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Uudised

Segane tabletimüük toodab massivõlglasi
Tartu tarbijanõustamis- ja infokeskuse andmeil on mitmed
kümned Helvetia toidulisandeid
d
saavad inimesed tablettide
tõttu võlgadesse sattunud. Üks
osapool arvab, et süüdi on firma agressiivne ärimudel, teine
aga näeb probleemi inimeste
teadmatuses sellest, millesse
nad end jah öeldes tegelikult
segavad.
Lk 2

Lk 3
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Asutati Tartu Jaan Poska gümnaasium

Uudised

Tamme staadionil jätkuvad
ehitustööd

Volikogu otsustas käesoleva aasta 1. augustist asutada üldkeskharidust pakkuva Jaan Poska gümnaasiumi ning kinnitas kooli põhimääruse. Uus kool luuakse Mart Reiniku gümnaasiumi baasil ning
Reiniku gümnaasium jätkab tegevust põhikoolina nimega Tartu Mart Reiniku kool.
Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi ümberkorraldamise otsuse langetas volikogu eelmise aasta
juulis ning tegi toona linnavalitsusele ülesandeks alustada läbirääkimisi uue gümnaasiumi pidamise
riigile üleandmiseks. Tänaseks on selgunud, et Jaan Poska gümnaasium jääb munitsipaalkooliks.
Mart Reiniku gümnaasium töötab alates 2008. aasta sügisest kahes majas – gümnaasiumiosa
Vanemuise 35 hoones, kus hakkab sügisest tegutsema Jaan Poska gümnaasium, ning põhikooliosa Vanemuise 48 hoones, mis jääb Reiniku koolile. Lisaks saab põhikool enda käsutusse praeguse
täiskasvanute gümnaasiumi hoone Riia 25.
TE

Tartu Tamme staadioni ja olmehoone ehitustööde riigihankel leiti staadioni mänguväljaku ehitaja ning teekatete
rekonstrueerija. Mänguväljakute rajamiseks esitas parima
pakkumuse Rehe Ehitus OÜ summas 98 860 eurot. Mänguväljaku kavandatud valmimisaeg on käesoleva aasta 30.
august. Tamme staadioni katendite rekonstrueerimiseks esitas parima pakkumuse Greeny OÜ summas 83 442 eurot.
Tööde teostamise ajaks on kavandatud 25. mai 2011. TE

Segane tabletimüük toodab massivõlglasi
Inimesed ei tea, et ka telefonis antud jah-sõna võib sõlmida lepingu
Tartu tarbijanõustamisja infokeskuse andmeil
on mitmed kümned
Helvetia toidulisandeid
saavad inimesed tablettide tõttu võlgadesse
sattunud. Üks osapool
arvab, et süüdi on firma
agressiivne ärimudel, teine aga näeb probleemi
inimeste teadmatuses
sellest, millesse nad end
jah öeldes tegelikult
segavad.
OLIVER KUND
oliver@tartuekspress.ee

Toidulisanditega äritseva Helvetia Direct Marketingi aktiivne telefonimüük jätab inimesed sageli teadmatusse tegelikest lepingutingimustest.

vitub leping. Selle kohaselt
on inimesel pärast paki kättesaamist õigus kahe nädala
jooksul pakend tagastada või
leping telefoni teel üles öelda. Kui ta seda ei tee, loetakse
leping jõustunuks ja kliendile
hakatakse pakke
– nüüd juba tasu
eest – saatma
iga mõne nädala
tagant.
Mureli sõnul
jäävad inimesed
võlglasteks enamasti oma teadmatusest. Hätta
satuvad need, kes
ei vaevu saadetisega kaasnevat infot läbi lugema ega leia kusagilt abi loo-

“Arvatakse siiani,
et ma selle esimese paki proovin
ära ja siis vaatan,
mis edasi saab.”

Fotod: Internet

bumiseks. “Arvatakse siiani,
et ma selle esimese paki proovin ära ja siis vaatan, mis edasi saab, aga tegelikult on ahelreaktsioon juba tööle pandud,”
iseloomustas Murel sündmuste
käiku.
Samal põhimõttel äri tegevaid firmasid on teisigi. Ometi
pole probleemid nendega sedavõrd sagedased. “Ma arvan, et
seda põhjustab see, et Helvetia
poolt ka ei vastata. Sellel telefoninumbril on väga raske neid
kätte saada,” sõnas Murel. Näiteks hiljuti pöördus infokeskuse poole mees, kes väitis end
olevat lepingu üles öelnud nii
e-posti kui ka telefoni teel, kuid
pakid ja rahanõuded saabusid
endist viisi. Koostöös infokes-

kusega on Helvetia seni kõik
nõuded tühistanud, seda on
ette tulnud 4–5 korral.
Iseenda rumalus

Tarbijakaitseameti avalike suhete osakonna juhataja
Hanna Turetski-Toomik nentis, et probleem ei ole nendegi jaoks võõras. Samas rõhutas ta, et Helvetia ärivõtted on
igati seaduspärased ning sama
mudelit kasutavad paljud firmad, sealhulgas postimüügikataloogid.
“Kõikidel meieni jõudnud
puhkudel on tulnud välja see,
et inimene on telefonivestluse
käigus andnud suulise kinnituse, et ta on huvitatud pakist. Nii
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40 000

eksemplari
pannakse igasse Tartu postkasti!

Telli reklaam kõige paremini sihitud
ja kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
5. mai Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee

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 €

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

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

Telli Tartu suurima tiraaþiga ajaleht
Ülikooli 1 • telli@tartuekspress.ee • 730 4455

5. mai TARTU EKSPRESS tuleb koju kätte!

palju kui tarbijakaitseamet on
kontrollinud, siis kõikide pakkide juures on loobumise info ka
olemas, lihtsalt inimesed ei ole
sellele reageerinud,” sõnas Toomik. Kõige lihtsam viis leping
üles öelda, on saadud pakk firmale 14 päeva jooksul tagasi
postitada. Pakend ei pea olema avamisjälgedeta, kuid sees
olnud preparaadid tuleb kõik
tagastada. Kuni 10-eurose saatekulu korral on see kliendile
tasuta.
Kui aga firma lepingu ülesütlemisele ei reageeri või saadab paki inimesele, kes pole
seda tellinud, on tegemist
seaduserikkumisega ja tuleks

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

TARTU AINUKE SPORDIBAAR

RAATUSE 22

ESMASPÄEVITI 15-20
KÕIK SÖÖK-JOOK

-50%

5858 8575
www.spordibaas.ee
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Tartu tarbija- ja infokeskuse
nõustaja Valli Mureli sõnul on
Helvetia preparaatide saamisest loobumiseks nende poole
pöördutud kokku paarikümnel korral, sageli hakatakse
abi otsima siis, kui võlgnevus
ületab 500 krooni ja postkasti
jõuab juba mitmes võlateade
või inkassoähvardus.
Sündmuste käik on enamasti sama. Inimesele on helistanud Helvetia
Direct Marketingi klienditeenindaja, kes
pakub erinevaid
toidulisandeid
alates tervist
parandavatest
kuni salenemist
hõlbustavateni. Kui klient nõustub saama
esimest, tasuta saadetist, käi-

pöörduda tarbijakaitseameti
po
poole.
H
Helvetia Direct Marketingi
esii
esindaja
Laila Vatter kinnitas
Taa
Tartu
Ekspressile, et teenuse
tin
n
tingimusi
selgitatakse kliendile
tee
telefoni
teel põhjalikult. Esmasee postipakendis tuleb kaasa
ses
a
arve,
mis selgitab küll teenuse
r
regulaarsust,
kuid viitab lepingu
t
täistingimustele
Helvetia intern
netilehel.
Samuti vastatakse
t
tema
sõnul 96 protsendile infotelefonile saabuvatest kõnedest.
Miks tingimused inimestele siiski üllatusena tulevad, ei osanud
Vatter öelda.
Tema sõnul on ette tulnud
olukordi, kus lepingu üles öelnud kliendile on juba teele pandud järgmine pakk. Põhjuseks
asjaolu, et postivedu võtab aega
ning teine saadetis pannakse firma poolt teele täpselt 20 päeva
pärast esimest.
“Pahatihti juhtub ka, et meist
mitte oleneval põhjusel ei jõua
mõni saadetis kliendini. Kõik
olukorrad, kus klient tunneb, et
temast mitte olenevalt on ta sattunud talle kahjulikku olukorda, lahendab Helvetia Direct
Marketing kliendi kasuks,”
lubas Vatter.
Võlgnikule saadetakse aga
meeldetuletus iga 20 päeva
tagant kokku viiel korral. Niisiis on kliendil aega ettevõttega ühendust võtta 100 päeva
jooksul, pärast seda edastatakse
võlgnevus inkassole.

BETOONI

www.sadloy.ee

Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.
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Tartu vene koolid lähevad üle eestikeelsele õppele
Volikogu kinnitas kaheksateistkümne Tartu kooli uued põhimäärused. Vene lütseumi ja Annelinna gümnaasiumi
põhimäärused sätestavad, et nende koolide gümnaasiumiosas on alates 2011.-2012. õppeaastast õpinguid alustavate õpilaste õppekeeleks eesti keel.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on gümnaasiumi õppekeel eesti keel ning loa muukeelseks või kakskeelseks õppeks annab Vabariigi Valitsus linnavolikogu taotluse alusel. Linnavolikogule võib vastava ettepaneku esitada kooli hoolekogu.
Vene lütseumi hoolekogu on teinud ettepaneku korraldada kuni 2015.-2016. õppeaastani kooli gümnaasiumiosas kakskeelset õpet. Annelinna gümnaasium soovis õpet korraldada Vene lütseumiga samadel alustel.
Põhimääruste kinnitamisega andis linnavolikogu loa korraldada mõlema kooli põhikooliosas õpet vene keeles, kuid
gümnaasiumiosa õppekeeleks jääb eesti keel ja Vabariigi Valitsuselt vene õppekeele säilitamiseks luba ei taotleta. TE

Vaikne laupäev jumalateenistuse ja seksipeoga
Kurioosum
Saabuv nädalavahetus
Emajõelinnas tõotab
tulla elamustest kirjum
kui pühademuna. Teine
teiselpool linna võtavad
samal ajal maad vallatu
erootika ja harras patukahetsus.
Otsa teeb lahti Club Tallinn,
mis soovib rahvakalendris vaikse
laupäevana tuntud 23. aprilli õhtu
sisustada linna vallatuima peoga. Et nalja ei mõisteta, võib välja lugeda ka ürituse tutvustusest,
mille kohaselt saab klubi olema
“sexikate ja seximaiaste kohtumispaik, kus tegutsevad spetsiaalsed topless Go-Go tüdrukud ja
selgitatakse välja Emajõe Chicago seksikaim tagumik!”. Eriti glamuurne olles on klubikülastajatel
võimalik jääda ka fotodele.
Üritusele pakub konkurentsi vaikse laupäeva ööjumalateenistus Tartu Jaani kirikus. Vaikne laupäev on Kristuse hauas
puhkamise päev. Pärast suurt
reedet, ristilöömise päeva, valitses Jeesuse sõprade südametes
sügav valu ja lein. Sellepärast

Playboy Wanted. Strip-pokker
ja vallatused Playboy Texase
tüdrukutega
23.04 kl 23, Club Illusion

oleks sobilik sel päeval heita
pilk iseendasse.
Klubi Illusion seevastu lajatab lauale oma trumpkaardi,
julgustades inimesi vastupidi ka
teisi vaatama. Üritusel “Playboy Wanted” lubatakse publikule SM & Black Tape – Playmate Dea topless lava-show’d
koos vallatute Playboy Texase
tüdrukutega. Lisaks saab Playboy kaanestaari- ga stripppokkeris mõõtu
võtta.
Kuhu vaiksel laupäeval
minna, jäägu
iga inimese
enda otsustada.
Tartu
Ekspress

Vaikse laupäeva ööjumalateenistus Jaani kirikus
23.04 kl 23

CT Sexikas! Emajõe Chicago
seksikaima tagumiku valimine
23.04 kl 23, Club Tallinn

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

Korteriühistutele algas kampaania
“Hoolas ühistu”
Tartu Korteriühistute Liit koostöös Tartu linnavalitsusega ootab korteriühistuid osalema kampaanias, mis pakub ühistutele soodsamat võimalust läbi viia kevadine
suurpuhastus. Kampaania kestab 29. aprillist 20. juunini ning selle raames saab korteriühistu tellida suurkoristuse tarbeks soodsama hinnaga prahikonteinereid. Soodushind kehtib 7 m3 ja 10 m3 konteineritele. Korteriühistutele, kes on Tartu Korteriühistute Liidu või Eesti Korteriühistute Liidu liikmed, kehtib erihind. Lisaks saab tellida
abijõudu, kes aitavad laadida konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad. Kampaaniale registreerimine telefonil 511 0097 või kodulehel http://www.tarkyl.ee. TE

Endisest pangaristist
saab kiirtoidukolmnurk
Kesklinna kiirtoidupakkujate konkurents tiheneb
– järgmise nädala teisipäevast pakub Kaubahalli nurgal kehakinnitust
Faster’s.
RASMUS REKAND
rasmus@tartuekspress.ee

2009. aasta jõulude ajal VõruAardla ristis toitlustusega alusA
tanud Faster’s otsis toidukoha
omaniku Egon Vaiksaare sõnul
vväljundit kesklinna pea tervve aasta. “Soovime südalinna
kliendile, näiteks tudengitele,
kel pole autot, et Võru tänavasse sõita, lähemal olla,” selgitas
ta. “Asukoht paljude kontorite
naabruses ja kahe suure ööklubi
külje all pole paha.”
Samas kohas tegutses varem
Hakuna Matata alkoholipood
ning enne seda kommiäri.
Mõlemad olid sunnitud lahja
kliendihuvi tõttu uksed sulgema.
Fasters’i 35ruutmeetrisel pinnal mahub korraga einestama
pool tosinat inimest. “Eks ta ole
ikka rohkem toidu kaasa võtmise, mitte ajaveetmise koht,” ei
näinud Vaiksaar ruumikitsikuses probleemi.
Menüü on olude sunnil
mõnevõrra väiksem kui Võru
tänavas – näiteks ei pakuta toekamaid päevapraade. Seevastu
on uudisena valikus aasiapärased vokiroad ja suši. Ööpäevaringselt avatud einelas müüakse
kohapeal tarvitamiseks nii kanget kui lahjat alkoholi.
Tööd pakub vastne toidukoht
kümnele inimesele. Investeering, millest suurim osa kulus
uhiuuele tehnikale, jääb 40 000
euro kanti.
Kui mõned aastad tagasi olid
kesklinna ainsateks kiirtoidu
pakkujateks McDonald’s ja Sta-

Eile tervitas juhataja Egon
Vaiksaart einela uksel vaid
ehitusredel. Uuel nädalal peaks
tema aset täitma naeratavad
teenindajad ning rahulolevad
kliendid.
Foto: Rasmus Rekand

toil, siis praeguseks on selle segmendi esindajaid ohtralt juurde tekkinud. Varem pangaristiks kutsutud Ülikooli-Vallikraavi piirkonnas tegutseb nüüdsest
kolm kiirtoidu pakkujat: Faster’s,
City kiirtoit ja Teine Koht.
Esialgsete plaanide kohaselt lootis kaarsilla linnapoolses otsas, endises Arco Vara
majas, aprillis uksed avada ka
Hesburger. Piirkonna juht Toomas Veersalu ei oska prognoosida, millal burgerimüük tegelikult võib alata. “Majas pole
elektrit. Eesti Energia on suur
firma – ehk teevad homme ära,
aga võib-olla läheb kuu. Kõik
teised tööd seisavad selle taga,”
ühmas Veersalu.
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Ihastesse planeeritakse elamukrunte
koos paadisillaga

Suitsupriilt pidas Tartus vastu
83,5 protsenti osalenud õpilastest

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond korraldab Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ning
avaliku arutelu. Planeeringuala pindalaga ca 4 ha asub Ihaste linnaosas Emajõe ääres.
Planeeringu koostamise eesmärk on moodustada alal elamukrundid ja rajada paatide sildumiskoht kohalike elanike teenindamiseks. Avaliku väljapaneku aeg on 2. mai
– 16. mai 2011 ning asukohaks linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajee
Raekoja plats 3. Avaliku arutelu toimub 17. mail kell 16 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis Raekoja plats 3.
TE

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel toimunud võistluses “Suitsuprii
klass 2010/2011” osales Tartu linnast 11 kooli 794 õpilasega 36 klassist.
Edukalt ehk suitsupriilt pidas kogu võistluse perioodi vastu 663 õpilast 29
klassist. Nagu ka varasemalt loositi edukalt lõpetanud klasside vahel välja
kolm rahalist preemiat väärtuses 70 eurot.
Tartu linna klasside hulgast võitsid 70-eurose preemia Tartu Tamme
gümnaasiumi 5.b klass, Tartu kommertsgümnaasiumi 6.b klass ja Tartu
Tamme gümnaasiumi 4.b klass.
TE

Salutähe tänaval ulatub vesi vööni
Vana-Ihastes asuv Salutähe tänav on juba teist
kevadet vee all. Tänava
Emajõe-poolsetes aedades ei kannata kohati
kummikugagi käia, ületee-naabritel pole aga
uputava jõega probleeme.

Jüripäeval jüripäevast
23. aprill – kevadine jüripäev – oli meie maarahva põline tähtpäev. Kevadiste põllutööde ja üldse kogu maaviljelusaasta
alguspäev. 19. sajandil, kui aega arvati veel vana kalendri järgi, langes jüripäev 12 päeva hilisemale ajale. See tähendab – 5.
maile, mil kevad oli juba täies jõus. Talurahvale tähendas jüripäev mõisale rendimaksmise, rendikoha vahetamise ja teenijate palkamise päeva. Paljudele peredele suure kolimise aega.
Talvise kahe söögikorra asemel mindi taluperes jüripäevast
üle kolmele söögikorrale. Tallu tulid uued sulased ning tüdrukud, kellele valmistati suupärasemat toitu ning kellega käidi
õhtul koos kõrtsis “lepingut kinnitamas”. Kodus korraldasid
nooremad mitmesuguseid naljakaid töökuse ja virkuse kontrolle, mille juurde kuulus vastastikune veega kastmine.
Mitmed kombed olidki veega seotud. Kuna päevitamata valget näonahka peeti ilusaks, siis soovitati noorikutel jüripäeval
viis korda nägu pesta – nii jäävat nahk suvel hästi klaariks. Veelgi parem olevat pesemiseks kasutada kasemahla. Tasuks meie
päevilgi järele proovida. Uude kohta kolimisel tuli lasta taresse kõigepealt kass. Läks hiirekuningas ahju peale magama, siis
arvati, et jäädakse sinna pikemaks ajaks pidama. Peitis aga kass
ennast voodi alla, siis oli aasta pärast jälle minek. Niipaljukest
siis talurahva tarkust.
Nüüd aga ühest ajaloolisest jüripäevast. 1919. a 23. aprill oli
noorele Eesti Vabariigile erilise tähendusega. Just sel eestlastele kui maarahvale uue tööaasta alguse päeval tuleb Tallinnas Estonia kontserdisaalis kokku äsja demokraatlikult valitud
Asutav Kogu. Avar ruum võtab vastu 120 esimese Eesti parlamendi liiget, Eestit de facto tunnustanud välisriikide esindajad,
arvukalt ajakirjanikke ning
poliitikahuvilisi. Enamik
peab aga jääma välja hoone
ette ootama – kõigile ei jätku
lihtsalt ruumi.
Asutava Kogu esimeheks
valitakse suure hääleteenamusega sotsiaaldemokraatide liider August Rei, kes esineb programmilise kõnega.
Rei tänab meie sõjaväge ja
liitlasriike nende poolt antud
abi eest, eriti aga Soomet. Tema sõnutsi seisab Asutava Kogu
ees kolm peamist ülesannet: 1) luua Eestis õigusline demokraatlik vabariik, 2) lahendada maaküsimus, st kaotada seni
domineerinud suurmaavaldused – mõisad ning jagada nende
maa rahvale. Esimeses järjekorras neile, kes võitlevad praegu
relv käes Eesti vabaduse eest. Ja 3) panna maksma kodanikuvabadused, nii nagu sõjaolukord seda võimaldab.
Senine peaminister Konstantin Päts teatab Asutavale Kogule, et tema poolt juhitud valitsus loeb oma ülesanded täidetuks
ja paneb volitused maha. Asutav Kogu kohustab ministreid nii
kaua jätkama, kuni uus valitsus saab kokku seatud. Kahe nädala pärast on see tehtud ja võimule tuleb vasakpoolsete vaadetega juristi Otto Strandmani juhitud valitsus. Strandman on ühtaegu pea- ja sõjaminister. Välisministri portfell kuulub Jaan
Poskale. Järgmistel kuudel tegeleb Asutav Kogu kahe olulise
seaduse väljatöötamise ning vastuvõtmisega. Need on maaseadus ja põhiseadus. Just viimatimainitu nõuab aega, nii et konstitutsioon võetakse vastu alles 1920. a juunis. Kehtima hakkab
aga sama aasta lõpul. Tegemist on Euroopa ühe kõige demokraatlikuma põhiseadusega. Kõrgem võim kuulub rahvale, kes
valib 100-liikmelise Riigikogu. Selle seaduse viib ellu valitsus
eesotsas riigivanemaga. Tema täidab riigipea – presidendi kui
peaministri ülesandeid. Esimeseks riigivanemaks saab K. Päts.

Noorikutel soovitati
jüripäeval viis korda
nägu pesta – nii jäävat nahk suvel hästi
klaariks.

Salutähe tänava elanik Peeter Kutsar näitab, et mullu ulatus veetase tema tagaaias vöökohani, pühapäeval oli sügavaimas kohas rekordist veel paarkümmend sentimeetrit puudu.
Tänu kõrgele vundamendile
vesi õnneks tuppa ei tunginud,
kuid aiast taandus alles mai
lõpus. Sarnane olukord oli Kutsari sõnul umbes kümme aastat
tagasi.
Salutähe tänaval 30 aastat
elanud naisterahva sõnul päädis mullune uputus põrandavahetusega. Tänavu uuesti vahetamise vältimiseks loobus ta
põrandaalusest soojustusest.
“Toas on küll külmem, kuid
põranda alla pandud kruusast
voolab vesi vähemalt ise ära.
Aeda ei saa enne juuni lõppu
ilmselt midagi istutada,” sõnas
murelik elanik ning näitas tulbipeenra kohta, kus praegu
võiksid parema tahtmise juures
vesiroosid kasvada. “Lähedusse
rajatud uue elamurajooni jaoks
tõsteti kõvasti maapinda, nii
olen mina veel rohkem lohus ja
vesi voolabki siia,” seletas majaomanik.

Salutähe 30 peremehe Peeter Kutsari aias valitseb Emajõe kapriiside tõttu tavatu olukord – maja on
Foto: Morten Vaalma
vees, paat kuival.

2003. aastast samal tänaval
elava mehe sõnul ei hoia nad
keldris juba ammu enam midagi. “Viimase kahe aasta uputused on pannud mõtlema, et
peaks maja ümber tõsisemaid
muldamistöid tegema,” osutab
ta 70ndatel suvilaks ehitatud
madala vundamendiga hoonele.

Kuiva jalaga oma kodutrepini pääsemiseks on ta ehitanud
laudtee. “Ega iga päev ei viitsi
ka kummikuid läbi aia kõndimiseks jalga tõmmata. Maja ehitati kuivadel aastatel ning siis
ei mõeldud kevadisele sulamisveele.” Peaaegu et saarekesele eraldunud majas elava mehe

LOOMA

hinnangul on vesi tõusnud sel
nädalal keskmiselt kaheksa sentimeetrit päevas.
Mari Mets

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

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 5300 6804
Teguri 37B, Tartu
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Talu keset linna ehk
rohusööjad tagaaias
Kõik öko on praegu moes
ning maailm tundub üha
rohkem kalduvat loodust
säästva eluviisi poole.
Kuidas oleks, kui kasutada muruniiduki asemel
hoopis elavat rohuhooldajat? Hobust või selle
väiksemat varianti poni,
lammast, kitse või hoopis
lehma? Viimase puhul on
lisaboonuseks ka piim.

Täiskasvanud kääbuslammas kasvab kuni 50 cm kõrguseks.
Foto: kuristu.ee

Muruniitjaks lemmikloom

KAIE PÄIKE
toimetus@tartuekspress.ee

“Põhimõtteliselt on see võimalik, kuid kõik need loomad
kuuluvad põllumajandusloomade nimekirja ning peavad
olema arvel PRIA-s,” teab Tartumaa veterinaarkeskuse loomakaitse peaspetsialist Peeter Kukk. Samamoodi peaksid
arvel olema ka kanad, haned ja
muud loomad-linnud.
“See on vajalik juba seetõttu,
et kui tekib mingi taudi puhkemise oht, siis oleks meil teada
kui palju ja milliseid loomi meil
kuskil asub,” toob Peeter Kukk
näite mõned aastad tagasi puhkenud linnugripist. Sel ajal tehtud linnuloendus näitas, et linnaäärsetes majapidamistes oli
päris palju kanalisi ja ka parte
ning hanesid.
Igal loomal omad plussid

Kanalised ning haned pole
küll mäletsejaliste ning hobusega võrreldes sama tublid murupügajad, kuid putukate ja tigude hävitamises on nad vaieldamatult osavamad.
Kuid olgu mistahes loom
või lind koduaias ilu teenistuses, tuleb talle tagada liigiomased elutingimused – vastav
sööt (peale selle, mis ta ise kätte saab), talveks varuda piisavas koguses heina ja jõusööta
ning tuleks ka tagada, et loom ei

Kel tõsine soov omale
muruniitja ja sõber ühes
isikus leida, sel tasuks
kaaluda ideed hankida
koduaeda kääbuslambad.
Kuristu talu miniloomaia
juhataja Kristiina Linduse
kinnitusel on lamba või
kitse pidamine jõukohane absoluutselt igaühele
ja sobib ka linnatingimustesse.

Nii mõnigi tartlane mäletab veel kurioosset juhtumist, kus mustlaspere keset linna hobust pidas.
Foto: Internet

saaks midagi mürgist endale sisse süüa. Ja loomulikult ka seda,
et ta aiast välja ei pääseks ega
saaks omapäi linna peale hulkuma minna.
Enne looma soetamist
tasub rääkida naabritega

Samuti peab arvestama
naabritega – Tartumaa veterinaarkeskuses mäletatakse ahastava naabri kaebust, et
sea sõnnikuhais ei lase elada.
Seega tuleks enne looma soetamist kogu pidamistsükkel

enda jaoks hoolega läbi mõelda ning end looma vajadustega kurssi viia – kuidas ja mida
ta sööma hakkab, kus elama ja
kuidas on korraldatud sõnnikumajandus.
Madis Tammeorg, Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja: “Linnal
on juriidiline voli reguleerida
vaid lemmikloomade pidamist,
põllumajandusloomi pidades
tuleb jälgida muid õigusakte.
Kui loom kedagi ei häiri ning
kui nõuded on täidetud, siis on
linna jaoks kõik korras. Tava-

Kaherattalised traktorid

liselt ju loomaga polegi probleemi, probleeme tekitavad
ikka nende omanikud,” naerab
Madis Tammeorg.
“Aastaid tagasi tekkis probleem Hiinalinna elanikuga,
kelle juures lisaks koerakarjale elasid ka kitsed ja pull. Ning
kord tuli otsida uus kodu mustlaste juures halbades pidamistingimustes elanud hobusele,
kuid nüüd elab minu teada linnas eramaa peal vaid üks hobune – Ihastes – ja tema pidamises pole siiani rikkumisi täheldatud.”

SINU VÕIT: 518.-

Tavahind: 1548.-

Trendy 310lattniidukiga 1m

1310.SINU VÕIT: 690.-

Tõug on algselt pärit väikeselt saarelt nimega Ouessant, mis asetseb
Prantsusmaa ranniku lähedal. Arvatakse, et sajandeid tagasi on viikingid jätnud lambad sinna saarele.
Karmid elutingimused ja looduslik
valik “aretasid” maailma väikseima
lambatõu.
Täiskasvanud uttede turjakõrgus
on kuni 46 cm ja kehamass 13–16
kg. Värvuselt enamasti mustad, aga
esineb ka pruune, valgeid ja halle.
Vill on kahekihiline, pügamist vajavad korra aastas. Tall (kaksikuid esineb üliharva) sünnib märtsis-aprillis.

des vaid vett ja heina,” veenab
Lindus. “Mingeid eriaineid, kui
sool, ussirohi ja poegimisaegsed
seleenisüstid välja arvata, pole
neile sisuliselt tarvis. Talveks
tuleb muidugi korraliku toiteväärtusega kuiva heina varuda.”
Erinevalt levinud eelarvamustest ei pea talveks lammast tuppa võtma ega tarvitse
ka soojustatud lambalauta ehitada. Loomad elavad koduaias
muretult üle igasuguse pakase,
kui neil on uluasemeks kolmest
küljest kinnine varjualune.
Kääbuslambaid kasvatatakse peale Kuristu veel Raja talus
Pärnumaal ning Vana-Olevi
talus Raplamaal. Talle hind jääb
100 ja 200 euro vahele.
Rasmus Rekand

www.traktorirent.ee

SU UR KEVA DMÜÜK !
Trendy 310
1030.-

“Eriti muretud “muruniitjad” on kääbuslambad. Kui
kitsed tikuvad turnima, võivad
üle ronida isegi kahemeetrisest aiast, ronivad puude otsa
ja näksivad viljapõõsaid, siis
lammastega seda muret pole.
Ka poegimise ja poegadega on
meie praktikas lambad ise toime tulnud, sisuliselt nad inimese abi eksistentsiks eriti ei vaja.”
Et tegemist on kariloomadega, soovitab Lindus neid pidada vähemalt paarikaupa. Sealjuures ei pea tegemist olema
just erisoolise paariga. Vaid
kaks “poissi” koos võivad nugade peale minna. Sotsiaalselt toimiva paari saab moodustada ka
kitsest ja lambast.
Krunt, millelt kääbuslamba paar suveks piisava toiduvaru leiab, peaks olema vähemalt 1000 m2. Mõistagi mängib
siin rolli, milline on suvi ja sellest johtuv heinakasv. “Lambad
on tõesti vähenõudlikud, vaja-

Uessooni lambad

Trendy 320
1360.-

CEDO KAUBANDUS
Tel. 5548 930 Vasara 52D Tartu

Trendy 330 (demomasin)

Powersafe 340
(uus, hüdrosidur)

1650.-

SINU VÕIT: 640.-

SINU VÕIT: 770.-

Tavahind: 2000.-

Tavahind: 2420.-

Tavahind: 2000.-

1990.SINU VÕIT: 755.-

Tavahind: 2745.-

Pildid on illustreerivad!
Kõik masinad laos ja kohe saadaval!
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%!
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Kui koer omanike aiatöid ümber kipub tegema, siis võib abi olla koertekoolist, takistavast võrgust või
Foto: Internet
peletavatest preparaatidest.

Mida teha, kui koer
kaevab koduaeda auke?
Mõne koera ilumeel on
teistsugune kui ta omanikul ning koer püüab aeda
endale meelepäraseks
kujundada sinna auke
kaevates või suisa kaevikuid rajades.
Enamasti teevad koerad seda
igavusest ning siis, kui omanik
nägema ei juhtu – sest vastasel
korral ju omanik keelaks. Kindlasti on abiks koeraga rohkem
tegeleda ja temaga ka koolis
käia, et tal oleks parem kontakt
omanikuga, ent vahel kaevavad
ka need koerad, kes on koolitatud ja käivad igapäevastel jalutuskäikudel koduaiast väljaspool.
Mõned nipid, mis võivad
(kuid alati ei pruugi) aidata.
Osa nippe sobib paremini ühe,
osa teise koera puhul.
Ära jäta koera aeda järelevalveta. Nii on tal vaba voli teha
seda, mis pähe tuleb ja just seal,
kus talle meeldib.

Kui koerale on kaevamisest
kujunenud meelisharrastus, siis
on talle väga raske selgeks teha,
et kaevata ei tohi. Seega, mida
varem probleemiga tegelema
hakata, seda paremaid tulemusi on loota.
Kui koeraga pole koertekoolis käidud, siis tasuks minna –
mõni koer arvab, et targal koeral ei sobigi enam auke kaevata. Igal juhul tasub mõne koerte koolitajaga seda teemat arutada. Koolitajate andmeid leiab
internetist.
Kaevamishimulisele koerale võib eraldada aiast mingi
osa, kus ta tohib rahus kaevata
– eraldamiseks võib kasutada
kas tara või elektroonilist piirajat.
Muru, kus kaevamine pole
teretulnud, võib katta võrgu
ja kividega – need ei ole piisavaks takistuseks küll igale koerale, kuid mõne nõrgema soovi-

ga olendi kaevamisisu võib küll
kaduda.
Proovida võib koeri peletavaid
preparaate – toime püsib kauem
pulbrilistel ja graanulitena müüdavatel preparaatidel. Osta saab
neid aiatarvetega kauplevatest
kauplustest ning kasutada tuleks
neid vastavalt juhendile – ühekordsest kasutusest jääb enamasti väheks. Samuti tuleks arvestada, et kõik vahendid ei sobi kõikidele ja see, mis ühele toimis, ei
pruugi teisele mingit mõju avaldada. Katsetada aga tasub.
Koer ei taha kaevata sealt,
kus on ta enda väljaheited (peita võib õhukese mullakihi alla),
kuid see ei takista teda kaevamast selle koha kõrvalt.
Aias olevad taimed võib ümbritseda võrguga – nii ei pääse
koer nende juurest kaevama
ning taimedel on ka vähem uriinikahjustusi.
Kaie Päike

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
29. aprillist 20. juunini 2011 vältava kampaania

“HOOLAS ÜHISTU”
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA
KEVADISE SUURKORISTUSE TARBEKS
SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND!
Info: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R 15 - 18, tel 740 0755 või 51
1 0097.
NB! Numbril 5566 1888 saab tellida abijõudu, kes aitavad
laadida konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.

*korteriühistute asutamine/juhtimine
*kinnisvara haldamine/hooldamine
*korteriühistu raamatupidamine
*väli- ja trepikoja koristamise teenus
*tehnohooldus/avariivalve 24H
*sanitaartehnilised tööd
Küsi infot ja TASUTA hinnapakkumist
jyri@juntson.ee
tel 5566 1888 www.juntson.ee
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Too aeda omapära kivijõgede ja lehekausiga
Aiadisainer Jaanika Meltsas OÜst Haaviku Haljastus jagab Tartu Ekspressi
veergudel nõuandeid,
mis ühelt poolt praktilisi
vajadusi rahuldavad ning
teisalt koduaiale omapära lisavad.
Kevadel on peamiseks probleemiks aias liigvesi ja sellest
tulenev niiske või lausa mudane
pinnas. Vesi voolab ikka sinna,
kuhu teda juhitakse. Haljastuse
rajamise käigus tehakse kalded
reeglina majast langusega krundi piiri poole.
Pildil oleval krundil püsis
kevadine suurvesi (ka suvistest
suurtest vihmasagaratest tekkiv
pinnavesi) väga kaua rajatud
püsikupeenras, seades sellega piire taimevaliku osas. Kõik
taimed sellist niiskust siiski üle
ei ela. Lahendusena rajasime
rusikasuurustest maakividest
nn kivijõed, millega suunasime
vee liikuma meile sobivas suunas. Kevadel on võimalik näha
seal nüüd vulisevat vett ja suvel
mõjub selline lahendus lihtsalt
huvitava dekoratiivse elemendina suures püsikupeenras.
On hea, kui maakive leidub
vajalikus koguses omal krundil.

Lehekauss sobib nii lindude jooginõuks kui ka koduks mägisibulatele.

Kevaditi täidavad kivijõed praktilist veejuhtimisülesannet ja suvel
mõjuvad huvitava aiakujunduselemendina.
Fotod: haaviku.ee

Vastasel korral tasuks kokkuleppele jõuda mõne farmeriga,
kes oma põlluäärsed kivid teile
lubab. Maakivi ostmise või tellimise teenuse teeb kalliks kivide transport. Nii võib kujuneda maakivide tonni – mis muide
pole üldsegi suur kogus – hinnaks ca 60 eurot.
Kivijõe tööprotsess pole keeruline – esmalt tuleb kaevata
valmis sobiva suurusega kraav
ja testida kallete toimimist, et

veed ikka vajalikus suunas liikuma hakkavad. Seejärel vooderdada kraavipõhi peenrakangaga ning hakatagi kive peale sättima. Tasub jälgida, et peenrakangas kuidagi välja paistma ei
jääks ja et üldmulje oleks loomulik.
Lehekauss

Linnud on koduaias väga
suurteks abilisteks, kattes oma

toidulaua meie aias elavate kahjurputukatega. Seepärast peaks
neile looma oma aias võimalikult mugava olemise, sealhulgas
näiteks jooginõu.
Moodusta koonusjas liivakuhi, aseta selle peale rabarberi leht. Valmista tsemendisegu,
kata leht esialgu õhema kihina,
siis vahele peenike traatvõrk (et
anda konstruktsioonile tugevust) ning lisa veel segu, et võrk
paistma ei jääks.
Jälgi, et segu ei ulatuks liiva
peale ning ääred jääksid korrektsed. Kata töö kilega, et
kaitsta vihma eest. Ööpäevaga
võiks kauss olla kivistunud, ent
jaheda ning niiske ilmaga varu
rohkem aega. Hiljem eemalda
närtsinud rabarberileht.
Sellist lehekausikest on võimalik lisaks jooginõule kasutada kiviktaimlas või peenras, istutades sinna nt mägisibulaid (Sempervivum). Kõik
mägisibulad vajavad päikesepaistelist kasvukohta ning
sobivad hästi kuivematele
muldadele, ka tavalisele aiamullale, kui see pole liiga niiske, ning taluvad tugevat läbikuivamist.
Jaanika Meltsas

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
T KOGE
TA

USI

AAS

M

20

AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

TÖÖRIISTAPOOD

metallitöötlemistad
seadmed ja tööriis

Proma FHV-50PD
universaalfrees

2400.- €
7204.- €

Bendmac
painutuspink
PRO 30

5280.- €
Digitech 320

Project 1600

Tomet
metalllintsaag 210
manual

1526.- €

312.- €

TARTU: Vasara 52D
PÄRNU: Tallinna mnt. 84

2358.- €

Puhti 100
liiva(haavli)prits

www.cedo.ee

1691
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Populaarne rahvaravim
aaloe võib tervist
kahjustada
Hariliku aaloe sisaldusega toidulisandid ja joogid peaksid aitama säilitada
soolkonna tervist — vähemalt väidavad nii taimedega ravitsejad. Nüüd on
aga hoiatussignaali andnud USA riiklik toksikoloogiaprogramm NTP, millega seotud teadlased avastasid, et rottidel, kellele oli antud selle mahlase taime ekstraktiga segatud vett, tekkisid
seedekulglas kasvajad. Närilistele anti
suhteliselt suuri annuseid hariliku aaloe
(Aloe barbadensis) lehtede ekstrakti
kahe aasta vältel. Ekstrakti 1,5-kaaluprotsendilist vesilahust saanud emastest rottidest haigestus halva- või healoomulistesse jämesoolekasvajatesse 39 protsenti, isastest 74 protsenti.
Ekstraktilahuse asemel puhast joogivett
saanud rottidel kasvajaid ei tekkinud,
vahendab Forte ajakirja New Scientist.
Seni pole aga selge, millised on mõjud
inimestele.
TE

Terviseamet pelgab turul
grillsöe kriisi
Puusüsi on aine, mis pidi vastavalt
Euroopa Liidu määrusele enne turule viimist olema 1. detsembriks 2010
registreeritud või eelregistreeritud
Euroopa kemikaaliametis. Eestis on
seda praeguseks teinud vaid kaks ettevõtet, mis võib tekitada suvel grillsöe
defitsiiti või kallinemist.
Eestis on enne lähenevat grillihooaega vajaliku registreerimisprotsessi läbinud teadaolevalt vaid kaks ettevõtet.
Sellest võib järeldada, et meil kas pole
rohkem ettevõtteid, kes toodaksid või
impordiksid puusütt alates ühest tonnist aastas või nad ei ole teadlikud neile
rakenduvatest kohustustest.
TE

Ka kuurid vajavad
korralikku katust
Vihmased kevadilmad
ei sunni mõtlema vaid
majade katuste vastupidavusele, ka kuurid
peaksid olema vihma ja
tormi eest kindlustatud.

Kui kuurikatus hakkab vett
läbi laskma, soovitavad asjatundjad esmalt probleemse koha kinni katta. “Seejärel
tuleks kahjud üle vaadata ja siis
otsustada, kui tõsist ümbertegemist on vaja. Pehkimine on
väike mure, pigem tekitavad
muresid läbijooksud viimistletud siseruumides,” tõdes teraskatuste profiile pakkuva AS-i
Toode müügijuht Erki Loigom.
Niiskus tuuldub üldiselt välja ka vanadest katustest, seega puidukahjustused tekivad
enamasti vaid juhul, kui katus
on juba aastaid läbi jooksnud.
Uute katuste korral saavad
mured alguse siis, kui katusekonstruktsioonis on tuulutuses
midagi valesti tehtud. Siis on
hädad kiired ilmnema hallitusena ruumis või muude tõsiste
nähtustena.
Müügijuhi sõnul pole kuurikatuse renoveerimiseks või
vana katuse mahavõtmiseks ja
uue panemiseks parimat hooaega, kuid tähtis on see, et töid
saaks teha kuiva ilmaga. “Kuna
kuuride katused ei ole teab
mis suured, siis on teraskatuse
korral ajakulu mõistlik. Liht-

Ettevaatust, konnad teel!

“Samas on väga oluline, et
ka kuuri katusealune peab saama tuulduda, ning kui majal on
terasest kiviprofiil, siis võiks ju
ka kuur sellise katusega olla,”
arutles Loigom. Tehnilisest küljest peaks valitud profiilplekk
kindlasti klappima kuuri katuse
kaldega. “Siin usaldage müüjate professionaalsust. Ka paigaldaja peaks olema asjatundlik,”
andis Loigom nõu.
Parim on teraskatus

Oskuslikult rajatud katus pikendab nii kuuri kui ka selle sees olevate asjade eluiga.
Foto: Internet

salt vana eterniit maha võtta
ja samale roovitusele teraskatus asetada ei ole otstarbekas.
Kui kuur on vähegi kinnine, siis
tekib kondensatsioonivesi ja
kuurile oleks vaja paigaldada ka
aluskattekile. Lahendus on sisuliselt sama mis elamutel. Päris
puuriida katteks sellist korralikku lahendust muidugi vaja
pole,” selgitas Loigom.
Katust renoveerima hakates

on vaja esmalt selgeks mõelda hoone otstarve, samuti see,
kaua kuur kestma peab ja kas
ehitamiseks on vaja ikka kõige
nooblimaid materjale. Loigomi sõnul on tehastes kindlasti saadaval tootmisjääke, mis ei
pruugi olla küll õiges mõõdus
või on väikeste kahjustustega,
kuid nende veepidavus, visuaalne külg ja ka korrosioonikindlus
pole kannatanud.

Katusematerjalina on odav
ja kiiresti paigaldatav näiteks eterniit. Kapitaalsema ja
kauem kestva lahenduse otsimisel tasub aga eelistada terast.
“Kuurid asuvad sageli puude
all. See, et teras ei määrdu, on
sellisel juhul kindlasti eelis,” kiitis Loigom.
Üks on aga selge: teraskatuse ja eriti paigalduse ostmiseks ei ole praegusest paremat
aega, sest hinnad on langenud.
“Vana katuse mahavõtt, prügimäele viimine ning uue roovituse ja pleki paigaldustööd
peaks maksma 10-15 eurot
ruutmeetri eest.” Loigomi
sõnul sõltub hind siiski sellest,
mis seisus kuur on – halvemal
juhul peab ehitust alustama
hoopiski vana hoone lammutamisest.
Kristjan Roos

Keskkonnaamet kutsub autojuhte ettevaatlikult liiklema ja konnarohketel teelõikudel kiirust vähendama, sest kahepaiksete kevadränne on Lõuna-Eestis
juba alanud. Keskkonnaameti looduskaitsebioloogi Tõnu Talvi sõnul algab
konnade kevadine ränne talvituspaikadest kudemisveekogudesse perioodil,
mil õhutemperatuur jääb öösel plusspoolele ja päevane temperatuur ulatub
vähemalt +10 kraadini.
Teelõikudel, kus nähakse palju konni, on soovitav kiirust aeglustada. Eriti
tähelepanelikud peavad autojuhid olema soojal ja vihmasel ajal veekogude
läheduses, sest rändeteedega ristuvatel
maanteedel võib ainuüksi mõne tunni
jooksul hukkuda tuhandeid konni.
Eelmistel kevadetel tuli kõige rohkem teateid konnadest Saku-Kiisa,
Leie-Oiu-Tänassilma, Ülemiste järve ja
Paide tehisjärve piirkonnast.
TE

Puugivaktsiini nappus
osutus kuulujutuks
Sel nädalal terviseametile laekunud
info, justkui oleks mõnedes Eesti piirkondades puudus puukentsefaliidi
vaktsiinist, ei vasta vaktsiini tarnijate
sõnul tõele. Vaktsiinide Eestisse tarnijad Tamro ja Magnum Medical kinnitasid, et puukentsefaliidi vaktsiin on laos
olemas. Nii apteekidel kui ka kõikidel
perearstidel on võimalus seda tellida ja
puudust sellest tulla ei tohiks.
TE

Molière'i FARSS
ESIETENDUS 29. JUUNIL
10 etendust juunis ja juulis
TARTUS LAULUPEOMUUSEUMI PARGIS

ID
SOODUSPILET
ni
kuni 1. mai e
uine.e
www.vanem
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Ühe mündi eest teadusajakirja
omanikuks

Uudised

Supilinna päevade raames peetakse 23. aprillil TÜ botaanikaaias kella 11–18 raamatu ja roosi päev. Seekordse
kevadeimena puhkevad botaanikaaia tiigi ääres (halva
ilma korral palmihoone uues õpperuumis) õide igihaljad
Akadeemiad. Lai valik ajakirja Akadeemia vanu igihaljaid
numbreid on müügil hinnaga 1 münt. Kohaletulijad saavad kohtuda Akadeemia tegijatega ja täiendada oma
Akadeemia riiulit. Kell 16 esineb Kristiina Ehin.
TE

Tartu ja Tallinna ülikoolid lõid
kaks verivärsket tulevikueriala
Tartu ülikool, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning Tallinna
ülikooli Balti filmi- ja meediakool avavad uuest aastast innovaatilised ühisõppekavad, mis seovad
kunste ja tehnoloogiaid.
Sel kevadel toimub vastuvõtt
kahele ingliskeelsele magistriprogrammile. Esimene neist on
TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ning Balti
filmi- ja meediakooli ühisõppekava “Ristmeedia tootmine” ja
teine TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ning BFMi ühisõppekava “Muusika ja filmikunsti helitehnoloogia”.
Uus ingliskeelne magistriõppekava “Ristmeedia tootmine”
paneb rõhu audiovisuaalsisu
tootmisele tänapäeva interaktiivsetele meediaplatvormidele.
Ristmeedia on maailma meedia- ja telekommunikatsioonisektori üks kiiremini kasvavaid
harusid. Selles otsitakse viise,
kuidas üha paljunevaid ekraanipõhiseid seadmeid nagu mobiil-

Uus õppekava “Ristmeedia tootmine” paneb rõhu audiovisuaalsisu
tootmisele tänapäeva seadmetele.
Joonis: Internet

telefonid, arvutid ja muu meediasisu tarbimiseks lõimida, et
seeläbi viia audiovisuaalsisu
võrguplatvormidele ja jõuda nii
uute kunstivormide, meediatoodete ja ärimudeliteni.
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja BFM avavad sel aastal uue ingliskeelse “Muusika
ja filmikunsti helitehnoloogia”
magistriprogrammi. Helitehnoloogiat kõrghariduse tasemel Baltikumis seni ei õpetatud
ja Eestil on potentsiaal BFMi
ja kultuuriakadeemia laiene-

vaid ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ära kasutades muutuda tippkompetentsi pakkujaks
kogu Baltikumis. Magistrandid
hakkavad õppima ühises grupis
BFMi filmimagistrantidega.
Jooksev vastuvõtt mõlemale erialale on täna juba avatud.
“Ristmeedia tootmise” õppekava kohta leiab täpsemat infot
Balti filmi- ja meediakolledži ning “Muusika ja filmikunsti helitehnoloogia” kohta Tartu
ülikooli veebilehelt.
Tartu Ekspress
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Esmaspäeval toimub jooksumaratoni
ühistreening

Vaba aeg

Esmaspäeval, 25. aprillil ootab Klubi Tartu Maraton kõiki spordisõpru SEB
29. Tartu jooksumaratoni ühistreeningule. Traditsiooniline ühistreening on mõeldud huvilistele Tartu jooksumaratoni rajaga tutvumiseks ja kõhklejatele viimaste
otsuste tegemiseks, millisest distantsist võistluse põhipäeval osa võtta.
Ühistreeningu stardi- ja finišipaik on Elvas, Tartumaa tervisespordikeskuses.
Mõnusale kevadisele üritusele antakse start 18.30. Ühistreeningul osalemine on
tasuta. Ühistreeningule viib tasuta buss, mis väljub Vanemuise teatri alumisest
parklast stardipaika kell 17.30 ja toob soovijad kell 20.30 Tartusse tagasi.
TE

JÄRJEJUTT

SUDOKU

Argielus kriminaaladvokaadina töötav autor käsitleb oma
karjääri 11 kõige kummalisemat juhtumit, milles pole
peategelaseks “hea” ja “halb”, vaid keskmes on süü küsimus. Juristina vaatleb Schirach oma tegelasi eemalt, kuid
jõuab puudutada ka teemat, milliseid mõtteid tekitab selline töö kaitsjas endas. “Kuritööd” on üks viimaste aastate
kõneldumaid ja müüdumaid raamatuid Saksamaal, seda
on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Siil
Kohtunikud tõmbasid nõupidamisruumis talaarid selga, üks
kaasistuja jäi paar minutit hiljaks ja hambavalu kurtev politseinik vahetati välja.
Süüalune, rohmakas liibanonlane Valid Abu Fataris vaikis algusest peale. Tunnistajate väitel kannatanu veidi liialdas,
tõendusmaterjal vaadati veel kord läbi. Arutusel oli lihtlabane
rööv, mille eest võidi karistada viie- kuni viieteistkümneaastase
vangistusega. Süüdistatava varasema karistusregistriga tutvunud kohtunikud tahtsid talle üksmeelselt mõista kaheksa aastat, sest ta süülisuses ja vastutusvõimelisuses polnud kahtlust.
Protsess kulges tasapisi, ilma eriliste sündmusteta, ja ega neid
sündmusi olnudki oodata.
Kell kolm päeval oli kohtul ära kuulamata veel ainult süüaluse vend Karim. “Eks me tea, mida maksavad sugulaste esitatud
alibid,” mõtles eesistuja teda üle lugemisprillide silmitsedes.
Siis küsis ta Karimilt võimalikult lihtsas sõnastuses, kas ajal, mil
rööviti Wartenstrasse pandimaja, oli Valid tõesti kodus, ja uuris
veel kaks korda, kas tunnistaja ikka sai tema küsimusest aru.
Keegi ei oodanud, et Karim üldse suu avab. Kohtunik oli süüdistatava vennale pikalt seletanud, et tal on õigus jätta kohtu
küsimustele vastamata. Nii sätestab seadus. Kõiki saalisviibijaid, ka Validi ja tema advokaati üllatas, et Karim oma õigust ei
kasutanud, vaid hakkas rääkima. Eesistuja niheles, kaitsja ilmutas tüdimuse märke ja üks kaasistuja vaatas kogu aeg kella, sest
tahtis jõuda kella viiesele Dresdeni rongile. Karim oli viimane,
protsessi lõppu jäetud ebaoluline tunnistaja. Aga see mees teadis, mis ta teeb. Oli alati teadnud.
—
Karim kasvas üles kurjategijate perekonnas. Ta onust räägiti,
et see olevat Liibanonis kastitäie tomatite pärast kuus inimest
maha kõmmutanud. Karimi kõik kaheksa venda olid kohtulikult karistatud, nende karistusregistri ettelugemine kestis kohtus oma pool tundi. Vennad tegelesid varguste, röövide, pettuste ja väljapressimistega ning olid andnud valevandeid. Ainult
mõrvades ja tapmistes polnud neid veel süüdi mõistetud.
Suguvõsas olid onupojad abiellunud onutütardega ja vennapojad vennatütardega. Kui kuueaastane Karim kooli läks,
ohkasid õpetajad: “Jälle üks Abu Fataris!”, ja suhtusid temasse
nagu nõrgamõistuslikku. Poisike pandi kõige tagumisse pinki
istuma ning klassijuhataja hoiatas teda: “Sa ei tohi kuskil esile tükkida ega kellegagi kakelda, vaid pead püsima vagusi!”
Karim püsiski vagusi ja mõistis peatselt, et oma iseäralikkust
ei või ta teistele näidata. Kui vennad tema jutust aru ei saanud,
andsid nad talle võmmu kulasse. Kaasõpilased, kellest tänu linna integratsioonimudelile olid algklassides 80 protsenti välismaalased, heitsid ta segaste seletuste üle nalja ning togisid teda
ta teistmoodi oleku pärast. Paratamatult hakkas Karim saama
halbu hindeid.
Kümneaastasena varastas Karim kooli õpetajate raamatukogust õpiku, kus käsitleti tõenäosusteooriat, integraalarvutust
ja analüütilist geomeetriat ning tegi selle sisu endale selgeks.
Kontrolltööde puhul arvutas ta välja, mitu naeruväärselt lihtsat
ülesannet on vaja valesti lahendada, et saada tagasihoidlikku
nelja miinust.
Järgneb
Hiljuti ilmunud kirjastuselt Tänapäev:
Andrew Bleiman ja Chris Eastland
Loomaaias sündinud
Tõlkinud Saale Väester
Kõva köide 156 lk

“Loomaaias sündinud” tutvustab kogu maailma tunnustatud loomaaedade ja akvaariumite uusimaid ja kõige armsamaid loomabeebisid. Kuid
need võrratud pisikesed on palju enamat kui vaid kenad karvased näod.
Pandadest kõrberebasteni, elevantidest delfiinide ja ahvideni - need on
võrratud loomapildid , mis ühtlasi tutvustavad maailma loomaaedades
tehtavat tööd ohustatud liikide päästmise nimel.

RISTSÕNA

Zetod, Orelipoiss ja Contra koos tuuril
Karu, ahv ja hunt – maru vahva punt ehk Zetod, Orelipoiss ja Contra lähevad ühise minituuriga “Inemise omma” kevadele vastu. Üheskoos katsutakse lavalaudu
Viljandis, Tartus, Tallinnas ning Türil. Kambas mitmed külalisesinejad ning meeletult huumorit.
“Contra luulesõnad lauluks pööranud Orelipoiss saatis selle kirjaga meile,
Zetodele, sooviga sinna Lõuna-Eestilikku särtsu juurde saada,” rääkis Jalmar
Vabarna. “Võtsime selle loo kohe fookusesse, kuna arvasime, et sellest koostööst
sünnib kindlasti midagi lahedat. Kui mõtted liikuma hakkasid, leidsime, et ei saa
sõnade autorit mängust välja jätta ja Contra oli kohe valmis kõik vahemängud
täis räppima,” lisas Vabarna. Kontsert toimub 22. aprillil klubis PlinkPlonk.
TE

11

Neljapäev, 21. aprill 2011

Muusikali tantsuhundid tulevad Tartusse teadmisi jagama
Muusikali “Libahunt” tantsijad ja koreograafid, kes on
praeguseks ära käinud juba Rakveres, Pärnus, saartel ja Viljandis, korraldavad 22. aprillil tantsutunnid ka tartlastele.
“Libahundi” tantsutiimi koordinaatori ja tantsupäevade
korraldaja Angelika Kušanova sõnul toimuvad tunnid Anne
noortekeskuse teise korruse tantsusaalis aadressil Uus 56.
Ühe päeva jooksul saab tantsu lüüa paljudes erinevates stiilides – tänavatantsud, hip hop, breiktants, house, popping,
locking, MTV-Dance ja dancehall.
Tantsutunde viivad läbi “Libahundi” tantsijad, keda ala-

Teater
Sadamateater
26. IV kell 19 Elling
27. IV kell 19 Viimnepäev
29. IV kell 19 Rumm ja viin
30. IV kell 19 Paanika

Vanemuise teatri suur maja
26. IV kell 19 Helisev muusika
27. IV kell 19 Härra Amilcar
28. IV kell 19 rahvusvahelise tantsupäeva balletigala
29. IV kell 19 Orpheus põrgus
30. IV kell 19 Evita

Vanemuise teatri väike maja
21. IV kell 19 Casanova
27. IV kell 12 Nukitsamees
28. IV kell 19 Tabamata ime
29. IV kell 19 Vihmamees

Ekraan 22.–28. IV
kell 12.15 (v. a 25. IV), 17.15, 19.45
(v. a 23. IV) Rio 3D
kell 14.45 Winxi tüdrukute imeline
3D-seiklus
kell 22 (v. a 23. IV) Astraal
kell 12, 14.30, 17 Hop
kell 19.30 (22. IV, 23. IV, 24. IV) Saatuse büroo
kell 21.45 (22. IV, 23. IV, 24. IV)
Kormoranid

Kontsert
21. IV kell 19 Birgit Varjuni kevad-

Ehitusmaterjal

Tartu ülikooli aula

Tartu linnaraamatukogu

21. IV kell 18 Tartu Akadeemilise
Meeskoori kevadkontsert

26. IV kell 17 Jantso Jokelini õpituba: idamaine rahvamuusika ja
bluus diatoonilisel suupillil. Info ja
registreerimine: tartu.blues@hot.ee

Big Beni pubi

21. IV kell 21 Eric Gebhardt & Andres Roots Roundabout Baltics Tour
2011
22. IV kell 21 Still Saving
Rock’n’Roll, Moonraker

22. IV kell 21.30 Trahter
23. IV kell 21.30 Raen Väikene
29. IV kell 21.30 Pixels
30. IV kell 21.30 Tulv

Ekraan
23. IV kell 20 Met Opera HD Live:
Capriccio

Genialistide klubi
23. IV kell 22 Sõpruse Puiestee
juubelikontsert ja plaadiesitlus Planeetidegi vahel kehtib raskus
29. IV kell 22 Maailmamustrite
kevadpidu

21. IV kell 21.30 Raen Väikene
23. IV kell 21.30 Sinu Naine
28. IV kell 21.30 Ly Kättmann
30. IV kell 21.30 Bad Orange

Sumin

Trehv

Vabaduse puiestee
1. V kell 17.30 kontsert Anneta
aega

Vanemuise kontserdimaja
21. IV kell 19 Richard Wagner:
Apostlite õhtusöömaaeg
27. IV kell 19 Vocalissimo, Priit Volmer (bass)

Õlle tare

Tartu Jaani kirik

kuni 25. IV maalikunstnik Raivo
Vare mälestusnäitus Elu maalides
kuni 13. V Türi nukukunstniku Resa
Tiitsmaa näitus Mäng koos emaga

29. IV kell 18 kevadkontsert Laula
elu mõnusaks

kaie

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

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

Tartu linnaraamatukogu

Päikeseväge!

TE

EVA!

kuni 7. V Allan Tõnissoo näitus Retrospekt
kuni 14. V raamatunäitus Eesti kauneimad raamatud 2010
kuni 14. V köitekunstinäitus Scripta
manent IV. Lauldud sõna
kuni 14. V raamatunäitus Vene kirjanikud piirideta maailmas
kuni 20. V raamatunäitus “Looduse” raamatusarjad: “Looduse kuldraamat” (1931 – 1939)

Muu
Annelinna raamatukogu
27. IV kell 17.30 loodusajakirjanik
Toomas Jüriado reisimuljete õhtu
Wales, punase draakoni paitus

Mida Sulle soovida ei tea...
Ja sellepärast soovime:
Jää alati lihtsaks ja heaks.

Karlova-Ropka raamatukogu

Latse

21. aprillil kl 18 (Õpetaja 5)
Suure Neljapäeva jumalateenistus
eesti-saksa keeles
22. aprillil kl 12 (Pepleri 1)
Suure Reede jumalateenistus
24. aprillil kl 10 (Pepleri 1)
saksakeelne jumalateenistus
kl 12
ülestõusmispüha jumalateenistus .
kl 18
laste ja peredega pühade tähistamine
"Koos lastega Jeruusalemma"
25. aprillil kl 12
teise ülestõusmispüha
jumalateenistus
(Pepleri 1)
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Ehitustööd
Ehitus- ja haljastustööd.
yourinvest@hot.ee, tel 5677 9397.
Ehitus- ja remonditööd. Tel 551 7959,
info@svaehitus.ee.

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

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

25. IV kell 17 kirjandusõhtu Soovitan sullegi!

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

KASVUHOONED
paigaldus
Tel 5557 8673

Müüa korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 528 6523.
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.
2-toal korter. Tel 507 4635.
2-toal korteri Tartus. Tel 515 3688.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Riided
Lp seeniorid! Kauplus Laura (Kalda
tee 34), pakub kleite, kostüüme
suurustes 44–54 ja kevadeks pükse
38–54, ka lühemale kasvule.

Sisustus
Müüa restaureeritud tigudiivan.
Tel 5346 9584, Carmen.
SISUSTUSPOOD müüb ja võtab müüki kasutatud mööblit. Tel 5342 7690,
Teguri 30.

Teenus
Ennustamine ja murede lahendamine
tarokaartide abiga. Seanss 45 min
10 euro. Tel 5606 7492.
Kerghaagiste, autoveotreilerite, paadihaagiste ja kinniste kerghaagiste
rent Elvas. Tel 505 4843.

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.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Ostame ja viime ära vanametalli!
Transport tasuta. Tel 5356 7062.

Rendile anda

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

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

Vannide emaileerimine ja vannitubade plaatimine. Tel 552 2879.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5348 4653.
• 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.
TÖID TEOSTAME ÜLE EESTI.
Info: www.jyritoru.ee,
meiliaadress jyritoru@jyritoru.ee,
tel 5814 5117.

Korterid Tartus.
Tel 742 0656, 515 3773.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-toaline korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Küte
Müüa kuivad küttepuud kuni 3 rm.
Kohaletoomisega. Tel 511 2625.

6€

Pakun tööd

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

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

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

www.eelk.ee/tartu.maarja

Tee rõõmu!
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

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

Põllundus

Näitus
Annelinna raamatukogu

22. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
23. IV kell 19 Rein Rannap: Hingelinnud II
25. IV kell 18 Suur tibude kontsert
26. IV kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

TARTU MAARJA KOGDUS

22. IV kell 22 PS Troika
23. IV kell 22 Are Jaama, Boris Lehtlaan, Joel Steinfeldt
27. IV kell 22 Raul Kivi

22. IV kell 21 Tanel Padar

Tartu laulupeomuuseum

Athena keskus

www.tartuekspress.ee/kuulutused

kontsert Kevad südames
28. IV kell 20 Contrarian Grooving
29. IV kell 19 Anna Buturlina
29. IV kell 21 Monica Passos & Herve Morisot

Ristiisa pubi

Kino

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

tes 26. märtsist Tallinnas Nukuteatri laval näha saab. “Ei
juhtu iga päev, et nii suur tantsuõpetajate tiim Tartusse
jõuab! Tantsutundidesse oodatakse nii algajaid kui oskajaid, nii noori kui vanemaid.”
Tantsupäev kestab noorematele ja algajatele kella 14–17 ning edasijõudnutele 17–22. Registeerida saab
meiliaadressidel libahundid@hotmail.com, angelika.kusanova@gmail.com, telefonil 5800 2155 ja Facebookis
“Tartu Tantsupäev” ürituse seinal. Piletid on hinnaga 4 ja
5 eurot.
TE

Töö tervise edendajale.
Tel 5620 2038.

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 kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin ära kasutu teleka, kodumasina.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud tagatisega ja ilma. Info 730 2155 ja tasuta
tel 800 2424.
Õunapuude hoolduslõikus, okste
vedu, niitmistööd. Tel 5810 8597.

Tervis
Klassikaline massaaž Tartus.
Tel 504 4842.
SOOLAKAMBER – soodustus õpilastele ja pensionäridele. Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu.

Muu
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
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Lodjaga loodusesse vetevälja imetlema
Reportaaž
Linnulaululodi, tähevaatluslodi,
tudengilodi, teatrilodi, tsirkuselodi – Tartu kuulsaim ujuk Jõmmu
on seda kõike. Pika talve järel
saab taas võtta ette imekauneid
lodjaretki Alam-Pedja looduskaitsealale. Seilata saab otse Emajõe
suurveel, kohtades, kus päris jõgi
võib olla kilomeetrite kaugusel.
Juba kaks nädalat on Emajõel ja selle
üleujutatud valgalal tiirutanud Tartu jõehunt Jõmmu. Viimast ekslevat jääpanka
silmasid lodjamehed 15. aprillil. Nüüd on
oodata vaid veelindude kevadkontserte,
suplevaid metsloomi ning tärkava looduse
värvide virvarri.
Eesti suurimal üleujutusalal

Lodja pardale astudes ootab reisijaid
ees lisaks sõbralikule pootsmanile, soojadele lambanahkadele ja kuumale kohvile
ka loodusgiid, kelle juhatusel luharetk kulgeb. Paaritunnise matkaga võib
hulga loodustargemaks
saada.
Loodusmees JaakAlbert Metsoja räägib, et
Kärevere vana maanteesilla juurest alanud matkal
avanevad vaated on tõeliselt unikaalsed, kuna tegemist on Eesti suurima üleujutusalaga. Tegelikult on
Emajõgi Käreveres vaid
50 meetri laiune triip, kuid
üleujutusega on jõgi lõiganud läbi oma loogete, mistõttu ulatub läbimõõt koguni 5 kilomeetrini. “Kui metsa
poleks, siis oleks vett veel rohkem, praegu saab metsas isegi süstaga sõita,” sõnab
Metsoja.
Tasase lodjamootori surina saatel kulgeb pargas loodusenautijatega mööda
avarat vetevälja päikeseloojangu poole – raske uskuda, et see lainetav järv on

tegelikult maismaa või hoopiski Emajõgi. Binokliga luhal pesitsevaid linde vaatlema ning looduse jahmatavat omasoodu
tegutsemist on pildistama tulnud nii staažikad loodusgurmaanid kui pered väikeste lastega. Kõige pisem reisiline peesitab
soojendava kevadpäikese käes hällis ning
pisut suuremadki oranžides päästevestides
kuulavad vaguralt loodusgiidi põnevat juttu ümbruses pesitsevatest loomadest.
Jõmmu kapten Priit Jagomägi räägib,
kuidas paari päeva eest ujus mutt otse lodja eest üle Emajõe. Mullu nägi ta suplemas kolme karu. Veelindudest võib praegu tänu sügavale veele kohata peamiselt
merelinde, näiteks kormorane ja kotkaid.
Kultuurilodjaga Pariisi

Jõmmu on saanud inimeste seas nii
populaarseks, et vahel tehakse isegi viis
sõitu päevas. Varaseim algab juba kell
kuus hommikul linnuvaatlusretkega ning
hiliseim loojanguretk lõppeb südaöö paiku
tähevaatlusega. “Eks need kõige romantilisemad reisid on populaarseimad, kuid tegelikult pole
me pidanud pooltühja lodjaga kunagi sõitma,” jutustab kapten. Lisaks kaunitele
loodusretkedele on Jõmmu
ka tõeline kultuurilodi. Näiteks möödunud suvel esitati
Jõmmu pardal Stockholmis
purje-varjuteatri etendust.
Sel suvel on plaanis teha lodjal tsirkuseetendus õhuakrobaatidega.
Tartus ehitatud pargas on
kogunud nii palju kuulsust,
et Jõmmu on kutsutud sügisel Pariisi eesti kultuuri päevadele, samuti ka Antwerpeni. Lodjameeskond ise
plaanib suveks lodjanädalat igasse Peipsi, Emajõe ja Võrtsjärve äärsesse maakonda. Kokku tehakse põnevaid matku kuues
maakonnas. Lodjareis pakub tõesti imekaunist looduselamust käsikäes kultuuriga
igale maitsele.

Et tavaliselt 50
meetri laiune
Emajõgi on nüüd
paisunud viiekilomeetriseks, saab
ka metsas süstaga sõita.

Lodjakapten Priit Jagomägi ülesandeks on luhtadel laiutavast Emajõest lodi ohutult läbi tüürida.

Lodjalised naudivad kuuma kohvi, sooje tekke ja
kaunist vaadet.
Fotod: Tuuli Land

Mari Mets

EPP EES PÄEV
R O M A N BA S K I N

Alan Ayckbourni
komöödias
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25. MÄRTSIL Tartu Sadamateatris
26. MÄRTSIL Kuressaare Linnateatris

