitsuses
21 paari lahutasid

Taskus toimub LõunaEesti suurim disainiturg
Laupäeval, 12. märtsil
toimub Tasku keskuses Lõuna-Eesti suurim
disainiturg Moelaegas,
kus pakutakse eranditult
vaid Eesti päritolu kaupa.
Esindatud on üle 30 disaineri ja kaubamärgi, nende hulgas Triinu Pungits,
Liina Stein, Helen Valk,
Anna Axonova, MAKI,
HULA, Tallinn Dolls jpt.
Moelaekal osaleva disaineri
Triinu Pungitsa sõnul on taolised üritused äärmiselt olulised
tutvustamaks Eesti moekunstnike loomingut. “Eelkõige võidavad sellest kindlasti noored
alustavad disainerid, kes seeläbi pälvivad rohkelt tähelepanu
ja jõuavad ka laiema publiku
huviorbiiti. Samas võidavad sel-

lest ka juba tuntumad tegijad,
sest disainiturge külastab enamasti ka palju inimesi, kelleni
muidu läbi muude infokanalite
ei jõuaks,” lisas Pungits.
“Eesti disain on unikaalne
ning väärib pidevat tunnustust.
Disainiturg pakubki suurepärast väljundit selle toetamiseks,”
teatas Tasku keskuse turundusjuht Kristel Tannik. “Ka varasemalt on Taskus koostöös noorte disaineritega toimunud erinevaid Eesti disaini propageerivaid üritusi, viimati näiteks
“Poliitiline mood” möödunud
aasta septembris ning disainiturg augustis,” täpsustas Tannik.
Märts on Taskus Moeäratuse
kuu, mille raames on avatud ka
moeblogi www.tasku.ee/blogi.
Triinu Pungits.

Foto: Internet

Tartu Ekspress

KHK korraldab õpilaste kutsevõistlused
16. märtsil kutsub Tartu
kutsehariduskeskus huvilisi jälgima ülekoolilisi
kutsevõistlusi “Aasta
tegija 2011”, kus selgitatakse välja kõikide erialade tublimad. Ühtekokku toimub kolmkümmend
erialavõistlust, millest
võtavad osa pea nelisada
õpilast.
Tartu kutsehariduskeskus
korraldab ülekoolilisi kutsevõistlusi juba viiendat aastat.
Need on esimeseks sammuks

teel üleriigilistele, Euroopa ja
maailmameistrivõistlustele.
Tippu jõudmiseks on vaja pidevalt harjutada ja end proovile panna. Tõestuseks on Tartu
KHK tislerite viimaste aastate
võidud: meistriklassi tiitel maailmameistrivõistlustelt Calgarys,
võit Euroopa kutsevõistlustel
Lissabonis ning mitmel aastal
võidetud Eesti meistri tiitlid.
Võistluste korraldamiseks on
oma abistava käe ulatanud ka
ligi poolsada tööandjat.
Huvilistele korraldatakse gii-

diga ringkäike võistlustele kell
10, 11 ja 12. Näha saab, kuidas
valmivad pidulikud soengud,
suvised käekotid, tordid, suupisted, kinkepakid; kuidas lahendatakse keerulisi kliendisituatsioone, valmistatakse romantikapakett hotelli numbrituppa ja koostatakse loodusõppeprogramm. On ka mehisemaid
mõõduvõtmisi: treimises, keevitamises, autohooldustöödes,
aiaposti ladumises, dekoratiivkrohvimises ja muud põnevat.
Tartu Ekspress

21. aprillil Tartu Ekspressis
koduaia teemaküljed.
Kirjutame aiamööblist ja selle hooldusest,
varikatustest ning jagame mahukas nõuanderubriigis nutikaid näpunäiteid nii uue koduaia
kujundajale kui vana valitsejale.

Tiraaþ: 20 000.
Leht on järelvaadatav lehe PDF-arhiivis.

Koduaed

Reklaami pinnad ja hinnad:
45.- +km
1/24 lk (93x44,44x93)
98.- +km
1/12 lk (93x93)
1/8 lk (142x93,93x141, 289x45) 157.- +km
217.- +km
1/6 lk (191x93,93x189)
1/4 lk (289x93, 142x189, 191x141) 340.- +km
447.- +km
1/3 lk (289x141, 93x381)
557.- +km
1/2 lk (289x189, 142x381)
1063.- +km
1/1 lk (289x381)
Broneeringute tähtaeg 19.04 kl 14, materjalid 20.04 kl 15

Malle Pastak, 521 3038, malle@tartuekspress.ee

Hea klient, kui Sa meid ise leiad, saad suure soodustuse. Kui meie Sind taga ajame, siis ei saa! :)

Kunstizaalis-kunstizaalis: Läinud neljapäeval Tartu ülikooli kunstimuuseumis avatud Rait Präätsa
näitusel “Värske antiik Tallinnast” vaatles paljunäinud abilinnapea Jüri Sasi (üleval) valimiste-eelsele ajale kohaselt näitust rafineeritud poliitikupilgul, ent mitmed emotsionaalsemad külastajad ei
hoidnud tundeid vaka all ja ammutasid klaasist kunsti lummust täiel rinnal enesesse.
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool
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Vanemuises esietendub sensuaalne balletilavastus “Casanova”

Kultuur

12. märtsil kell 19 esietendub Vanemuise väikeses majas ballett “Casanova”,
mille autoriks on Belgia koreograaf ja lavastaja David Sonnenbluck. “Casanova”
esietendus juba kümmekond aastat tagasi ning on David Sonnenblucki käe all
jõudnud lavale mitmetes riikides. Jaques Casanova saatus oli kummaline. Vaevalt
täisealiseks saanud, pühendus ta esmalt kiriklikule, seejärel sõjaväelisele karjäärile,
kuid loobus neist peagi sellise elu kasuks, mida paljud peavad skandaalseks. Ta kollektsioneeris seiklusi – justkui kättemaksuks saatusele – vastates ebaõnnele kirglike
tunnetega. Võttes iga seiklust nii, nagu oleks see viimane, õnnestus tal järjekindlalt oma kireobjektile truudust murda. Eikellegina sündinud mehest sai sage külaline toonases suurilma seltskonnas (Louis XV, Voltaire, Rousseau, Mozart). Kõik see

ongi inspireerinud David Sonnenblucki looma balletti suurest võrgutajast.
“On alati tore näha mõnd oma balletti mõnel teisel maal ja teiste tantsijate esituses. Lavastus asetseb kusagil balleti ja show vahepeal. Mõned osad on tehniliselt päris rasked, aga muusika ja kostüümid teevad sellest tõelise show,” tutvustas
oma lavastust David Sonnenbluck. Lisaks koreograafiale on David Sonnenbluck
loonud “Casanova” lavakujunduse, muusikalise kujunduse (Vivaldi, Mozart, Typsi,
traditsiooniline araabia muusika) ning kostüümid (koostöös Mare Tommingaga).
Valguskujunduse teevad Andres Sarv ja Imbi Mälk. Osades: Colin Thomas Maggs,
Takuya Sumitomo, Ilja Mironov, Nashua Mironova, Mai Kageyama, Hayley Blackburn, Vanemuise balletitrupp.
TE

Nõukogudeaegne telemäng
vallutab hoogsalt maailma
Valentin Marvet –
Tartu raskete poiste
kasvataja
Enam kui pool aastasada tagasi oli Tartu tuntumaid ning paremaid koolmeistreid matemaatik ning muusik Valentin Marvet (1903–1994). Sündinud Narvas, üles kasvanud ja hariduse
omandanud Tallinnas. Kuulus 16-aastasena koolipoiste pataljoni ja omandas pärast Vabadussõja lõppu algkooliõpetaja kutse. Lühemat aega õpetas lapsi Keilas, siis juba pikemat aega
Paides. Kui 1929. a asutati Emajõelinnas väänkaeltest poiste
tarvis 11. algkool, tuli Marvet siia tööle. Algul õpetajaks, aastatel 1933–1944 ka koolijuhatajaks. Selles ametis saigi ta tartlaste
hulgas populaarseks.
1990. a sügisel jutustas vana koolimees mulle järgmist. Meile
saadeti neid poisse, kellega tavalistes koolides toime ei tuldud.
Oli poiste käitumine erikoolis paranenud, võisid nad soovi korral oma endisesse kooli tagasi minna. Aga selliseid poisse leidus
vähe. Enamik väänkaelu hakkas 11. algkoolist lugu pidama ja
lõpetaski meie juures. Kooli kasutada oli Karlova mõisa õue
peal asuv väike maja. Tänavaäärses suures majas töötas Jüri
Parijõe juhitud 4. algkool. Hiljem saime selle koolihoone ühe
otsa enda kasutusse.
Tolleaegne haridustegelane, emigratsioonis kirjanikuks
kujunenud Märt Raud kirjutas oma mälestusteraamatus Marveti kasvatusmeetoditest nii. “Õpetaja V. Marvet organiseeris õpilastest mandoliinide orkestri. Rõõm oli näha, kuidas
varem ulalelule suunatud energia leidis uue rakenduse ja poisid koondasid lausa innu ja vaimustusega oma oskused ning
võimed selleks, et mängida hästi pilli. Jälgida Marveti taktikeppi ja sulada kokku ülejäänud ansambliga. Sel oli suur kasvatuslik väärtus. Muusikaõpetaja osaval juhtimisel esitati õige
nõudlikke palasid ja peagi paluti orkestrit mängima juba laiemale publikule.”
Marvet lisas omalt poolt. “Tegin tol ajal nii koolides kui ajakirjanduses agaralt propagandat õpilaste keelpilliorkestrite
kasuks ja koostasin 1935. a esimese eestikeelse “Mandoliinimängu õpiku”. Asi edenes ja tekkis vajadus koolidele jõukohase repertuaari järele. Aastatel 1936–1940 orkestreerisin mitmesuguseid muusikapalu, mis ilmusid “Kooli mandoliiniorkestri”
sarjas kokku 17 vihikus.
Tartu Peetri koguduse pastor Treumann kutsus meid heategevatele pidudele leerisaali mängima. Poistele see meeldis, sest
pärast esinemist pakuti neile teed ja kooke. Küsisid ikka minult:
“Kas me ka hästi mängisime?” “Hästi, ikka hästi!” kinnitasin.
“Me ei oskagi halvasti mängida,” olid poisid sellise kiituse peale uhked. Iga inimene vajab ju tunnustust.”
Koolijuhatajana võttis Marvet kasutusele individuaalse kasvatusviisi. “Rasked poisid” jagati viide käitumisrühma. Need
olid karistuse, katse, paranemise, heade ja eeskujulike õpilaste rühmad. Kooli saadetud “koerad poisid” pandi algatuseks
katserühma. Jäädi nende ülalpidamisega enam-vähem rahule, viidi nad 6–8 nädala pärast üle paranemise rühma. Sealt
kahe kuu pärast heade poiste ja kümne nädala möödudes juba
eeskujuliku käitumisega õpilaste hulka. Koerused ja süüteod
pidurdasid tõusu, viisid astmestikus allapoole. Iga rühma nõuded olid täpselt kirjas ja poisid teadsid neid hästi. Eeskujuliku
ülalpidamisega õpilased võisid kanda pikki juukseid ja soovi
korral minna tagasi oma vanasse kooli. Aga nagu juba ütlesin,
eelistasid jääda meie juurde, sest siin paelus neid peale muusika veel sport.

35 aastat tagasi Vene
televisioonist alguse
saanud mäng “Mis? Kus?
Millal?” on maailmas
nüüdseks sedavõrd populaarne, et juba 1990ndatest korraldatakse ka Eestis ala meistrivõistlusi. Sel
laupäeval võtavad Tartus
mõõtu noorteklassi nupumeeste võistkonnad.
Noor Tartu mees Deniss
Jeršov nakatus mängu kaheksa aasta eest, on tänaseks kohaliku võistkonnaga Gorod Utrat
kahekordne “Mis? Kus? Millal?” Eesti meister ja esindanud
riiki ka MMil. Eeloleval laupäeval korraldab ta Tartu ülikooli
raamatukogus neljandaid “Mis?
Kus? Millal?” Eesti noortemeistrivõistlusi, kuhu kogunevad
mõõtu võtma mitukümmend
kuueliikmelist võistkonda.
Reeglid on lihtsad – “Mis?
Kus? Millal?” saalimängu versioonis esitatakse võistkondadele küsimusi, millele tuleb piiratud aja jooksul vastus leida.
Mälust ja teadmistest olulisemgi
on aga loogika, sest vastus peaks
olema küsimusest tuletatav.
“Näiteks ma ütlen sulle linnade paarid Rooma–Napoli ja
Berliin–Kiel. Mis linn vastab
sel juhul Moskvale?” tõi Jeršov

LOOMA

Kas teadsid?

Mustjõe gümnaasiumis (pildil) ja mitmes teises Eesti koolis on
“Mis? Kus? Millal?” mängul pikad traditsioonid.
Foto: mustjoe.tln.edu.ee

näite. Loomulikult Tallinn, sest
nagu Napoli ja Kielgi on ka Tallinn vastava olümpia regati toimumiskoht.
Jeršovi sõnul tegeletakse
“Mis? Kus? Millal?” mänguga
Eestis koolides ja klubides, millest esimene loodi juba 1991.
aastal. Populaarseim on see
vene koolides ja võistluseidki
peetakse vene keeles. Seni tugevaim koolinoorte tiim on Tallinna reaalgümnaasiumis. “Hetkel
on Eestis umbes 50 võistkonda ja mängivad umbes 300 last.

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Pakume mitmesuguseid vitamiine,
toidulisandeid, raviteesid
ja palju muud huvitavat.

MÄRTSI PAKKUMISED !
Goji mahlad -10%
Kõik kinkepakid -15%
Green Nature viirukid -15%
Kõik Nahrin´i tooted -20%

DIS! Idandamissegud
UUKlassikaline
üldmassaaz

(info tel 5015548)

Kohtumiseni Tervisepoes!
Võru tn Maximas, Võru 55f, Tartu
E-R 10 - 19, L 10 - 17, P 11 - 15

Peale kooli lõpetamist liituvad
nad juba üliõpilaste või täiskasvanute liigaga. Kõige tugevam
“Mis? Kus? Millal?” koolkond
on Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Iisraelis, Saksamaal,
USAs ja Baltimaades.”
Sel laupäeval jagatakse TÜ
raamatukogus peetavatel meistrivõistlustel välja kolm medalikomplekti noorteklassis ja üks
koolinoorte klassis. Mängu jälgimine on prii, huvilised on
oodatud kaasa elama.
Oliver Kund

“Mis? Kus? Millal?” telemängu lõi 1975. aastal Vene
artist ja saatejuht Vladimir
Voroshilov (pildil), kes juhtis
mängu vene televisiooni esimeses kanalis. Mängu põhimõtteks on kuue “eksperdi”
võistlus televaatajatega, kes
neile lahendamiseks küsimusi saadavad. Õigesti vastamise korral saavad punkti eksperdid, eksimisel televaatajad. Mäng kestab kuue
punktini ja sisaldab mitmeid
mängu põnevamaks muutvaid lisareegleid. “Mis? Kus?
Millal?” pole aga tavaline
mälumäng, sest küsimused
on koostatud nii, et nendele
vastuse leidmiseks pole vaja
niivõrd faktiteadmisi, kui
oskust õige vastus loogiliselt
tuletada. Mäng kogus kiirelt
populaarsust
– nii
populaar
populaa
telemängu
kui
telem
mä
ka selle
see saaliversiooni
versio
o mängivad
d nüüdseks
tuhanded
inituhan
n
mesed
mitmees
mel
me pool
m
maailmas.
m
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Loomemajanduskeskus loob kontakte Soomega

Uudised

TÜ ajaloo muuseum avab kohvitoa ja
näitab ülikoolile tehtud kingitusi

Tartu loomemajanduskeskusesse asus Soome instituudi toetusel pooleks aastaks tööle soomlanna Julia Heikkinen, kelle peamisteks ülesanneteks on kontaktide loomine Soome loomeettevõtjatega ja kunstikaupadele müügikanalite leidmine Soome linnades. Lisaks tegeleb Julia ka
residentuuriprogrammi põhimõtete väljatöötamisega ja selle käivitamiseks vajalike toetusskeemide leidmisega. Ta kaardistab residentuurivõimalused Tartus tervikuna ning peab loomemajanduskeskuse ingliskeelset blogi http://creativeindustrydiscoveries.blogspot.com. Loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Oreškini sõnul vajab keskus erinevate projektide elluviimisel
väliseksperte. “Üheks võimalikuks viisiks eksperte oma tegevustesse kaasata on pakkuda neile residentuuriprogrammi. Nii saame loomemajanduskeskuse inkubante ka ise saata teistesse
sarnastesse organisatsioonidesse kogemusi saama,” lisas Oreškin.
TE

Alates 9. märtsist on muuseumis avatud kohvituba koos väikese
ekspositsiooniga “Kingitus kõige targemale. Kingid Tartu ülikoolile aastatel 1965–2007”. Kohvikus saab uudistada mitmesuguseid
meeneid, mida on kingitud Tartu ülikoolile erinevate juubelite puhul.
Kuigi enamik väljapandust jääb Nõukogude okupatsiooniaegsesse
perioodi, saab näha ka kinke, mis antud ülikoolile üle viimase kahe
kümnendi jooksul. Samuti saab kohvikus vaadata pildigaleriid muuseumi töötajatest.
TE

Kunstnik bussiroolis: “Hea amet tegelikult!”
Buss nr 804 tähistab
peatumist susiseva õhupahvakuga. Põgusal jalutuskäigul salongi lõppu
saab juht veenduda, et
kõik ikka korras ning
ühtlasi istudes kangeks
kippuvaid jalgu sirutada. Kohendab seejärel
oma õlgadele langevaid
tumedaid kiharaid. Kiikab korraks ka peeglisse.
Bussijuht Valeria Korepinal on veerandtunnine
pärastlõunapaus.

Naisbussijuhid Tartus
Üllar Kaljuste, AS Sebe linnaliinide juht

RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

Noor naine on bussirooli keeranud pool aastat, olles sellega staažilt üks noorimaid. Ka
Valeria üks paarimees on naine. Täpsemini on liinibussi nr
804 peale kinnistatud kolm juhti, neist kaks naised. AS Sebe
linnaliinide juhi Üllar Kaljuste kinnitusel loovib bussidega
mööda Emajõe Ateenat ühtekokku viis kaunima soo esindajat.
Tartu Ekspressi katsed nendega naistepäeval vestelda
jooksevad üksteise järel liiva.
Kellel on vaba päev, kes vahetab häbelikkusest või hirmust
järgmises peatuses ajakirjanikku kohata ootamatult graafiku
meeskolleegiga ära.
Ja ega Valeriagi esmapilgul
just meedia tähelepanust meelitatud paista. “Meie
teeme oma tööd.
Ei taha edvistada
ega kuskil kelkida,” pajatab naine tuntava vene
aktsendiga, ent
täiesti arusaadavas eesti keeles.
Kerge puna põskedel ja sagedalt
naerule kiskuv
suu reedavad, et
tegelikult pulbitseb hinges ka
paras annus heameelt.
“Hea amet tegelikult. Mulle meeldib. Saab inimestega

Kui tallinlased on naistrammijuhtidega ammu harjunud, siis õrnemast soost juht Tartu linnaliinibussi rooli
taga tekitab ühtelugu imestust nii reisijates kui kaasliiklejais. Valeria Korepina on sellega harjunud.

Tartus sõidab 5 naisbussijuhti. Üks neist on uus, teised töötasid
varem Go Busis.
Naisjuhtidega on teatud mõttes paremgi tööasju ajada, sest
nad on kohusetundlikumad. Saavad oma sõidukitega väga hästi
hakkama, täiesti ilma avariideta. Seni pole naised ei ise õnnetusi põhjustanud ega ühessegi õnnetusse sattunud. Meestel ikka
mõni kõks tuleb, aga neid on ka rohkem.
Et naisi trehvab sagedamini teatud liinidele, tuleneb sellest,
et paljud sõidavad väiksema, midi-tüüpi bussiga. Seal on juhiruum suurest bussis ahtam – naised mahuvad paremini rooli
taha ära.
Töögraafiku koostamisel küll juhi eesnime ei vaadata. Soost
ei sõltu, kas tal tuleb tipptunnil rahvarohket liini teenindada või
vaiksemal ajal nurgataguseid pidi sõita.
Tulevikus näeks meelsasti oma kollektiivis naisi rohkemgi,
sest senised on end tõestanud eeskujulike tööliste, tõesti tublide juhtidena.
Paraku on naisi, kel D-kategooria luba juba koolist või kuskilt
varasemast taskus, meestest sootuks vähem. Tuleb ise see mitte just kõige kergem koolitus ette võtta ja ka kulud kanda, enne
kui saab meie juurde tulla töölevõtmise jutuga. Aga tasuks ära,
ma usun! Kindel töö. Paras hulk privaatsust – pole sädistavat
lauanaabrit. Küll jah, rutiin ja täpsus! Ka on bussijuhiamet
majanduslikult ilmselt tulusam kui poekassas piiksutamine.
Seda, et naised muidu mehisele kollektiivile erilist mõju avaldaks, ei saa väita. Kui kõik töötaks ühes ruumis, siis ehk. Bussijuhid veedavad pikemalt koos aega vaid suvepäevadel ja jõulupeol. Muidu piirneb kolleegiks olemine vaid käetõstmisega
linnaliikluses kohtudes.

Foto: Rasmus Rekand

suhelda,” kostab Valeria küsimusele, miks just sellise kutse
valis. Pikk töötupõlv lõppes tema
jaoks otsa just
seeläbi, et töötukassa abiga sai
bussilubade koolitusele. Varem
on enda sõnul
kirju minevikuga Valeria tegelenud kunsti, täpsemalt maalimisega.
2009. aasta
sügisel võis Valeria teoseid imetleda ühisnäitusel “Rännakud kunstimaailmas” Vanemuise teatri väikses majas. Viimase aasta jook-

Emajõe Ateenas
loovib bussidega
mööda tänavaid
ühtekokku viis
kaunima soo
esindajat.

sul pole ta aga pintslit kättegi võtnud. “Isu pole kadunud,
aga aega ei jätku. Tahaks edasi
õppida, areneda ja kunagi tulevikus ainult maalimisega tegeleda. Aga seniks ...” jätab Valeria mõtte õhku, patsutades bussirooli.
Juhtuks aga keegi bussis juurde astuma, sooviks Valerialt tellimustööna maal saada? “No
miks ka mitte,” muigab naine
pärast pausi.
Pühad ja purjutajad

Valeria meelest on bussijuhitöö hirmsaimaks kaasnähtuseks
purjus inimesed ja pühad. “Täis
peaga muutuvad nad agressiivseks. Minuga pole midagi

õnneks seni juhtunud, aga kord
tuli mu kolleegil küll joodikutega tõugelda. Ega see meeldiv
ole.”
Muidugi võiks ka palk suurem olla. Ja graafik paindlikum.
Aga tegelikult
paistab Valeria
hiiglasliku Scania
roolis üpris õnnelik. Tuliuus buss
on võrreldes Go
Busi aegse eelkäijaga lausa luksus.
Oleks vaid raadio – lubati, et
kunagi tuleb. “Soe, puhas, kerge juhtida,” näeb Valeria rohkem siiski positiivset.
Vaatamata kohutavale talvele pole roheline bussipiiga

“Naine roolis?
Mis järgmisena
– ahv või?” torisenud taat.

esitleb:

David Sonnenblucki BALLETT

CASANOVA
Lavastus, koreograaﬁa, lava- ja muusikaline kujundus David Sonnenbluck (Belgia)
Kostüümid David Sonnenbluck, Mare Tommingas Valguskujundus Michel Jacobs (Belgia)
Mozart, Vivaldi, ansambel Typsi ja traditsiooniline araabia muusika
Osades Takuya Sumitomo, Colin Thomas Maggs, Ilja Mironov, Hayley Jean Blackburn,
Mai Kageyama, Nashua Mironova ja kogu balletitrupp

Esietendus 12. märtsil Vanemuise väikeses majas
19. märtsil Rahvusooperis Estonia

oma uuele sõidukile ühtki mõlki ega kriimu teinud. “Monika
ajal oli kohutav. Kellaajad võis
unustada, liikusime vabagraafiku alusel. Inimesed said aru, ei
pahandanud. Ilma
pausita sõitsime –
olin nagu sidrun
pärast,” kirjeldab
Valeria hullu talve
karmimaid aegu.
Vaid korra on
üks vanem mees
keeldunud naissohvrit nähes bussi tulemast. “Naine roolis? Mis
järgmisena – ahv või?” torisenud taat ja jäänud järgmist sõiduvõimalust ootama. Üldiselt
on aga suhtumine naisjuhtidesse sõbralik: “Tähele pannakse

küll. Nii reisijate kui kaasliiklejate poolt. On tuldud isegi tänama. Kiidetud, et sõidan hoopis
sujuvamalt või niisama midagi
tunnustavat öeldud. Ei mäleta küll, et keegi oleks töganud.
Ega ka lilli toodud. Enne tänast
– aitäh!”
Kas soovitaks elukutset ka
sõbrannadele? “Range graafikuga töö: kord varavalges, siis
ööpimeduseni. Üksikul, nagu
mina, pole vahet. Aga ideaalseks emaks ja abikaasaks olemisele just kasuks ei tule,” vihjab Valeria, et pere tekkides
paneks pigem ameti maha.
Tuues aga kohe vastupidiseks
näiteks oma kangelasest paarinaise, pisikese Anne, kel kodus
lausa neli last.
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Päästeamet algatas loominguvõistluse “Õnnetus hüüab tulles!”

Uudised

Päästeamet korraldab karikatuuri-, koomiksi- ja animatsioonivõistluse “Õnnetus hüüab tulles!”. Konkursile saavad
oma töid esitada nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Konkurss toimub kahes vanuserühmas, alates 16. eluaastast saab esitada karikatuure teemal “Õnnetus hüüab
tulles!” ning alates 6. eluaastast saab esitada õpetlikke koomikseid ja animatsioone teemal “Mina – õnnetuste ennetaja”.
Konkursi patroon on Heinz Valk, kelle arvates võimaldab
karikatuur elu valupunkte rõhutada, kujutades olukorda või-

mendatult. “Inimeste elus käivad traagika ja huumor sageli
käsikäes ning ka selline tõsine asi, nagu õnnetuste ennetamine, saab käia läbi absurdi ja koomika,” arvas vanameister.
Parimad tööd kuulutatakse välja 27. mail Tartus uues
Ahhaa keskuses. Võitjatele on auhindadeks nutitelefon,
sülearvuti, eksreemspordikaamera, matkavarustust, seiklusmatk ja palju muud.
Võistlustöid oodatakse hiljemalt 6. maiks e-posti aadressil
rescue@rescue.ee või tuua päästeametisse aadressil Tallinn,
Raua 2, võib ka viia lähimasse päästekomandosse.
TE

Salakavalad kõhuvalud
nõuavad leevendamiseks
teadlikku käitumist
Laiemale publikule oma omapäraste karikatuuride, maalide ja t-särkide poolest tuttav kunstnik ja
motomees Erki Evestus otsustas ellu kutsuda uue huumoriajakirja selleks, et ühiskonnas vohavatele
pahedele nalja kaudu koht kätte näidata. Esimene Pilkaja peaks poodides müügil olema 1. aprillil.
Foto: Aldo Luud, Õhtuleht

Uus naljaajakiri hakkab lollust,
ahnust ja upsakust pilkama
Lõuna-Eestis kasvanud
tsiklimehest kunstnik
Erki Evestus kutsus ellu
pilke- ja naljaajakirja Pilkaja, et inimestele selget
ja konkreetset huumorit
pakkuda, kodumaist karikatuurikunsti arendada
ning lollust, ahnust ja
upsakust pilgata.
“Mõte huumoriajakirja teha
on juba mitmed aastad peas
keerelnud,” tõdes Võrumaal
kasvanud, kuid lõpuks Saaremaal maandunud kunstnik
Erki Evestus. “Nett on küll nalju täis, aga missugune segapuder! Pealegi hakkas üha selgemaks saama, et Eesti karikatuuriga on midagi mäda. Kas
siis nirult joonistatud kriipsujuku, kelle suust tolknevasse
mulli on anekdoot kirjutatud,
on mingi karikatuur? Või netist
virutatud naljavaesed koomiksiribad meie kohalikes ajalehtedes? Kõige parem karikatuur
on üldse ilma sõnadeta ja ikkagi ütleb rohkem kui sada sõna.

Viiralti “Põrgu” näiteks on hea
karikatuur... Tegijaid veel Eestis on ja tundub, et ka noored
joonistavad jälle ja tahavad
kaasa lüüa.”
Evestuse sõnul haaras sügisel
üks ta tuttav trükitööstur ideest
kinni, lubas õla alla panna ja
neil päevil lähebki trükki esimene Pilkaja number.
Keda või mida pilkama
hakkate?

“Pilgatakse ikka lollust,
ahnust ja upsakust. Kõike seda
meil ometi leidub,” tõdes kunstnik. “Sekka on ajakirjas mõnusat lugemist ja teraseid ütlemisi. Kaasa saavad lüüa kõik lugejad, sest peale nuputamisnurga ja ristsõna on ka kaebuste ja
ettepanekute rubriik. Leiutajate ja uute masinate väljamõtlejate jaoks on eraldi “Huumori kool”. Vana Pikri lugejatele
tuleb see kindlasti tuttav ette.
Siis veel esimese vabariigi aegsed vested, pilapildid ja prae-

guste õpilaste karikatuuridkoolinaljad. Oma nurk on ka
mustal huumoril ja keskel laiutab Joonas Sildre koomiks šoppamisest.”
Evestus märkis, et kui hõigati üleskutse, et karikaturistid ja
naljamehed löögu ettevõtmises
kaasa, siis hakkas robinal laekuma materjali ja õlalepatsutusi.
Nii koguneski kaaslööjaid küllalt hea hulk. Esimeses numbris astuvad peale Sildre üles
näiteks Eduard Tüür, Urmas
Nemvalts, Hardi Volmer, Marko Pikkat, Andres Raid, Tõnn
Sarv, Jaak Urmet ehk Wimberg, Ave Nahkur, Aimar Juuse, Tõnu Kukk jt.
“Võin lubada, et meie toimetuse pärast ja praeguse seisuga
tuleb 1. aprillil Pilkaja poelettidele,” kinnitas Evestus. “Esikaanel ilutsev karikatuur on
muidugi väga karm, nii et kapo
korraldusel võidakse 2. aprillil
ajakiri ka ära korjata.” Ajakiri
hakkab maksma alla kahe euro.
LõunaLeht

Levinud ütluse, et miski
annab meile peavalu,
võiks vabalt asendada
kõhuvaluga, sest viimast
esineb igas vanuses
inimestel sageli ja seda
põhjustada võivaid faktoreid on suurel hulgal.
Inimestel esineb lai spekter
erinevaid kõhuvalusid seetõttu,
et kõhus asub palju organeid,
mille talitlushäired võivad valu
põhjustada. Sellepärast on arstidel teinekord keeruline valu
allikat üksüheselt määratleda.
Teadlik patsient võib aga oma
kõhuvalu kohta esimesed järeldused teha ka arstile minemata,
sest erinevatel kõhuvaludel on
oma iseloom.
Kõhukoopa organitel valu
tundlikkus puudub, küll aga on
iga siseorgani ümber kest, kelme või kapsel, millel on venitusretseptorid ning nende ärritus
põhjustab valu. Äärmiselt valutundlik on ka kõhukelme.
Kapsli või kesta venitus tekib
soolte või juhade sulgusel, gaaside kogunemisest sooltes või
organi põletikust, mille korral
organi maht suureneb. Seda võib
põhjustada ka venitus või vigastus sportimisel või töötamisel,
samuti soolte verevarustuse häire, mille korral
lakkab toidu
edasiliikumine
sooles.
Äge, püsiv
ja tugevnev
kõhuvalu on
peaaegu alati
seotud kõhuõõne organite haigusega,
näiteks põletiku või kahjustusega. Hootise
iseloomuga kõhuvalu ei pruugi

Kui täiskasvanute hulgas on pingepeavalud kõhuvaludest sagedasemad, siis aktiivse eluviisiga lastel tuleb sagedamini just viimastega rinda pista.
Foto: Internet

aga organite kahjustusele viidata, vaid on sageli põhjustatud seedimishäiretest – toidutalumatusest, halvast menüüst,
kõhukinnisusest, kõhugaasidest, sooleinfektsioonidest või
parasiitidest, isegi psüühikahäiretest ja stressist.
Valu alandamiseks ei soovitata traditsioonilisi paratsetamooli ja ibuprofeeni. Esimene
neist alandab
palavikku ja võitleb põletikuga,
kuid jääb sageli nõrgaks valuvaigistiks. Ibuprofeen sobib aga pingevalude,
lihasvalude ja peavalude korral.

Kõhuvalu alandamiseks ei sobi
traditsioonilised
paratsetamool ja
ibuprofeen.

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18
L 10 - 17
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

Kõhuvalu vastu on parimad
apteegist saadavad spetsiaalsed
lihaslõõgastid, mis on leebemad
ja kahjutumad, sobivad seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide – mida inimene
tajub hootise kõhuvaluna – leevenduseks.
Kodustes tingimustes on
mõistlik kõhuvalu korral mõnda aega mitte süüa. Juua tuleks
ravimteed või kefiiri ja lamada.
Gaasivalude korral teha lihtsamaid võimlemisharjutusi ja
massaaži. Menstruatsioonivalude korral aitab sageli liikumine ja soe kott. Kindlasti tuleks
arstile minna siis, kui tugev valu
on püsiv ja ägeneva iseloomuga
või kui valuga kaasnevad muud
sümptomid.
Tartu Ekspress
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“Meistrite akadeemia” tuleb linnamuuseumi
Tartu linnamuuseumis astuvad 12. märtsil kell 16 kontserdiga sarjast “Meistrite akadeemia” üles Andreas Lend tšellol
ja Maarit Saarmäe klaveril. Kavas on esitada J. Brahmsi, Tšaikovski ja Šostakovitši loomingut.
Andreas Lend on õppinud Tallinna muusikakõrgkoolis, Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning Soomes Sibeliuse
akadeemias. 2009 ja 2010 pälvis tšellist “The International Holland Music Sessions” suveakadeemia stipendiumi. Andreas osaleb aktiivselt paljudes muusikalistes koosseisudes (ERSO, keelpillikvartett Prezioso, tšellokvartett C-Jam, Duo
Andreas Lend & Maarit Saarmäe, üle-eestiline noorte sümfooniaorkester). Maarit Saarmäe on õppinud Tallinna muusikakeskkoolis, Eesti muusika- ja teatriakadeemias klaveriklassis ning magistrantuuris kammeransambli erialal. Tegutseb
aktiivselt kammermuusikuna erinevates koosseisudes. On andnud kontserte Eestis, Soomes, Hispaanias.
Piletid müügil Piletilevis, Statoilis ja 1 tund enne kontserdi algust kohapeal. Täispilet 3,25 eurot, pensionärid/üliõpilased 1,60 eurot, õpilased 1 euro, koolieelikud tasuta.
TE
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kell 19.30 Rotilõks
kell 21.45 Cubation

Teater

JÄRJEJUTT

Ekraan
Koostöös kirjastusega
Tänapäev avaldab Tartu
Ekspress järjejutuna fragmente
Näljamängude triloogia
esimesest raamatust.

Näljamängud

13. III kell 18 Moskva Suure Teatri
ballett Don Quixote
17. III kell 21 London National
Theatre Live: Frankenstein

Sadamateater
10. III kell 19 Paanika
11. III kell 19 Rumm ja viin
12. III kell 19 Maetud laps

Kunagise Põhja-Ameerika varemetel asub särav Kapitoolium,
mille elanike oodatuimaks meelelahutuseks on iga-aastased Näljamängud: võitlus elu ja surma peale ülisuurel areenil televisiooni
otse eetris.
16-aastasest Katniss Everdeenist saab mängudel osaleja ilma,
et ta seda tegelikult tahaks. Kui ta soovib võita, peab ta hakkama
valima ellujäämise ja inimlikkuse, elu ja armastuse vahel.
Kui ma ärkan, on voodi minu kõrval tühi. Sirutan käe välja ja
otsin Primi sooja keha, kuid sõrmede alla jääb ainult kare purjeriidest madratsikate. Ilmselt nägi ta halba und ja ronis ema
kõrvale. Muidugi. Käes on lõikuspäev.
Ajan end küünarnuki najale püsti. Magamistoas on piisavalt
valge ja ma näen neid hästi. Minu väike õde Prim on end kerra
tõmmanud ja magab sügavalt ema kaisus, põsk vastu ema põske. Ema näeb magades noorem välja, väsinud küll, aga mitte nii
vaevatud. Primi nägu on värske nagu vihmapiisk, armas nagu
priimula. Selle järgi sai ta endale nimegi.* Ka mu ema oli kunagi väga ilus. Nii vähemalt räägitakse.
Primi põlvede juures istub ja valvab maailma kõige inetum
kass. Lömmis nina, pool kõrva puudu, silmad mädaneva kõrvitsa karva. Prim pani talle nimeks Buttercup,** sest tema arvates
oli kassi porine kollane kasukas täpselt selle särava lille värvi.
See kõuts vihkab mind. Või vähemalt ei usalda sugugi. Olgugi juba mitu aastat möödas, aga ta mäletab ilmselt väga hästi,
kuidas ma tahtsin teda ämbrisse ära uputada, kui Prim temaga
koju tuli. Kondine kassipoeg, kõht ussidest paistes, kirpe täis.
Ainult see mul siis puudus – veel üks suu, mida toita. Aga Prim
anus, isegi nuttis. Andsin järele. Lõpuks läks kõik hästi. Ema
tegi kassile ussi- ja kirburavi ning kõuts on sündinud hiirepüüdja. Saab isegi mõne juhusliku roti kätte. Mõnikord, kui ma jahisaaki puhastan, annan sisikonna Buttercupile. Enam ta minu
peale ei sisista.
Sisikond. Ei mingit sisinat. Lähedasemaks meie suhe ilmselt
ei muutu.
Lasen jalad üle voodiääre rippu ja libistan jahisaabastesse.
Pehmed nahksaapad, täpselt minu jalgade järgi vormunud.
Tõmban püksid jalga, särgi selga, topin pika tumeda patsi mütsi sisse ja haaran leivakoti. Laual puukausi all, hiirte ja kasside eest varjul, ootab basiilikulehtedesse mässitud imeline tükike kitsejuustu. Primi kingitus mulle lõikuspäeva puhul. Panen
juustu ettevaatlikult taskusse ja lipsan õue.
12. ringkonna meiepoolne kant, mida hüütakse Servaks,
kihab sel kellaajal tavaliselt söekaevuritest, kes ruttavad hommikusse vahetusse. Längus õlgade ja paistes sõrmenukkidega
mehed ja naised, kellest paljud proovisid murdunud sõrmeküünte alt söetolmu välja küürida viimati juba kaua aega tagasi ning kelle aukuvajunud nägudel on sügavad vaod. Aga täna
on mustad söestunud tänavad tühjad. Madalate hallide majade aknaluugid on suletud. Lõikus ei alga enne kella kaht. Võib
sama hästi ka kaua magada. Kui saad.
Meie maja asub peaaegu Serva lõpus. Pean ainult mõnest
väravast mööduma, enne kui jõuan armetule väljale, mida kutsutakse Aasaks. Aasa lahutab metsast kõrge traataed, mille
kohal on spiraalne okastraat. Tegelikult piirab see tervet 12.
ringkonda. Teoreetiliselt peaks seal kakskümmend neli tundi ööpäevas elekter sees olema, et hirmutada metsas elavaid
kiskjaid – metsikute koerte karju, üksikuid puumasid, karusid
–, kes varem ähvardasid tänavatele tungida. Aga et meil veab,
kui õhtul kaks või kolm tundigi elektrit saame, ei ole traataia
katsumine eriti ohtlik. Sellest hoolimata kuulan tavaliselt natuke aega, kas traadid undavad, mis tähendab, et elekter on sees.

Vanemuise teatri väike maja
12. III kell 19 Casanova
13. III kell 12 Nukitsamees
13. III kell 19 Puhastus

Kontsert

Karlova-Ropka raamatukogu
kuni 22. III Alo Põldmäe loodusfotod
Kased polaarpäeva öös
kuni 31. III Tartu Rukkilille lasteaia
laste loovtööde näitus Vallatu talv

kuni 19. märts raamatunäitus Mjäu!
kuni 26. III Renaldo Veeberi graafikanäitus Eesti mütoloogia
kuni 26. III raamatunäitus “Looduse”
raamatusarjad: Eesti algupärandid
ja romaanivõistlused (1927 –1939)
kuni 31. III Alo Põldmäe fotonäitus
Neeruti puude tähestik

Tartu linnaraamatukogu

10. III kell 19 Koit Toome

10. III kell 18 Marcin Świetlicki
romaani Üksteist esitlus

10. III kell 19 heategevuskontsert
... kus on kodukoht ...

Vanemuise kontserdimaja

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

TARTU LINNA TAKSO

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

Müüa 2-toal ahiküttega korter Tabiveres otse omanikult. Tel 5360 7554.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

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

Koolitus

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

Nagu tigu, kodu kotis,
Ilmast õnne taga otsis.
Raas teist seal ja tilk ka siin,
Peidet piisk ses salmiski. :)

NB!

11. III kell 19 Erkki-Sven Tüür
5. III kell 22 Sinu Naine

Kinnisvara müük

KIVISÜSI

11. III kell 18 Spiraalsed galaktikad
13. III kell 14 Noored heliloojad tulevikumuusika loojad

Peetri kirik

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Printerite
tahmakassettide
täitmine

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

Keelekursused ja individuaalõpe
Emajõe Keeltekoolis. www.emajoe.ee,
tel 5816 7882, Emajõe 1a.

Muu

Elleri saal

Ehitustööd

Tartu linnaraamatukogu

Athena keskus

Alaskale me autoga
järgi ei tule!
Meeskond

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

Lastehoid

Kino

Veo- ja kolimisteenus. Tel 5348 4653.
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
Bioenergeetiline hiina ja jaapani ravi,
massaaž, radza-buddhi jooga, qigung
Tartus. Tel 5565 0346, www.integraal.ee.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Vaba aeg

Ekraan 11.–17. III

AIKIDO kevadine algkursus. Algus R,
25.03 kell 19.30. Info tel 5833 2491.

kell 11.45, 14.15, 19.15 (v. a 13. II),
17. III) Rango
kell 16.45 (v. a 13. III) Rango (inglise
keeles)
kell 22 (v. a 17. III) Sõida vihaga 3D
kell 12.45, 15 Rapuntsel
kell 17.30 Kuku: mina jään ellu

www.muumimaailm.ee

Loomad
Ära anda 7-kuune isane õuekoer.
Tel 5837 3476.

MERLE!

Mööbel
Müüa puidust riiulid (4 tk, 215 x 95 cm,
mõned väiksemad), arvutilaud ja rõivastanged. Tel 5558 4585.

leme
kul
Meie äoeval õnneli
sel pa ko os l!
sinug õnnetipu
õnne

SISUSTUSPOOD müüb ja võtab müüki kasutatud mööblit. Tel 5342 7690,
Teguri 30.

e
l
l
UPäikest
ja äikest
ikka ka!

... Järgneb ...

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

Näitus

31. III näitus Rein Urbeli fotodest
31. III fotonäitus Pööripäevad

11. III kell 19 Helisev muusika
12. III kell 19 Kaos
13. III kell 18 Farjatjevi fantaasiad

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Ehitus-remonttööd Tartus ja maakonnas. Tel 5817 7088.

Tammelinna raamatukogu

Vanemuise teatri suur maja

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

Suur Pere

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

Pakun tööd

Lumerõngaste laenutus Kassitoomel
reedest pühapäevani kl 11–20.
Tel 524 0180, www.helmer.ee.

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 (teistel aegadel kokkuleppel).
529 1388 / Aardla 6b, Tartu
www.pandikas.ee

Põhja Puu OÜ pakub tööd kogemustega raietöölistele. Vajalik oma varustus ja töökogemus. Tel 505 1437.

Teenus
Kiire raamatupidamise abi. Aruandlus, deklaratsioonide esitamine maksuametile. Tel 5682 5872.
Ohtlike puude mahavõtmine.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 45,75 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 62,50 € Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

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

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

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 47,50 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

KÜLASTA MEID FACEBOOKIS!

Igal tööpäeval kell 15-18
happy hour. Kõik toidud -15%
PÄEVAPRAAD 2,88 €,
PÄEVASUPP 1,92 €
Laupäeviti kell 19 ja 21 restoranis
Sansaara stuudio tantsijad.
Üritus tasuta!

WWW.SPORDIBAAS.EE

PÕHIMENÜÜ -20%
NB! MENÜÜ JA SOODUSTUSED
KEHTIVAD ISIC, NPNK JA ÜLIÕPILASPILETI ETTENÄITAMISEL!

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

