Muretud laenud
al 3 eurost

Pandimajade liider
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

Tiraaž 40 000
Neljapäev, 8. september 2011
nr 29 (174)
www.tartuekspress.ee

e
il
d
n
e
li
k
e
s
u
k
s
e
k
a
n
u
õ
L
le
e
h
ü
v
e
ä
p
a
ig
eskuse
9
lja üks õnnelik Lõunak
vä
ev
29.08-18.0
pä
a
ig
se
ak
sit
29.08-18.09 loo

!
I
S
A
G
A
T
A
H
A
R

lutatud raha tagasi.
klient, kes saab oma ku

i suure summa eest,
bimiskohas ükskõik ku
tar
se
ku
es
ak
un
Lõ
es
ia tshekk alles ja
Osta ükskõik millis
kti, täida kupong, ho
un
op
inf
se
ku
es
ak
un
i saab. Võitjale
tule ostutshekiga Lõ
e, kes oma raha tagas
se
a
oll
a
Sin
t
jus
id
võ
juba järgmisel päeval
se kinkekaartides.
umma välja Lõunakesku
tus
os
i
ek
tsh
gu
ko
se
makstak
www.lounakeskus.com
Kampaania tingimused

UUS
S

UGISKOLLEKTSIOON

TARTU NÄITUSTE MESSIKESKUSES
Avatud reedel kell 12–19, laupäeval ja pühapäeval kell 10–17

2

tartuekspress
UUDISED

Neljapäev, 8. september 2011

Puusepa apteek võib
saada juurdeehituse
Linnavalitsus kiitis heaks L. Puusepa tn 3 krundi detailplaneeringu
eskiislahenduse. Krunt suurusega
1664 ruutmeetrit asub Tammelinna
miljööväärtusega hoonestusalal.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kaaluda olemasoleva
apteek-arstikeskuse laiendamise
võimalust. Linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakond korraldab
detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamiseks avaliku arutelu
lähiajal.

Puudega lapse hooldaja toetus suureneb

TÜ tõus ülikoolide edetabelis annab lootust, et ka välismaa noortel on tulevikus suurem huvi sinna sisseastumisavaldus kirjutada.
OVE MAIDLA

Linnavalitsuse kinnitusel on vaksalihoone renoveerimise lõpetamiseks tarvilikud kokkulepped linna,
OÜ Elikante ja Eesti raudtee vahel lõpuks saavutatud.
INTERNET

Vaksalihoone ootesaal
võib valmida aasta lõpuks

Linnavalitsuse eelnõuga on plaanis suurendada puudega lapse
hooldaja hooldajatoetust kuni 80
euroni. Pideva hooldusvajadusega
lapse puhul hakkaks toetussumma
olema 80 eurot kuus ja osalise
hooldusvajadusega lapse puhul
60 eurot kuus. Hetkel kehtiva korra
järgi makstakse puudega lapse
hooldajale olenevalt lapse hooldusvajadusest kas 64 eurot või 48
eurot.

Linnavalitsuse värske
eelnõuga soovib raad
süstida Tartu vaksalihoone ootesaali ja seda
teenindavate ruumide
ehitusse 100 000 eurot,
et teha lõpp patiseisule
raudteejaamas ja võimaldada hiljemalt aasta
lõpuks rongireisijatele
normaalsed ootetingimused.

Varas noolis teisel
korrusel telerit

Toetuse andmine on mõeldud eelkõige ootesaali ning
tualettide väljaehitamiseks ja
sai tõuke sellest, et kõik raudteejaamaga seotud osapooled on jõudnud omavaheliste
vajalike kokkulepeteni. „Hiljuti allkirjastasid vaksalihoone
omanik OÜ Elikante ja raud-

Ööl vastu pühapäeva murdis
kurikael Tartus Pikal tänaval teise
korruse akna kaudu sisse majja ja
varastas teleri LCD Samsung LE
ning kaks pulti, tekitades sellega
kahju on 616 eurot.

teeliikluse infrastruktuuriga
tegelev AS EVR Infra ootesaali ning muude reisijaid teenindavate ruumide üürilepingu ja
kui linnavolikogu otsustab toetada vaksalihoone kui riikliku
kaitse all oleva kultuurimälestise algupärasel kujul taastamist, siis saavutame lõppkokkuvõttes sellise tulemuse, mis
on Tartule vääriline,“ selgitas
Tartu abilinnapea Raimond
Tamm.
Tartu linna makstav 100 000
euro suurune toetus oleks ühekordne ning mõeldud muinsuskaitse all olevate kokku 344
ruutmeetri suuruste reisijaid
teenindavate ruumide väljaehitamiseks ning algupärasel kujul
taastamiseks. Seda tingimu-

sel, et tagatakse ruumide avalik kasutus ootesaali ruumidena vähemalt 2031. aasta lõpuni.
Toetus antakse üle pärast ruumidele kasutusloa väljastamist.
Eelnõuga tühistatakse ühtlasi ka volikogu 11. juunil 2009.
aastal vastu võetud otsus, mis
lubas Tartu linnavalitsusel
maksta vaksalihoone ja sealse
tunneli rekonstrueerimiseks
toetust miljon Eesti krooni.
Kuna uue laiendatava osa ehitus ei realiseerunud, siis toetust ka välja ei makstud.
Augusti alguses otsustas
linnavalitsus toetada eraldi
64 000 euroga raudteejaama
hoones oleva tunneli ja sinna
viivate kaldteede väljaehitamist.
TARTU EKSPRESS

Tartu ülikool tõusis
maailma parimate
ülikoolide edetabelis
Maailma parimaid ülikoole reastava QS World
University Rankings
esmaspäeval avaldatud
värske edetabel näitab,
et Tartu ülikool on oma
positsiooni parandanud
ja liikunud poolesaja koha
võrra ülespoole. Teadusvaldkondadest on Tartu
ülikool eluteadustes ja
meditsiinis 381. kohal.
Juba kolmandat aastat on
Tartu ülikool ainsa Eesti kõrgkoolina mahtunud viit protsenti maailma parimaid ülikoole
reastavasse edetabelisse. Valimisse kvalifitseerunud enam
kui 2000 hinnatud ülikooli seas
on TÜ mulluse 551.–600. koha
asemel nüüd tõusnud 500.–551.
parima sekka. Tabel toob eraldi
esile ka TÜ kõrge akadeemilise

reputatsiooni ning hea maine
tööandjana.
Tartu ülikooli rektor prof
Alar Karis rõhutas QS Rankingu tulemusi kommenteerides, et
kui 2009. aastal oli rõõmustav,
et TÜ esimese Eesti ülikoolina
üldse nii kõrgetasemelisse tabelisse pääses, siis nüüd on oluline maailma parimate ülikoolide
seas järjepidevalt oma positsiooni parandada.
QS World University Rankings
on üks mainekamaid ülikoolide
edetabeleid maailmas. Edetabeli koostamisel on arvestatud akadeemiliste juhtﬁguuride ja kõrgkoolide juhtide küsitlust, üliõpilaste ja õppejõudude suhtarvu,
ülikooli kui tööandjat, teaduspublikatsioonide tsiteerimist, välisõppejõudude ja –tudengite osakaalu.
TARTU EKSPRESS

MERINEITSI

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Piletisaju hinnad kõigile Vanemuise teatri etendustele hooaja lõpuni müügil
üle Eesti ja www.vanemuine.ee
(ei kehti varasematele broneeringutele)
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viimasele 435-ruutmeetrise raamatukogu eest igakuiselt 2336
eurot üüri.

Uued teerajajad leitakse peagi

Betooni ülesõidul
hukkus noor mees
Esmaspäeva hilisõhtul kella
22.25 paiku jäi Tartus Betooni
tänava ülesõidul Maardu suunas
liikuva kaubarongi alla 20-aastane mees ning hukkus sündmuskohal, juhtunu asjaolud on
selgitamisel.

Anne kanalis enim
korrarikkujaid

Südalinna väravas asuv Vanemuise 7 on olnud koduks nii Eesti Postile kui ka SEB pangale. Tänavusest hilissuvest linlasele tarvilikke asutusi sealt
enam ei leia, neid otsides tuleb hoonest lihtsalt mööda kõndida.
OLIVER KUND

Firma sulges südalinna värava
tartlaste huvidest hoolimata
Kuigi linnavalitsus nõudis
postimaja uuelt omanikult majale ka edaspidi
vähemalt osaliselt avalikku
funktsiooni, on ümberehituse tulemuseks tartlastele
suletud büroohoone. Linnal jääb üle vaid käsi laiutada, sest esialgu nõudena
kirja pandu pole juristide
hinnangul enamat kui soov.
Sündmused, mis viisid endise
postimaja kujunemiseni kinniseks
asutuseks, hakkasid hargnema
enam kui kaks aastat tagasi, detsembris 2009. Just siis müüs Vanemuise 7 pikaajaline omanik Eesti
Post hoone 28 miljoni krooni eest
välismaa ettevõttele Bandwick
Investments, kuna nägi selle ülalpidamises liigset kulu.
Vaatamata Eesti Posti soovile
hoones rentnikuna jätkata, aeti
riigifirma minema kavatsusega
teha ruumi eraettevõttega lähedastes suhetes olevale IT-ﬁrmale
Playtech. Sel hetkel astus oma soovidega mängu ka linnavalitsus, kes
pani renoveerimist ootava maja
planeerimistingimustesse kirja nõude, et hoonet ei tohiks linlastele lukustada, vaid sellel peaks

tulevikus olema vähemalt osaliselt
avalik kasutus. Renoveerimisjärgne pilt on aga sootuks teine – endise postimaja uksed on suletud ja
linlastel tuleb kesklinna väravaks
olevast majast lihtsalt mööda kõndida.

Paberimajanduse juriidilised konksud
Veel aasta tagasi oli linnaarhitekt
Tiit Sild postimaja ostu suhtes lootusrikas. Rõõmustamiseks andis
põhjust usk, et lisaks paljude töötajatega büroole tuleb Küüni tänava äärde juurde ka avalikke asutusi. Tagantjärele on seis teine. „See
oli projekteerimistingimustes justkui nõudena sees, aga see nõue on
soovituslik nõue. Kui eraomanik
läheks selle küsimusega kohtusse,
siis on suhteliselt selge, et linn kaotaks,“ kirjeldas Sild olukorda.
Linnavalitsuse arhitektuuriosakonna juhataja Karin Raidi sõnul
on konks paberimajanduses. „Kui
projekt juba ära oli koostatud, siis
me nägime tõesti, et need ruumid
ei ole nii avalikkusele suunatud,
kui me oleksime tahtnud näha.
Aga eraomanikku sundida sel vii-

sil – väga keeruline,“ iseloomustas
me ei saa kedagi fakti ette panRaid. Nimelt ei ole linnal õigust
na,“ sõnas ta. Alati polevat see ka
planeeringutingimustes hoone
mõistlik. „Ma toon ühe näite, kus
kasutust üleüldse määrata. Juriiavalik kasutus pandi planeerindiliselt saaks selle nõude sisse kirgusse sisse – see on Tigutorn. Algjutada kesklinna üldplaneeringusselt seal olidki mingid kunstipinse või hoone detailplaneeringusse.
nad, aga milline see praegu on?“
Bandwick Investmentsil oli
Linnaarhitekt Tiit Sild päris
hoone endale saamisel parasjaseda meelt ei ole. „Büroo ju võib
gu õnne. Nimelt on Vanemuise 7
olla, aga õige on ikkagi see, et
detailplaneering enam kui kümkesklinnas on alumistel korrustel
mekond aastat vana ning seal
avalikkusele suunatud funktsioopuuduvad hoonele iga sug u- „Büroo ju võib olla, aga õige
sed täpsemad
kasutusnõuded. on ikkagi see, et kesklinnas on
Kuna Bandwick alumistel korrustel avalikkuInvestments loobus mullu plaa- sele suunatud funktsioonid.“
n i s t ho onele
juurdeehitus teha, polnud alust
nid, mitte kinnised ruumid, kus
ka detailplaneeringut üle vaadata
võib-olla käib kolm külalist päening linn ei saanud sinna avaliku
vas,“ sõnas Sild. Playtechi-sarnaskasutuse funktsiooni sisse kirjute kinniste südalinna hoonete kortada.
dumise võiks tulevikus välistada
Linnasekretär Jüri Mölder nenkesklinna üldplaneering, mis on
tis olukorda iseloomustades, et
hetkel alles koostamisjärgus.
eraomand on püha ja kaupluste
Vanemuise 7 omanik Bandwick
või äride nõudmine eraomanikult
Investments ega rentnik Playtech
peab olema juriidiliselt ülihästi
lehe trükki mineku ajaks Tartu
põhjendatud. „Me võime kasutuEkspressi küsimustele ei vastanud.
OLIVER KUND
se suhtes küll kaasa rääkida, aga

Suve jooksul lahendasid rannavalvurid Tartu ujumiskohtades
1141 avaliku ja heakorra rikkumist, kõige rohkem rikkumisi sai
kirja Anne kanali rannas – 994
juhtumit, esmaabi vajas 62 rannakülastajat.

Karlova raamatukogu
jätkab
Linnaraamatukogu Karlova-Ropka harukogu jätkab E-Kaubamajas vähemalt 2021. aastani, sest
linn otsustas hoone omanikuga
lepingut pikendada, makstes

Teisipäeval pandi Tasku kodulehel hääletusele kümne tartlase
nimed, kelle hulgast rahvas ja
žürii saavad kuni 20. septembrini valida tänavused neli teerajajat: kirjanik Tiia Toomet, näitleja
Aivar Tommingas, naistearst
Andrei Sõritsa, kirurg Tanel Laisaar, näitekirjanik Mart Kivastik,
ajaloolane Hillar Palamets, iluvõimleja Janika
ka Mölder,
treener Martin
n Kutman, genialist
Ivar Põllu
ning õlletehase juht Tarmo
Noop.
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tonni kartulit, 4 tonni porgandit, 3 tonni peakapsast, 3 tonni
punapeeti, 2 tonni sibulat ning
0,5 tonni söögikaalikat tarvitavad
Tartu vangla asukad keskmiselt
ühes kuus, selgub justiitsministeeriumi riigihankest, milles
otsitakse vanglale uut köögiviljadega varustajat.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE
Tartu Ekspressi toimetusse helistanud linlase sõnul vedas keskealine meesterahvas Tartu kiirabi
alarmsõidukiga kauplusse taarat.
Toimunu leidis aset kolmapäeva
hommikul kella poole üheteistkümne paiku Karlovas Kuu kaupluse ees. Kiirabiautoga Berta
kaupluse ette sõitnud meesterahvas võttis autost taarakotid ja
sisenes poodi. Hämmeldunud
tartlast häiris nähtu juures enim
see, et alarmsõidukite vähesuse
juures on Tartu kiirabil siiski mahti eravedusid teha.
SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee ütles kuuldut
kommenteerides, et Berta on

tõepoolest kiirabi garaažiülema
tööalasteks sõitudeks mõeldud
auto ja inimesed võivad erutuda,
kui selline masin poe ees peatab.
Taaraveo fakti kohta Kõrgveel
andmeid polnud, kuid ta nentis,
et kiirabi töötajate poolt tööle
toodud veepudeleid tõepoolest aeg-ajalt kauplusse viiakse,
samuti ostetakse sealt näiteks
pesupulbrit ja seepi.
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
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KUU = 1,9 €
KUUD = 5,7 €
KUUD = 11,4 €
AASTA = 22,8 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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gi. Poest antakse aga muretult
võhivõõrale kümnete tuhandete eest kaupa mitmel päeval
järjest,” ei suuda Heidi uskuda,
et nõnda lihtsalt antakse kaupa
võlgu tema arvates kahtlasele
kontingendile.

Joomatsüklis pereisa
mässis end „nutikate sõprade” abil nädalaga hiigellaenudesse. Kohtul tekkis
kahtlus, kas töötu mees
üldse teovõimeline on.

Politsei käib seenemetsas pea iga päev
1. septembril läksid Tartust pärit
prouad Põlvamaa metsa seenele, korjamistuhinas läks kaduma
76-aastane tartlanna. Kuna naisel
mobiiltelefoni kaasas ei olnud, tuli
metsaalune patrullpolitseinikel läbi
käia. Järgmise sammuna otsustati
otsingutesse kaasata piirivalve jäljekoer ja selleks organiseeriti Tartust
kadunud isiku elukohast tema riideese, et koer lõhna ninna saaks. Tartust riideesemega Põlvamaa suunas
sõitnu märkas aga, et isik kõnnib
Reola kandis teepervel suunaga
Tartusse. Abi ta ei vajanud, kurtis
vaid väsimuse üle ning põhjendas,
et otsustas metsast maanteele
jõudnuna lihtsalt Tartu suunas liikuma hakata, kuna telefoni kaasas ei
olnud ja piirkond oli võõras.
Ka augustikuu lõpus ning ühel
septembripäeval on politsei käinud
otsimas mobiiltelefonita seenelisi,
kes küll õnnelikult metsast välja
pääsesid. Põlva patrullteenistuse
vanem Arvo Turba ütles, et seenelkäijatel on palju enesekindlust
– ka siis, kui metsatukka ei tunta,
arvatakse, et nemad küll kunagi ära
ei eksi. Turba lisas, et mobiiltelefon
on vähim, mis peab iga seenelise
varustuse hulka kuuluma.

Täpsustus
Eelmisel nädalal Tartu Ekspressis
ilmunud artiklis „Draama kutsub
allkirjaga teatrisse“ oli eksitus. Tartu
lastekodud saavad korraldajalt tasuta
piletid etendusele „Varastatud oranž
jalgratas,“ mitte kingiks jalgratta,
nagu nädala eest ilmunud loos seisis. Toimetus palub vabandust.

Kambja lähistel elav Ülo viskab, nagu korralikule vana kooli mehele kohane, aegajalt viina.
Teinekord satub sekka ka pikemaid tuuritamisi, kus õhtust
saab hommik, päevadest nädal.
Mullune september. Ei mäletagi täpselt kust või kuidas – üldse on kogu loos hämaraid hetki rohkem, kui selgeid – ilmusid korgi otsa komistanud Ülo
seltskonda „nutikad poisid”
– Aivo Jaaska, Rainer Koorits
ning Rain ja Ain Suits. Kui taskutes hakkas tuul puhuma, ent
janu püsis kustumatuna, teadsid
uued sõbrad mitmeid nippe kiireks tuluks.

Umbjoobnule mitu
telefoni kohe kätte
Tartu kaubamajas ulatati joobes Ülole pikema jututa mobiiltelefonid nii Elisa kui Tele2 esindustest. Usalduse loomiseks piisas isikut tõendavast dokumendist ja poole aasta pangakonto
väljavõttest. Olgugi, et viimane räägib vastuolulist keelt – üle
kantud palk võeti sularahana veel
samal päeval välja. Ja nii iga kuu.
Sellest hoolimata õnnestus
päev hiljem mobiili-diili korrata.
Koht tuttav, leti tagagi valdavalt
samad näod. Ei, mitte jutuisu
polnud meestel suur, vaid janu
– pandimaja abiga saab tutikad
telefonid hõlpsasti ja liigsete
küsimusteta vedelaks teha.
Kolmas päev tõi Lõunakeskuse Euronicsist (Elioni järelmaksuga) kingiks 11 000-kroonise
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Nädalaga 50 000

Jooki napib,
andke paar
telefoni võlgu
sülearvuti. Huvitav, kui põhjalikult järelmaksu vormistanud
müüjatar Ave Pungar kliendi vajadustega tutvus – pakkus
ikka parimat operatsioonisüsteemi, veendus viirusetõrje sobilikkuses? Ülo ei oskavat tütre
sõnul arvutit käimagi panna.
„Ma ei kujuta ette, mis moodi
need teenindajad oma tööd teevad. Umbjoobes taadile antakse päev päeva järel aitähi eest

hinnalist elektroonikat,” ahastas Ülo tütar. „Ma ei saa teda ju
koju voodi külge ketti panna,
ent purjus peaga ei saa ta üldse aru, mida teeb. Kasiinosõltlased saavad ise end vähemalt
musta nimekirja panna, et neid
ei lubataks mängupõrgutesse.
Tööd isal pole – sellest jäi ta joomise pärast ilma. Ma tunnen
oma isa üle kolmekümne aasta ega laenaks talle 25 krooni-

lised on politseile varasemast
kelmuste ja pettustega üpris tuttavad näod.
Kohus ei langeta otsust enne,
kui Ülo teovõime osas on seisukoha võtnud meedikud. Maksta pole aga töötul-varatul mehel
millestki. Isegi autoloksu andis
sama prassimise käigus võileivahinna eest Ain Suitsule ära. Pensionini ka veel paras maa minna.
Elisa, Elion ja Tele2 on juhtumi osas napisõnalised. „Usaldame kliente. Ei tohi nende rahakotis ju liiga sügaval tuhnida.
Eraeluline privaatsus. Meil on

Kui üks 5000-kroonine kiirlaen välja arvata, järgnes läpaka
ostule kaks „vaba päeva”. Et seejärel sissetallatud rada pidi Tele2st veel kaks telefoni tuua. Sealne
teenindaja Maarika Koger võis
sagedat külalist Ülot
juba stammkundeks Aastapäevad hiljem pole
nimetada.
N ä d a l a g a k o r- ärivaistuga sõpru kusajas mees pea kohale gil. Töötul Ülol tuleb
kohustusi kokku ligi
50 000 krooni eest. üksinda kohtunikule
„Ega sina ei pea maks- rääkida, mis tookord
ma,” lohutanud vanameest poest poodi täpselt juhtus.
talutanud sõbrad. Üks
neist, end Ülo pojaks valetanud
kindel protseduur, kontrollime,
Rain Suits, andis lahkelt isegi
veendume...” Seda, et mõni teeoma meiliaadressi, kuhu sülearnindaja on müügiplaani täitmivuti osamaksete arveid saata.
se ﬁnantsriski hindamisest etteAastapäevad hiljem pole äripoole seadnud, ei märgi keevaistuga sõpru kusagil. Töötul
gi. Kui suur on selliste „hapude”
Ülol tuleb üksinda kohtunikulaenude osakaal, jäetakse samuti
le rääkida, mis tookord täpselt
enda teada.
juhtus. Ja palju ju öelda poleTütar on mures, et kas isa täisgi – tõesti, lihtsalt ei mäleta. „Ei
peaga tehtud sõgedused tuleb
saanud ööd ega mütsi aru. Ma ei
nüüd lastel kinni maksta? Või
mõelnud. Nad ütlesid, et muretkiputakse sootuks laste laenuga
seda ei maksa... Ähvardasid
ostetud kodude kallale? „Aga vaaperekonna elude kallale minna,
tamata nüüd perele osaks saavale
kui lepingutele alla ei kirjuta.”
häbile, tahan teistele hoiatuseks
Kriminaalmenetlus politseis
selle loo avalikkuse ette tuua.
on pooleli. Aga kelmuse koosHoiduge kelmidest, ükskõik kui
seisu pole, kui ise annad allkirja
kõvasti kupli all sumiseb,” kõlab
ja koos saadud raha maha jood.
Heidi manitsus ühtviisi nii napKuidagi ei suudeta tõestada, et
suvendade kui krediiditoodete
uimas ajuga Ülot õhutasid tegupakkujate suunas.
RASMUS REKAND
dele teised. Ehkki teised asjaosa-
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SOODUSKUPONGIGA kuni -15%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.
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Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

Raadil varitseb jalutajaid eluohtlik auk
Raadil koos peremehega
jalutanud tiitlitega pärjatud tõukoer kukkus mitme
meetri sügavusse eluohtlikku auku, kuhu võib kaduda
ka inimene kui vits vette.

Viktor Garmaš ja tema
ameerika akita tõugu jahikoer Olympi käisid kolmapäeval vaatamas paika,
kus koer aasta tagasi tõsise vigastuse sai. Saatuslik
kaev on siiani kaaneta.

Silma hakanud rebasele järele jooksnud ameerika akita tõugu
jahikoer Olympile lõppes tagaajamine möödunud sügisel sügavas
toruga ümbritsetud augus, mille põhjas loksus vesi. Kukkumine läks nõnda õnnetult, et esialgu diagnoositud osaline kõõluse rebend painas koera terve aasta, kuni nüüd paar nädalat tagasi
tuli märksa karmima diagnoosiga
operatsioonilauale minna.
Mullu sügisel esimese lumega
tühermaal varitsenud kaevulaadsest august saadud kõõlusevigastus süvenes talve jooksul naabri
koeraga mängides veelgi, augusti eelviimasel nädalal vahetas
loomaarst Pärnus nelja-aastase
Olympi purunenud kannakõõluse kunstkõõluse vastu. Koer paraneb jõudsalt, kuid hoiab siiski veel
vigastatud käppa.
Koera omaniku Viktor Garmaši sõnul läks operatsioon maks-

MARI METS

Topautos hinnad langevad!
HYUNDAI

Limited

SUPERHEA VARUSTUSEGA PEREAUTOGA SÄÄSTAD 1301  (20 356 kr)
Rikkalikus standardvarustuses nüüd lisaks automaatne kliimaseade, püsikiirushoidja,
valuveljed. Auto kohe kätte! Vaata lähemalt www.topauto.ee
Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma – ootame Sind proovisõidule!
Kampaaniaautosid piiratud kogus!
Keskmine kombineeritud kütusekulu 6,1 l /100 km, CO² heitmed 142 g/km

Ilmatsalu 28, 50412 Tartu, tel. 742 4677, 742 5797.

Pildil olev auto on illustreeriva tähendusega.

12 999 `

likke asju, autod
kogu aeg sõidavad
ja igal pool on ehitused, mine tea,
kuhu koer sattuda võib,“ selgitas
nüüd oma koera
igaks juhuks vaid
rihma otsas jalutav omanik.
„Peaasi, et see
auk nüüd ometi kinni pandaks,
et keegi sinna
sisse ei kukuks,“
muretses Garmaš. Kuigi õnnetus juhtus pea
aasta tagasi, haiOlympi ahinnariiuli säravaim võit on Baltikumi
tšempioni tiitel.
gutas katmata
auk eile pärastma üle 500 euro, kogu raha tuli
lõunal endiselt Mõisapuiestee
välja käia oma taskust. Kuna koer
ja Mõisaääre tänavate ristmiku
on täieõiguslik pereliige, ei hoitud
vahetus läheduses, peitunud heiravimisel ka millegi pealt kokku.
na sisse. Varem Raadimõisa Kin„Koer oli kindlustamata, kunagi
nisvara OÜ-le kuulunud maa on
mõtlesime seda teha, aga siis jäi asi
nüüd edasi müüdud, uut omanikkatki,“ tõdes Garmaš ning manitku ei õnnestunud paraku tabada.
ses kõiki koeraomanikke oma
Tühermaa ääres tänaval sõitsid
truumaid sõpru kindlustama.
tõukeratastega väikesed lapsed.
„Tänapäeval on ju nii palju ohtHoolimata õmblusest vasakul

tagajalal liputab mustavalgekirju dalmaatsiatäpiliste jalgadega
Olymp ikka rõõmsalt oma rullis
saba ja haugatab võõra tulija peale inelligentse koerana vaid korra. Nii Eesti kui kogu Baltikumi
tšempioniks kroonitud koer on
tegelikult pärit Läti linnast Valmierast, kus teda üritati korra isegi
magama panna, kuid suuremeelne koerakasvataja päästis haruldase tõukoera seiklusﬁ lmi kombel viimasel hetkel. Eestisse sattus Olymp Valgas toimunud näituse kaudu. „Vaatamata kõikide-

„Peaasi, et see auk
nüüd ometi kinni
pandaks, et keegi
sinna sisse
ei kukuks.“
le nendele õnnetustele on tema
närvisüsteem imekombel täiesti
korras,“ kiitis peremees oma hoolealuse tervist. Praegu on Olymp
Garmaši teada ainus ameerika
akita Lõuna-Eestis.
MARI METS
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LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.
SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

Osta pood kasvõi tühjaks!
Kogu kaup septembris
20% soodsam!

11.11.11 KL 19
VANEMUISE
KONTSERDIMAJAS
ANSAMBEL
MTJ 30 SÜNNIPÄEV

PILETID MÜÜGIL
PILETIMAAILMA JA
PILETILEVI
MÜÜGIPUNKTIDES.
INFO +372 505 9625
WWW.KONTSERTKORRALDUS.EE

Zookauplus Penner
Võru 65a, Tartu

www.penner.ee
Tel 734 8296
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kangem – mees või koni?
kult Jakobson ka mõjub. Vähemalt
alguses. Ja kuna mittesuitsetajana tervet päeva konisõprade vestlusringis kulutada ei raatsi, tuleb
hinnangu andmiseks tibusid lugeda: viiest kohalkäinust pole kaks
nädalat hiljem keegi suitsetama
hakanud.
Jakobson peab seda täitsa tavaliseks resultaadiks. Kui loobujate
protsent langeks alla 90, oleks see
majanduslikult koormav – kui ka
lisaseminarid ei anna tulemust,
saab suitsusõber seminari eest
tasutud 220 € tagasi – peale selle
satuks küsimuse alla õigus Carri
meetodit Eestis edasi kasutada.

Kõik suitsetajad teavad,
et sellest pahest loobumine on imelihtne. „Minul
ju sõltuvust pole – võin
lõpetada päevapealt, kui
vaid tuju tuleb. Aga ma ei
taha praegu. Sest suits on
mõnus. Rahustab, pakub
naudingut, seltskonda ning
maitseb oivaliselt.“ Kas
tuleb tuttav ette, popsuvad
enesepetturid?
Henry Jakobson on ainus mees
Eestis, kel litsents suitsetamisest
loobuda soovijaid nõustada nimeka Allen Carri metoodika järgi.
Toimetuses valitsenud skepsist –
järjekordne soolapuhuja – oli ta
valmis praktikaga ümber lükkama juba mõnda aeg tagasi. Proosaline asjaolu, et kollektiivis polnud
ühtki suitsetajat, nihutas testi üha
edasi. Lõpuks oli katsejänese kõrvad nõus pähe sikutama vinoteegi Vein ja Vine üks asutajaid Assar
Jõgar ja eksperiment võis alata.

See pole ajupesu

Kui tahate, tehke suitsu
Suitsupahet ravitakse seminari vormis. On laupäeva hommik.
Linnaäärse hotelli konverentsiruumi rõdul tossab lisaks kahele
särtsakale daamile ka kolm parimais aastates meest. Jakobson isegi julgustab: „Kui soovite, tehke
suitsu. Võimalus selleks avaneb iga
kolmveerandtunni järel. Sest vastasel juhul kinnistub mõte soovile,
kuidas küll tahaks, aga ei saa suitsu teha ning minu juttu ei kuula

Katses osalenud Assar Jõgari ja lektor Henry Jakobsoni vahel konutab
kotitäis loobunute poolt maha jäetud sigarette.
RASMUS REKAND

keegi. Ma ei õhuta suitsule, aga ei
keela kedagi. Keeldude ja hirmudega edu ei saavuta.”
Jakobsonil on raudne veendumus, et õige pea need inimesed
lihtsalt ei taha enam sigaretti süüdata. Selleks peavad nad aru saama. Mõistma,
Jakobson isegi aastaid tagasi
nagu Jakobson
aastaid
adus, et suitsetajaid on pandud isegi
tagasi adus, et
ekslikult arvama, et nad saavad suitsetajaid on
ekslisuitsetamisest naudingut ja et pandud
kult arvama,
see leevendab nende stressi.
et nad saavad

suitsetamisest naudingut ja et see
leevendab nende stressi, kuid tegelikult leevendavad nad iga sigaretiga hoopis nikotiinist tekkinud
võõrutusnähtusid.
Pigem reklaami ja muinasjutuna kõlav lubadus „et suitsetamisest loobumine ei eelda tahtejõudu, sellega ei pea kaasnema hirmsaid võõrutusnähtusid ega kaalutõusu, et see võib olla lihtne, lausa elu nauditavaim ja jõuduandvaim kogemus” sobiks mõttes
pigem usukuulutaja repertuaari.
Muide, pisut Ameerika pastorili-

„Allen Carri meetod ei ole hüpnoos ega ajupesu. See on lihtne
kognitiivne teraapia, mis põhineb
põhimõttel, et olles aastaid suitsetaja, tekib meil moondunud nägemus suitsetamise kasudest. Selleks, et saada õnnelikuks mittesuitsetajaks piisab enamikel osaleda vaid ühel meie seminaril, mis
kestab kuus tundi,” selgitab Jakobson oma edu valemit.
Jutu kinnituseks tõdevad suitsuseltskonna daamid, et sattusidki seminari kuulama sõbranna soovitusel, kes samal moel ülihõlpsalt pahest vabanes. Valdav
osa klientuurist nõnda Jakobsoni
juurde jõuabki. „Ega muidu ju usuta, kui poleks lähikonnast elavat
näidet. Aga igatahes tasub proovida – suitsuvaba elu on palju rohkem väärt, aga lohutab ka teadmine, et ebaedu korral maksan raha
tagasi,” keelitab Jakobson.
RASMUS REKAND

Eksperiment oli hea ajend
Katsejänes Assar Jõgar:
Enne seminari mõtlesin, et
suitsetamine on üks halb harjumus, mida on sama lihtne maha
jätta, nagu seda alustadagi. See
arvamus oli mul johtuvalt sellest, et pärast kolme suitsumehe
aastat suutsin loobuda. Ent kaks
aastat hiljem alustasin uuesti.
Mulle meeldis lõkke ääres,
õllepudeli juures, tööl pauside
ajal suitsetada. Alguses ma
kodus üldse ei suitsetanud, kuid
viimase aasta jooksul hakkasin
õues grillides tossama ning
viimases otsas lausa ka peale
hommikusööki õues
trepil istudes kohvi
rüübates. Ühesõnaga –
probleem hiilis vaikselt
järjest rohkem ligi.
Samas hakkasid saabuma ka ilmingud, et
oleks aeg: hommikuti
hakkasin köhatama,
pärast kõva suitsetamist
tundsin ennast uimaselt, pohmakad muutusid raskemaks,
sest napsu võttes läks sigarette
tavapärasest rohkem, vahel lausa 2 pakki.
Eriti karm on see, kui su laps
ütleb: „Issi, ära suitseta, muidu
sa sured ära. Ma ei taha, et sa
ära sureksid!” Paneb päris mõtlema küll.
Mõte eksperimendist oli
heaks ajendiks. Tegelikult on
ju hea, kui ma ei suitseta, ei
haiseks nagu koni, saaks naist
suudelda, mõtlemata, et see ei
pruugi talle meelepärane olla
minu suitsetamise pärast.
Tegelikult suhtun igasugusesse „mambo-jambosse”
umbusklikult ning seda mõtlesin
ka sellest seminarist. Seminari
läbiviija rääkis mitu tundi suitsetamisest, inimeste alateadlikust

mõjutamisest suitsetamist
alustama – ﬁlmid, kus kangelased suitsetavad, reklaamid jne.
Samuti suitsetamise mahajätmisega seotud müütidest ning
sellest, et tegelikkus on hoopis
midagi muud.
Väga oluline oli nõuanne,
et ei tohi suitsetamisest loobumisest mõelda, kui millestki
olulisest asjast loobumisest,
ohvri toomisest. Pigem mõtle
suitsetamise lõpetamisele kui
uue elu algusele. Sa suudad
nautida neidsamu asju ka ilma
sigarettideta. Hommikukohv on

Eriti karm on see, kui
su laps ütleb: „Issi, ära
suitseta, muidu sa sured
ära. Ma ei taha, et sa ära
sureksid!”
sama hea ka suitsuta; peale korralikku söögikorda naudi parem
toidu järelmaitset, mitte vastikut
“päkapikusitta” oma suus.
Oma viimase sigareti tegin
seminari kolmandal suitsupausil. Esimesel õhtul läksin tööle
ning asi ei tundunudki raske.
Kuigi töökaaslastest kaks meest
suitsetavad, siis see ei mõjunud
mulle ning ei teinud esimesel
päeval enam ühtegi sigaretti.
Üllatav – eriti kui oled järjest 12
tundi tööl ning töökohaks on
baar.
Nüüd on nädal möödas.
Õues koos teiste suitsetajatega
olles ei tekita suitsuhaisus olemine minus mitte mingisugust
soovi üks sigaret läita, ka toit on
hakanud paremini maitsema.
Seega läks asi minu puhul väga
edukalt.
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Palametsa
pajatused

Eesti tüdrukud
Puškini gümnaasiumis
1899. a tegevust alustanud Tartu Puškini tütarlastegümnaasium oli läbi
ja lõhki venemeelne õppeasutus. Teiste rahvuste esindajaid võeti sinna
vaid piiratud ulatuses. Üksikuid eestlannasid siiski oli. Nende hulgas ka
tulevane tuntud tantsijanna Ella Ilbak, kes meenutas järgmist.
Astusin Puškini gümnaasiumi enne I maailmasõda. Meie vanemad olid saavutanud, et tohtisime omal kulul õppida ka emakeelt.
Eesti keelt õpetas Jaan Jõgiver. Nädalas andis ta õige vara hommikuti
2 tundi. Luterlased võisid õppida usuõpetust kas saksa või eesti keeles. Eestlasi käis õpetamas Hugo Treﬀner. Saabus tundi alati hilinemisega. Sõitis koolimaja ette Riia tänaval poolkülili troskas istudes,
jooksis klassi hõlmad laiali ja kohe läks huvitav jutt lahti. Sageli rääkis elust ning poliitikast, harvemini piibliloost. Väiksemate tüdrukute klassi läks ikka taskud kompvekke täis. Treﬀner kasvatas meis
eestlust ja meie armastasime teda.
Puskini gümnaasiumis kehtis range kord, mis paljuski meenutas Smolnõi aadlineiude instituudi oma. Direktrissi ja õpetajaid tuli
kooli ruumides tervitada reveransiga. Kui jalutasime vahetunnis 4
tüdrukut käevangus, pidi reveranss voolama ühekorraga ja sujuvalt
nagu merelaine.
Igal klassil oli kuni kooli lõpuni üks ja sama hooldaja – klassidaam.
Tema ise tunde ei andnud, küll pidi teadma iga tüdruku iseloomu, võimeid ja käitumist. Meesõpetajate tundides istus alati klassi nurgas ja
jälgis, et ei oleks mingit koketeerimist. Usuõpetuse tundides tuli tal
joosta kolme ruumi vahel, sest ühes õpetas õigeusklikke batjuška, teises sakslannasid pastor ja meie rühma siis Treﬀner.
Kooli uksehoidja Ivan oli pikas kuldnööpidega univormis. Õpetajad kandsid samuti sinist vormiriietust. Meile oli aga koolivormina
ette nähtud tumepruun kleit ja must põll. Üksnes suulistel eksamitel ja koolipidudel võisime kanda väikseid valgeid põllekesi. Paljudel tüdrukutel tekkis tumepruuni tooni vastu selline tülgastus, et
nad lubasid: mingil juhul ei pane pärast kooli lõpetamist enam selga
pruunist riidest rõivaeset.
Pidude ajal tohtisime kanda värvilisi juuksepaelu. Igale klassile oli
juhtkonna poolt ette nähtud oma toon, meie klassile olid need sirelilillad. Kleitidel ei tohtinud olla mingit väljalõiget. Vaid kitsas riba
valget pitsi kaeluse ääres. Käised olid loomulikult pikad ja seelik pidi
ulatuma maani. „Mida tähendavad need paljastatud käsivarred?“
küsis kord direktriss tõstetud kulmudega ühelt neiult, kes hästi soojal kevadpäeval kandis vaid küünarnukkideni ulatuvaid käiseid.
Üldiselt olid meil sümpaatsed õpetajad, kuigi väljaspool kooli nendega lähemaid kokkupuuteid ei olnud. Hoopis teisiti oli lugu Peeter Põllu juhitud eestikeelses tütarlastekoolis, kus õppis minu õde.
Imestasin sealset õpilaste ja õpetajate sõbralikku, lausa familiaarset
läbisaamist. Käisin ka nende pidudel, millest on meelde jäänud kaunid koorilaulud Miina Härma taktikepi all. Ainult et sellest koolist ei
pääsenud otse ülikooli. Lõpueksamid tuli teha ikka vene keeles mingi kroonugümnaasiumi juures ja selle tarvis õpiti vajalikud ained
täiendava aasta jooksul üle. Ema soov oli, et minust saaks arst ja selle
pärast suruski mind Puškini gümnaasiumi. Aga minust sai hoopiski
Eesti esimene kutseline tantsijanna.

Lõuna Pagarite värsked leivad
ja kodused koogid
nüüd ka Tartumaal!
Meie tooteid leiad kõikidest
Konsumitest ja Selveritest!
Lisainfo: lounapagarid@lounapagarid.ee
797 6176
www.lounapagarid.ee

tänavu 19 uut pala
Alanud hooajal toob
Vanemuine lavale 19
uuslavastust, millest
kolm mahuvad septembrikuusse.
Esimesena saab rootslase Finn Poulseni käe all lavaküpseks „Väikese onu saaga“.
16. septembril Teatri Kodus
esietenduva Barbro Lindgreni
raamatu ainetel loodud lastelavastusega laieneb ka Vanemuise mängukohtade areaal. Aadressil Lutsu 2 asuv Teatri Kodu
jääbki koduks pisemaile sõpradele mõeldud lavastustele.
24. septembril finišeerub
Mika Myllyaho teatritriloogia
„Harmoonia“ (lavastaja Taago
Tubin) lavastusega. Sama autori „Paanika“ ja „Kaos“ on jätkuvalt Vanemuise mängukavas.
30. septembril täieneb Vanemuise repertuaar operetiga
„Lõbus lesk“ (Jussi Tapola) ning
8. oktoobril jõuab vaatajate ette
kontsert-lavastus „Hispaania
öö“ (Jüri Lumiste).
Aasta lõppu jäävad ballett
„Pähklipureja“, draama „Kadunud käsi“, lastelavastus „Kessu ja Tripp“, muusikal „Mary
Poppins“ ning psühholoogiline
thriller „Kontsert diktaatorile“.
2012. aastal tuuakse lavalaudadele draama „Tappa laulurästast“, lastelavastus „Morten lollide laeval“, tantsulavastus „Carrrmen!“, ooper „Werther“, komöödia „Kalendritüdrukud“ ja multimeedia- ning
tantsulavastus „Kunksmoor“.
Kevadesse mahuvad veel autorilavastused Rein Pakult ning
Uku Uusbergilt ning uuslavas-

Kui operett „Lõbus lesk“ eesotsas Karmen Puisiga etendub
esmakordselt septembris, siis „Mowgli“, „Don Juani“ ja „Sugari“
jaoks jääb alanud hooaeg viimaseks.
ANDRUS KANNEL

tuste plejaadile tõmbavad joone
alla järgmine Lotte-lugu „Kosmonaut Lotte“ ning Jaan Ulsti
tantsulavastus „Kreutzwald
meets dance“.

Taas sajavad piletid
7.–10. septembrini korraldab
Vanemuine igasügisese piletite sooduskampaania. „Piletisajul kehtib loogika, et mida
pikemalt oma teatriskäiku ette
planeerid, seda soodsamalt
saad osta pileti,“ selgitas kampaania olemust teatri reklaa-

mi- ja müügiosakonna juht Ave
Svarts.
Soodsad hinnad kehtivad nii
Tartus Vanemuise teatrimajades, Tallinnas Nokia kontserdimajas kui ka mujal Eestis toimuvatele Vanemuise etendustele. Müük toimub peale Vanemuise suure maja kassa ka Piletilevi, Piletimaailma ning Ticketpro müügikohtades ja portaalides. Lisaks on iga päev erinev ja iseäranis soodne päevapakkumine, mis on saadaval
ainult suure maja kassas.
RASMUS REKAND

Muuseum Üheks
Päevaks
Eesti Rahva Muuseumi Raadi
mõisapargis sünnib 18. septembril
kell 12–16 uus muuseum – Muuseum Üheks Päevaks. Kõik, kes
on tegelenud kogumise ja kollektsioneerimisega või kellel leidub
kodus mõni põneva looga ese, on
oodatud seda Raadile eksponeerima ning selliselt neli tundi töötava
muuseumi kujundamises kaasa
lööma. Eriti on oodatud osalema
koolid, kollektsionäärid ja maakondade muuseumid. ERMi töötajatelt
saab küsida nõu, kuidas hoida esemeid nii, et need ka üle aastate säiliksid. Söögi eest hoolitsevad kirega
toiduvalmistajad. Ainukordses
muuseumis toimub kultuuriprogramm, kus esinevad vanu instrumente armastavad muusikud Vaiko
Eplik, Tõnis Mägi, Peeter Rebane.

Loomemajanduskeskuse teine maja avas
uksed
Teisipäeval avati Tartu Loomemajanduskeskuse Kalevi 15 vastrenoveeritud hoone. Sealsed uued
asukad on ﬁlmikompanii Pimik,
maastikuarhitektibürood TajuRuum
ja Ökodisko, kunsti- ja disainikauplus Disainimaja, 3D ja 4D programmeerimisega tegelev ettevõte Visar
Studio ning vabastava hingamise
tuge ja koolitust pakkuv Hingamisruum. Kalevi 13-st kolis üle graaﬁlise disaini ja fotograaﬁa teenuseid
pakkuv Mikser Disain. Kokku mahutab see kahekorruseline ja 500
ruumeetri suurune maja kümme
ettevõtet. Majas on ka väike külaliskorter välisekspertide tarbeks. Kalevi 17 unikaalse puithoone renoveerimine jätkub ja maja loodetakse
avada tuleva aasta alguses.

Loov galeriisse saabub karvavahetuse aeg
Soome instituut avab kolmapäeval, 14. septembril
kell 18 galeriis Loov uue
rändnäituse „Karvavahetuse aeg. Lapimaa nüüdiskunst“.

Lapi kunstnik Ilona Kivijärvi.
INTERNET

Näituse kuraatorid Tartu
kunstnike liidu esimees Markus Toompere ja galerist Indrek
Grigor külastasid mais Rovaniemit, et tutvuda Lapimaa kunstni-

ke liiduga ja valida kunstiteosed
Soome instituudi uue rändnäituse jaoks. Näitus „Karvavahetuse
aeg. Lapimaa nüüdiskunst“ esitleb neljateiskümnelt kunstnikult
22 teost, mis annab nii mediaalse
kui sisulise läbilõike Lapimaa professionaalsest kunstist. Näitusel
näeb nii maali, graaﬁkat, fotot kui
ka skulptuuri.
Rändnäituse formaat seab töö-

de valikule küll omad tingimused,
ent siiski on tegemist võrdlemisi
representatiivse valimiga. Reljeefselt joonistub välja metropolist
eemal seisvale kunstnikkonnale
omane tehnilise meisterlikkuse
väärtustamine ja emotsionaalselt
rikastav kohaspetsiiﬁline teemadering. Näitus on avatud 15. septembrist 4. oktoobrini.
TARTU EKSPRESS
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ülikooli kohvikumajja?
1. septembri Tartu Ekspressis on
Ülikooli kohvikut majandava AS
Pere Restoranid juhi Rain Eendra pikk hala selle kohta, mida
küll peaks tegema, et üliõpilased
leiaksid üles Ülikooli kohviku,
sest see ei olevat klientide puuduse tõttu juba kuuendat aastat
poolt päevagi kasumis olnud.
Küllap jäi AS Pere Restoranid juhtidel märkamata, et Tartus on
mitmesuguse peene nimega joomakohti juba rohkem kui küll ja
üliõpilaste tarbeks neid juurde
luua ei ole üldse paslik.
Üliõpilased on valdavalt tervete elukommetega mitte just jõukad inimesed, paljud ei saa stipendiumi ja elavad võlgu. Nendelt ei
maksa ärimeestel suurt raha loota.
Ülikooli kantsler Andres Liinat
tegi suure vea, kui andis kohvikumaja pikaajalisele rendile restoranipidajatele. Viga tuleb parandada. Üliõpilastele ei ole vaja a la
carte’t, vaid odavat sööklat, kus
saaks suhteliselt kiiresti tervislikku Eestimaa toitu kõhu täis süüa.
Söökla oli selles majas juba möödunud sajandi kahekümnendatel aastatel, kohvik avati sööklale
lisaks mitukümmend aastat hiljem, restoran seal oli Eesti uusrikaste sünnitis ja hea, et see nüüd
hingusele läks.
Mina tulin maalt Tartusse üliõpilaseks 1947. aastal. Siis kees

tulevases kohvikumajas elu veel
ilma kohvikuta. Sageli oli juba
trepil üliõpilaste järjekord, sest
ülakorrusel ametiühingu ruumides jagati toidukaarte, riideostu
kuponge või midagi muud. Esimesel korrusel oli söökla, ka sinna
ei pääsenud järjekorrata. Kassapidajale tuli kõigepealt ulatada toidukaardid, sealt lõigati isegi supi
eest, mida vaja, näiteks 20 g rasvainet ja 30 g tangu. Varsti toidukaardid kaotati ja elu hakkas nor-

Ilmar Tomusk, keeleinspektsiooni peadirektor:
Olen Tartu Ekspressi lugejaga
täiesti nõus, et tegemist on eesti
keele vabatahtliku risustamisega
eestlaste endi poolt, kuid keeleseaduse rikkumiseks seda pidada
ei saa. Tegemist on keele-eetika,
väärtushinnangute ning puuduliku keelehariduse valdkonda
kuuluva küsimusega.
Avalikkusele suunatud tekstides, millele ei kohaldata
ametliku keelekasutuse nõuet, järgitakse keelekasutuse head tava. Seega ei laiene kirjakeele normi järgimise nõue otsesõnu reklaami keelele.
Ka keeleinspektsioonile on laekunud arvukalt kaebusi
taotluslikult vigaste reklaamide (nt Kolikott pakitud?) ning
sellesama Coolimaja kohta, milles kaebuse esitajate
sõnul alavääristatakse eesti keelt inglispärase c-tähe
lisamisega. Keeleinspektsioon on soovitanud õpilastele
suunatud ning kooliga seotud reklaamikampaaniates
järgida kirjakeele normi, kuna avalikult eksponeeritud
vigane ning maitsetu keel mõjutab paratamatult laste ja
noorte keelekasutust ja väärtushinnanguid. Kuid kuna
normi järgimine ei ole reklaami puhul kohustuslik, siis
soovitusest enamat me kahjuks teha ei saa.

maliseeruma.
Käisin ülikooli sööklas vahel
söömas ka siis, kui ülikool läbi oli.
Olen korduvalt viibinud ülikooli sööklas meeleolukatel koosviibimistel, mida korraldati õhtusel
ajal teaduskonverentsi lõpetamise
või mõne muu tähtsa sündmuse
puhul. Restoranis käisin esimest
korda koos paari lähema sõbraga
siis, kui meil viimased kõrgkoolieksamid olid tehtud.
Tunnen kaasa tühja kõhtu kan-

natavatele tänapäeva tudengitele.
Tahan loota, et neil ei tule endise ülikooli söökla raudvärava pulkade vahelt lugeda silti “Võõras,
ära tule!”, nagu minul, kauaaegsel
Tartu elanikul ja tihti rongisõitjal
on lähiminevikus tulnud aastaid
lugeda Tartu jaamahoone uksel
olnud silti.
Mul on vahel häbi mõningate rahavõimu omavate inimeste
ahnuse pärast.
ENDEL TURBAS, PENSIONÄR

Mis maksab linna sõna?

Hea lugeja mäletab ehk paari nädala tagust lugu kaubamaja katusel
jokkavast viinapuumetsast. Aastate eest Tartu kaubamaja hoone lubatust kõrgemaks ehitanud Kaubamaja Grupp pidi katuselt välja turritavad ventilatsioonišahtid Laine Jänese juhitud linnavalitsuse nõudel
katma viinapuurohelusega.
Kuus aastat hiljem plaani realiseerumist uurima hakanud Tartu Ekspress avastas endalegi üllatuseks, et tänases linnavalitsuses ei
mäletata iseenda nõudest midagi, kaubamaja katusel kiratsevad meetrised viinapuud ei täida eesmärki, ent nii kaubamaja kui ka rae hinnangul on ettekirjutuse täitmisega kõik korras.
Üksiku juhtumi võiks ju unustada, kui ei hakkaks valusalt silma selle mustri kordumine. Aastaid linlastele avatud olnud endine postimaja hoone on sellest varasügisest ümber sündinud suletud asutuseks,
mille uksi kaitsevad kiipkaardilugejad ja mille sisul pole linlaÜksiku juhtumi
sele vähimatki pakkuda.
võiks ju unustaKesklinna hoone muutumine kinniseks bürooks ei ole trada, kui ei hakkaks
göödia ja maailm sellega ei lõpe.
valusalt silma selle
Siiski paneb olukord, kus südalinna ühe tuumikhoone ainmustri kordumine.
saks panuseks linnaruumi on
maja ukse ees suitsu tõmbavad
patsiga poisid, küsima, kas linnavalitsus on linlaste huvide eest piisavalt seisnud.
Juriidiliselt mittesiduva nõude planeerimistingimustesse lisamise
asemel oleks ehk võinud eraﬁrma juhtkonnaga ühe laua taha istuda ning arutada, kuidas avalike funktsioonide pakkumine mõlemale poolele kasulik saaks olla. Sama on näidanud ka vaksali ümber
toimuv – linnavalitsuses poliitikuid on, ent läbirääkimisi pidada ei
taheta.
Mõneti irooniline on, et linn suhtub eraettevõtete nõuetesse sama
suure ükskõiksusega kui ﬁrmad linna omadessegi. Näiteks rendib linn
untsu läinud parklaehitusplaanide tagajärjel viiendat aastat järjest
eraettevõtjalt Riia mäel asuvat songermaad. Lepingu ühe osana on
linn lubanud korras hoida ka maalappi ümbritsevat laudaeda, ent selle
mädanemisele pole tänini piiri pandud.
Jääb üle soovida, et linn näitaks tegudega, et järgib oma lubadusi
ning nõuab seda ka teistelt.
OLIVER KUND

Lugejakiri: Kaubamaja risustab
tahtlikult eesti keelt
Coolimaja – see sõna Kaubamaja
reklaamis pole naljakas ega vaimukas. Pigem teeb kurvaks. Kas
meie kaubandus- ja reklaamitegelased elavad hoopis teises maailmas kui eesti inimene, kes kasvatab lapsi? Kas nad ei tea midagi eesti rahva eksistentsiaalsest
ängist? On ju üldiselt teada, et lapsed ja noored on eriti vastuvõtlikud inglise keele mõjule, sest see
on tänapäeval ju nii – cool. Igasugune emakeele risustamine hakkab väga kergesti külge. Samas
teevad õpetajad koolides rasket
tööd ja näevad vaeva, et kasvatada
noorpõlve oma emakeelt austama,
õigesti rääkima ja kirjutama.
Arvan, et eestlaseks olemine
tähendab vastutust. Mõned teod

ja suhtumised ei sobi kokku selle
vastutusega. Ei ole päris õige väita, et meid ründab inglise keel,
sest meie ise loome endale selle
olukorra. Meie ise risustame oma
avalikku ruumi. Angloameeriklased ei sunni meid külvama Eesti
raadioeetrisse ingliskeelseid laule,
nagu oleks tegemist teise riigikeelega. Nad ei sunni meid panema
oma ettevõtetele ja üritustele ingliskeelseid nimesid. Nad ei sunni
meid kirjutama lasteraamatuid ja
tegema ﬁlme või telesaateid, mille peategelastel on võõrkeelse kirjapildiga nimed. See kõik on meie
oma töö. Loodetavasti mitte pahatahtlik, kuid oh kui mõistmatu ja
hoolimatu!
LEO KAAGJÄRV, TARTLANE.

Anne-Liis Ostov, Kaubamaja turundusdirektor:
Meil on siiralt kahju, kui Kaubamaja kampaania kedagi kurvastab. Reklaamitegemisel on omad
reeglid – reklaam peab tõmbama
tähelepanu, rääkima sihtgrupiga
neile sobivas vormis ja käima
eluga kaasas. Teha reklaami, mis
kellelegi korda ei lähe – sellel
pole lihtsalt mõtet. Kaubamaja seekordse kampaania
sihtgrupiks on eelkõige noored ja noori peab see
kampaania ka kõnetama.
Antud juhul on reklaamitegijad saanud uue sõna –
kampaaniapealkirja – välja mõtlemisel inspiratsiooni
noortelt, mitte vastupidi – nad ei ürita noortele tõestada, et nüüd peab hakkama koolis k asemel c kirjutama. Siinkohal ei kipuks ma noori alahindama – minu
kogemus kolme lapse emana ütleb, et laste võime
mõista reklaamikeele omapära on tihti suurem kui
vanemal põlvkonnal.
Kas COOLIMAJA puhul on tegemist „maitsetu“
keelekasutusega – maitse üle võibki vaidlema jääda ja
mõlemal poolel on alati õigus. Kinnitan, et COOLIMAJA on välja mõeldud sõna, mida pole üheski keeles
olemas.

HOOAJALÕPU TÜHJENDUSMÜÜK.

%!
Hinnad – 50
Kõik püsilillede, ilupuude ja põõsaste
istikud hooaja lõpuni poole hinnaga,
kuni kaupa jätkub.
Kevadel võivad hinnad tõusta.
Aiasõbra leiad, kui keerad Tartu-Tallinn mnt
10ndal kilomeetril vasakule või avad

www.aiasober.ee
Tel 528 6296, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa
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Tartlanna Ena Mets vahendab kirjut elu, mida ta koges vab
Nomaadid, jurtad, šamaanid, lagedad avarused, Tšingiskhaan ... See on ka praktiliselt kõik, mida enne Mongooliasse tulekut sellest maast teadsin. Saabusin siia 27. detsembril inglise keelt õpetama, varjatud kavatsustega saada
teistsugune spirituaalne kogemus. Teistsugune võrreldes
kõigega, mida teadsin ja olin tundnud enne seda.

TEIE SOOVID
LIIGUTAVAD MEID
www.gotaksopark.ee

TEL • 7 300 200 • 1555 • 1200

Mongoolia on vastuoluline, täis
kontraste ja kummalisi kombinatsioone. Budism ja viin. Lenin
ja folktantsu plakatid. Coca-Cola
reklaam ja traditsioonilises deel’is
naisterahvad. Esimese asjana rongijaamas võttis mind vastu suur
klantsilt värviline jõuluvana kirjaga „Meery Christmas!“ (Inglise keele õpetajaile siin tööpõldu
jagub.)

Mehe taga on naine
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Piletihind 5 EUR
Piletihind suupistete ja veiniga 10 EUR
Soovitame broneerida laua aadressil:
sale@restaurantvolga.ee.
www.restaurantvolga.ee | info@athena.ee | Aadress: Küütri 1, Tartu 51007

Inglise keele tunnis küsisin
õpilastelt: „Millised on teie jaoks
kolm kõige olulisemat omadust,
mis peaksid olema mehel, kellega
abiellud?“
„Hmmm... ilus ... hmmm,
tugev… Rikas?“
Ilus on mitmete õpilaste kiirelt
tulev vastus sellisele küsimusele.
Kolmandal kohal võis olla ehk isegi tark, aga selleks tuli õpilasi suunavate küsimuste abil mõnda aega
pinnida.
Avastasin tänu oma Poola kolleegile ühe väikese keraamikapoekese. Kunstnik näitas mulle uhkusega üht kujukest, millest
sai minu jaoks üks kõige paremini Mongooliat iseloomustavaid esemeid. Kunstitöö kujutab
ühelt poolt vaadates traditsioonilist mongoli meest, teiselt poolt
vaadates traditsioonilist mongoli naist. Kaks ühes. Mees ja naine.
Mongoolia mehed paistavad silma. Mõnikord isegi liiga pealetük-

Maal aga hoolitseb naine uhkusega oma kodu eest, sellal kui
mees hobusel karju üle vaatab ja
neid „heinamaale“ ja koju ajab.
Naisele on usaldatud väga oluline roll. Mongoolia avaruste naistes on mingi seletamatu väge täis
rahu. Mees austab naist ja tema
kohta peres. Kummalgi on oma
kindlaksmääratud roll, aga nad
on võrdsed. Alles seal mõistan, et
Mongoolia tegelik vägi peitubki
naises. Naine on seal nagu emake Maa, kes meid toidab. Vaid linnas, kus mees ja naine on ilma jäetud oma traditsioonilistest pererollidest, läheb tasakaal paigast.
Mehel pole enam tema hobust,
mütsi (müts on mongoli mehele
peaaegu nagu kehaosa) ega karja. Naisel pole ka enam tema karja, aga naised on paindlikumad
ja kohanevad uute oludega kiiremini. Mongoli mees pole aga nii
järskude muutuste juures midagi muud karjatama õppinud. Ilma
hobuse ja kitsedeta saab temast
lihtsalt oma naise peremees.

„Me pole natsid, me
oleme natsionalistid“

Kõnnin pimedal tänaval kodu
poole. Autod voorivad mööda.
Väikese kaubiku aken avaneb just
siis, kui auto on minust äsja mööda sõitnud, käsi 2-liitrise pudeliga sirutub välja ning saadab minu
poole teele toreda pahvaka vedelikku. Õnneks on seekord tegemist veega. Aga oluline
polegi see, mida mulle
Budism ja viin. Lenin
kaela visatakse, vaid see,
et sellised asjad siin juhja folktantsu plakatid.
tuvad.
Coca-Cola reklaam ja
Eriti suure ehmatusena kohtasin UB-s suutraditsioonilises deel’is
rel rokk-kontserdil isegi
naisterahvad.
neonatsirühmitust, kes
30ndate aastate natsi-saksa sümboolikaga lava eest inimesi
kivalt. (NB! Siinkohal räägin peapeletasid. „Neil pole õrna aimugi,
linlastest.) Nad joovad, lärmavad
mida nad teevad,“ oli mu esimene
(ainult siis, kui nad joonud on) ja
mõte, mida kinnitasid internetiotkommenteerivad. (Pean üldistuste
singu tulemused, kus Mongoolia
pärast vabandust paluma nendesneonatside juht toob kuuldavale
se mitte mahtujate ees.) Nad tahaalapealkirjaks oleva ütlemise.
vad olla hästi nähtavad, tähtsad.
Vastukaaluks: Har-Us nuuri
Ulaanbaataris jääb sageli mulje, et
järve ümbruses matkates tekkis
tegemist on täieliku meeste ühishoopis olukord, kus matkast sai
konnaga. Kodudes ei liiguta mees
pigem jurtast jurtasse astumine.
lillegi. Isegi veeklaas ja toidukauss
Nälga Mongoolias küll keegi
ähevad ise temani. „Kel janu, sel
lähevad
ei jää. Nii kui jurtaelanialad“ ei näi siin kehtivat.
jalad“
kud sind eemalt näeAbiellutakse varakult. Naised
vad ning eriti kui neiageli 21–22-aastaselt ja sama vara
sageli
le tere öelda, hakkaaadakse ka lapsi. 25 on Mongoosaadakse
ias viimne taks. Minu tavakooli
vad nad kutse märlias
giks käega vehki9.. klassi kõige targema ja säravama
üdruku soov on abielluda rikka
ma. Sellele järgnevad
tüdruku
sisse kutsumine, iste
mehega. Ja needsamad mehed tuierdavad tänavail ringi, kuna viin
pakkumine, piimatee,
gerdavad
n traditsioon. Tuigerdajaid leimaal tehtud kohuon
piima, saiaküpsedub mis tahes kellaajal. Need lintiste, piimakoore,
nades elavad Tšingis-khaani otseed järeltulijad jätsid mulle natukoduse hapupiised
ma või jogurti ja
kee haletsus- ja põlgusväärse
muudegi maamulje. Hea, et ma ainult
toitude etteUlaanbaatarit ei
kandnäinud!

Tartlanna Ena Mets koges Mongoolias õpetajana töötades nii ülimalt looduslähedast

tartuekspress
a pahupoolusel
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www.aastaautopluss.ee

atahlikuna viis kuud Mongoolias töötades
kuhu telefoniside ei ulatu, kus igapäevast toitu valmistatakse kolmest komponendist – lihast, rasvast ja jahust, kus ainuke ja püha
veeallikas on läheduses olev järv
või jõeke. Ja saan teada, et sealsetel
tsivilisatsiooni- ja tarbimiskaugetel inimestel on põlvest põlve säilinud tõesti tõeliselt loodussäästlik mõtteviis, sest seal on taevas
ja maa endiselt pühad. Ning sealseid inimesi pole oma loomulikust
keskkonnast nii järskude muutustega välja kistud ning harjumuspärasest ilma jäetud.
Mitte kunagi ei pese nad midagi
otse veekogus, vaid toovad pangega vee sealt eemale, et kõik reostav
saaks liiva kaudu puhastatud. Mitte sugugi iga rämpsu ei visata tulle, sest tuli on püha. Ka pabertaskuräti tulle viskamine oleks seal
rüvetus. Ning nende saapad on
sileda tallaga, sest nii ei kahjusta
nad jalge all olevat pinda ning taimi.

eluviisi kui ka urbanistlikku rikutust.

ERAKOGU

mine. Viimaks pole muret, kust
süüa saada, vaid on mure, kuidas
mitte enam sisse kutsutud saada.
Isegi kingitusi tehakse siin külalistele, mitte vastupidi.

Kilelinnud lendavad
ümber lapsepõlvemälestuste
„Mongoolias elab suur osa rahvastikust endiselt nomaadidena
ning mongolite eluviisid on üldiselt väga loodussäästlikud“ loen
Mongoolia kohta käivast reisigiidist.
Minu 37-aastase keeltekooli õpilase Nara jutu järgi oli nende esimene vaatepilt Ulaanbaatari lennujaamast kodu poole sõites
kummalistest valgetest lindudest
täidetud Mongoolia sinine taevas.
Kurioosset nähtust lähemalt uurides avastas pere, et tegemist oli
hoopis tuules lendavate kilekottide parve(de)ga.
Ulaanbaatari tänavail kõndides ning isegi pisikestes inimesi kokku suruvais minibussides
maakohtade poole sõites muigan
irooniliselt, kui mõtlen tagasi reisigiidist loetud kirjeldusele mongolitest kui äärmiselt loodussääst-

Mongoolia on täis vastuolusid. Viis kuud Mongoolias töötada on lühike aeg. Eriti kui
tööpäevad kestavad kümnest
kaheksani. Ja ometi on see piisav, et hakata aimama, et suure osa vastuolude taga peituvad kaks selgitavat ja üldistavat
sõna: maa ja linn.
Mongoolias eksisteerib korraga kaks täiesti erinevat reaalsust.
Linn on justkui maa varjupool,
kõige kurja juur. Ja ometi pole see
kaoseid tekitav linn suutnud jagu
saada mongolite rahvalikest uskumustest, mis koos loodetava parema elu poole rändavate inimestega

likult elavast rahvast. Minu heledast nahast talvekasukal on peale
kuuajast kandmist sellised mustad õhureostusjutid,
et kasukat on häbi
selga panna. Aga viis Nälga Mongoolias küll keegi
aastat tagasi olla oluei jää. Nii kui jurtaelanikud
kord nii hull olnud, et
tänaval ei näinud 20 sind eemalt näevad ning
meetri kaugusel kõneriti kui neile tere öelda,
divat inimest. Sest
linnajurtade omani- hakkavad nad kutse märgiks
kud viskasid (ja veel käega vehkima.
viskavad) ahju kõike,
mis vähegi põleb, sh
ka autokumme. Kõik, alates peenon end linnaeluski sisse seadnud.
test daamidest kuni pisikeste lasNäiteks ütlevad linnaelanikud, et
teni välja, lasevad kõigel ebavajaliõhtul prügi välja viia ei tohi, sest
kul peost tänavale kukkuda. Nad
loodusvaim saab kurjaks, isegi kui
teevad seda nii kaasasündinult, et
minu arvates pole neil endal enam
ei pane ise seda tähelegi. Pudelid
õiget aimugi loodusvaimu olemukukuvad autoakendest nagu sügisest.
sesed kastanimunad. Jurta linSee lääneliku linnaelu ja tranaosade elanikud säästavad vett
ditsiooniliste uskumuste kooslus
minu analüüsi tulemusel ainult
on see, mis mind mingi salapäraseepärast, et neil lihtsalt pole seda
se tõmbejõuga enda külge seob ja
palju.
ilmselt ühel päeval Mongooliasse
tagasi meelitab.
Pühad asjad
ENA METS
Aga jällegi jõuan oma avastustes
Mongoolia läänepooluselt idapoolusele. Sinna, kus on päris maa,

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 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.

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

Veni. Vidi. Vici.

Auto keskmine kombineeritud kütusekulu on 5,7 l/100km, CO2 heitmed 134 g/km. Pildil on illustreeriv tähendus.

MAA ja LINN

Tulin. Nägin. Võitsin.
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Golf on aastatel 2008-2011
konkurentsitult enimmüüdud
väike keskauto Euroopas!
Golfi erimudelid on varustatud 1,2 TSI 77KW mootori ja
6-käigulise manuaalkäigukastiga. Lisaks veel
kaugjuhtimisega kesklukustus, alarmseade Plus,
raadio RCD 210, poolautomaatne kliimaseade Climatic,
ABS-pidurid, juhi ja kaasreisija turvapadjad ees ja taga.
Ekstraboonusena leiad autost talvepaketilisad –
esiistme soojenduse, klaasipesuri düüside soojenduse
ning esilaternate pesuseadme.

Uskumatu pakkumine saab lisa 3-aastase
(või 100 000 km-se läbisõidu) tasuta hoolduse ja
vaid 1,99 % + Euribor liisinguintressi näol!

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Aasta Auto Pluss – Volkswageni ametlik esindaja Lõuna-Eestis, Aardla 101, tel 680 3640
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Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A TARTU

Ei liitumistasu ega
otsekorraldust!
AEROOBIKA
BODYPUMP
JÕUSAAL
UJUMINE
VESIAEROOBIKA
SÕUDESPINNING
SQUASH
PILATES
JOOGA-PILATES
SELJATREENING
TERAPEUTILINE
VÕIMLEMINE
ZUMBA
www.arenasport.ee
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KLIINIK

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

Raigo „hotcocacola“ Aasmaa oma töölaua taga. Kunagist jalgpalluriaega meenutab David Beckhami autogrammiga foto lauanurgal. Alumisel fotol
ootab hiljuti soetatud AMG tuuninguga „mesa“ korrusmajade vahel aega, mil peremees load saab.
RASMUS REKAND

Pokkeriäss: õpetaksin ka
oma lapsed kaarte mängima
Tartlane Raigo Aasmaa
noppis Euroopa pokkeriturneelt (EPT) 110 000
eurot – suurim võit siinkandis, eestlaste hulgas
paremuselt teine noos.
23-aastane Aasmaa asus tõsiselt
pokkerit mängima alles mõned
aastad tagasi. Olude sunnil – raha
nappis. Kutsehariduskeskuses
IT-d õppinud ja arvutiparandajana leiba teeninud Aasma sattus
esmalt spordiennustuste virtuaalmaailma. „Ega ma süsteemist
midagi suurt jaganud, aga vahel
ikka tuli mõni võit. Huvi pärast
kord vaatasin ka, mis võiks lingi
„Pokker” all peituda,” meenutab
Aasma oma esmatutvust tänase
elukutsega.
Kaardimängud üldiselt meeldinud Raigole juba lasteaias. Oleks
kooliajalgi rohkem mänginud, aga
kurjad õpetajad, kelle meelest on
tegu räige surmapatuga, konfiskeerisid mänguvahendid esimesel
võimalusel.
Ega vanemadki, „tavalised tööinimesed”, alguses hea pilguga
vaadanud. Vanaema võttis mitmel

korral jutuks korraliku töökoha
hankimise. „Nähes, et teenin neist
kümneid kordi rohkem, on nurinad lõppenud. Ma usun, et nad
tunnevad minu üle uhkust.” Ja on
ka põhjust – paari aastaga on poiss
kaardilauas kokku kühveldanud
üle kolme miljoni krooni.
Enam kui pool sellest tuli
augustis Tallinnas, mil Aasmaa
jõudis esimese eestlasena EPT
finaallauda ja lõpetas seal kolmandana. Auhinnarahadest ilmus
Raigo Annelinna koduhoovi must
Mercedes, et „oleks motivaator
load lõpuks ära teha” ning tema
kaasa buduaari „niipalju riideid ja
ehteid, kui ise tahtis”.

Never ever ei lähe tööle
Nähes, et kaarte keerutades täitub kukkur kergemini kui palgatööl, loobus Aasmaa viimasest. „Ja
never ever ei lähe ma enam tööle.
Ma olen loomult väga laisk. Kuigi
liikuma peaks rohkem,” mõtiskleb
ta pisut pundunud kõhule viidates. Päeva, mil 11 aastat jalgpalliga
tegelenud Aasmaa otsustas nahk-

kerast kaartide kasuks loobuda, ei
kahetse ta hetkegi.
Professionaalse pokkerimängija elurežiim meenutab nahkhiire
oma – äratus pärastlõunal, „hommikuprotseduurid ja päevatoimetused”, pimeduse saabudes arvuti
taha „tööle”, et 4–5 ajal hommikul
taas uinuda.
Live-turniire ja internetipokkerit
kõrvutades eelistab Aasma pigem
viimast. „Mäng on kiirem. Heal
juhul 100 jaotust tunnis. Turniiril
on see number 10 korda väiksem.”
Otsides pokkerile head deﬁnitsiooni ﬁlosofeerib Aasmaa „põneva mõttemängu” teemadel. Jättes teadlikult – erinevalt mõnest-

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

AAS

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

USI

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

M
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ki kohalikust ala propageerijast –
jutust välja sõna „sport”. Ka poleks
tal otseselt selle vastu midagi, kui
millalgi tulevikus peaks ta enda
lapsed pokkeri vastu huvi tundma.
Tutvustaks algtõdesidki, et „erinevalt minust ei tuleks neil jalgratast
uuesti leiutada”.
Noortele, kes pokkerist huvituvad, soovitab Raigmaa raamatute asemel otsida teadmisi internetist. „Raamatud on ajast maas
– pokker on väga kiiresti muutunud. Kui ma ise alustanuks 10 aastat varem, mil üldine tase oli väga
nõrk, aga raha liikus palju rohkem,
oleksin ammu multimiljonär.”
RASMUS REKAND
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See lugu on mõeldud eelkõige naistele. Või siiski
– ka neile meestele, kes
tunnevad, et mõni töö
majapidamises käib neile
üle jõu.
Kuigi naiste ja meeste poolt tehtavate tööde piirid hägustuvad
üha enam, tulevad osade töödega
mehed paremini toime kui naised.
Ma räägin üldiselt, kindlasti on ka
mehi, kel sõrmed vaid arvutiklaviatuuri või viiuli mängimiseks,
ja las nad teevadki seda – igaüks
peaks tegema seda, mida oskab ja
tahab.
Iga naine teab ise, kustmaalt
algavad need tööd, mille tegemisega justkui ei tahaks või ei suuda tegeleda. Nii mõnigi naine
teeb kadestamisväärse osavusega ära paljud sellised tööd, millega
iga meeski hakkama ei saa, teise
jaoks on ületamatu probleem naela seinalöömine või kasvõi autosse
kütuse lisamine.
Mida teha, kui tekib mõni töö,
mis on “sealpool piiri”? Eriti kui
pole omal meest käepärast või
kui tema anumise-veenmise peale kulub rohkelt aega ja närve ning
lihtsam oleks kellelegi maksta, et
töö tehtud saaks.

Mees Facebookist
I n for i k k a sot si a a l meed i a
vahendusel ning heade tuttavate suunamisel jõuan Facebooki
kodulehele „Meestetööd“. Tundub, et see on just minusuguste
hädaliste jaoks loodud.
“Meestetööd kodus ja aias” ilutseb rasvane tekst nende leheküljel.

“Neli oma valdkonna spetsialisti
on valmis tulema Sinu juurde Sulle sobival ajal. Meie jaoks pole ükski klassikaline meestetöö võõras”.
Kõlab ju päris kenasti, loodan, et see pole ilus vaid netileheküljel ning et nüüd saab minu
majapidamises tehtud nii mõnigi seni tegemist oodanud töö.
Mõtlesin alustada soojavee boilerist, mida pärast ülespanekut
enam näpitud pole. Minu jaoks
nii raske ettevõtmine, et ma ei
hakka mõtlemagi, kas võiksin
sellega ise hakkama saada, kuid
tõelise mehe jaoks ei tohiks olla
probleem. Samas näen ära, mida
nad suudavad-oskavad ning kui
nad ka on vaid „mullipuhujad“,
siis vaevalt boileri juures midagi
väga untsu keerata annab.
Telefoninumbri juures on neli
mehenime. “Aksel kuuleb,” vastab mehine hääl. Räägin talle oma
boilerist, mis ligi viis aastat tublilt
töötanud ja vett soojaks kütnud –
minu õnneks –, kuid arvan, et ehk
vajaks see veidi seestpoolt puhastamist. Keset talve oleks ju nadi
sooja veeta jääda ning loodan, et
ehk kestab boiler pärast puhastamist vähemalt sama kaua veel.
Aksel kiidab minu mõtte heaks
ning lepime kokku ülejärgmisel päeval kella üheksaks. Kohale jõuab ta 10 minutit lubatust
varemgi. Sõbrants, va naljahammas, kuuldes, et ma ootan külla
meest mehetööd tegema, soovitas talle uksele vastu minna punases seks-pesus, et “Uups, unustasin hommikumantli peale visata”.
Jään siiski seljasolevatesse teksapükstesse ja T-särki.

Mitu rasket kohvritäit tööriistu autost tuppa tassinud Aksel
sõnab:“Nende vahenditega võiks
või terve maja ehitada, aga igaks
juhuks pigem rohkem, kui et
midagi puudu tuleb.” Eks ole elu
teda vist õpetanud, et üllatusteks
tuleks valmis olla. Ehh, uut maja
oleks küll hädasti vaja, kuid kõigepealt alustaks boilerist.

Naised vajavad sageli
abikätt

Et loo kangelane Aksel boileripuhastuse tuhinas fotole ei jäänud, kutsus ta piltniku enda juurde parasjagu sel momendil, kui Meestetööde
kamraad Erkki tema enda kodus uksekruvidele viimast vinti andis. Erkki kinnitusel pole tööd, mida ta kardaks.
OLIVER KUND
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Enne kui Akslil minna lasen,
uurin veidi ﬁrma tegevuse kohta.
Kust sai selline – minu jaoks tänuväärne – idee alguse? “Ma olen
juba mitu aastat mõelnud, et võiks
mingi taolise teenuse teha. Olen
aastaid oma sugulasi ja tuttavaid
aidanud ning see ring hakkas
muudkui kasvama,” räägib Aksel.
Kliendid on enamasti just üksikud
naised ning need, kel oma mees
muude töödega hõivatud või suisa
välismaal tööd tegemas.
“Võtsin kampa sõbrad, kes on
oma ala profid ning kui me ise
midagi ei oska, siis kindlasti teame
kedagi, kes oskab,” räägib Aksel.

Tee boilerini pole kerge – sinna saab läbi luugiga kaetud avause köögipõrandas (tegevus meenutab pigem mutiurgu
kui keldrisse pugemist) Mehi kutsuvad koju enaning selleks, et saada boilerist torusid lahti ja kin- masti just üksikud naised
ni ühendada, tuleb sõna ning need, kel oma mees
otseses mõttes muldpõrandal külili olla. Au sel- muude töödega hõivalele, kes selle boileri sin- tud või suisa välismaal
na kunagi üles sättis. Ja
ka sellele, kes seda nüüd tööd tegemas.
puhastada püüab.
Püüan näida abivalmis – korvaLisaks ehitus- ja remonditöödemaks ekstreemseid töötingimusi
le on käidud ka näiteks mööblit
– ning küsin korduvalt, kas saan
kokku panemas või muru niitmas
ka kuidagi aidata. Mul lubatakning muid pisemaid töid tegemas.
se köögikraani avada ja sulgeda,
Tehakse kõike, mille jaoks oleks
et õhk torusse ja hiljem sealt välja
vaja just mehisemat sorti jõudu,
pääseks. Asi seegi.
mõistust või osavust. Facebooki
Boileri sisemusest väljus tubli
lehel ilutseb postitus: “Ühel daaports katlakivi. Vaene boiler – selmil oli tuulekell alla kukkunud.
lise soga sees vett kuumaks ajada
Panin üles. Heliseb. Temal ukse
polnud kindlasti temalegi kerge.
kohal. Minul hinges”.
KAIE PÄIKE
Mutrid-poldid-torud uuesti kinni
ning juhe seina.
See mure sai nüüd murtud, teised tööd jäävad järgmisteks kordadeks.

Tartumaal hakatakse
seksisaadet ﬁlmima

Maraton on sõprus!
www.tartumaraton.ee

Sel laupäeval võetakse tartumaalaste seksielu tõsiasjad üles Rõngu rahvamajas,
kus seatakse kaamerad
üles Kadri Kõusaare uue
telesarja „Seks ja küla“ ühe
episoodi salvestuseks.

Peasponsor:

Rattapartner:

Meediapartner:

Autopartner:

Raadioülekanne:

Uus eestimaine sari „Seks ja
küla“ viib vaataja saatejuht Kadri Kõusaare juhtimisel Eesti erinevatesse nurkadesse, et arutada
koos kohaliku rahvaga seda, mis
toimub pimedas ja teki all - või siis
hoopis keset heledat päeva ja jõe
ääres. Või siis hoopis meie fantaasiates.
Kaheksaosalise sarja aluseks
on äsja läbiviidud „Suur Eesti Seksiuuring“, mis kaardistas
eestlaste seksuaalelu sagedust
ja seda, kui rahul me oma sugueluga oleme. Mastaapsel küsitlustel põhinev varem avaldamata statistika paljastab, milline on
Eesti eri regioonides suhtumine armastusse ja truudusetusse,
vürtsikatesse seksuaalpraktikatesse ja turvalisse teineteise kaisus magamisse.
Millises Eesti nurgas seksitakse
kõige sagedamini ning kus algab
suguelu kõige varasemal ajal? Kus
ollakse voodielu küsimustes kõige konservatiivsemad, kus loodetakse olla seksuaalselt aktiivsed
ka veel hilises pensionieas? Maakonnapõhised - ja kohati uskumatult suured erinevused - on põhjuseks, miks mõni teema saab võetud jutuks just Läänemaal, sellal
kui teist valdkonda on palju asjakohasem käsitleda Lõuna-Ees-

Seksisaadet hakkab juhtima Kadri Kõusaar.

ti kuppelmägede vahel või hoopis
Ida-Eestis.
Kindlasti kannab seriaal ka
õpetlikke eesmärke, kuigi „Seks
ja küla“ saadetes on olulisel kohal
see, mida arvavad seksist kõige
tavalisemad eestlased, saavad sõna
ka seksuoloogid ja teised eksperdid. Seksiga seotud rõõmude kõr-

INTERNET

val räägitakse ausalt ka ohtudest
ja muredest, mis seksuaalpraktikaga kaasneda võivad ning meenutatakse seksuaalsel teel levivate
erinevate haiguste riski.
Rõngu rahvamajja oodatakse
inimesi vanuses 18-99, kes elavad
Tartu ja Jõgeva maakondades.
TARTU EKSPRESS
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Iti Jaar (vasakul) on üks sel sügisel Tartu kutsehariduskeskusesse õppima asunuist, kelle aitas haridusteele tagasi kooli töötutele suunatud programm. Projekti edu annab info- ja karjäärinõusamiskeskuse juhtumikorraldaja Jana Laanemetsale (paremal) põhjust rõõmustamiseks.
ANNES AUS

Kutsehariduskeskus ulatas
noortele töötutele abikäe
Tartu kutsehariduskeskus võtab
konkursiväliselt ja tasuta õppele
vastu töötuid noori, kel haridustee
katkenud juba pärast põhikooli.
Kahe lapse ema Iti Jaar tuli sel sügisel
kutsehariduskeskusesse õppima majutusteenindust. Enne seda oli ta töötu. Temal
ja mitmetel teistel aitas haridustee juurde
naasta projekt, mis annab töötutele noortele võimaluse kutsekooli konkursiväliselt

just laste sünd on teda aktiivsest töö- ja
koolielust eemal hoidnud.
„Töötasin hotellis toateenijana kaks
aastat. Siis jäin lapsega koju. Ja kool, nagu
näha, on katkestatud vahepeal päris mitmeks aastaks.“ Kui tema vanem laps läks
sel sügisel juba kolmandasse klassi, siis
noorem on alles kahe ja poole aastane ning
tuleb selle projektiga seoses loodavasse lastehoidu. Jaar kinnitas, et tema plaan on
hotellinduse erialal edasi minna ja
hiljem astuda ka ülikooli.

Projekt on mõeldud
16–29-aastastele noortele,
kes on põhihariduse omandanud või selle omandamise katkestanud ning olnud
vähemalt kuus kuud töötud.
sisse saada ja seal tasuta õppida.
„Mina tulin siia kooli dokumente sisse
tooma, mul oligi plaanis tulla siia õppima.
Aga selgus, et jäin dokumentide toomisega
hiljaks. Siis pöörduski minu poole karjäärinõustaja, tegi sellise pakkumise ja see sobis
mulle,“ kirjeldas Jaar.
Iti on samal alal ka varem töötanud, kuid

Lastehoid
võtmetähtsusega

KHK info- ja karjäärinõustamiskeskuse juhtumikorraldaja Jana
Laanemets selgitas, et lastehoiust
on väga palju kasu just neile, kel kool
pooleli jäänud. „Nad ongi pooleli jätnud just sellepärast, et neil on lapsed sündinud. Ja kuna lapsi ei ole kuhugi panna, siis
ei ole nad peale laste sündi ka edasi õppima
tulnud,“ rääkis Laanemets.
Praegu käivad viimased ettevalmistused ja juba lähiajal alustab lastehoid tööd.
Laanemets avaldas lootust, et ka pärast
seda projekti leiavad nad rahastust ja las-

tehoid saab tegutsemist edaspidigi jätkata.
Projekti nimeks on „Noorte elukestvas
õppes osalemise ja tööhõive suurendamine
Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal“ ning
seda rahastatakse Euroopa sotsiaalfondist.
Kuigi selle algatajaks on Tartu KHK, siis
nagu nimi ütleb, viiakse seda ellu ka teiste ümberkaudsete maakondade kutsekoolides.
Projekt on mõeldud 16–29-aastastele
noortele, kes on põhihariduse omandanud
või selle omandamise katkestanud ning
viimase aasta aja jooksul olnud vähemalt
kuus kuud arvel Eesti Töötukassas. Jana
Laanemets rääkis, et lisaks tavapärasele
õppetööle pakub kool omalt poolt karjäärinõustamist, et pikka aega töötu olnud inimese jaoks välja selgitada, mis oleks tema
jaoks see kõige sobivam eriala. Laanemets
tunnistas ka, et tööturul on selgelt eelistatud need, kel on haridus vastaval erialal ja
kutsetunnistus ette näidata.
ANNES AUS
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Sinu reklaam jõuab iga tartlase lauale, kui see ilmub
6. oktoobril nädalalehes

40 000

Tiraaž:

Broneeringu
tähtaeg 4. oktoobril.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038

6. oktoobri Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.

Rattamaratoni osalejate
arv võib lüüa rekordi

Tänavuse tunnijooksu võitja Priit Simson (keskel) läbis 60 minutiga 16 000 meetrit, teise koha saavutas Veljo Lamp ja kolmanda Jüri Lember.
KK STAIER

Ajakirjanik triumfeeris
tänavusel tunnijooksul
Laupäeval, 3. septembril Tamme staadionil
peetud Lembit Virkuse
mälestusvõistluse võitis
Elvast pärit Priit Simson.

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

Simson osales Virkuse tunnijooksus ka kaks aastat tagasi, kui tulemusega 15 680 meetrit kaasnes kolmas koht. Tänavu suutis ta võitjana ületada 16
000 meetri piiri, edestades järgmist rohkem kui staadioniringiga. Teise koha pälvis Veljo Lamp
ja kolmandaks tuli Jüri Lember.
Viiendana lõpetas parim naine,
Kadri Kadak sai 60-minutilise
ajaga kirja 13 520 meetrit.

Rekord püsib tänini
Viimati ründas tõsiselt Lembit Virkuse tunnijooksu Eesti
rekordit maratoonar Pavel Loskutov, kui ta aastal 2007 suutis
läbida 19 294 meetrit. Tulemus
19 887 meetrit püsib 1960. aastast senini alistamatuna.
Virkus, kes 1950-ndatel juh-

tis maailma hooaja edetabelit pikamaajooksus, saavutas endale maine mitte ainult
sportlike tulemustega, vaid ka
isiklike omadustega. Raamatus
„Legendaarne Hubert Pärnakivi“ kirjeldab Ville Sonn teda
järgmiste sõnadega: „Lembit
Virkus oli kergesti ärrituv, plahvatusliku iseloomuga mees.
Temaga oli ohtlik sõnavahetusse astuda. Pikamaajooksja kohta õigupoolest haruldane tüüp.
Rohkem sprinter.“
Treener Elmot Heido meenutas oma kunagist hoolealust
nõrga ja andetu õpilasena, kes
treeningrühma minnes suutis
100 meetrit läbida 15,2 sekundiga. Oma esimesel 10 000 meetri võistlusel kulutas Virkus üle
38 minuti distantsi läbimiseks,
kuid tema iseloomujooned
aitasid tulevasel tippsportlasel
endast kujundada arvestatava
vastase nii Eesti kui ka Nõukogude Liidu pikamaajooksjate seas. Mitmete aastate pikku-

se töö ja suure tahtejõu abil viis
Virkus 10 000 meetri isikliku
rekordi 29 minutini.
Tähtveres harjutanud sportlane treenis koos oma aja tippude Hubert Pärnakivi ja Rein
Leinusega. Heas seltskonnas
jooksmine aitas tihti ärpleval mehel kõrgete saavutusteni jõuda. Ei olnud harv juhus
näha Virkust enne starti kaasvõistlejatele ütlemas, et täna
ta kavatseb nendele ära teha.
Karjääri esimestel jooksudel
jäi meistersportlane tihti viimaseks, mistõttu tema väljakutsuv käitumine tundus paljudele naljapakkuvana. Justkui jonnimise kiuste ei jätnud
Virkus uuesti üritamast ning
50-ndate lõpuks oli temast kasvanud arvestatav tegija staadioni pikimal jooksudistantsil
kogu maailmas. Kas varsti sirgub Tartust jälle selline meeldejääv pikamaajooksja, peab
meile näitama aeg.
KEN ROHELAAN

SEB 14. Tartu rattamaratoni esimese registreerimisvooru lõpuks oli
end spordipeole kirja pannud 4463
inimest 11 riigist, mis tähendab pea
10-protsendilist kasvu võrreldes
eelmise aastaga. Viimane päev end
maratonirajale üles anda on 17.
september. Eelmisel aastal panid
end esimeses voorus kirja 4103 ratturit. Kõikide aastate lõikes oli aga
enim registreerunuid 2009. aastal,
mil esialgne registreerimisvoor
tõi maratonile üle 4200 osaleja.
„Tänavune aktiivne registreerimine
esimeses voorus purustas kõikide
seniste maratoniaastate rekordid,“
ütles Indrek Kelk, SEB 14. Tartu rattamaratoni võistluste direktor. Tartu
rattamaraton ületas 5000 osaleja
piiri 2008. aastal, mil ürituse kõikidel
distantsidel lõpetas kokku 5213
spordisõpra. Senine maratoni osalejaterekord pärineb aga eelmisest
aastast, kui ﬁnišijoone ületasid 6439
suurt ja väikest ratturit. Kas möödunudaastane osalejatenumber
saab sel korral ületatud, selgub juba
vähem kui kolme nädala pärast.

Veekeskuses uued trennid
Aura veekeskus pakub talvises
treeningtunniplaanis spetsiaalseid
tunde nii mudilastele, noortele kui
latiinosõpradele.
Reedeti toimub Ann Siidra
juhendamisel väikelaste ujutamine.
„Tund on mõeldud lastele vanuses
2 - 4 eluaastat. Eesmärgiks on
suurendada laste iseseisvust vees,”
rääkis Aura juhataja Kairi Ustav.
Eraldi üritus, Teen Friday, on
välja töötatud ka teismelistele
(11 - 18aastased). Treener Helen
Hade loodab kaasaegse muusika ja
tantsuliigutustega meelitada noori
veespordialade suunas.
„Kuum meestreener, LadinaAmeerika rütmid ning jahutav vesi
– ilus punkt nädalavahetusele!”
tutvustas Ustav tantsudest ja rütmidest inspireeritud uut pühapäevast
treeningut ülivõrdes.

Jõekaare elamurajoon on Turu tänava ja Emajõe vahele
kesklinna lähedusse planeeritud uuselamurajoon.
Külastuspäev igal neljapäeval
kell 12.00–14.00.

ANNA OMA KINNISVARA
MEILE MÜÜKI JA MAKSAME
SINU EEST NOTARITASU!
Pakkumine kehtib 01.09.2011 - 30.11.2011 ainuesinduslepinguga
müüki antud objektide puhul Tallinna, Tartu ja Pärnu piirkonnas.

Täpsem info:
www.joekaare.ee
või 744 6500.

KAUPO KUPITS

REENA PÄRNPUU

RAUL KANGUR

SIRJE TEDER

kinnisvaraspetsialist
(372) 5664 8006
kaupo.kupits@ober-haus.com

kinnisvaraspetsialist
(372) 5650 0577
reena.parnpuu@ober-haus.com

kinnisvaraspetsialist
(372) 507 4022
raul.kangur@ober-haus.com

kinnisvaraspetsialist
(372) 529 7670
raul.kangur@ober-haus.com

TULE KLIENDIPÄEVALE igal teisipäeval kell 13:00 - 16:00

MÜÜA KORTERID RAUA 15B

Saadaval viimased korterid!

Valmib märtsis 2012.

Pärna allee, Raadi
Müüa valmiskorterid hinnaga
alates 862,8 €/m². Elamutes
on 1- kuni 3-toalised korterid.
Külastuspäev igal teisipäeval kell 13.00–16.00.
Täpsem info: www.ober-haus.ee/parna või 744 6500.

MARGIT VUKS

MELJO PUNA

äripindade kinnisvaraspetsialist hindaja
(372) 528 4797
(372) 5615 1315
margit.vuks@ober-haus.com
meljo.puna@ober-haus.com

REGINA MICHAELIS

PAVEL VOROBJOV

maaameti litsentsiga kutseline hindaja
hindaja
(372) 5805 5412
(372) 5389 2712
regina.michaelis@ober-haus.com pavel.vorobjov@ober-haus.com

TARTU KONTOR Fortuuna 1, 50603 Tartu, Tel 744 6500, faks 7446501, tartu@ober-haus.com

MÜÜGIINFO:
Rauno Kiisk
523 1386

tartuekspress
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SUDOKUr

18 VABA AEG
Tantsukool Tango
ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast

SUDOKU

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.
Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Sõbrad omavahel:
„Ma olen juba viisteist aastat abielus, aga armastan ikka
ühte ja sama naist.“
„Su abikaasa võib väga
õnnelik olla.“
„Jah, ta ei tea sellest midagi.“

Sõiduauto veereb kraavi ja
põrkab vastu suurt kivi. Kõrval
jääb seisma teine auto. Sealt
hüppab välja mees ja jookseb
kraavisõitnud auto juurde.
„Kas te olete haavatud?“
„Jah...“ sosistab mees.
„Aga te olete veel elus?“
„Nagu näete...“
„Kas te olete kindlustatud?“
„Muidugi.“
„Siis, kui lubate, ma heidan
teie kõrvale.“

Üks prantslane tahtis olla
väga viisakas ja ütles inglasele:
„Kui ma ei oleks prantslane,
tahaksin olla inglane.“
„Kui mina ei oleks inglane,“
vastas patrioodist inglane.
„Tahaksin ma olla inglane.“

„Vaata, kui kõverad jalad sel
noormehel on!“
„See on muuseas minu
peigmees.“
„Ah, kuidas need talle
sobivad!“

Kui inglane Šotimaal ringi
rändab, sajab seal kogu aeg
vihma. Ta küsib šotlaselt, kas
seal tõesti kogu aeg vihma
sajab.
„Ei, mitte sugugi,“ vastab
šotlane. „Mõnikord sajab
lund.“

T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T ja N 16.30
Annelinna Gümnaasiumis.
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

Neljapäev, 8. september 2011


Konn istub tiigi serval ja
sulistab jalgadega vees. Tema
juurde tuleb kaamel:
„Kuule, konn, kas vesi on
soe?“
„Mina istun siin, muide,
nagu konn, aga mitte nagu
termomeeter!“ vastab konn.

„Kas Su mees on tõesti nii
kokkuhoidlik, nagu inimesed
räägivad?“
„Jaa, ta läheb ainult võõraste naistega voodisse, et
mind säästa!“

Restorani administraator
saadab kolm purjus klienti
taksosse ja seletab taksojuhile, kuhu neid sõidutada:
„See parempoolne tuleb
viia Roosi tänavasse, keskmine – Sirbi tänavasse ja kolmas
– Ringi tänavale!“
Poole tunni pärast on
takso koos meestega uuesti
restorani ees.
„Mis juhtus?“ küsib administraator.
„Selgitage uuesti, keda
kuhu viia. Kurvis läksid nad
hunnikusse...!“


Mees hakkab Pariisi sõitma
ja küsib naiselt:
„Kullake, mida sulle Pariisist
tuua?“
„Too mida tahad,“ vastab
naine, „tänapäeval osatakse
kõike ravida.“

„Milline on halb puhkus?“
„Kui hotellis on tuba nr. 100
ja 1 on ukse pealt ära kukkunud!“

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Eestisse tuleb aastaga
365 maratoni läbinud
jooksja
SEB Tallinna maratoni raames
toimub 10. septembril pikamaajooksu konverents, kus esineb
„The MarathonMan’i“ nime kandev
belglane Stefaan Engels, kes läbis
2010. aastal 365 maratoni. Tõelise
spordifanaatikuna ei pea Engels
2010. aastat, mil ta jooksis iga päev
42,195 kilomeetrit, üldse mitte
piinavaks. See olevat nagu üks
tavaline töö. „Kui teised lähevad
pärast nädalavahetust esmaspäeva
hommikul tööle, siis mina lähen
jooksma. Loomulikult ei ole mul
iga päev jooksmiseks ideaalne
tuju, aga pärast distantsi läbimist,
värskendavat dušši ja füsioterapeudi juures käimist on lõpuks
hea olla,“ kommenteeris Engels.
Pikamaajooksu konverentsil räägib
Engels peaasjalikult enda kogemustest maratonijooksjana ja oma
raamatust, mis ilmub sel sügisel ka
ingliskeelsena.

Maailma õhim materjal võib sajakordistada
internetikiirused
Manchesteri ja Cambridge’i ülikoolide teadlased kirjutavad Nature Communications’is avaldatud
uuringus, et grafeenist seadmeid
saaks tulevikus kasutada kiires
optilises andmesides valgusanduritena. Grafeen on maailma
õhim materjal, vaid ühe aatomkihi paksune süsiniku aatomite
kogum. Teadlased kombineerisid
seda metallilistest nanoosakestest
moodustatud struktuuridega,
mille tulemusel kogus grafeen
valgust 20 korda paremini. Erinevate rakenduste seisukohalt on
aga veelgi olulisem,et grafeenil
põhinevad seadmed võivad olla
kõige kiirematest internetikaablite
ühenduskiirustest kümneid või
isegi sadu kordi kiiremad. Selle
põhjuseks on grafeeni elektronide
ainulaadsed omadused: suur liikuvus ja liikumiskiirus.

Lennukis hakatakse
„Angry Birds’i“ mängima
Lennuﬁrma Finnair ja arvutimängu
„Angry Birds“ looja Roivo korraldavad fännivõistluse, mille võitnud
kuuele kõige suuremale fännile
võimaldatakse Helsingi–Singapuri
lennul „Angry Birds’i“ lahinguid
pidada. „Kuna „Angry Birds“ mängul on palju ühiseid puutepunkte
lendamisega, panemegi fännide
oskused proovile 10 kilomeetri
kõrgusel merepinnast, lennul Helsingist Singapuri,“ sõnas Finnairi
Balti riikide müügijuht Guerman
Tyvoniouk. 20. septembril toimuvale „Angry Birds“ fännide ﬁnaalvõistlusele, mis toimub HelsingiSingapur lennul, saab registreerida
kuni 12. septembrini Finnairi kodulehel. Kandideerimiseks tuleb saata
motivatsioonikiri, miks just Sina
oled suurim „Angry Birds’i“ fänn
ning koguda Facebookis „meeldib“
klikke.

Neljapäev, 8. september 2011
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kell 16.40, 19, 21.30 Rumal
pöörane armastus

ÕLLE TARE

CINAMON 9., 12.–15.09

EKRAAN 9.–15.09

9.09 kell 22 Anmatino

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kell 11.30, 15.45 Lotte ja kuukivi saladus

10.09 kell 22 Henri Tali

Kino

kell 13.30, 17.35, 20 (v. a
15.09), 22.30 (v. a 15.09)
Lõpp-punkt 5 (3D)
kell 12, 14.30, 19.30 Kauboid
ja tulnukad
Lõpp-punkt 5
ESILINASTUS 8.09 kell 21.15
Õudusﬁlm, alla 14.a. keelatud!
Sam (Nicholas D’Agosto) näeb
bussisõidul nägemust, kus
tema ja enamus tema sõpru
hukkuvad kohutavas sillavaringus. Peagi muutub nägemus
reaalsuseks ja ta kiirustab oma
kolleege, sõpra Peterit (Miles
Fisher) ja tüdruksõpra Mollyt
(Emma Bell) põgenema. Ent
ellujääjad ei oleks tohtinudki
õnnetusest pääseda. Algab võidujooks ajaga!
kell 12, 13.45, 15.30, 17.30
Lotte ja kuukivi saladus (10.
ja 11.09 kell 11.30, 13.30,
15.30, 17.30)
kell 12.15, 14.30 Autod 2
(eesti keeles)
kell 12.45 Smurﬁd (3D, eesti
keeles)
kell 13, 20.45 Kauboid ja tulnukad (10. ja 11.09 kell 18.20,
20.45)
kell 13.30 Halb õpetaja (10. ja
11. 09 kell 16.10)
kell 15, 17.15, 19.30, 21.45
Lõpp-punkt 5 (3D)
kell 15.45, 19.15, 21.15 Südaöö Pariisis
kell 16, 18.30 Loomaaednik
(10. ja 11.09 kell 11.45, 14)
kell 17.45, 20, 22.05 Kehad
vahetusse

kell 17, 22 Kehad vahetusse

Kontsert
BIG BEN
9.09 kell 21.30 Raen Väikene
10.09 kell 21.30 Viljo Tamm
Band

SADAMATEATER
10.09 kell 16 Teatribändide
festival

SUMIN
10.09 kell 21 Maarja-Liis Ilus

TARTU JAANI KIRIK
9.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
Anneli Klaus (orel)

8.09 kell 22 Eeri Bakhoff

Näitus

kuni 9.09 Mati Upruse maalinäitus Tasa
kuni 17.09 Tartu lastekunstikooli lõputööde näitus
kuni 17.09 raamatunäitus
Sugrimugri
kuni 7.10 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered“,
„Marseljeesist Internatsionaalini“, „Maailm vaekausil“ jt
aastatest 1937–1940

Muu

TARTU ÜLIKOOLI AULA

TARTU LINNARAAMATUKOGU

9.09 kell 22 Jakob, oh Jakob

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
9.09 kell 19 Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert

10.09 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Sügiskuudel
loetakse iiri muinasjutte ja
joonistatakse. Kavas on lugu
Kaunis, Pruun ja Värisev

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

1-toal korter. Tel 511 5949.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Limusiinirent. www.pulman.ee

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk. Tartu, Riia
136c, tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.

3-toal korter. Tel 517 0420.

Kinnisvara vahetus

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.

3-toal mug korralik rõduga korter
Varal vahetada 1-2-toal korteri vastu Tartus. Tel 5841 7373.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Küte

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Soojuspumbad.
Vaksali 5, Tartu.
Tel 742 4001,
5811 5660,
www.soojuspumbad.com.

Peoinventari rent: telgid,
peomööbel, lauanõud, tekstiilid.
www.reserv.ee, tel 5300 3995.

Mööbel
Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

Ehitustööd

15.09 kell 18 Ester Laansalu
raamatu Minu Kreeka: ühe
isepäise giidi sekeldused
hellenite maal esitlus

Firma teeb plaatimistöid.
Tel 5350 9303.

Tartu Akadeemiline Meeskoor, kes alustab sellel sügisel oma juubelihooaega,
võtab vastu
uusi lauljaid
kõikidesse
häälerühmadesse. Häälekatsed 8., 12.
ja 15. septembril von Bocki
majas (Ülikooli 16, 2. korrus)
kell 18.30.

Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Firma teeb üldehitustöid.
Tel 5350 9035.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
2-toal keskküttega korter Viljandimaal Viiratsi alevikus eriprojektiga
majas (23 500 €). Tel 522 5685.

Kinnistu ja taluhooned Konguta v
(2,2 ha, kena asukoht, Tartust
30 km, 15 000 €). Tel 5841 7373.

Tule 12. sept kl 18
A. Le Coq’i tehase saali
ettelaulmisele.
Kui on küsimusi, küsi!
Sulle vastab dirigent Eve:
paap.eve@gmail.com
5624 9112 .

Külmikute remont. Tel 505 0124.

1-toal korter. Tel 503 2345.

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

Otsin tööd
Kogemustega ja heade soovitustega lapsehoidja otsib tööd Tartus.
Tel 5805 7504.

Riided
La Moda secondhand kauplustes
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Samas müügil valik uusi
ﬁrmariideid. Raatuse 61 ja Raua 22,
Tartu E-R 10-18, L 10-15.

Teenus

Raha kulub bensiinile palju, auto
kulutab palju bensiini. Pihustite
puhastamine ultraheliga, kontrollimine stendil. Estpresto - AUTODE HOOLDEKODU. Riia 138,
Tartu, tel 734 4110, 5656 8767.
Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga. Tel 5562 2646,
e-post Jyrgen01@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo-, kolimis- ja puksiirteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus tõstukiga ja autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.

Tervis
MASSAAŽ TARTUS. Masseerija
omab IREK-i diplomit, mitmeaastase kogemusega. Tel 5378 8972.

2-toal mug korter Äksis, Saadjärve
ääres (15 000 €). Tel 5841 7373.

A Le Coq’i kammerkoor
ootab uusi lauljaid.

Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega korstnapühkijatelt tolmuimejaga/ilma.
Tel 730 5387.

1-toal korter. Tel 501 3219.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
9.09 kell 16.30 raamatukogu
fotoring. Info tel 5544683
või tammering@hot.ee

TARTU ÜLIKOOLI KIRIK

Rendile võtta

kuni 10.09 Helve Hinno fotonäitus Imeline Itaalia

TARTU LINNARAAMATUKOGU

Rendile anda

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

9.09 kell 18 Eesti Filharmoonia Kammerkoor 30

9.09 kell 18 Ferenc Liszti 200. sünniaastapäevale
pühendatud kontsert

Ehitusmaterjal

19

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

TERVISETEST - broneeri aeg.
www.tervislikmuutus.com.

Muu
Müüa suur sõnajalg. Tel 5192 7991.

Harrastus
Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

Flöödiõpetus. Individuaal- ja grupitunnid. Tel 5660 9508.

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

Tantsu- ja treeningtundi Sansaara
stuudiosse! Kõhutants, ﬂamenco,
latiino, tribal, jooga, Pilates.
www.sansaara.ee, tel 529 4740.

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 508 1794.

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

TOIMETUS • tel 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

Anname laenu kuni 5 aastaks, tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679.

Tänavatantsude tunnid 9–14 a
lastele. Trennid toimuvad Tähe tn
4, info ja eelreg tel 5383 5272 või
reﬂex22@hot.ee. Soodne!

REKLAAM • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Juba 1. oktoobril alustatakse Eestis uue põlvkonna
Yarise müüki. Hiljutine looduskatastroof Jaapanis ei
tohiks ka tootmisele erilisi
tõrkeid tekitada, sest autod
koostatakse Prantsusmaal. Seega võib loota, et
vähemalt uue Yarise puhul
jõuab tootmine nõudlusele järele. Ja kui ei, siis
pigem seetõttu, et mudel
võib ostjate seas ülimalt
nõutuks osutuda. Põhjust
selleks jagub.
Uus Yaris on juba kolmas sellenimeline. Kahte eelmist – suhteliselt ilmetud ümarad mullid
– oli üldpildis teiste samasuguste seast raske eristada. Uus on
vähemalt välimuse osas teinud
läbi olulise arenguhüppe ning
muutunud palju agressiivsemaks
ning atraktiivsemaks. Heatahtlikud punnsilmad asendati kitsamatega, suurenes esivõre. Piisavalt märgatav muutus, et vanemate Yariste omanikud jäid
proovisõidul olevale uuele pikalt
järgi vaatama.
Kui vanasti asusid Yarise kellad
keset armatuurlauda, siis nüüd on
need taas juhi silmade ette ränna-

Uuenenud Yarise abil üritab Toyota tagasi napsata loodusõnnetuste ja masu tõttu General Motorsi kätte läinud maailma suurima autotootja tiitlit.
AUTONET.EE

harjumuspäraselt käeulatuses
ning võõrast autost ümber istudes
polegi Yarisega opereerimiseks
vaja tervet koolitust läbida.
Et Yaris ei kuulu segmendi
luksuslikemate hulToyota lubab, et on masi- ka, valitseb salongis
jäik plastik. Istmed on
nasse kõvasti investeeriüllatavalt head, mõistnud nii kvaliteedi kui tur- liku küljetoega ja parajalt mugavad. Uksepavalisuse vallas.
neeli käetugi on piisavalt pehme, et pikema
sõitmise korral mitte küünarnuknud. Õnneks on nii väikese auto
ki valusaks muuta. Rooli pikepuhul keeruline disainirevolutmaks-lühemaks reguleerimise
siooni korraldada, sestap on kõik

vahemik aga võiks olla pisut suurem. Rooliratas on mitme erineva paksusega – kui käsi väsib ära,
võid mõnest teisest kohast kinni
krabada.
Sõitjateruumi lihtsuse plusspoolele võib kanda selle avaruse.
Üleliigset tilulilu pole, samas panipaiku täiesti piisavalt. Hinnaklassi
arvestades on suudetud luua täiesti korralik interjöör.
Yarises on sõitjate kasutada
puutetundliku ekraaniga multimeedia-navisüsteem ning värvilise pildiga tagurduskaamera. Viimane tagab niigi tillukesele sõidu-

kile üsna hea manööverdusvõime.
Multimeediakompleks toob sõitjaile kätte kõik – alates Facebookist lõpetades spetsiaalselt Yarisele suunatud meelelahutuskeskkonnaga.
Mootoritest pakutakse 1,0- ja
1,33-liitriseid bensiinimootoreid
ning 1,4-liitrist diislit. Kaks võimsamat on saadaval ka üsna veniva
variaatorkastiga. Viimast nii väga
ei julgekski soovitada, kuna võimsust jõuallikatel niigi napib, siis
kiirendustel lendavad kõigepealt
pöörded lakke ning alles seejärel
tuleb käigukast taha. Seetõttu, kui

vähegi jaksu käigukangiga sudida,
tasuks otsustada just manuaali
kasuks.
Parimaks kombinatsiooniks
diiselmootor, mis pakub saja kilomeetri läbimist vaid 3,9 liitriga.
Eeliseks on ka suurem pöördemoment (205 Nm), mis muudab
muidu unise Yarise pisutki erksamaks.
Tee ebatasasustegagi tuleb Yaris
hästi toime, liigse kiirusega üle
lamava politseiniku sõites ei ole
löök sugugi ülemäära tugev. Võrdluseks nädal varem testitud USA
kaubamärgi all müüdavast Korea

päritolu pisut väiksemast autost
on Yaris peajagu üle nii sõidumugavuse, kütusekulu kui juhtimisomaduste poolest.
Yaris on väikeauto kohta meeldivate omadustega – piisavalt
mugav, et lisaks igapäeva töö/
kooli/ lasteaiasõitudele vahel
ka linnast välja maale kulgeda.
Põhilise osa elust aga on sellele
ette nähtud asustatud punktide tänavatel veeta. Muide, peagi
on oodata ka Yarise hübriidversiooni.
JAAK LASSMANN,
AUTONET.EE

