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Tartu tulevikupood jäi vaid unistuseks
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Vahetusid Tartu volikogu liikmed

Uudised

Tartu linnavolikogus on toimunud mitmeid muudatusi seoses
riigikogu uue koosseisu selgumisega. Volikogu esimehe Aadu
Musta (Keskerakond) ning Peeter Laursoni (IRL) volikogu liikme
volitused on peatunud riigikogu liikmeks saamise tõttu.
Volikokku tulid Hannes Astok (Refomierakond), Peeter
Tulviste (IRL, pildil) ja Nikolai Põdramägi (Keskerakond),
kuna nende volitused riigikogu liikmena on lõppenud. Volikogust on lahkunud asendusliige Martin Parmas (Reformierakond). Tartu volikogu uue esimehe valimine toimub
14. aprilli istungil.
TE

Politsei: hoiduge internetis levivatest
petuskeemidest
Seoses Jaapanis toimunud looduskatastroofiga ning sellele järgnenud sündmustega on internetis levima hakanud petuskeemid. “Veebilehed üritavad jätta inimestele muljet, justkui oleks nende
kaudu võimalik teha annetusi Jaapani katastroofi ohvritele,” ütles Lenno Reimand kriminaalpolitseist. Et vältida tüssajate õnge langemist, soovitab politsei inimestel annetusi teha vaid ülemaailmselt tuntud abiorganisatsioonide kaudu. Kindlasti tuleks arvutis kasutada ka usaldusväärseid ja
uuendatavaid viirusetõrjeprogramme. Reimandi sõnul pole sellised skeemid midagi uut. “Samasugust viisi inimestelt raha väljapetmiseks kasutati ka näiteks pärast maavärinat Haitis või orkaan Katrinat Ameerika Ühendriikides, kus kelmide ohvriks langes suur hulk inimesi,” lausus Reimand.
TE

Tartu digikäru jäi unistuseks
Kahe aasta eest ettevõtlusideede konkursil Ajujaht maailmavallutajate
preemia, Tartu parima
äriprojekti tiitli ja 50 000
krooniga auhinnatud
Digikäru projekt pole
tänaseks paberist kaugemale jõudnud. Lähemal
uurimisel selgub, et äriplaanidest, millesse igal
aastal sponsorite ja linna
rahasid süstitakse, jõuab
tulemuseni vaid murdosa.

Digikäru ambitsioonika
meeskonna 2009. aasta idee
sisuks oli asendada toodete triipkoodid RFID (Radio
Frequency Identification) tehnoloogial töötavate kiipidega, mida loeb arvuti ning oma
ostude registreerimiseks piisab
kliendil vaid sellest, et ta koos
ostukäruga läbi spetsiaalsete
väravate jalutab. Kauba leidmise ja selle eest tasumise teeks
aga lihtsaks digitaalne ostukäru, kuhu klient juba kauplusse
sisenedes oma ID-kaardi sisestab. Vahetult pärast tiitlivõitu
oli meeskonna eesmärgiks leida

muuta kontseptsiooni. Kui vaadata mobiilitehnoloogiate arenemist, siis ma ei imestaks, et
see RFID tehnoloogia sellisel
kujul üldse vahele jääb.” Koovi sõnul ei ole unistust tulevikupoest siiski lõplikult maha
maetud. Ühel tiimiliikmel valmib magistritöö, mille tulemusel peaks selguma projekti edasine tasuvus.
Vaid mõnedest projektidest sirguvad ettevõtted

2009. aastal sponsoritelt ja Tartu linnalt toetust saanud Digikäru projekt seadis eesmärgiks luua kauplus, kus poleks kassasid ega ootejärjekordi.
Foto: Internet

sponsorid ja kauplus Tartus, kes
tehnoloogia kasutusele võtaks.
“Too aeg olid kõik riistavara
hinnad liiga kõrged ja oli vaja
leida alternatiivne lahendus.

Kuna meil tiimi sees toimusid
muutused, siis too hetk sai see
korraks pandud ootele. Praegu
ta enam-vähem sealmaal on,”
kirjeldas Digikäru meeskonna

liige Aigar Koov hetkeseisu.
“Ajapikku sai ilmsiks, et kas
oodata tehnoloogia odavnemist, millal Eesti ostukeskused
oleks valmis seda testima või

Ajujahi projektijuht Taavi Türner möönis, et kontrolli selle üle, mida projektimeeskonnad eraettevõtjate ja maksumaksja rahadega pärast konkurssi edasi teevad, tegelikult
pole. “Põhimõtteliselt on nende oma vaba valik, kuidas ja kas
üldse nad oma ideed rakendama hakkavad. Võimalus, et
raha kaob tuulde, on alati, aga
ma siiralt loodan, et neid võidetud summasid on kasutatud
kasvõi sellel eesmärgil, et on
saadud teada, et edaspidi võibolla ei ole see enam tasuv.”

Viimastel aastatel tegeleb
Ajujahi projektide konkursijärgse nõustamisega kasvuettevõtluse tugivõrgustik Connect
Eesti. Connecti tegevjuht Tarvo Tamm möönis Digikäru projekti suikumist. “Kui ma ise seda
tausta meenutan, siis ma nägin,
et see on hästi keeruline projekt
nii tehnoloogilises kui ka ärilises
mõttes.” Digikäru pole katkemise poolest aga mingiks erandiks. Ajujahi esimese ja teise
aasta jätkunumbrid on väikesed
– mitmekümnest finaali jõudnust jätkasid ettevõtetena vaid
paar projekti, tuntuim neist riidedisainifirma ReUse Republic.
“Eelmiste aastatega võrreldes me värbame nüüd ettevõtteid järelkoolitusse intensiivsemalt,” sõnas Tamm. “Näiteks
eelmise aasta projektidest on
praeguseks kahekümnest finaali pääsenud projektist 4–5 projekti jõudsalt ja paar-kolm projekti teisel kujul edasi liikumas.
See on tegelikult päris kõva
protsent võrreldes teistes riikides toimuvate võistlustega.”
Oliver Kund
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Annelinna lastele kavandatakse uut mänguväljakut
Viimasel linnavalitsuse istungil otsustati määrata Kivilinna kaubanduskeskuse lähedusse Rõõmu tee 18a krundile projekteerimistingimused avaliku mänguväljaku rajamiseks.
Lisaks uuele mänguväljakule tuleb projekteerida ka Jaama tänava ohutuks ületamiseks Jaama tänava – Rõõmu tee
ristmiku juures asuva reguleerimata ülekäiguraja rekonstrueerimine fooriga reguleeritud ülekäigurajaks.
Mänguväljaku projekteerimisel tuleb pargi lagedamasse
keskossa kavandada suuremõõtmeline kompaktne atrakt-

sioon, mida saaks turvaliselt kasutada ka talveperioodil.
Keskse atraktsiooni ümber on mõeldud murupinnast kõrgemale tõstetud platvormid vaba aja veetmiseks nagu näiteks
päevitamine, lesimine, lugemine jms. Jalgteede äärde on
kavandatud erinevatele vanuserühmadele mõeldud üksikud mänguvahendid, nagu kiiged, karussellid, ronimisvahendid jms.
Mänguväljaku valmimine on kavandatud aastasse
2013, kuid foorreguleeritud ülekäigurada valmib aasta
varem.
TE

Statistika

Linnavalitsus seisab tänavuse suurvee vastu
mullusest saadud kogemustepagasiga
Sel nädalal kohtus Lõuna-Eesti regionaalne
kriisikomisjon, et enne
suuremate vetevoogude
vallandumist kriisivalmidus üle kontrollida. Tartu
linnavalitsus kinnitab,
et läheb suurveele vastu mullusest ujutusest
karastunult.
“Lõuna-Eesti regionaalne
kriisikomisjon hindas tänavu üleujutusohtu suureks.
Põhimõtteliselt oleme suurveeajaks valmis,” kinnitas linnamajanduse osakonna juhataja Rein
Haak. Ta lisas, et põhjalikult on
vaetud eelmise aasta kogemusi, mil Emajõe veetaseme tõus
oli Tartus viimase poole sajandi
suurim.
Silma hoitakse peal probleemsematel kohtadel Supilinnas, Vana-Ihastes ja Ülejõel Liiva tänava piirkonnas.
Seal on linn ohtliku kõrgvee
korral kohe valmis tegutsema.
Eelmisel sügisel ehitati Supilinna kraavile ja tiigile lüüsid,
mistõttu ei pea sinna enam

Hüdroloogide kinnitusel näitab Emajõgi Tartus oma võimu ka tänavu, kuid mullune uputus ei kordu.
Foto: Tartu Ekspress

veevoolu tõkestamiseks liivakotte vedama.
Liiva tänava jaoks on Tartu
Veevärgil varutud torustikule
nn kaitsekorgid ja linnal on
olemas raha kaitsekorkide ostmiseks kõrvalharudele, juhuks
kui peaks vajadus tekkima.

Torustiku sulgemise võimalus
on olemas ka Pika-Pärna tänava ristmikul.
Samuti on teada kõrgvee ajal
pumpamist vajavad kohad, kust
koostöös päästeteenistusega
hakatakse vajadusel kohe vett
üle kaldakindlustuse toimetama.

Kui veetase peaks aga tõusma mullusest kõrgemale, siis
on linn valmis Emajõe tänava pikendusel olevale kaldakindlustusele täiendavat
pinnast peale vedama. “Eriti kõrge veeseisu korral tuleb
kasutada veega täidetavaid
pontoone või kilet koos
liivakottidega,” lisas Haak.
Samuti on linnal olemas liiva ja kottide varu. Neid võib
vaja minna Supilinna spordipargi juures oleva kraavi
sulgemiseks ning ka mõningad restkaevud tänavatel vajavad suurvee ajal kile ja liivakottidega kinnikatmist.
EMHI andmetel on üleujutusohus just alad, kust voolavad
läbi jõed, mis saavad oma vee
lumiselt Pandivere kõrgustikult.
Olulisemate asulatena jäävad
nende teele Tartu ja Võru linn
ning Jõgeva vald. Hüdroloog
Ene Randpuu oli teisipäeval
siiski seda meelt, et suurvesi
tuleb, kuid mitte nii ulatuslik,
kui mullu.
Tartu Ekspress

Märtsis nägi Tartus ilmavalgust
18 last vähem kui veebruaris
uaris
Tartus sündis märtsikuus 82 ning suri 91 isikut.
249 inimest saabus Tartusse
247 lahkus siit
24 abielu sõlmiti Tartu maavalitsuses
24 abielu ka lahutati

Sähvatus!

Saada oma sähvatus: toimetus@tartuekspress.ee.

Näide sellest, et majanduse kasvades suurenevad ka inimeste
valikuvõimalused.
Foto: erakogu
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Vestlusõhtu “Täna õhtul Merle Jääger”

Uudised

Postkontorid hakkavad kõneaega müüma

Lokaal Sumin jätkab märtsis Ott Sepaga alguse saanud vestlusõhtute sarja. 7. aprillil on Margus Jaanovitsi külaliseks Merle Jääger (pildil).
Merca on üheaegselt nii näitlejanna, punkpoetess, setoke kui ka sõdur. Vanemuise draamanäitlejaks tuli ta 1988. aastal, peale lavaka lõpetamist. Sel hooajal on Merle Jäägeril rollid etendustes “Sugar ehk Dzãässis ainult tüdrukud”, “Kuningas Richard Kolmas”, “Nukitsamees”, “Tabamata ime”.
Mahlaka ütlemisega naise suust tuleb kõike muud kui lakoonilist teksti. Varem on Merca
vastanud küsimusele, kas kõik mehed on sead, nii: “Ei ole. Mõni on tõhk, mõni kõnts, mõni
on lojus, mõni madu, mõni tõuk, mõni raisakotkas...” Portreeintervjuu on kombineeritud
sketšide, muusikalise osa ja ka lokaali külastajate kaasamisega improvisatsiooni.
TE

Eesti Post ja Tele2 sõlmisid koostööleppe, mille tulemusena saab alates aprillist osta kõigist postkontoritest Tele2 kõnekaartidele elektroonilist kõneaega. Tele2 kõnekaardi
toote- ja turundusjuhi Michael-Gregorius Kase sõnul on kõnekaartide elektroonilise laadimise võimalus Eesti Posti kontorites olulise tähtsusega eelkõige just maapiirkondades
elavatele inimestele. “Kuna Eesti Postil on üle riigi 330 kontorit, siis võimaldab neis elektroonilise kõneaja lisamine oluliselt suurendada teenuse kättesaadavust,” sõnas Kask.
“Enam ei teki olukorda, et mõne nominaaliga kaart on otsa saanud.”
Võrreldes tavapärase kraapekaardiga on e-kõnekaardi näol tegu kasutajasõbralikuma lahendusega. Elektroonilise kõneajakaardi puhul trükitakse kassas tšekile kõneaja
laadimiskood, mille sisestamisel telefoni laekub kõneaeg kõnekaardi kontole.
TE

Kõrtsis saab mälu teritada
Uno Ainsoo on Soome
pubides populaarsed mälumänguõhtud
importinud Tartu lokaali
Sumin.

Kuhu kadus Sport TV?
Mullu novembris suurte
plaanidega alustanud
Sport TV kodulehelt vaatab vastu tühjus. Seda
hallanud OÜ Spordikanali
juht Revo Raudjärv on
kommentaaridega kitsi.
Tartu Ekspress püüdis Raudjärvega ühendust saada, ent mitmel päeval järjest ta oma mobiiltelefonile ei vastanud. “Aku on
tühi. Saada SMS. Ei saa praegu rääkida,” seisis tekstisõnumeis. Sport TV-d puudutavate
küsimuste osas aga viitas Delfile
antud intervjuule, kus Raudjärv
räägib “aja maha võtmisest” ja
“teenusepakkuja vahetamisest”.
Kes oli vana teenusepakkuja
või milliselt ettevõttelt teenust
tulevikus ostma hakatakse jääb
selgusetuks. Küll on Raudjärvel

plaan lubaduste kohaselt aprillis taaskäivituv Sport TV suunata rahvusvahelistele turgudele.
Sport TV alustas otseülekannetega TÜ/Rocki Eurosarja
välismängudest. Ummistuv server, hanguv ja sülearvuti ekraanilt üles filmitud või sootuks puuduv pilt tekitas 5 eurot maksnud
kasutajates rohkelt nurinat.
Et Raudjärv ei soostunud
suhtlema, ei saanud vastust kui
paljud lubatud teenuseta jäänud klientidest raha tagasi küsisid ning kas ka said? Mis ajast
on koduleht suletud, millal
taasalustab ja miks selle kohta
samal lehel ühtki teadet pole.
“Praegu ei oska nagunii midagi eriti öelda,” põhjendas ta
intervjuust keeldumist.
Rasmus Rekand

Kuhu kaob raha? Kust tuleb
tolm? Mida tuul teeb siis, kui
ta ei puhu? Need kolm eksistentsiaalset põhiküsimust on
vaevanud mälumängusõber
Uno Ainsood pikalt. Esimesele ta vastust enamvähem teab,
aga teised kaks ... Peale suurepäraste teadmiste hiilgab isand
Ainsoo humoorikalt sümpaatse õhtujuhina. Igav ei hakkaks tema poolt läbi viidaval
ajugümnastika õhtul isegi kaasa löömata.
Kolmapäevaõhtud Suminas
mööduvad peaasjalikult suminata. Muusika vaikib. Laudkondadest – sel õhtul on neid kokku seitse, pisemas üks, suurimas
8 liiget – kostub summutatud
podinat. Poolehäälselt vaieldes
otsitakse punkte väärt vastust
järjekordsele mälumängu kahekümnest küsimusest.
“Soomes on selliseid iga linna
pooltes kõrtsides. Väga popid.
Algavad erineval ajal, nii jõuab

Kilbar Tõnu Talvel pole ukulele äratundmisega probleeme. Juba
silkab ta õige vastusega mängu korraldaja Uno Ainsoo ja ühtviisi
järjekordse võidu suunas.
Foto: Rasmus Rekand

õhtu jooksul mitmel osaleda,”
teab Ainsoo. Kodukamaral toimuvad – või on vähemalt mingil ajal toimunud – samalaadsed
üritused Pärnus ja Saaremaal.
Meelelahutusvorm, mille
käigus kesvamärja maitsmisele liidetakse mälutrenn, teki-

tab uskumatult vägeva õhina ja
hasardi. Tartu Ekspressi toimetuse kolmeliikmelise ekipaaži
algne eesmärk “Nulliga ei lahku” sai mälumänguõhtul kuhjaga täidetud. Lisaks ninakergitavale enesetundele – me polegi kõige tuhmimad – boonuseks

kuklas paras ports uusi teadmisi.
Mis oli hunt Kriimsilma
üheksas amet? Millest tuleb
vermuti nimi? Mida kandis esmakordselt avalikkuse
ees üks härrasmees, kui naised minestasid, lapsed nutsid
ja mees ise pokri pandi? Kes
oli Suure Tõllu vend? Kirjuta “sapaka” korrektne markmudel? Mis tööriist on Rootsi
viiul, tõlgituna saksa “rebasesabast”?
Koostaja tunnustuseks tuleb
mainida, et väga erinevatest
valdkondadest nopitud küsimused on paraja raskusastmega täitsa tavalisele inimesele.
Mitmele vastus leitav mõningase loogilise arutelu järel. Mängusõpru hoidva arbiitrina varustab Ainsoo mängu tagumises
faasis nõrgemaid võistkondi
paari vajaliku vihjegagi.
Pole haruldane, et kõrtsiskäik peavaluga lõppeb. Kolmapäevaõhtud Suminas pakuvad
mütsialusele ka pisut teistsugust
koormust. Kolm parimat võistkonda pälvivad auhindugi.
Rasmus Rekand
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Tartu Turu kasum vähenes

Tartu Veevärk sai mullu 5,7 miljonit krooni kasumit

Linnavalitsus kinnitas AS-i Tartu Turg 2010. aasta majandusaasta aruande,
mille kohaselt oli turu möödunud aasta puhaskasum 784 804 krooni, mis on
eelmise aastaga võrreldes vähenenud 595 300 krooni ehk 43,1% võrra. Turu
möödunud aasta müügitulu oli kokku üle 10,2 miljoni krooni, sellest moodustasid teenustasud 4,3 ja renditulud 5,8 miljonit krooni. Tartu Turu kulud olid
möödunud aastal kokku 9,1 miljonit krooni, millest peamise osa moodustasid 5,2 miljoni krooni suurused tööjõukulud, lisaks kommunaalkulud ja muud
tegevuskulud. AS Tartu Turg kannab pool miljonit krooni dividende Tartu linna eelarvesse ning ülejäänud kasum kantakse eelmiste perioodide jaotamata
kasumi jääki.
TE

Linnavalitsus kinnitas aktsiaseltsi Tartu Veevärk 2010. aasta majandusaasta aruande, mille
kohaselt sai aktsiaselts möödunud aastal puhaskasumit 5 748 984 krooni. Tartu Veevärgi möödunud aasta müügitulu oli kokku üle 117 miljoni krooni, millest üle poole moodustas reovee
ärajuhtimine, 31% vee töötlus ja varustus, lisaks saadi tulu tehnovõrkude ehituse ja liitumistasude pealt. 2010. aastal kasvas müügitulu võrreldes 2009. aastaga 2,9 miljoni krooni ehk
2,5% võrra.
Firma tegevuskulud moodustasid kokku 107 miljonit krooni, sellest põhivara kulum 46%, põhitegevuskulud 19% ja tööjõukulud 19%. Tänu firma töö efektiivsuse tõusule on võrreldes 2009.
aastaga ärikulud jäänud praktiliselt samale tasemele ning see lubab hoida vee- ja kanalisatsiooni
hinnatariifid samal tasemel, mis nad on olnud juba 2006. aasta suvest.
TE

Kõige lihtsam seade, aga
teksti esitamise peale meister

Tuttuus e-luger näpu vahel
ununeb paberikrabin peagi
Veel enne, kui Tartu
esimene avalik e-luger
esmaspäeval pidulikult
abilinnapea Jüri Sasile
laenutati, sai masin tööristsed Tartu Ekspressi
lugemishuvilistest koosnevas toimetuses.

Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna
juhataja Ülo Treikelder
on mees, kelle kuudepikkune analüüs sõelus kandidaatide seast välja Tartule sobivaima e-lugeri.
Linnavalitsus eraldas e-lugerite projektile 1000 eurot. Esimese hooga soetati kuus Elonexi e-lugerit hinnaga 100 eurot
tükk. Treikelderi sõnul on ta
läbi katsetanud aga kümmekond muudki, palju kallimat
mudelit. Raamatukogule sobiva
leidmisel sai määravaks lihtsus.
Mustvalge, ilma wifi-ühenduseta. Automüüjate keeles “kõige
plangum variant”.
“Otsisimegi sellist, mis täidaks
edukalt põhifunktsiooni ehk
e-raamatute lugemise võimalust,
ent oleks ilma muude “vilede ja
tuledeta”,” iseloomustas osakonnajuhataja. Teine algtingimus
aga – et lugerisse sisestatud faile
saaks kaitsta kopeerimise eest –
tuli kõrvale heita. Sellist masinat
lihtsalt pole saada.
E-laenutuse suurimaks komistuskiviks on hetkel vaakum
õigusruumis. Puudub ühtne süsteem, mis alustel e-teoseid laenutada saaks. “Hetkel saamegi lugemiseks pakkuda vaid teoseid, mille autoriõigused on
vabad – autori surmast on möödas üle 70 aasta.” Paraku tuleb
nii vanu teoseid esmalt digiteerida ja see töö võtab aega päevi. Tänapäevased raamatud, mis

Tehnikakirjanduse osakonnajuhataja Ülo Treikelder tunneb uute seadmete üle heameelt.

gelt katseprojekt. Selle abil testib raamatukogu nii masinaid
kui lugejaid – kas lugerite vastu üldse huvi on. Lugereid saab
laenutada nädalaks. Kui raamatukogu pakutud valik ei rahulda, võib lugeja osta endale ise
e-raamatuid ja neid laenatud
seadme abil sirvida.
Lutsu raamatukogu algatus
e-lugerid kasutusele võtta on
Eestis esmakordne. Mõningaid
katsetusi on varem teinud Lääne-Virumaa raamatukogu.

kõik kohe digitaalsete failidena
varnast võtta, niipea aga e-lugereisse ei jõua. Enne on vaja kokkulepet kirjastustega ning tõhusat kopeerimiskaitse süsteemi.
E-lugeri kasutajaks pole mitte ainult noorem, tehnikahuviline ja trenditeadlik inimene,
vaid see võib olla ainus ligipääs
kirjandusele nägemispuudega
inimestele. Lugeri teksti suurust ekraanil on ülimalt lihtne
ka nõrgemale silmale sobilikku
mõõtu suurendada.
Kuus esimest lugejat on sel-

Oliver Kund

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

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

RAHA TAGASI!

Kaal 180 gr
Paksus 9,5 mm
6-tolline e-tint ekraan,
800x600 pikslit
1 GB mälu (u 1000 e-raamatut)
Toetab txt, pdf, html, ePub,
bmp, jpg, png ja mp3 formaate
Ühe laadimisega u 7000
leheküljevahetust
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BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Oliver Kund

SOOVID, ET JÄRGMISED TARTU EKSPRESSID JÕUAKSID SINU POSTKASTI?

RAV

S

• 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 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

E-luger Elonex

IL A

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 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

Foto: Rasmus Rekand

E-lugeri enda haardesse
saanuna tabab inimest esmalt
ehmatusesegune jahmatus
sellest, kui kerge ja õhukesena
tundub kummisest plastikust seade, mil võime enesesse mahutada
tuhatkonna raamatu tarkus. Ei saa
mööda mõttest, et
Tammsaare võinuks end tänapäeval isegi pisut solvatuna tunda, kui
näeks, milline kaalukaotus
tema väärikat „Tõe ja õiguse“ esimest köidet – mis lugeris täitsa olemas – tabanud on.
Mõnusalt tihkelt käes püsiv
seade ärkab pärast mõnesekundilist laadimisaega elule.
Lugeja ees seisab üheksa valikut. Lisaks e-lugemisele on teiste hulgas võimalik kuulata muusikat, kasutada sõnastikku, sirvida pilte
ja lahendada sudokusid. Kui
viimased toimisid imeliselt
ladusalt, siis muusikat lugerist
ilma klappideta ei kuulnud,
pildid olid nägemiseks liiga
udused ja sõnastik pidas enda

jaoks mugavaimaks tõlkida
inglise keelt hispaania keelde,
nõustumata ühegi kasutajaga,
kes meelsamini mõnd muud
lahendust näinuks.
Lugeri tõeline võlu avaneb
alles siis, kui esimene raamat
„lahti lüüa“. Seadmesse on
laetud tõeline klassikapakett
- valik teoseid eesti ja maailma kirjandusest, mille autoriõigused on vabad.
Näiteks Tammsaare,
Bornhöhe, Kitzbergi, Shakespeare’i ja
Wilde loomingut.
Kui arvutiekraanist
kiirgavad pikslid inimsilma just ei paita, siis
luger toimib märksa
loomulikumalt. Selle
valge taustaga ekraanile manatakse elektriimpulsi toel musta tindiga tekst. Boonuseid on
mitmeid. Esiteks paistab seadme tekst seeläbi otsekui valgele paberile prindituna. Elektrit
aga lugemise ajal ei kulugi, vaid
ainult siis, kui lehte vahetada.
Asendamatuks teeb lugeri
võimalus teksti valikuliselt suurendada ja vähendada. Nii ei
pea enam lugemispause pidama ka paadunud raamatusõltlased – silmade väsimise korral
ainult lükka kirja suuremaks.
Norida võiks aga seadme navigatsiooniklahvide kallal, mis
tunduvad kangevõitu ja on teinekord keerulised tabada.
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Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

Viiele ostjale, kes sooritavad 7.–13. aprillil Eedeni lastekaupu müüvatest
kauplustest ostu, maksab Eedeni keskus raha tagasi. Loe lähemalt www.eeden.ee

7.–13. aprillil Eedeni kauplustes:
Lindex

Valik lastetooteid kuni -50%

Mosaic

Kõik Lotte tooted -30%

Sportland Laste talvejoped -50%

(v.a. FIVE Seasons)

Laste talvemütsid ja kindad -50%
Laste riided kuni -50%

Karupoeg Hello Kitty ja Ben 10 tooted -20%
Puhh
Sokisahtel

Rahvusmotiiviga laste puuvillased
sukkpüksid PIRET ainult 2.99 eurot

SUUR RAAMATULAAT EEDENI AATRIUMIS

A&G

Ostes vähemalt 30 euro eest,
saad -10% soodustust!
Kliendikaardi omanikele lisandub veel -5%

Kukupai
lastekaubad

6- ja 8-aastaste t-särgid ja puuvillased särgid
ainult 6 eurot
Poetäis häid hindasid kuni -70%

Marat

Iga ostuga kaasa tasuta kliendikaart

N-Trend

Laste, naiste ja meeste t-särgid -10%

Clipson

Tavahinnaga vööd ja peavõrud -20%

Reedel, 8.04, kell 12–19 Laupäeval, 9.04, kell 12–18

PARIM
VALIK
LASTEKAUPU
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
Varrak, Koolibri, Avita, Ilmamaa, Elmatar, Atlex, Maalehe Raamat,
Eesti Ekspressi Kirjastus, Eesti Päevalehe Kirjastus
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Metsaistutuspäevale oodatakse 4000 õpilast

Uudised

RMK korraldab reedel, 6. mail kevadise metsaistutuspäeva, kuhu seekord oodatakse 6.–12. klasside õpilasi. Kohti jagub
4000-le õpilasele, uus mets pannakse kasvama 75 hektaril üle Eesti.
RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on metsaistutuspäeva eesmärk näidata, kuidas toimub Eesti
riigimetsa kasvatamine ning pakkuda õpilastele isetegemise kogemust. “Et käimas on rahvusvaheline metsa-aasta, teeme õpilastele istutamise kõrval ka hariva metsaretke ning tutvustame säästva metsamajanduse põhimõtteid,” lisas ta.
Tänavune metsaistutuspäev on osa RMK igakevadisest koolidele suunatud loodushariduskampaaniast. Programm
sisaldab lisaks istutamisele ja metsaretkele ka lõunat. Osaliselt kompenseeritakse koolidele ka transport istutuskohta ja
tagasi.
Metsaistutuspäevale registreerimine toimub RMK looduskeskuste kaudu alates tänasest, 4. aprillist, lisainfo
www.rmk.ee/metsakool.
TE

Haridusosakonna sasipunda
Soome
on mõnusalt
lähedal!
Tulge ja nautige traditsioonilist meresõitu,
parimaid roogasid ja ehedat meelelahutust!
Tallinn-Helsingi liini kõige rõõmsamad
hinnad leiate alati Eckerö Line’ilt!

ÜHE SUUNA PILETID
ALATES
y täiskasvanu üks suund
y sõiduauto ülevedu*

T, K, N

15€

AUTOPAKETID

R, L, P, E

44€ 63€
2-5 reisijat ja sõiduauto ülevedu* ühes suunas

HOMMIKUKS HELSINGISSE
ÖÖVÄLJUMISED
E kl 00.30
T-L kl 01.30

59€

2 reisija öine ülesõit B2 kajutis ja
sõiduauto* ülevedu, hommikusöögid.

10 KORRA
PILETID

150€

10 ühe suuna piletit – täiskasvanu või sõiduauto*
ülevedu. Kehtib kõikidel väljumistel.

* sõiduauto max pikkus 6m,
max kõrgus 1,9m)

Ahvenamaa
Kultuuripealinn Turu

199€
182€

Suvereiside kohta lisainfot meie kodulehelt.

Info ja broneerimine reisibüroodest üle Eesti ja Eckerö Line
Tallinna kassast telefonil 66 46 000, www.eckeroline.ee

Kes ise tahab, teeb natuke välja – kindlat väljakujunenud tava
ses osas pole. Haridusosakonna
preilid igatahes saavad 6. aprillil
suu magusaks. Sest isegi kui see
talle viimaseks peab jääma, abilinnapea Jüri Sasi oma viiendat
tööjuubelit tähistab.
Sasi kabineti väärikamaks
liikmeks, kuue istmega nõupidamistelaua kõrval, on kahhelkivist puravikuvärvi ahi. Üllatavalt ahtake ruum, see-eest vaatega õllelõhnasele Pirogovi platsile. Hiiglaslik linnakaart, kaootilis-töistes virnades paberid.
Kolimisele viitavaid pappkarpe
pole kusagil. Tunni täpsusega
nädal tagasi algasid Sasi “jaoskonnas” pöördelised sündmused – pokri pisteti Aab ja Goldman.
Georg Aherist tühjaks jäänud laua taha kutsus Sasi toonane meer Laine Jänes. Kaks
päeva mõtlemisaega oli piisav,
et 9 aastat MHG-d dirigeerinud
mees otsusele jõuaks. Liiatigi oli
amet tuttav Väino Kulli linnajuhtimise ajast.
Miks Sa vahetasid koolijuhi samavõrd mugava kui
ohutu ameti abilinnapea
kõikuva tooli vastu?
Sisemine edevus. Ego. Olin
koolis mugavaks läinud. Teist
pakkumist ei pruugi tulla. Esimesel aastal mõtlesin tihti, mille
pagana pärast ma selle sammu
tegin. 1993–96 oli töö siin palju
turvalisem, rahulikum. 2006 tuli
ainult puusalt tulistada – tempo
oli kiire, närviline. Aega süveneda vähe. Aga harjusin kiirelt
otsustama, strateegiliselt mõtlema.
Nii koolis kui siin pead
juhtima valdavalt naistest
koosnevat kollektiivi?
Jah, tänase seisuga pole haridusosakonnas enam ühtki
meest ja kultuuris on neid vaid
kolm. Aga kui koolis on kõik
inimesed otsealluvuses ja direktor vastutab saba ja karvadega
nii vetsupaberi kui pikaajalise
visiooni eest, siis siin on otsene
ülemus osakonnajuhataja. Raamatupidamisega ei puutu üldse
kokku, mul puudub isegi juurdepääs arvetele. Minu töö on
strateegiline otsustamine, suuna näitamine.
Nagu partorg?
Pigem ideoloog. Vajadused
selgeks teha, järjekord-kava
kokku leppida, selleks eelarve
kaitsta ja seejärel täidesaatjad
tegudele suunata.
Kuidas toimib osakonnas
kontroll?
Linnal on sisekontroll. Lisaks
tellitakse finantsaudit linna raamatupidamisele.
Aga Sinu pea on pakul?
Mul on poliitiline vastutus.
Sellises ametis tuleb arvestada,

Jüri Sasi
sündinud 29. mail 1954
Koolitee
1961–72 Tartu 1. KK (praegune H. Treffneri gümn)
1972–77 TÜ matemaatika
teaduskond
Karjäär
Matemaatikaõpetaja Tartu
8. KK (Forseliuse gümn),
Tartu 7. KK (Karlova
gümn), Oued-Fodda tehnikumis (Alžeerias) ja Tartu
14. KK (kunstigümn)
1988–91 Kuuste põhikooli
direktor
1991–93 Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja
1993–96 Tartu abilinnapea
1997–2006 Miina Härma gümnaasiumi (MHG)
direktor
alates 6.04.2006 Tartu abilinnapea
et vastutust tuleb kanda mitte ainult oma otsuste ja juhtimisvõtete, vaid ka teiste tegude eest. Minu ülesanne peaks
olema läbi näha, kui keegi hakkab pätti tegema. Pedagoogika
toimib just usaldusel. Hea tiim
rajaneb usaldusel. Täna tagantjärele tekib mõte, kas peaksingi äkki igalt poolt tonti otsima?
Aga mulle on võõras maniakaalne kahtlustamine. Nii ka ei
saa töötada.
Endise kaaspedagoogi Karlovast, Goldmani, kutsusid
Sina tööle?
Ei. Ettepaneku tegi keegi teine, täpselt ei mäleta, kes. Läbirääkimisi pidasin küll mina.
Olete sõbrad? Oled ta uues
majas soolaleival käinud?
Me ei suhtle isiklikul tasandil.
Tean, et eelmisel aastal kolis ta
Ihastesse.
Et haridusosakond saab
linna kaukast kõige suurema osa, sai Goldmanist ka
kõige priskema palgaga
osakonnajuhataja?
Linnamajanduse juhil oli palk
suurem. Vist
on praegugi...
või on võrdsed. Haridusele läheb üle
poole linna
eelarvest, siin
on kõige rohkem allasutusi ja suurim vastutus.

Kuigi erakonna logoga kommid Sasi kabineti laual kinnitavad, et “Võid kindel
milleski kindel olla.

õhtul infarkti?
Borissi on tabanud kaks tugevat lööki. Tal pole kerge.
Kinkekaartide enda või
osakonna huvides kasutamine oli avalik saladus?
Ma ei tea, ei usu. Aga juhul,
kui sellest teadiski rohkem kui
kaks inimest, tekib küsimus,
miks mulle sellest ei räägitud.
Või linnapeale.
Koridorides olla sahistatud?
Ma pole kuulnud. Samas
pean tunnistama, et ma ei lävi
nendega väga tihedalt. Niipalju kui tööasjus
ette tuleb. Ehk
see on etteheiteks mulle – võinuks rohkem selle maja koridorides luusida, kui
seal nii sahiseb.

“Tartusse jääbki
vaid viis-kuus gümnaasiumi.”

Oled Goldmaniga hiljuti
kohtunud?
Jah. Ta tunnistab kingikaartide asja, aga ei oska mulle öelda,
miks ta seda tegi.
Ta isa suri kinnipidamise

Osakond ise on harmooniline või ussitab nagu naiste
kollektiiv ikka?
Hmmm. Sisemisi pingeid on
märgata. Enamus neist on töötanud aastaid, isegi aastakümneid. Võib-olla on vesi seisma
jäänud. Või ei sulandu uued sisse.

Oled Sa ise käinud koos
osakonnaga mõnel spaakoolitusel?
Kunagi oli üks koolijuhtide
koolitus ... kuskil Virumaal ...
Toilas? Seal on väga head
termid?
Jah, on. Koolitus oli ka hea.
Erinevad inimesed ministeeriumist rääkisid... Nagu iga organisatsioon, vajab ka linnavalitsuse osakond kollektiivi töös
hoidmiseks erinevaid motivaatoreid. Vahel on vaja inimesed
viia välja, hoopis teise keskkonda. See ei tohi olla ainult lõbu,
aga kui reaalse koolituse üheks
osaks on ka näiteks terviseprotseduurid, siis see aitab tõsta meeskonna töövõimet, toonust. Kas seda peaks taunima?
Juhi tunnetuslik pool, kust piir
jookseb.
Osakond on teinud tehinguid Irina Aabiga seotud
firmaga. Kuidas see võimalik on?
Alates 2008. aastast kehtib
range keeld tehingutes endaga
seotud ettevõtetega. Miks see
välja pole tulnud või kellel on
info olemas olnud ja kuhu see
kinni on jäänud – ma kavatsen
selle välja uurida.
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Hansapäevad otsivad pruutpaari
Sarnaselt 2010. aastale toimub Tartu hansapäevade raames hansapulm, kus pruutpaar annab oma truudusvande Tartu linnarahva ja Tartu hansapäevade külastajate ees. Pulmatseremoonia leiab aset laupäeval, 23. juulil. Sobiva pruutpaari
leidmiseks paluvad Tartu hansapäevade korraldajad endast kuni 10. aprillini märku anda neil soovijatel, kes oleksid valmis
sellel kuupäeval oma abielu sõlmima.
Tulevasele pruutpaarile pakuvad Tartu hansapäevad suurejoonelist tseremooniat, elamusterohket õhustikku, armastusväärset kohta Tartu linna ajaloos ning Tartu hansapäevade poolset koostööd tseremoonia korraldamisel.
2010. aastal peeti Tartu hansapäevade raames maha suurejooneline hansapulm. Tartu Raekoja platsil pandi paari Merit
Lesta ja Marko Oviir. Pulmatseremoonia ametlikule osale järgnes ühispildistamine koos pulma kogunenud külalistega, pulmatants ning pulmajoodud. Tartu hansapäevad toimuvad sel aastal 22.–24. juulil ning kannavad hüüdlauset “Tantsivad
Tartu hansapäevad”. 20.–24. juulini keerleb Tartus ka Euroopa suurim rahvakunstifestival Europeade.
TE

r kõigutab abilinnapea tooli
Millal see lõpeb?
Oleme otsinud ja otsime edasi kõikvõimalikke viise, kuidas sellega toime tulla. Tegime
kolm uut lasteaeda, toetame
eralasteaedu. Selge plaan, mis
jõudumööda rakendub, on olemas. Selle järgi 2013 peaks järjekorrad kaduma.
Koolivõrguga on vastupidine probleem – õpilasi ei
jätku?
Tõsi, õpilaste arv väheneb
gümnaasiumis katastroofilise
kiirusega. Ka uus põhikooli ja
gümnaasiumi seadus, mille järgi
selleks, et 2013 üldse lõputunnistust saada, peavad sel sügisel
alustajad läbima kindlas mahus
kindlad valikkursused. Gümnaasiume ootab ees sisuline
ümberkorraldus.
Mitte ainult sisuline – mitu
neist tuleb sulgeda?
Täna on vara seda öelda.
Kahjuks õige mitu.
Viis?
Rohkem. 5–6 jääb alles.

olla”, siis tegelikult ei saa abilinnapea skandaalsete sündmuste taustal enam

Samal ajal loote ise uue,
Poska gümnaasiumi?
Raha on vähe, seda tuleb
mõistlikult kasutada. Uus õppekava esitab uusi nõudeid. On
oluline vahe, kas näiteks füüsikalabor ehitada välja ühe või viie
klassikomplektiga koolile. Poska puhul eeldasime, et rahaliselt
aitab ka riik. Kahjuks mõni kuu
tagasi loobus ministeerium lubadusest luua riigigümnaasiumi.

Foto: Rasmus Rekand

Irina poeg, endine korvpallur Kristo Aab, töötab
jätkuvalt linnavalitsuses?
Jah, ettevõtluse osakonnas.
Oli sellele ametikohale
konkurss?
Ma ei oska kommenteerida.
Millal Sa tagasi astud?
Siis, kui Goldmanile esitatakse süüdistus. Tegelikult olekski
kõige lihtsam olnud kohe taga-

si astuda. Pesta käed puhtaks,
süütu märtrina lahkuda. Aga
siis reetnuks ma ka need inimesed, kes osakonnas ausalt ja
tublilt oma tööd teevad. Anda
nendele usku edasiminekuks
on sama oluline kui sigaduste avastamine, et pätid saaks
karistuse.
Linn ei tule jätkuvalt toime
oma kohustusega tagada
soovijaile lasteaiakoht.

Ka linnakoolina on plaanil
jumet?
Jah, sest Reiniku gümnaasium, mis täna töötab kahes
hoones Vanemuise 35 ja 48
vajab ümberkorraldamist.
Gümnaasium, küll siis Poskanimeline, jääb Vanemuise 35.
Reiniku jätkab põhikoolina
kahes lähestikku asuvas hoones
Vanemuise 48 ja Riia 25.
Mis saab siis täiskasvanute
gümnaasiumist?
Neile sai juba alguses öeldud, et Riia 25 on vahevariant,
mitte lõplik peatuspaik. Seda
hoonet läheb päevakoolideks
vaja. Ülikooliga on läbirääkimised pooleli Salme 1B hoone
osas. Variant on rentida ruume,
teha hange. Otsime kolmandat
vähem rahamahukat lahendust.
2012 peab “õhtukool” välja kolima. Juba sel sügisel kolivad Reiniku kolmandad klassid Riia 25.
Edaspidi saavadki seal olema
1.–3. klassid, igat 4 paralleeli.
Väga palju keerulisemat
viisaastakut linnajuhtimises on vist raske ette
kujutada?
Mnjaa. On olnud majanduslikust aspektist tõesti väga tormiliste muutustega periood. Esimese prioriteedina üritasime

Õpetaja Aafrikas
Sasi pedagoogikarjääri kirkaimaks seigaks on kaks
aastat Alžeerias. “Strateegiliselt tähtsat partnerit”,
rohkete maavaradega
riiki, saadeti üles ehitama
10 000 spetsialisti NSVLst.
Peale õpetajate veel arstid, insenerid, militaristid.
Sasi vahetas lihtõpetaja
140-rublase palga 400-dollarilise teenistuse vastu.
Kinni sai makstud kooperatiivkorter, jätkus ka
Lada 09 jaoks. Tõsi, mingit
tavalist värvi, mitte “märg
asfalt”.
nii vähe kui võimalik koondada
ja palkasid kärpida. On tulnud
teha palju raskeid otsuseid.
Kas need peegelduvad ka
riigikogu valimistel Sulle
antud häältearvus?
(Naerab.) Ei tea. Eeldades,
et minu varasemate toetajate hulgas on olnud hulgaliselt
haridustöötajaid, siis populaarsust masust tingitud kärped ega
koolireform mulle juurde kindlasti ei toonud.
Kindlaim retsept Tartust
riigikokku pääsemiseks on
linnapeaks trügida?
Ma pole kunagi end ette
kujutanud linnapeana. Puudub
see ambitsioon, ei suudaks kogu
aeg head nägu teha. Riigikokku
mineku mõtet võtsin päris tõsiselt, aga ilmselt jäi poliitiline seljakott liiga väikseks.
Parteikaaslastena leppisite
Kruusega kokku, et võtad
küll vastutuse, aga avaldust ei rahuldata? Kära
vaibub, ongi JOKK?
Sellel teemal me pole rääkinud.
Kolleegid jäid sigadustega
hiljaks. Mõni aeg tagasi
oleks vähemalt Poska-kooli juhi koht vaba olnud?
(Kõkutab.) Nii on. Ilma naljata, kui midagi head selles halvas
mängus leida, siis see, et vähemalt nüüdki kingikaartide sigadusele jälile saadi. Kui 2008 oli
tegu mõne üksikuga, siis see
pall veeres järjest suuremaks.
Summad kasvasid hüppeliselt.
Pensionini on ka veel 6
aastat.
Elus on muudki kui poliitika.
Matemaatikaõpetajat on ikka
vaja.
Kas Su suhted Aaviksooga
on sama head kui Lukasega?
Lukasega oleme head sõbrad. Aaviksoo ... sedapidi pole
mõelnudki. Aitüma idee eest,
miks mitte mõni maja jõe poole kolida.
Intervjueeris Rasmus Rekand
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Leinatamm dresseerib noori muusikuid Eurovisiooniks

Kultuur

Elleri muusikakool ja Turu konservatoorium korraldavad üheskoos enneolematu kontsertprojekti “Legendaarsed Eurovisiooni hitid”, kus laule esitatakse sümfooniaorkestri ja bändi saatel, dirigendiks on Tarmo Leinatamm. Tema käe all
harjutavad varsti Turus toimuvateks ühisproovideks Elleri kooli õpilased. Soome
sõidetakse 9. aprillil, et järgneval kolmel päeval proovides kava kontsertküpseks
vormida.
Sellelaadset nii suurejoonelist rahvusvahelise koosseisuga projekti pole Eestis
varem tehtud. Eesti-Soome koostöös osalevad 12 noort solisti, suur sümfooniaorkester, kaks bändi, kaks dirigenti, kaks näitlejat-õhtujuhti. Õhtujuhtidena astuvad üles
2009. aastal parima naisnäitleja auhinnaga pärjatud Laura Peterson (pildil) ja Tero-

Pekka Henell Soomest. Elleri koolist saab kuulda noori andekaid lauljaid Signe Hansenit, Susanna Aleksandra Veldit, Helen Kirsit ja Tõnn Tobrelutsu.
Esitatavad kakskümmend laulu valisid dirigendid Marko Autio ja Tarmo Leinatamm. Kõlavad laulud aastatest 1956–2009: “Volare” (Itaalia), “Dinge Dong” (Holland), “Save Your Kisses” (Inglismaa), “Dschinghis Khan” (Saksamaa), “Believe”
(Venemaa), “Fairytale” (Norra), “Everybody” (Eesti), “Hard Rock Hallelujah” (Soome) jt.
Kõiki neid ja palju teisi laule saab uues kuues kuulda kontsertidel, mis toimuvad
15. aprillil kell 19 Jõhvi Kontserdimajas ja 16. aprillil kell 17 Vanemuise kontserdimajas
Tartus. Kontsert Soomes on 13. aprillil kell 19 Turu konservatooriumi Sigyn-hallis. TE

Struve meridiaanist
Suur mees Struve on kirjutanud oma nime teaduselukku mitte
ainult astronoomina, vaid ka geodeedina. Üks vanimaid teadusi, geodeesia, uurib teatavasti Maa kui terviku ja selle pinna
osade kuju ning suuruse määramist ning mõõtkavale vastavat
kujutamist tasapinnal. Seetõttu on geodeesia tihedalt seotud
astronoomia, matemaatika ja kartograafiaga. Kuna tsaarivõimud, eelkõige sõjavägi, olid huvitatud täpsete topograafiliste
kaartide saamisest, mis just sõjaolukorras omasid suurt tähtsust, siis rahastati küllaltki heldelt geodeesiaalast uurimistööd.
Wilhelm Struve oli hakanud omal käel tegelema geodeesiaga
juba 1812. a suvel Sangastes, krahv Bergi poegade kasvatajana.
Ta ostis teodoliidi ja sooritas selle abil huvist asja vastu maastikul mõõtmisi. Parajasti oli alanud Napoleoni sõjakäik Venemaale, mistõttu võõrast noormeest hakati pidama Prantsuse
maakuulajaks – spiooniks. Triangulatsiooniga tegelenud Struve
peeti kinni ja saadeti vahi all Pärnusse sõjakohtu uurida. Seal
asi selgus ja Struve pääses Tartusse tagasi. Mõni aeg hiljem tellis
Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet Tartu ülikoolilt täpse kubermangukaardi, mida vajati eelkõige mõisamajandusele. Ülikool andis ülesande edasi Struvele, kes asus 1816. a
koos eestimaalase Carl Tenneriga tööle. Astronoomilis-geodeetiliste mõõtmiste tarvis oli vaja määrata täpselt 325 punkti koordinaadid ja paigutada
sinna reeperid.
Sellest tööst tulenes julge plaan mõõta pikalt meridiaan alates Euroopa mandri kõige põhjapoolsemast
punktist Skandinaavia poolsaarel kuni Doonau suudmeni. Struve märkas, et just
sellel alal saab mõõtmiste
trassi valida nii, et see ei riiva mägestikke, mis tunduvalt
raskendanuks täpsete andmete hankimist. Aastatel 1816–1855
sooritati hiiglaslik töö – 2820 km pikkuse meridiaanikaare märkimine ja mõõtmine. Mõõtmise aluseks valiti baasjoon Virumaal Simuna juures, kus praeguseni on säilinud kaks üksteisest
4,5 km kaugusel asuvat tähist. Kolmas punktidest, mis Eesti alal
siiani alles, on Toomel, Tartu tähetornis. Struve-Tenneri juhitud
hiidtööd on nimetatud Vene-Skandinaavia kraadimõõtmiseks,
sest Torniost põhja poole teostasid töid Rootsi ja Norra spetsialistid. Aga ka Tartu või siis Struve meridiaaniks.
Asi oli seda väärt, et 2005. a võeti Struve meridiaani 34 tänaseni säilunud punkti UNESCO maailmapärandi nimekirja.
Ajad ja riigipiirid on muutunud ja praegu leidub Struve meridiaani mõõtmise tähiseid kokku 10 riigis. Need on – põhja
poolt lugedes – Norra, Rootsi, Soome, Venemaa (Suursaare
näol Soome lahes), Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina ja
Moldova. Lõunapoolseim punkt paikneb jälle Ukrainas, Doonau suudmes. Mõõtmistulemused võimaldasid lõplikult tõestada maakera lapikuse.
Professor Wilhelm Struve tegutses ka sõjaväe geodeetide
ning kartograafide väljaõpetamisega. Alates 1825. aastast saadeti tema juurde Tartusse noori ohvitsere. Seda nii kindralstaabist kui admiraliteedist, et nad täiendaksid siin oma erialaseid
teadmisi. Struve kulutanud ohvitseridele küllaltki palju aega,
seda enam, kui paralleelselt toimuvale õppetööle ülikoolis.
Geodeetide koolitamist jätkas ta hiljem akadeemikuna Peterburis. Pärast seda, kui ta oli Tartust lahkunud, nimetatuna Vene
riigi äsjarajatud suurima, Pulkovo observatooriumi, direktoriks.
Oma tulemusrikka teadusliku ning pedagoogilise töö eest pälvis Struve nii armee kui laevastiku tänu ja tunnustuse.

2005. a võeti Struve
meridiaani 34 tänaseni säilunud punkti
UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Kukruse matmispaigalt välja kaevatud tütarlapse skelett jutustab kogenud silmale sellest, et tüdruk suri skorbuuti. Seda haigust võis eestFoto: Oliver Kund
lastel põhjustada liiga teraviljapõhine menüü.

Kaheksa sajandi tagused elu
ja surm toodi Toomemäele
Ida-Virumaalt Kukruse
kalmistult kaevati mullu
maapõuest välja mitmed
Eestimaal seninägematud
hauapanused. 1. aprillist
on osa neist väljas Tartu
ülikooli ajaloo muuseumis näitusel “Kukruse
kaunitar”.
Kukruse kalmistu pärineb
12.–13. sajandist ehk nooremast rauaajast ja on üks viimaste aastate laiemalt uuritud
matmispaiku. Muistse surnuaia
avastas 2009. aasta novembris
ekskavaatorijuht Kuno Kübarsepp, kes leidis Tallinna–Narva
maantee uuendustööde käigus
pronksist noatupe. Paar nädalat
hiljem asendusid
teetööd arheoloogiliste päästekaevamistega.
Kibekiire
pooleteise kuu
jooksul tuvastasid arheoloogid 45 haualohku, nendes 50
matust. Mõned
lohud osutusid tühjadeks,
mõnda oli maetud koguni neli
inimest. Kuna maetutel puuduvad vägivalla tundemärgid, võib öelda, et tegemist oli
rahuaegse kalmistuga. Imiku-

te ja väikelaste matuste arvukus viitab nende kõrgele suremusele muistses kogukonnas.
Mitmel maetul tuvastati skorbuut või süüfilis.
Surnutele teispoolsusesse
kaasa pandud relvad näitavad seda, et sõjamehe prestiiž
ühiskonnas oli kõrge. Näiteks
12st mehehauast kolmes oli
kadunukesele kaasa pandud
oda. See ei tähenda, et tegemist oleks olnud sõjameestega, relvi asetati ka teiste elitaarsete ja vanemate meeste
haudadesse.
Lahkunutele kaasa pandud esemed osutavad kujutelmadele hinge surmajärgsest elust.
Teemoonaks
teispoolsusse jõudmisel
asetati lahkunu pea juurde ka savinõusid toiduga.
Relvad pidid
kindlustama
surnu hingele hea toimetuleku, kõige rikkalikumalt olid varustatud paar
naisematust, kust arheoloogid
leidsid vikateid, kääre, nõelu ja
nuge.
Näituse ühe kuraatori ja

Kõige rikkalikumalt
olid varustatud paar
naisematust, kust
leiti vikateid, kääre,
nõelu ja nuge.

“Kukruse kaunitar”
Näitusel on leiud Tallinn-Narva maantee ääres avastatud
Kukruse kalmistult, mida hinnatakse 800 aasta vanuseks.
Väljapanekuga kaasnevad
loengud. 4. mail kell 16 kõneleb arheoloog Martin Malve
teemal “Osteoloogilise analüüsi võimalused”. Maikuus
saab kuulata ka arheoloog
Liis Livini loengut “Arheoloogia eetika ja inimjäänused”,
septembris kõneleb numismaatik Ivar Leimus müntiarheoloogi Tõnno Jonuksi
sõnul oli Eestis täiesti erakordseks leiuks naise sülle paigutatud värvitud linnumuna. See
võib sümboliseerida Kristuse ülestõusmist, kuid Eestis ei
tegutsenud siis veel kristlikku
kirikut. Samuti oli maetud üks
naine ristikujulise ripatsiga. Sel
perioodil oli algjärgus kristlus
Eestis vaid eliidi usund. Eraldi
toob kuraator välja veel põnevate ornamentidega viisnurksed hõbeehted, mida pole Eestist varem leitud.
Oktoobri lõpuni avatuks jääval näitusel on väljas isegi mullast eraldatud kärbsenukkude

dest muinasaja lõpul ja loengusarja lõpetab oktoobris
arheoloog Tõnno Jonuks teemal “Usundist muinasajal”.

kestad, mille uurimine lubab
väita, et surnut, kelle vöö vahel
nukud pesitsesid, hoiti enne
matmist laudas. Modernsel
väljapanekul saab paranenud
mõõgalöökide jälgedega naise kolju kõrval uudistada ka
3D-mudeleid leidudest ning
arheoloogide igapäevaseid tööriistu. Paljud neist võivad tunduda tuttavad hoopis hambaarsti kabinetist.
Arheoloogiahuvilistel on võimalus osaleda näitusega kaasnevatel teemakohastel loengutel, millest esimene toimub
4. mail.
Mari Mets
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Tartu Jaani kvartal jõudis EASi turismiaarete
konkursi poolfinaali

Unikaalsed kirjad ja postkaardid Tartu ajaloost
8. aprillil kell 16 avatakse Eesti Rahva Muuseumi postimuuseumis näitus “Tartu ajalugu kirjadel ja postkaartidel”. Vanim näitusel väljas olev Tartust saadetud kiri on aastast 1681, kui
kiri volditi kokku, pitseeriti kinni ja saadeti teele. Tsaari-Venemaal võeti postmark kasutusele
jaanuaris 1858. Tartu filateelia alguseks võib lugeda 23. maid 1859, säilinud on tol päeval
Tartust Riiga saadetud kiri.
Sada aastat tagasi oli kiri ja postkaart – nii ametlik kirjavahetus kui kirjad kallitele inimestele – peamine sõnumite edastamise viis. Postkaardi ajalugu Eestis algab aastast 1872, kui
Tsaari-Venemaa võttis ametlikult postkaardi riigisiseselt kasutusele. Näitusele on postkaardid välja pandud alateemadena: postkaardid 1893–1899, Tartu tähetorn, Tartu mälestusmärgid ja Emajõe laevastik. Näitus jääb avatuks 25. septembrini 2011.
TE

EASi poolt läbiviidava Eesti avastamata aarete konkursi poolfinaali jõudsid Kõpu, Ristna ja Tahkuna
tuletornid, Mooste mõis, Jaani kvartal Tartus, kolm kaunist Lahemaa mõisa ning Olustvere mõis. Finaali pääseb neist edasi kolm sihtkohta, konkursivõitja kuulutatakse välja 5. mail Rotermanni kvartalis.
EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on neljandat korda läbiviidaval Eesti avastamata aarete konkursil igal aastal erinev teemafookus. Sel aastal keskendutakse taastatud ajaloolistele paikadele. Parim taastatud turismisihtkoht selgitatakse välja rahvusvahelise zãürii abiga. “Võitja saab
lisaks laialdasele meediatähelepanule ja täiendavatele tasuta turundusvõimalustele ka väärtuslikku
tagasisidet oma ala ekspertidelt,” lisas Mutso.
TE

Tartumaa õpilaste näppude all
sündisid vinged minitraktorid
Eesti koolide 5.–9. klasside õpilaste traktorimudelite valmistamise
konkursi “Ehita võimas
veotraktor!” Tartu eelvoorust pääses finaali 7
noorukite konstrueeritud sõidukit. Kohalikus
konkurentsis oli üle 20
masina, üle Eesti esitati
hindamiseks ligikaudu
150 mudelit.
Konkursi korraldaja, ASi
Stokker turundusjuhi Peep
Pajumäe sõnul poolfinaalis traktorid testsõitu ei teinud
ning valikukriteeriumiks sai töö
kvaliteet. “Kõige huvitavam
ja paremini ehitatud tundus
esmapilgul Ülenurme gümnaasiumi 8. klassi õpilase Villu Sarve töö Red Bullet,” rääkis Pajumäe Tartu Ekspressile.
Nimetatud traktorit pidas
Pajumäe märkimisväärse koostekvaliteedi tõttu ka üheks
finaali favoriidiks. Üle Eesti
pääses 16. aprillil Tartus Maamessil peetavasse finaali kokku
40 isetehtud neljarattalist.
Võistlusel saavad omavalmistatud traktoriga osaleda 5.–9.
klassi õpilased. Maksimaalselt
30sentimeetrise traktorimudeli
6voldist mootorit toidab 4 AAtüüpi patareid. Traktoril peab
olema 5 mm aasaga varustatud kinnituskonks, mis võimaldaks ühendada järeleveetavat
raskust.
ust Alles finaalis selgub,
ust.
milline
n saab olema korraldajane
te poolt
o antav kuni 200grammiolt
ne raskus,
a
askus,
mida tuleb liivarajal

Sipelgas Ferda (Kaarel Targo) pakkumas tõukudele ninaesist.
Foto: Tartu Teater

Sipelgad peavad Tartu
Teatris vabadusvõitlust
Noorukese Tartu Teatri
teises omalavastuses
peavad vaprad sipelgad
Athena keskuse pööningulaval ennastsalgavat
vabadusvõitlust.

Lisaks kuuele väljavalitule pääses Tartu piirkonnast finaali ka Konn (alumisel pildil).

sikutada edasi 10 meetrit. Peale sõidukiiruse saab parima selgitamisel määravaks ka traktori
üldine kvaliteet.
“Seekord rõhutamegi Stokkeri meistrivõistlustel kvaliteeti
ja seninähtu põhjal võib öelda,
et noored meistrimehed on sel
sel-

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

lega tublisti vaeva näinud,” kiitis
Pajumäe. Parimaid mudeltraktori ehitajaid premeeritakse tööriistadega. Varasematel aastatel

Fotod: Stokker

on Stokkeri analoogsetel konkurssidel ehitatud kiirendusautosid, paate ja tuulelohesid.
Rasmus Rekand

Tartu piirkonna finalistid
Red Bullet – Villu Sarv, Ülenurme gümnaasiumi 8. kl (juhendaja Alfred Sarv)
Suur Töll – Priit Teder, Palupera PK 9. kl (juhendaja Andres
Rattasepp)
UAZ Patriot – Jüri Gussarov, Tartu Vene lütseumi 9. kl (juhendaja Viktor Tuvik)
JE XG 45 – Jaanus Ehrlich, Võnnu KK 9. kl (juhendaja Kalju Kisand)
Ruslin – Linas Braziulis, Ruslan Stetski, Tartu Vene lütseumi 7.
kl (juhedaja Viktor Tuvik)
Kuus Toru – Siim Tolmusk, Jõgeva gümnaasiumi 8. kl (juhendaja Urmas Mikko)
Konn – Elari Kikas, Mauri Kozlovski, Palupera PK 7.–8. kl
(juhendaja Andres Rattasepp)

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

Neljapäeval EUROLIIGA.
SPORTI SEINAST SEINA SUURTEL JA VÄIKSEMATEL EKRAANIDEL
LAI MENÜÜ IGALE MAITSELE
FILMIÕHTUD
SOODSAD JA MAITSVAD PÄEVAPRAED
POKKERIÜRITUSED JA KOOLITUSED
SÜNNIPÄEVADE JA FIRMAPIDUDE KORRALDUS
WIFI
KORRALIK KOKTEILIKAART CATERING

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

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

FIRMADEL VÕI VÄIKSEMATEL
GRUPPIDEL VÕIMALUS BRONEERIDA
TRIOBETI POKKERIKOOLITUSI
(KUNI 70 KOHTA)

www.spordibaas.ee

5858 8575

“Olen eksind, olen eksind,”
teeb õrnuke sipelgapoiss Ferda “I’am sailing” viisil meloodilise sissejuhatuse. Kuni lõpustseenini jääb see ainsaks omataoliseks, ülejäänud 35 minutit täidab laval tõsine “äksön”.
Tempokas, haarav, dünaamiline. Sipelgasammu jagu koomilinegi.
Lapsed, kel putukate arengufaasid ja eelmise sajandi ajalugu veel õppimata, võivad nuku
mõistest valesti või vene-saksa
aktsendiga kõnelevatest orjaperemeestest Jossifist-Aldofist üldse mitte aru saada. Lapsevanemaid paneb seesugune tõlgendus
aga kuuldavalt muigama.
Andmine orjaperemeeste ja
putukate vahel on nii tuline, et
võtab näitlejail higi lahti. Või
tuleks süüdistada ventileerimata umbsevõitu ruumi?
Algis Astmäe lavastatud
“Sipelgas Ferda” põhineb Tšehhi lastekirjaniku Ondrej Seko-

ra 1959. aastal kirjutatud raamatul “Sipelgad ei alistu”. Peaosas nukuteatri noortestuudiost
välja kasvanud Kaarel Targo.
Tosina osatäitja hulka kuuluvad
tuntumatest veel Tormi Kevvai, Tess Pauskar ning teatrijuht
Astmäe ise.
Just Targo mõjub oma siiruses kõige usutavamana, teiste
“noorsipelgate” mängu ääristab kodukootuse pits. Meeldejäävalt tähendusliku varjundi
lisab läbi tüki voolav muusikasaade suupillil. Eriline sümpaatia hiigellõikelauda seljas kandvale siklasele, kes vuntse kikitades kännukoore all krõmpsutavaid pojakesi passib.
Peresõbraliku ajastusega –
etendub pühapäeva õhtutel kell
18 – tükk on tegijate endi sõnul
mõeldud 4–7aastastele. Et nooremates tekitab alatasa pimenev saal, 6käeline ämblikmees
ja sagedad võitlusstseenid hirmu, tõestab pisike preili etendusel valjuhäälselt. Samaaegselt
lavatekstis kõlav “nutt ja hala”
mõjub ema siirale lohutusaktsioonile vaatamata halastamatult tragikoomiliselt.
Rasmus Rekand
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Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitus sai uue juhi

Krimi

Alates 1. aprillist juhib Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete
kuritegude talituse tööd pikaajalise politseitöö kogemusega Kristjan
Tommingas.
Tommingas alustas teenistust 1997. aastal Tallinnas kordnikuna.
Aasta hiljem jätkas ta tööd politseikonstaabli ametikohal ning 1999.
aastal asus tööle piirkondliku kriminaalpolitseinikuna tollases Harju
prefektuuris. Alates 2000. aastast kuni käesoleva aasta märtsikuu
lõpuni oli Tommingas vanemerimenetleja Põhja prefektuuri narkokuritegude talituses, kus juhtis ka talituse Põhja piirkonna gruppi. Tommingas on lõpetanud sisekaitseakadeemia politsei erialal.

Teda on silmapaistvate tööalaste saavutuste eest korduvalt ergutatud, muu hulgas on teda autasustatud ka politseiasutuse teenetemärgi ja kriminaalpolitsei hoolsusmärgiga.
“Kristjan Tommingas on senise staazãi, oskuste ja kogemuste läbi
omandanud organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juhile igati
vajamineva pädevuse. Ühtlasi on Tommingas tõestanud end meeskonnatöö tegijana ja see on kahtlemata oluline omadus, kui korraldada tuleb sedavõrd tõsiseid ja raskeid kuritegusid uurivate kriminaalpolitseinike tööd,” ütles Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Vallo
Koppel.
TE

Vargad noolivad Lõuna-Eestis vanemat sorti Saksa autosid
Märtsis varastati või püüti Lõuna prefektuuri töömail ärandada ühtekokku
üheksat Saksa päritolu
sõiduautot. Aprilli esimesed päevad tõid musta
nimekirja veel lisagi, mis
paneb küsima, kas lähenev kevad on kaasa toonud varaste kõrgendatud
himu kasutatud autode
järele?
Märtsikuus jooksis politsei
teadetest läbi üheksa juhtumit,
milles vargad on Lõuna prefektuuri kuues maakonnas auto
ärandanud või üritanud seda
teha. Ühel korral jäi varastada
püütud auto paika, teisel korral
leiti kaduma läinud sõiduk järgmisel päeval üles. Ülejäänud
autosid pole siiani kätte saadud.
Tõsiasi on ka see, et kõik vargaid huvitanud autod on olnud
Saksa päritolu ning paljud ka
rohkem kui 10–15 aastat vanad,
seega mitte eriti hinnalised.
Seda, kas Lõuna-Eestis on
liikvel spetsialiseerunud jõuk,
kes just Saksa autosid himustab,
ei söandanud Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peitel
uurimise huvides paljastada.

10. märtsil viidi minema tumehall (214 AST) ja 18. märtsil
roheline Passat (311 AVL).
Sarnaselt Valga juhtumiga
läks autovargus luhta Tartus.
Ööl vastu 19. märtsi varastati Taaralinnas Jaama tänavale
pargitud sõiduk Audi 80. Järgmisel ööl aga leidis politsei auto
linnast üles ning kinni peeti ka
auto juures askeldanud 26-aastane mees.
Koguni kaks Audit ärandati
23. märtsil, kui Tartu linnast viidi 1999. aasta tumesinine Audi
A4 (908 THD) ja Võrumaalt
Varstu vallast 1991. aasta hall
Audi 80 (762 TGN).
Võrust märtsi algul varastatud VW Golf.

Esimene auto – must Volkswagen Golf (344 TEO) – ärandati Võrust Taara tänava parklast 2. või 3. märtsil. Roheline
Volkswagen Golf (311 AVN)
viidi ära ööl vastu 18. märtsi Tartumaalt Haaslava vallast Aardla külast. Auto seisis maja ees ja
selle võtmed olid jäetud autosse.
Omanik hindas kahjusummaks
600 eurot.
Ka Tartust ärandati Volkswa-

gen Golf – 20. märtsi hommikul
avastati, et Anne tänav 92 maja
eest on varastatud valget värvi Golf Soome registreerimisnumbriga CHG 666. Kusjuures auto uksed olid lukustamata ning nii sõiduki dokumendid
kui võtmed autos.
Üks kadunuist leiti üles

Õnnelikumalt läks valgala-

Foto: liiklus.ee

sest Volkswagen Passati omanikul, kelle Kesk tänaval seisnud autosse tungiti ööl vastu 8.
märtsi lukustamata tagaluugi
kaudu. Sissemurdjatel õnnestus
ära lõhkuda auto süütelukk ja
tekitada 200 euro suurune kahju, kuid masin jäi oma kohale
pidama.
Volkswagen Passateid aastast
1990 himustati ka Võru linnas
ja Tartumaal Haaslava vallas –

Sõidukid vargakindlaks

Kas fakt, et varastele on
olnud meelepärased just Saksa
autod ning eriti vanemad Saksa autod, peaks kutsuma üles
valvsusele just need autoomanikud, kel kodu juures selline sõiduk seisab? Tartu kriminaaltalituse komissari Jaan Tomingase
sõnul ei tasu ainult sellist järeldust teha.
“Kriminaalpolitseinike kogemus näitab, et ärandatakse väga

erinevaid, nii hinnalisi kui ka
võrdlemisi väikse turuväärtusega ja amortiseerunud sõidukeid,” sõnas ta.
Tomingas tõi välja igihaljad
nipid, kuidas autot ärandamise eest kaitsta: “Sõidukivargust aitab kindlasti ennetada
sellele paigutatud signalisatsioon, võimaluse korral tuleks
sõiduk jätta valvega parklasse,” rääkis ta. “Ehkki autod
on üldjuhul küllaltki väärtuslikud objektid, on omanikud
tihti ise hooletud või ei panusta piisavalt sõidukite vargakindlaks tegemisse.”
Kahel juhul oli märtsis Lõuna-Eestist varastatud sõidukitesse jäetud autovõtmed.
Tomingase sõnul tuleks kindlasti tähele panna, et võtmed niisama masinasse ripakile ei jääks.
“See, et autodokumente
autos hoitakse, on üsna tavapärane, ent leidub tõepoolest ka
inimesi, kes ei vaevu oma autot
lukustama ning jätavad ka võtmed autosse vedelema. Kui ise
oma varal silma peal ei hoia,
teevad seda teised – vargad,”
lisas ta.
Maarja Pakats, Lõunaleht

Neljapäev, 7. aprill 2011
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TKKs valmis uudne poiste pissipott

Uudised

Uudne disain algab probleemile lahenduse otsimisest – koolipoiss Rafael Rolan Rand leiutas paar aastat tagasi oma väikevenna jaoks poistele sobiva pissipoti, mis oleks kooslus uudsest
väljanägemisest ja kasutusmugavusest, arvestades poiste füsioloogiat.
Nüüdseks on Rafaeli isa, Roland Rand, loonud firma Rand
Disain OÜ, mis hakkab potte turustama.
Poti prototüübi valmistas Tartu kõrgema kunstikooli mööbliosakonna II kursuse tudeng Kristjan Allik, teda juhendas mööblidisainer Riho Tiivel. Projekti käigus valminud poiste ööpoti pro-

totüüp koosneb kahest osast: eemaldatavast plastmass-anumast ja vineerist korpusest. Poti korpuseks kasutatav vineer
koostati nn 3D-spoonist.
Projekt tõestas, et vineeri kasutamine sellises nõudlikus
rakenduses on plastmassile mõeldav alternatiiv, olles naturaalse
materjalina ka lapsesõbralikum. “Esmajärgus on plaanis uudse
kujundusega potiga jõuda kodumaisele turule. Pikas perspektiivis võiks pott jõuda ka rahvusvahelistele turgudele,” sõnas
Rand.
Palju pott maksma hakkab, pole veel teada.
TE

Meestejutud lasteaias

Tartu lasteaias Pääsupesa töötab üks vähestest Eesti meessoost lasteaiaõpetajatest
Persoon
Lasteaias töötavad reeglina naised. Või kui seal
on mõni mees, siis on ta
näiteks remondimees või
elektrik. Sest neid peetakse ju rohkem meeste
töödeks, laste õpetamistkasvatamist aga naiste
tööks. Nii need soorollid
maast-madalast kujunevad. Tartu Pääsupesa lasteaias Lepatriinu rühmas
on aga lapsi kasvatamasõpetamas just meessoost
õpetaja Aigar Raudsepp.
KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

“See on esimene kord, kus
ma tunnen, et teen tõepoolest
õiget, mulle sobivat tööd,” leiab
erinevatel ametikohtadel olnud
mees. Kunagi müügisekretäri
elukutse omandanud Aigar läks
pärast kooli lõpetamist tööle
kasiinosse, kuhu jäi pidama aastateks. Hiljem töötas ta rekkajuhi ja ehitajana. Kui ta välismaal
rekkamehe tööd ja ehitustöid
tegemas käies kodumaal puhkusel viibis, oli ta pidev külaline lasteaias – oma elukaaslase
Karin Raeste rühmas. Karin on
samuti lasteaiaõpetaja. Nii sai
Aigar ametiga enne põhjalikult
tutvuda ning veenduda, et just
see ongi see töö, mida ta päevast päeva teha tahaks.
“Elukaaslase juures rühmas
käies nägin, kui palju on võimalik lapsi hea sõnaga positiivsuse
suunas mõjutada ja mulle hakkas see meeldima. Samas annavad lapsed omalt poolt ka vastu, nii siirust kui energiat,” leiab
Aigar. Praegu on ta õpetaja
teist aastat ning õpetamas-suunamas 3-4aastaseid põngerjaid.
Aigar on oma erialavalikus kindel ja otsustanud õpinguid jätkates omandada õpetaja kutse.
“Ma tulen igal hommikul
rõõmuga tööle ja igal õhtul
lähen rõõmsa meelega koju,”
räägib ta. “Ma saan küll tunduvalt vähem palka kui varasemaid töid tehes, kuid mu hing
on rahul. Ja see ongi ju peamine. Siin töötada meeldib mulle ka seepärast, et meil on väga
hea meeskond, kolleegid, kellele saan toetuda või kellelt nõu
küsida, kui vaja on.”
Sama rühma teine õpetaja
on Aigari elukaaslane. Nii võiks
seda nimetada ka omamoodi
pererühmaks, kus koos lastega
toimetatakse oma igapäevategemisi ühe võimaliku peremudeli eeskujul, arvestades sootundliku pedagoogika põhimõtteid. Nende endi 4-aastane
poeg käib sama lasteaia teises
rühmas. “Et meie poeg harjuks
ka teiste täiskasvanutega,” põh-

Aigar Raudsepp tunnistab, et tunneb end kõige paremini just laste keskel.

jendab Aigar.
“Kuna me Kariniga teeme
mõlemad sama tööd ja veel
samas kohas, siis tuleb töö
vahetevahel ka koju kaasa. Ikka
juhtub, et arutame kodus pikemaajalisi plaane, näiteks kuidas
korraldada mõnda õppekäiku,
pidu, ülemajalist ettevõtmist
vms. Viimati käisime lastega
toidupoes tervisliku toidu otsingutel ja valmistasime kõik koos
salatit,” ütleb Aigar.
Lapsed õpetavad

“Selle aja jooksul, mil ma lastega koos olen olnud, olen ka
ise tohutult õppinud – just lapse
psühholoogia ja mõttemaailma
poole pealt. Lisaks koolitustele
ka igapäevasest lastega suhtlemisest,” on Aigar rahul.
Pääsupesa on Hea Alguse
lasteaed kus õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsekesksete
põhimõtete alusel. Näiteks kui
mõni laps ütleb kellelegi halvasti, siis vestleme, miks laps nii
ütles, kas talle endale meeldiks,
kui talle sedasi öeldakse, mida
ta arvab, et teine laps võiks tunda ja milline käitumine on tema
arvates õige, toob Aigar näite
headest kasvatusmeetoditest.
“Rohkem tuleb rõhku panna
sellele, kuidas oleks õige käituda, mitte sellele, kuidas ei tohi
käituda.”

Selle kasvatusmeetodi üks
oluline põhimõte on ka see,
et lapsi ei tohi kunagi omavahel võrrelda. Iga laps on isiksus
oma individuaalsuse ja eripäraga, last saab võrrelda vaid tema
endaga – näiteks kuidas ta eelmise õppeaastaga võrreldes on
arenenud.
Lapsed käituvad jutuajamise
ajal nagu musterlapsed parimas
peres. Mängivad omaette, kõik
saavad kõigiga läbi ning jutuvadin ei paisu kordagi nii suureks, et see meie vestlust summutama hakkaks. Kui vahepeal
hakkab vadistamine valjemaks
muutuma, ütleb Aigar vaikselt:
“Tss-tss” ning jutt läheb vaiksemaks, nagu oleks keegi nupust
häält vaiksemaks keeranud.
Lapsed on ju nagu käsnad,
nad imevad endasse ümbritsevast keskkonnast nähtud ja
kogetud käitumist ning hakkavad ka ise vastavalt käituma. Kui
nendega rahulikult ja mõistlikult käituda, võtavad nad sellise käitumismalli ka ise omaks.
Lasteaia töötajatel on suur roll
tulevaste kodanike väärtuste ja
käitumise kujundamisel.
Meestejutud

Millised on olnud lapsevanemate reaktsioonid nähes, et
nende laps hakkab päeval viibima meessoost õpetaja käe all?

“Lapsevanemad on käitunud
väga erinevalt. Mõni on väga
üllatunud, mõni vähem – eestlased ei näita oma emotsioone ju ka väga välja. Kuid mulle
tundub, et lasteaias on hakanud
rohkem isad minuga avameelsemalt suhtlema,” jagab Aigar
oma tähelepanekuid. “Meestel
on ju meestega parem ühiseid
teemasid leida, kasvõi autodest
ja mootorratastest, sealt on ka
lastega seotud teemadele kergem üle minna.”
Lapsedki on lasteaias õpitut
kodudes vanematele õpetanud.
“Kui meil oli liiklusteema käsitlus ning rääkisime turvavöö
kasutamise vajalikkusest autos,
siis andsid mõned vanemad teada, et pärast seda käskis laps
neil kogu aeg turvavöö kinnitada,” räägib õpetaja Aigar ning
ta on silmnähtavalt rahul oma
kasvandikega.
Kuigi seadus kohustab, pole
siiski veel kõik autosõitjad harjunud sellega, et turvavöö kinnitamine on elementaarne, kuid
kui laps seda meelde tuletab,
siis on hoopis teine lugu.
“Sama lugu on ka jalgrattasõiduga, meie lapsed on teadlikud kiivri kandmise vajalikkusest,” toob Aigar teise näite.
“Panime muna kiivrisse ning
lasime koos kiivriga maha kukkuda – muna jäi terveks. Kui
aga lasta muna ilma kiivrita

Foto: Kaie Päike

maha kukkuda, teab igaüks, mis
sellele järgneb.”
Tundeid tuleb tunda

“Tore oleks, kui lasteaedades töötaks mehi tunduvalt rohkem,” arvab Aigar ja loodab, et
see üha rohkem nii hakkab ka
olema.
“Lasteaiaõpetaja peab olema
suuteline oma tunnetest rääkima. Lastega tuleb arutleda,
mida sa tunned, kui käituda ühtvõi teistmoodi või mida teine
laps võiks tunda. Tuleb olla aus

ja siiras, loomulikult õppimisvõimeline ning valmis igasugusteks ootamatuteks situatsioonideks. Lapsed oskavad üllatada.”
Eestis pidi lasteaedades
meesõpetajaid olema 9 või 10,
nii teadis üks lapsevanem. “Ma
ise pole uurinud, minu jaoks
pole see tähtis,” ütleb Aigar
naerdes. Tundub, et ta teebki kõiki asju naerdes ja naeratades. Koos lastega positiivselt
maailma suhtudes paistabki
elu ilusam ja päikselisem – sest
ka siis, kui vihma sajab, paistab
pealpool pilvi ju alati päike.

Kommentaar
Aget Astmäe, Pääsupesa
õppealajuhataja:
Meil on väga hea meel, et
Aigar meie lasteaias töötab
ja ma olen ka lastevanematelt
väga palju positiivset tagasisidet kuulnud. Lepatriinude
rühm, kus Aigar ja Karin töötavad, on justkui pisike peremudel – rühmas on õpetajate näol mõnes mõttes esindatud nii ema kui isa roll ning
see on lastele heaks eeskujuks. Lepatriinude rühmas on
positiivne õhkkond, mille võtmeks on kindlasti see, et õpetajad väärtustavad koostööd
igal tasandil – rühma mees-

konnas, lapsevanematega ja
kolleegidega. Väga tähtis on
näiteks see, kuidas pere hommikul lasteaeda saabudes vastu võetakse. Õpetaja Aigar
leiab kindlasti igal hommikul aega lapsele koridori vastu minna, rõõmustada tema
tuleku üle ning ka lapsevanemaga veidi vestelda. See on
hea algus nii lapse kui lapsevanema päevale, luues positiivse meeleolu kõigile osapooltele. Lasteaedades võiks
meesõpetajaid olla tublisti
rohkem, sellest võidaksid nii
lapsed, lapsevanemad kui ka
lasteaia meeskond.
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Nähtumus pole veel olemus
Hea lugeja, pane endale
käsi südamele ja tunnista, et kui mitte just alati,
siis väga sageli oled teinud järeldusi ja otsuseid
või langetanud hinnanguid ainult selle põhjal,
mida ise oled vahetult
kuulnud või näinud.

Paraku on toimunud see kõik
ainult nähtumuse – millegi välise kesta, pinnapealisuse, mitte aga asjade tegeliku olemuse
järgi.
j g

“Jumalaga, Ene!” nii ja teisiti võttes

Olen ka ise tühipalja nähtumuse õnge läinud ja mõttes siunanud näiteks Tartu linna peakunstnikku.
Mäletan selgesti seda aastakümnetetagust päeva, kui rühm
uudishimulikke oli ühel kaunil kevadhommikul kogunenud 9-korruselise maja Anne
55 lõunaotsa juurde, sest sealkeesamas lamas tekiga
g kaetult kee
eelistagi õnnetu neiu, kes oli eelista
alannud elule vaba lan
n-

gemist kõrghoone ühe ülakorruse aknast. Kahju muidugi! Selle
vaesekese nime ei tea ma tänini.
Kui aga Anne 55 lõunaots sai
hiljuti maalikunstnik Ado Vabbe motiividega soojustuskatte ja
kõik võisid lugeda heas kujunduses teksti “Jumalaga, Ene!”,
käis mul külm judin südame alt
läbi, sest meenus kunagine tragöödia. Muidugi, kes maksab,
see tellib ka muusika. Ju olid
hukkunu omaksed kogu selle
värgi tellinud. Ja nii ma siis mõtlesin: kus olid ometi linna peakunstniku silmad ja mõtted, et
kõigel sellel sündida lasi. Tegin
järelduse ainult nähtumuse
põhjal ja see oli minu viga.
Nüüd tean, et linnavalitsuses on kõigi nelja 9-korruselise
maja välisilme renoveerimiseks
olemas detailsed plaanid ning
mingi isetegevus pole ühelegi
majaühistule lubatud. Ju kuulus see kõhedust tekitav lause
kunstniku nägemusse.
Muidugi võib mõista ka kõiki
praegusi Enesid, kes väidavad,
et neid see hüvastijätt traumeerib ja seetõttu ei taha nad sealt
enam eriti mööda käia ega ka
Saare Maximat külastada.
Valikvastustega testi häda
ja viletsus

Inimesed on oma elus näinud
või isegi läbi teinud arutult palju
igasuguseid valikvastustega teste ja selle kogemuse põhjal on
neil kujunenud väärarusaam,
nagu oleks niisugune kontrolliviis ainumõeldav ja –õige.
Tegelikult on õige ainult see,
et valikvastustega testide pika
eluea ja laia kasutuse on põhjustanud kaks asjaolu: neid on
lihtne koostada ja veel lihtsam
kontrollida. Kõik käib kähku
ja… paraku puhtformaalselt!
Telemängu võivad ju valikvastustega testid sobida, kuid tõsisemas ehk pedagoogilises plaanis toovad need rohkem kahju kui kasu. Esiteks ei mõõda
äraarvamisel baseeruvad testid

kontrollitavate teadmisi objektiivselt (palju on juhuslikkust,
sest ka huupi võib märki tabada)
ja teiseks ei arenda need õpilaste mõtlemist, mis peaks aga olema igasuguse õpetuse tähtsaim
eesmärk. Testiliike on palju.
Mõtlemist arendavad kõige rohkem miks-küsimused, mis peaksid moodustama tõelise, sisulise
kontrollimise olemuse.
Loodan, et eespool öelduga olen veennud ka meie linna keelehooldekeskuse koordineerijat austatud proua Egle
Pulleritsu, kes seni on jumaldanud valikvastustega teste.

– on tavaliselt üsna nauditav
jälgida. Valsi ülefilosofeeritud
ehk ülifilosoofilised targutused on teadagi vaid valitutele
ja neile kipub vägisi jääma mulje, et vähemalt stiiliküsimused
on ainult tema pärusmaa ja see
tubli keelenaine on meie riigis
viimane instants, kes kõik lõplikult paika paneb ega mingit
vastulauset kellelegi luba.
See kõik on vaid tühipaljas

Keelenaise pool tuhat keeleviga

Kõik lugejad on ilmselt teadlikud meie esikeelenaise Helju
Valsi päratust elutööst. Tema
sõnaümbertantsimisest tekkinud keerukujusid – mäletate
veel seda mängu lapsepõlvest?

15

nähtumus, ei enamat. Probleemi
olemus on selles, et oma stiilselt
kauni lennu juures ei tule proua
Vals sageli toime argise kooligrammatikaga… Seda tõendavad tema toimetatud raamatud,
peamiselt Leo Metsari teosed.
Nii leidsin raamatust “Keiser
Julianus. Prokopiose ülestõus.
Neljas raamat” (Ilmamaa, 2005,
270 lk) üle poole tuhande keeleuperpalli, sealhulgas ka sulaselgeid stiilikonarusi. Kas pole seda
professionaalse keeletoimetaja
kohta paljuvõitu? Tuleb välja, et
sõnaümbertantsimine polegi lausa lillepidu.
Lõppmoraal oleks selline, et
alati ei tasu uskuda seda, mida
päevast päeva näeme või kuuleme, ega kummardada teada-tuntud kuvandite ees. Nende olemus võib olla sootuks teisem kui neist loodud imago. Ka
kõige kirkamalt värvitud muna
võib olla mädamuna.
Toom Õunapuu, keeledidaktik

Karikatuur
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Kauksi ÜlleAin MäeotsSiret PajuOlavi Ruitlane
Vanemuise teatri suvelavastus

ansambel Zetod, Vanemuise draamanäitlejad ja külalised
Seto Pärimusteatri stuudio ja laulukoorid
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AINULT 8 ETENDUST VäRSKAS!
Sooduspiletid kuni 17. aprillini!
TEATER VANEMUINE | Hooaja peasponsor EMT

Aasta toetaja KINEMA | Aasta toetaja DUNKER | AMETLIK AUTOPARTNER AUTOSPIRIT | KOOSTöös värska vallaga
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Hollandi leibjuust 150 g,
rasvasisaldus 25,2% (7.00 kg)
Põltsamaa Meierei
Sport juust kg, rasvasisaldus
25,2%, Põltsamaa Meierei

7.67 kr
+pant

10.01 kr
+pant

10.01 kr
+pant

4.55

Kohv Gevalia Original 450 g(8.22 kg)
Kohv Paulig Classic 500 g (7.90 kg)
(filtrikohv, presskannu)

+pant 0,06

1.59

Hele õlu Saku Klassik 5% 0,5 l
(0.98 l)
Hele õlu Faxe Premium 5% 0,5 l
(1.28 l)

1.25

Taimsetest rasvadest võie Keiju
400 g, rasvasisaldus 50%(2.13 kg)
Küpsetusmargariin Eve 500 g,
rasvasisaldus 80% (1.90 kg)
9.23 kr+
pant

10.01 kr+
pant
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+pant 0,36

Hele õlu A. Le Coq Premium
Extra 4,7% 0,5 l (1.28 l)
Hele õlu A. Le Coq Pils Pint
4,8% 0,568 l, 6-pakk (1.16 l)

17.99 kr
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Felix Hapukapsaborš
sealihaga 530 g (2.36 kg)
Tatar Kati 1 kg

0.1

0.4

0.25

0.50

0
1.2

.30

4

21.12 kr

1.2

1.05

1.85

28.95 kr

.35

.95

5

0

Vaniljemaitseline sefiir 200 g,
Laima (4.00 kg)
Rebeka vahvlitort 350 g, Laima
/Retro, Klassika/ (3.57 kg)

Batoonike Miisu 150 g (5.67 kg)
Kompvek Suflee Assortii 1 kg,
Venemaa

14.86 kr

19.56 kr

.80

uus

1.05

Mivina kanamaitselised
kiirnuudlid 50 g (3.00 kg)
Makaron Big 400 g
(spiraal, suur sarveke) (1.00 kg)

12.52 kr

67.28 kr

0

18.78 kr

5
1.1

2.49

.85

uus

0.76

1.97
13.30 kr

Üllatusmuna Kinder Surprise 20 g
(32.50 kg)
Snickers Maximum 49,5 g
(rohkem pähkleid) (8.08 kg)
13.30 kr

4
0.7

61.65 kr
+pant

4
4
6
9
.
.
0
3

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

9
4
4
6
.
.
0
0

4.45

1.59

Hellmann's Original
majonees 420 ml (3.33 l)
Omili rafineeritud taimne
õli 900 ml (1.56 l)

6.26 kr

5 .40 .40
0
0.6 0

0

1.05

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

3

5

Fit Food herned 420 g/ 280 g (1.61 kg)
Ektoni konservkurgid 1550 g/ 800 g
(2.19 kg)

10.17 kr

.95

0

61.80 kr

.95

2.17

14.86 kr

.85

+pant 0,06

.70

0.57

Alma kodujuust hapukoorega
4% 200 g (3.00 kg)
Alma kohupiimakreem 2,5% 300 g
(vanilli, kakao, maasika) (2.17 kg)

13.30 kr

Õnne sai kohupiimaga 320 g,
Eesti Pagar (1.09 kg)
Õnne leib 390 g,
Eesti Pagar (1.15 kg)

57.89 kr

0.91

2.35 kr

29.73 kr

1.2

0.99

Nimeta keeduvorst kg,
Rakvere LK
Rakvere suitsupeekon kg,
Rakvere LK

21.91 kr

4.9

1.7

5

1.09

Tallinna kilud 250 g (3.00 kg)
Mahesoola heeringafilee 220 g,
Viciunai (3.18 kg)

25.82 kr

5
1.8

0

1

1.37

2.04

57.89 kr

5
1.6

0

3.7

+pant 0,06

0.61

76.67 kr

2.55

5

0.4

0.94 0.89 1.17
Karastusjook Cola Original Taste
2 l, Viru Õlu (0.32 l)
Karastusjook Rigas Kvass 1,5 l,Gutta (0.39 l)
Aura Active Vitamin apelsini-ananassiporgandi mahlajook 1,5 l (0.49 l)

10.01 kr
+0.06
pant

4

0.6

1.39 1.60 1.98

Premium Punase viinamarja mahl 1 l
Granini apelsini-porgandi-sidrunijook 1 l
Aura Fresh Multifruit mahlajook 2 l
(0.60 l)

96.23 kr

54.76 kr

.50

3

Muu alkohoolne jook Zip
Long Drink Grape 5,7% 0,5 l,
Saku ÕT(1.28 l)
Hispaania mpv-kvaliteetvein
Estrella 10% 0,75 l /Blanco
Moscatel, Rosado/ (4.67 l)

100.14 kr

5

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

3.35
5

Rannarootsi Lastevorst kg,
Maag LT
VOT! Voka poolsuitsuvorst kg,
Maag LT

19.56 kr

5

0.6

3.75
Maitsestatud kanakints kg, Tallegg

27.38 kr

0

0.7

0

7.19

7.04 kr

10.95 kr

.75

2

Poolsuitsuvorst Krakov 270 g,
Nõo LT (4.81 kg)
Maasink kg, Nõo LT

10.17 kr

0.6

.10

5

1.65

6.85

Kodu sardell kg, Saaremaa LT
Saunasink kg, Saaremaa LT

9.39 kr

.60

1

11.73 kr

32.86 kr

87.62 kr

.30

6.1

.40

6

Saksamaa liköör Jagdtraum
30% 0,5 l (12.30 l)
Rumm Caribba 37,5% 0,5 l,
Liviko /Blanco, Negro/ (12.80 l)

Whiskas kuivtoit kassidele 300 g
/kana-köögivilja, tuunikala-köögivilja/

3.19 2.84 4.92

Darling koeratoit liha ja maksaga
1200 g (1.13 kg)

Aknapesuvahend Clin Antifog 500
ml+täide 500 ml
Pesuvahend Woolite Complete 1 l
Pesupulber Bonux Color 3 kg (1,23kg)

79.80 kr

9.39 kr

(3.17 kg)

84.49 kr

0

5.1

.40

5

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5
3
.
0

7.04 kr

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA.
ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.

5.48 kr

Leedu piiritusejook Aramis VS
30% 0,5 l (10.20 l)
Venemaa viin Jamskaya Soft Vodka
40% 0,5 l (10.80 l)

.60

0

0.82

14.08 kr

0

0.9

1.27

Majapidamispaber Swing (2 rulli)
(0.30 rull)
Tualettpaber Kleenex Veltie,
4 rulli, vaniljelõhnaline(0.23 rull)

www.meietoidukaubad.ee
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Kriisiaastad on inimeste tervisele oma jälje jätnud

Uudised

Kriisiaastad tõid Eesti inimeste terviseseisundis ning arstiabi kasutamises ilmseid
muutusi ning need on märgatavaimad meeste seas, selgub 2010. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust.
Eelneva, 2008. aasta uuringuga võrreldes tõusis märgatavalt viimase 12 kuu
jooksul rohkem kui tavaliselt või talumatus stressis olnute osa – 15%-lt 23%-ni.
Enam-vähem samal määral tõusis ka nende inimeste osa, kes vastasid, et nad tunnevad end rohkem kui varem kas masendunud või õnnetuna. Meeste seas oli neid
27% ja naiste hulgas 31%, märkis uuringu vastutav täitja, Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Mare Tekkel.
“Nende osa, kes ei puudunud viimase 12 kuu jooksul päevagi töölt või koolist,

Uuring mõõtis eestlaste hoiakuid
soovimatu raseduse kohta
Eesti Seksuaaltervise
Liidu värskest uuringust
selgub, et 41% viljakas eas Eesti naistest
ja meestest ei planeeri
konkreetselt, millal ja kui
mitu last saada.
Pea pooled küsitletutest, kel on
olnud planeerimata rasedus, kinnitavad, et ei kasutanud sellele
rasedusele eelnevalt mitte ühtegi
rasestumisvastast vahendit.
Tänavu jaanuaris läbi viidud veebiküsitluse eesmärk oli
kaardistada hoiakuid soovimatu raseduse osas. Sihtrühmi oli
kaks: naised-mehed vanuses
18–46 aastat ning lastega naised
vanuses 18–35 aastat. Kokku oli
uuringule vastajaid 500. Sarnased uuringutulemused on võrdlusena olemas ka Leedu kohta
möödunud aastast.
Soovimatu rasedusega on
Eestis vastanuist kokku puutunud 61% lastega meeste ja naiste sihtrühmast.
Naistearst doktor Kai Haldre
ütles uuringutulemusi kommenteerides, et huvitav on erinevus,
kuidas inimesed kirjeldavad oma
emotsionaalset reaktsiooni: “Kui
eestlaste puhul võib esimesed

tunded ja mõtted soovimatust
rasedusest võtta kokku sõnadega
“hirm” ja “šokk”, siis leedukate
puhul on iseloomulikuks tundeks
rõõm,” märkis Haldre. Samas
kinnitasid vastajad, et asjaolu, et
rasedus ei olnud planeeritud, ei
ole mõju avaldanud lapse kasvatamisele.
Planeerimata rasedus või laps
mõjutab saadud vastuste põhjal keskmiselt 30 protsendil vastanutest paarisuhet negatiivses
suunas – see on kas halvenenud
või lõppenud. 31 protsenti ütleb,
et planeerimata rasedus on
muutnud nende karjäärivõimalusi või haridusteed. 37 protsenti
jällegi kinnitab, et nad ei olnud
lapse saamiseks majanduslikult
valmis ning pidid leidma täiendavaid sissetulekuallikaid.
Tartu Ekspress

suurenes märkimisväärselt, eriti meestel, kellel see näitaja jõudis 63%-ni,” lausus
Mare Tekkel. “See tõus näitab, et inimesed on haigena siiski tööle või kooli läinud
ja rohkem on seda teinud vanemaealised mehed.”
Vaatamata hea tervise enesehinnagu osa vähenemisele, langes samal ajal ka
perearstiabi kasutanute osa. Enim vähenes see 35–44-aastastel meestel.
“2010 oli esimene aasta, mil seni pidevalt kasvanud inimeste enesehinnang oma
tervisele muutus halvemaks. Samas saab positiivsena välja tuua, et vaatamata keerulisele ajale ei kasvanud alkoholi tarvitamine ega suitsetamise levimus. Positiivne nihe
toimus ülekaalu ja rasvumise levikus, kus meestel toimus väike langus. Suurenes ka
rohkem kui üks kord nädalas tervisesporti harrastavate meeste osa,” lisas Tekkel. TE

Nobedate näppudega õmblejaneidis tuleb Tartust
Narva kutseõppekeskuses toimus 10. märtsil
üleriigiline õmblejate
kutsemeistrivõistlus
Nobenäpp 2011. Parimaks õmblejaks kuulutati Silja Sopp Tartu kutsehariduskeskusest. Teise
koha saavutas Jekaterina
Timošina (Narva kutseõppekeskus) ning pronksi
vääriline oli Triin Andrespuk (Tartu kutsehariduskeskus).

Iga-aastasel traditsioonilisel
kutsevõistlusel võtsid mõõtu
Eesti kutseõppeasutuste õppurid üle Eesti. Võistles üheksa noort neidu. Konkurents oli
karm, kuid žürii sõnul eristus
kohe esikolmik. Nemad olid ka
ainsad, kes õigeaegselt püksipaari valmis said.
Võistlusülesanne koosnes
teoreetilisest ja praktilisest
osast. Teoreetilises osas oli
45 küsimust, mis hõlmasid
eritehnoloogiat, materjaliõpetust ja seadmete tundmist. Test
toimus “Moodle” õpikeskkonnas interneti kaudu. Testile
vastamiseks oli aega 45 minutit. Praktiliseks osaks ehk pükste õmblemiseks oli võistlejatel
aega kaks tundi.
“Ma olen väga üllatunud, et

Tartu kutsehariduskeskuse õpilane Silja Sopp võistlustööks olnud
püksipaari õmblemas.
Foto: Innove.ee

selle võistluse võitsin. Olen käinud samal võistlusel kolm korda, kuid ükski kord pole medalit
tulnud, “ ütles nobedaimate
näppudega õmbleja, kelle käe
all valminud püksid said valmis täpselt siis, kui võistlusaeg
lõppes. Silja lubab, et hakkab

auhinnaks saadud õmblusmasinal kooli lõpukleiti õmblema.
Silja sõnul ta otseselt võistluseks ette ei valmistanudki.
“Saime kõik lõplikust võistlusülesandest teada alles kohapeal. Sinnani ei teadnud täpselt,
mis materjalist ja mida tuleb

õmmelda. Õnneks oleme pükse
nii palju õmmelnud, nii et
minu jaoks see ülesanne raske
ei olnud. Oleme harjutanud
masstoodangu õmblemist, see
andis ka kiiruses eelise,” ütleb
nobenäpp, kes juba kooli kõrvalt töötab. Neiu on tööl Jassi linatoas, kus tal tuleb valmis
teha nii linast pluuse, pükse kui
ka rahvariideid.
Silja on õmmelnud juba
väiksest saati. Ka põhikoolis
oli ta klassis, kus pandi palju
rõhku käsitööle. “Tahtsin just
kutseõppeasutusse õppima.
Sealt edasi tööle saada on
minu arvates kergem kui gümnaasiumist.”
Silja ei ole veel otsustanud,
mida ta peale kooli lõppu tegema hakkab. “Masstoodangut
õmblema ma kindlasti ei lähe.
Kuhugi ateljeesse võib-olla,”
arutleb noor õmblejanna. “Rätsepatöö tundub kõrvaltvaatajale rutiinne, kuid kui seda hästi osata ja kui töö meeldib, siis
on see mitmekesine.”
Tartu Ekspress

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

Selver on Eestis juhtiv super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri ketti kuulub kolmkümmend viis kauplust üle Eesti ja Selveri Köök. Selver annab tööd ligi 2500
inimesele.

Selver võtab Tartu Selverites peagi avatavatesse Pagari küpsetuspunktidesse
konkursi korras tööle

PAGAR-TEENINDAJAD

kelle peamisteks tööülesanneteks on pagaritoodete valmistamine, klientide teenindamine letis, kaupade müügiks ettevalmistamine ja piisava sortimendi ja koguse tagamine oma teeninduspiirkonnas, realiseerimistähtaegadest kinnipidamine ning jooksvate ülesannete täitmine

Kandidaadilt eeldame:

Omalt poolt pakume:

z keskeriharidust
z sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat
z meeskonnatöö valmidust
meeskonda
z toimetulekut pingelistes olukordades
z tööd organisatsioonis kus
z ausust ja kohusetundlikkust
väärtustatakse inimest ja tema tööd
z kiirust ja täpsust
z kaasaegseid töötingimusi ja
z füüsilise koormuse taluvust
-vahendeid
z eesti keele oskust (vähemalt tase B2)
z vene keele oskust
z varasemat töökogemust pagar-kondiitrina
Oma kandideerimissoovist anna teada hiljemalt 13. aprilliks k.a. saates CV märgusõnaga
„Tartu pagar-teenindaja“ aadressil personal@selver.eu.
Lisainfo numbril 6673 785, Karen Kotlov
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SISUSTUS-

MESS

Spa-puhkus
Võimalus va
2-le kauba
lida 3 SPA va
hel: Viimsi S

p
e
ale!*
e SPA või Na
antal

PA, Grand Ro
s

NARDO nurgadiivanvoodi

lihtne mehhanism ja
mahukas pesukast.
Pildil olev toode Cortina
kangaga 895€

695€

i SPA Soome

NELLA jenkkivoodi

299€

s.

160x200cm
valmistatud Soomes,
Bonnel vedrustusega

Santa Ana kangas ja
pruun PU-nahk

valmistatud
kvaliteetsest Itaalia
nahast

Wanda kangaga, valmistatud Soomes,
20 aastat garantiid.
Pildil olev 2-kohaline diivan al. 495€

TOKYO 3 DIIVAN

RENNES nurgadiivan

595€

995€

AUGUSTA 3-kohaline diivan

995€

KÕIK STRESSLESS TOOLID MESSIHINDADEGA!

täiskask; Sina toolid al. 49€

MAAILMA MUGAVAIMAD TOOLID

al. 695€
BOOKDALE RAAMATURIIUL

MESSIHINNAGA

-30%

AURORA laud

al. 399€
Masku Vesse

Peterburi tee 62a, Tallinn
E-R 10-20
L 10-18 P 10-16

Tel 633 8929

Tartu Mööblimaja
Sõbra 56, Tartu
E-R 10-19
L - P 10-16

Tel 776 3067 / 776 3091

www.masku.ee

*pakkumine kehtib 1000€ ostu korral. SPA paketi väärtus 182€.
MESS KESTAB 23.03 - 10.04.
AUHINDA VÄLJASTATAKSE KUNI 5. JUUNINI
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Tartlanna maailma suurima tänavakarnevali keeristes
Miljonid inimesed
tantsivad tänavail, kus
aeg-ajalt vabanevad
lahtistest õllepurkidest
väikesed vihmasajud.
Roosas käterätis mees
jalutab rahvamassi seas
vastu ning nähes kena
sinisilmset neidu üritab
teda suudelda. Kui eestlased peavad nii mõndagi
suvekontserti rajuks, siis
Salvadori karneval teeb
neile kõigile silmad ette.
DARINA KINTE
toimetus@tartuekspress.ee

Nädala jagu kestva Salvadori
karnevali ajaks täitub linn rohkem kui kahe miljoni turistiga.
Paljud siinsed elanikud üritavad selleks ajaks linnast pageda,
oma korterid aga üüritakse sissesõitnutele.
25-kilomeetrine karnevalirongkäik on vapustav vaatepilt
nii pealtvaatajatele kui ka osalejatele. Kui traditsiooniline Brasiilia karneval on peamiselt tuntud sulgedega kaunistatud napis
riides tantsijate poolest, siis Salvadoris pole lindude kehakatte
tarvitamine nii tuntud. Kleidis
ja seelikus karnevalil käies võib

25-kilomeetrine karnevalirongkäik on vapustav vaatepilt nii pealtvaatajatele kui ka osalejatele.
Foto: Darina Kinte

aga sageli tunda võõraid käsi
tagumistel kehaosadel.
Tänavapeole on iseloomulikud hoopis väikese valge värvitopsiga ringi jalutavad naised ja
mehed, kes siis soovijale mõne
sentavo eest käevarrele valge
Timbalada mustri joonistavad.

Need kujutavad endast valgeid
värvikriipse, mis on ühe kuulsaima kohaliku muusiku firmamärgiks.
“Vaatasin korraks selja taha
ja järsku oli rusikas kulmus,”
kirjeldab austraallane Liam
seda, miks tema kulm keset
peotralli kiiresti nelja õmblust
vajas. Suures rahvamassis juhtub pidevalt midagi, nii jalutavad kivinäoga, keskmisest riidekapist turskemad politseinikud
vähemalt viieses rivis läbi rahvamassi. Teed tuleb neile teha,
muidu võib tugevama tõuke
osaliseks saada. Halvemal juhul
lähevad hambuni relvastatud
meestel käiku koguni kumminuiad.
Päeval päikesenautlejate ja
lainetes hulpijatega tihedalt täis
pikitud randa ei meenuta ööpimeduses enam miski – kuldse liivaga kaetud alast on nüüd
saanud üks suuremaid avalikke
käimlaid.
Sama ootamatult kui linn
täitus pidutsejatega, võetakse kauplusi kaitsvad vineerid pärast karnevali tänavatelt
maha ning elu läheb tavarütmis
edasi.

EESTI
MEISTRIVÕISTLUSED
FINAAL

TARTU PERE LEIB
vs
SELVER TALLINN
Pühapäev 10.aprill kell 16.00
SPORDIBAASIS (RAATUSE 22) PEALE MÄNGU,
PILETI ETTENÄITAMISEL KUNI KELLA 20-NI ÕLU 1 EUR

Kiiremate piletiostjate suu
teeb magusaks Pere AS
Mängud toimuvad Tartu Ülikooli Spordihallis
pilet 1,6 EUR /25 EEK ja 3,2 EUR /50 EEK
www.skduo.ee
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A. Le Coq’il valmis uus vaarikavesi

Varia
Raamatutel on kevadiselt
mõnusad hinnad
1.–14. aprillini

Rahva Raamatu ja Apollo poodides

A. Le Coq toob suvehooajaks turule vaarikamaitselise vee Aura Fruit. A. Le Coq’i juhataja
Tarmo Noobi sõnul on mõned aastad tagasi turule toodud near-water veest saanud omaette segment vee ja karastusjookide vahel. Ta lisas, et vaarikas on eestlastele tuntud suvemari, mille värske maitse aitab kindlasti kaasa uue vee edule.
Aura vesi pärineb Lõuna-Eesti 410 meetri sügavusest ordoviitsiumi kihist, mis tagab veele
puhta ja mineraaliderikka koostise. Aura vesi sisaldab looduslikke mineraale nagu naatrium,
kaalium, kaltsium ja magneesium. Võrrelduna Põhja-Eesti ordoviitsiumi kihiga, mis asub vaid
30–60 meetri sügavusel maapinnalt, on Lõuna-Eesti põhjaveekihid palju paremini kaitstud pindmise reostuse eest.
TE

Vanaeided lihtsalt kogu aeg
pudenevad akendest alla
Läinud sajandi alguse
Peterburi sürrealist ja
absurdikirjanik Daniil
Harms (pildil) pajatab
oma lühijuttudes 80
aasta tagusest Nõukogude Liidust ja sellest,
mis toimus kõigi nende
Motõlkovite, Ossipovitšite ja Šerpuhhovitega, kes
surmigavatel linnatänavatel ringi jalutasid, siis
kui ta nende mõttetu elu
oma peas asuvast filtrist
läbi kurnas.

Mõnes mõttes psühhedeelne,
teisalt aga ülimalt otsekohene
ja minimalistlik kõverpeegeldus
erinevate ette tulevate eluhetkede absurdist tundub kirjaniku sügavalt isikliku peidikuna,
kui sinna juurde lisada teadmine Harmsi tagakiusamisest võimude poolt, vaesest elust ja aeglasest näljasurmast Teise maailmasõja aegses Leningradi blokaadis, mil teda hoiti vaimuhaigena vanglas.
Kui jätta kõrvale Harmsi

põlgus laste ja vanurite vastu,
ei tohiks tema loomingu seekordne kogumik “Väljapudenevad vanaeided” olla kaasaegsele lugejale mõistmatu, pigem
ideaalis valgustav. Harms tahab
meile näidata, kuidas ühiskondlikult heaks kiidetud normide
ja dogmade “palun-aitäh, külalised lahkuvad enne kella seitset, küsimusele ei ole ilus vastata küsimusega jne” kammitsais elame terve oma elu justkui

Kevadet on õhus
06.04 kl 19 Viinistu Kunstimuuseum EMADEPÄEVA KONTSERDID
08.04 kl 19 Nõmme Kultuurikeskus
05.05 kl 19 Athena Keskus
10.04 kl 17 Võru Kultuurimaja Kannel 07.05 kl 19 Taagepera Loss
12.04 kl 19 Tõrva KirikKammersaal
08.05 kl 18 Olustvere Mõis
13.04 kl 19 Põlva Kultuurikeskus
10.05 kl 19 Ammende Villa
15.04 kl 19 Viimsi Kirik
23.04 kl 19 Padise Mõis
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
Info +372 505 9625. www.kontsertkorralduus.ee

aabitsa järgi, hoidudes meelega
olukordadest, kui elu absurdile
mõtlemine võiks viia sügavamate tähenduste leidmiseni. Ja ära
ole imestunud, kui sa, reaalses
elus viimse detailini läbi mõtestatud inimene, näed, et on asju
ja olukordi, millel pole mitte
vähimatki mõtet.
Olgu need anekdoodid, jutud
või lühinäidendid, kus peategelasteks Puškin, Gogol või
Tolstoi, on vaene vene kirjanik
mananud kirjamusta olukorrad, millest kumab läbi midagi
montypythonlikku, ainult suurema maailmavalu ja põgenemissooviga.
Harmsi absurditekstide kogumik on tõenäoliselt maiuspalaks kõigile neile huumorisõpradele, kellele on mokkamööda Mart Juure iganädalased
seiklusjutud Eesti elust või kes
tunneb, et naeraks südamest ka
siis, kui peaks Kreisiraadio sketše paberi pealt lugema.

Absurdikogumik
“Väljapudenevad vanaeided”
Ilmumisaasta 2011
Kõvakaaneline köide, 262 lk
Hind kaupluses: 13,2 eurot
Kirjastus Tänapäev

Oliver Kund

Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A TARTU

KEVAD TEEB KAUNIKS,
TULE KOOS PÄIKESEGA!
aeroobika
jõusaal
ujumine
vesiaeroobika
bodypump
sõudespinning
squash
pilates
terapeutiline
võimlemine
laste ujumistreening
* vt tingimusi
www.arenasport.ee
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Athena kinos aprillis väärtfilmiprogramm ja animafestival

Vaba aeg

Athena kinos on lisaks väärtfilmiprogrammile aprillis kavas
Eesti filmi päev, rezãissööri- ja autoriõhtud ning animatsioonifestival JAFF. 10. aprillil alates kella 12 algab Athena kinos
Eesti filmi päev, mis on väike kokkuvõte 6.–13. märtsini Tallinnas toimunud festivalist. Filmipäeva kava koosneb järgmistest sessioonidest: filmiklassika, uuemad dokumentaalfilmid,
uued lühifilmid, hiljuti kõrgeid auhindu saanud filmid.
18. aprillil kell 19 kommenteerib rezãissöör Katrin Laur
kinos oma filmi “Surnuaiavahi tütar” (pildil). 27. aprillil kell
18 algab näite- ja filmilavastaja Jaan Toomingu autoriõhtu.

SUDOKU

JÄRJEJUTT
Kunagise Põhja-Ameerika varemetel asub särav Kapitoolium, mille elanike oodatuimaks meelelahutuseks on igaaastased 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.

Näljamängud
Algus 10. märtsi Tartu Ekspressis.
“Kui meil ei oleks nii palju lapsi,” lisab ta kiiresti. Muidugi ei
ole nad meie lapsed. Aga võiksid sama hästi olla. Gale’i kaks
väikest venda ja üks õde. Prim. Ka meie emad võib nende hulka arvata, sest kuidas nemadki ilma meieta hakkama saaksid?
Kes toidaks suid, mis küsivad aina juurde? Käime mõlemad iga
päev jahil, kuid on öid, mil peame oma jahisaagi vahetama seapeki, kingapaelte või villa vastu, öid, mil läheme magama korisevate kõhtudega.
“Ma ei taha kunagi lapsi saada,” ütlen mina.
“Mina tahaksin. Kui ma siin ei elaks,” sõnab Gale.
“Aga sa elad,” vastan ärritunult.
“Unusta ära,” nähvab Gale.
Meie jutuajamine tundub täiesti vale. Lahkuda? Kuidas ma
saaksin jätta maha Primi, ainsa inimese terves maailmas, keda
ma täiesti kindlalt armastan? Ja Gale on oma perekonnale
pühendunud. Me ei saa põgeneda, miks siis sellest üldse rääkida? Isegi kui saaksime ... isegi kui saaksime ... milleks korraga see jutt laste saamisest? Minu ja Gale’i vahel ei ole kunagi
midagi olnud. Kui tuttavaks saime, olin mina kaheteistaastane kondine tüdruk ja kuigi tema oli kõigest kaks aastat vanem,
paistis ta nagu täismees. Meil võttis kaua aega, enne kui isegi sõpradeks saime, omavahel iga tehingu pärast kauplemise
lõpetasime ja teineteist aitama hakkasime.
Pealegi ei ole Gale’il, kui ta lapsi tahab, naise leidmisega küll
probleeme. Ta on hea välimusega, piisavalt tugev, et kaevandustööga hakkama saada, ja oskab küttida. Selle järgi, kuidas
tüdrukud hakkavad koolis omavahel sosistama, kui ta mööda
läheb, võib kindlalt öelda, et ta meeldib neile. Ma olen kade,
aga mitte sellepärast, mida inimesed tavaliselt arvavad. Raske
on leida head jahikaaslast.
“Mis sa tahad teha?” küsin. Võime küttida, kala püüda või
marju korjata.
“Lähme järve äärde kala püüdma. Saame õnged vette jätta
ja metsas marju korjata. Viime õhtuks midagi head koju,” vastab ta.
Õhtuks. Pärast lõikust peavad kõik tähistama. Paljud tähistavadki, kergendustundest, et nende lapsed on selleks aastaks
pääsenud. Aga vähemalt kahes perekonnas tõmmatakse akendele katted ette, lukustatakse uksed ja üritatakse selgusele jõuda, kuidas järgnevad vaevarikkad nädalad üle elada....
Lõpp

Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:
Mirko Harjula
EESTI 1914-1922
Tõlkinud Kadri Jaanits ja Paul Kokla
Kõva köide, 424 lk
Mirko Harjula raamat käsitleb sündmusi Eestis ja eestlaste tegevust Esimese maailmasõja, Vene revolutsioonide, Saksa okupatsiooni,
iseseisvumise ja Vabadussõja aastatel 1914–
1922. Lisaks Eesti Vabadussõjale ning sellega
seotud lahingutele Ida-Karjalas ja Ingerimaal
1918–1922, räägitakse raamatus eestlaste
võitlusest Vene tsaari armees Esimeses maailmasõjas ning Venemaa ja
Saksamaa võimuvõitlusest Eesti pärast. Teos heidab valgust ka Eesti rahvuslaste poliitilisele tegevusele autonoomia ja hiljem iseseisvuse nimel
ning Eesti vasakpoolsete osalemisele Vene revolutsioonides ja kodusõjas ning nende katsetele Eestis sotsiaalset revolutsiooni läbi viia. Raamatu mahukad lisad sisaldavad tolle perioodi Eestis olulist mõju avaldanud
isikute eluloolisi andmeid ja eraldi isikunimede indeksit. Allikatena on
autor kasutanud mitmeid Eestis, Soomes, Nõukogude Liidus, Venemaal
ja lääneriikides avaldatud teaduslikke teoseid ja mälestusi ning trükis
avaldatud arhiivimaterjale. Sisaldab fotosid, eestikeelne tõlge põhjalikult
toimetatud ajaloolase Ago Pajuri poolt.

RISTSÕNA

Õhtut juhib Jaak Lõhmus.
15.–24. aprillil külastab Tartut viies JAFF ehk Jaapani animatsiooni filmifestival. Filmiseansid toimuvad nii Cinamoni
kui Athena kinos. Tänavune festival on pühendatud ookeaniteemale: anime-ookean on siiski midagi enamat kui kõrged
lained. Fookuses on ulmelised seiklused galaktikaavarustes.
Lisaks tehakse kummardus möödunud aastal lahkunud
kuulsale anime- ja manga-kunstnikule Satoshi Konile: tutvuda saab esindusliku valikuga tema filmograafiast. Piletid hinnaga 3 ja 4 eurot saadaval enne algust kohapeal.
TE
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Polygonteater ja Lauri Saatpalu Athena keskuses

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

Neljapäeval, 7. aprillil kell 19 etendub Athena keskuses absurdikomöödia “Boob teab”.
Urmas Lennuki näidendivõistlusel pärjatud lavalugu on samavõrd vaimukas kui mõtlemapanev.
Liigume hubasesse salongi, kuid küsimused on sama teravad kui enne. Lisaks lõbusale esitusvormile ka kaks toredat tagasitulekut – nimiosalise Lauri Saatpalu teine ja märksa keerukam
näitlejatöö kevadisest Camus’st ja aastate eest Endla lavalt otse Iirimaale lahkunud Tõnno Linnas.
Lisaks mängivad Raivo Trass ja Elina Pähklimägi.
Kui tunned, et sa ei ole keegi, siis tahad sa ära. Turvalisus pole tähtis. On seda eneseteostus?
Kas vaid see? Kas sulle on tähtis, et kui oled ära, siis oled ometi kellelegi tähtis? Keegi on sinule
tähtis? Tähtsad asjad saab teada. Tähtis teada saada.
TE

Teater
Sadamateater

Tartu Peetri kirik

Karlova-Ropka raamatukogu

8. IV kell 21.30 Bad Orange
9. IV kell 21.30 Päris Anni
15. IV kell 21.30 Taas

17. IV kell 11.15 Orelimuusika pooltund, esinevad Anna Humal ja Arno
Gabriel Humal
17. IV kell 18 Eesti muusikute heategevuskontsert Päikest kõigile!

kuni 21. V Rukkilille lasteaia laste
loovtööde näitus Piiludes päikest
kuni 27. IV Aldo Rääbise fotonäitus
Ära lenda ära!

Café Shakespeare

Vanemuise teatri suur maja

Ekraan

8. IV kell 19 Helisev muusika
10. IV kell 16 Giselle
16. IV kell 19 Härra Amilcar
17. IV kell 12 Mowgli

9. IV kell 20 Met ooper: Ory krahv

8. IV kell 19 Kremerata Baltica,
Fazil Say (klaver)
9. IV kell 16 puhkpilliorkester Pyynikin Puhaltajat

Genialistide klubi

Vanemuise kontserdimaja

9. IV kell 22 Kosmiline pop
14. IV kell 19 Laura Junson, Erko

7. IV kell 18 Miina Härma gümnaasiumi kevadkontsert Sinilind
9. IV kell 18 Tarbatu 60. aasta
juubelikontsert
16. IV kell 17 Eurovisiooni hitid

7. IV kell 12 Aja lugu muusikas
8. IV kell 19 Vihmamees
9. IV kell 19 Rigoletto
10. IV kell 12 Ninasarvik Otto
12. IV kell 19 Manon
13. IV kell 12 Aja lugu muusikas
13. IV kell 19 Casanova
14. IV kell 12 Ninasarvik Otto
15. IV kell 19 Figaro pulm
16. IV kell 12 Nukitsamees
17. IV kell 16 Puhastus

8. IV kell 22 Ingmar Päid
9. IV kell 22 Kärt-Katrin Kull ja Lauri
Lehtsaar

7. IV kell 19 Ron & Morton Guitar Duo
8. IV kell 20 Priit Lomp ja Villu
Laiapea
9. IV kell 20 Andres Vago
Niit ja Kristjan Mazurtchak
15. IV kell 22 Bashment

8. IV kell 21 Henri Tali
9. IV kell 21 Ivo Linna ja Antti Kammiste

Ekraan 8.–14. IV

Tartu ülikooli aula

Vilde lokaal

Lokaal Sumin

Kino

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Big Beni pubi

7. IV kell 19 Rumm ja viin
9. IV kell 19 Paanika
10. IV kell 19 Maetud laps
14. IV kell 19 Maetud laps
16. IV kell 19 Haldjakuninganna

Vanemuise teatri väike maja

www.tartuekspress.ee/kuulutused

Näitus
Annelinna raamatukogu
kuni 25. IV maalikunstnik Raivo
Vare mälestusnäitus Elu maalides

Tammelinna raamatukogu
kuni 30. IV Merike Läte maalinäitus
Unistused on nagu tihased

Tartu linnaraamatukogu
kuni 12. IV väljapanek Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
aastaauhinna nominendid ja laureaadid
kuni 16. IV raamatunäitus Euroopa
sinu rahakotis
kuni 7. V Allan Tõnissoo näitus Retrospekt
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)

Tartu linnaraamatukogu

Tel 5677 9397, yourinvest@hot.ee.
Fassaadide ja vundamentide soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5375 4950.

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

1-toal korter. Tel 528 6523.
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

8. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika
veerandtund, esineb Elke Unt (orel)
12. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad noored
pianistid Tiina Tomingas ja Grete
Jädal
13. IV kell 19 Oregoni ülikooli kammerkoori kontsert, dirigent Sharon
J. Paul
15. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna
Humal (orel)

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 (teistel aegadel kokkuleppel).
529 1388 / Aardla 6b, Tartu
www.pandikas.ee
• Kanalisatsiooni- ja
veetorustike ehitus,
• septikute-kogumismahutite
müük ning paigaldus.
• Teeme teie maamajja
joogivee- ja reoveesüsteemi.
• 5,5 t, roomikekskavaatori rent.
• 11 t, kandevõimega treileri rent.

9. IV kell 18 Heiki Palm (tšello) ja
Anne-Mai Palm (klaver)
10. IV kell 16 Juudi muusika kontsert
16. IV kell 16 Meistrite Akadeemia

Müüa toidukartulit kojutoomisega.
Agria (võrk 25 kg, 10 €), Laura ja Läti
kollane. Tel 5556 6600.

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

Teenus
Ohtlike puude langetamine,
okste, heki- ja võsalõikus,
äravedu.
Akna- ja fassaadipesu.
Tel 5381 7161.

TARTU LINNA TAKSO

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

www.tartukorterid.ee.

Kinnisvara ost

Tartu linnamuuseum

14. IV kell 20 Vaid Sulle kuulub mu
süda, esinevad Rain Simmul, Jaan
Sööt ja Heli Vahing

Ehitus- ja remonditööd.

Müüa korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Tartu Jaani kirik

Athena keskus

Ehitus- ja remonditööd. Tel 551 7959,
info@svaehitus.ee.

Põllundus

9. IV kell 10.30 muinasjututund ,
kavas on lugu Kriim, Rein ja õhulaev
HANI
9. IV kell 12 külas Leo Kunnas ja
Veiko Belials

7. IV kell 21.30 Reliikvia
9. IV kell 21.30 Sada ja Seened
14. IV kell 21.30 Trahter

Kontsert

Ehitustööd

Kinnisvara müük

Muu

Ristiisa pubi

kell 12, 14.30, 17, 19.30 (v. a 9. IV)
Rio 3D
kell 21.45 (v. a 9. IV) Astraal
kell 12.30, 14.45, 19.45 Hop
kell 17.15, 22 Kormoranid

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

lev ettevõte pakub tööd tehnikule. CV
saata aadressil ergo.einla@abckliima.
ee, tel 526 9036.

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korter. Tel 507 4635.

Rendile anda
Abielupaar leiab elamise maal, maa
kasutamise võimalus. Sobib ka pensionäridele. Tel 509 0837.

Kolimisteenus. Tel 553 2140.
Laenud kinnisvara tagatisel.
Võlgade kiirmenetlus, õigusabi.
Firmade likvideerimine.
Lõunalaenud OÜ, tel 555 188 99,
www.lounalaenud.ee.
Laenud. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.
Ohtlike puude langetamine, äravedu.
Töö kiire ja korralik. www.vikatimees.ee,
tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamisteenus osaühingutele, korteriühistutele. Tel 506 9518,
info@passiva.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.
Vee väljapumpamine keldritest.
Tel 5617 6024.

TÖID TEOSTAME ÜLE EESTI.
Info: www.jyritoru.ee,
meiliaadress jyritoru@jyritoru.ee,
tel 5814 5117.

Korterid Tartus. Tel 742 0656, 515 3773.

LOOMA

PÄI
KE

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

KLIINIK

1-toaline korter. Tel 511 5949.
1-2toal korter. Tel 501 3219.

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

2-toaline korter. Tel 554 5900.
2-3toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Küte
Müüa kohaletoomisega kuivad kütteklotsid (3 rm, kohaletoomisega).
Tel 511 2625.
Müüa kuiva kütteklotsi, puitbriketti.
Tel 5197 8500.

Pakun tööd
Kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigalduse ja hooldusega tegeVäljaandja: 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

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.
Õunapuude hoolduslõikus, okste
vedu, niitmistööd. Tel 5810 8597.

Tervis
Alternatiivravi (halvatus, valud jt),
energiamassaaž. Tel 5565 0346,
www.integraal.ee.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
Kasutatud ja uute raamatute ost.
Tel 5817 0500.
Ostame kasutatud kaubaaluseid.
Raha kohe kätte. Tel 5561 7362.

REKLAAM ( 730 4455

Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee

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

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

