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SOE ALUSPESU - asendamatu mugavus külmades tingimustes!

HIND 29.- EUR
art BONABL

Külmades ja tuulistes oludes
töötamisel on ülioluline õigesti
riietumine. Hea tervis ja mõnus
olemine tööülesannete täitmisel
algab aluspesust.
OCEAN soe aluspesu on valmistatud
Poly Dacron kangast, mis on väga
pehme, mugav ja veniv materjal.
Materjal talletab ideaalselt kehasoojust, juhib niiskuse kehapinnalt
eemale ja hoiab seega keha
kuivana.
Sul on soe, sa jääd kuivaks ja sul on
mugav kogu aeg – töötamisel,
sportimisel, matkamisel. Ainus, mis
nõuab sinu tähelepanu, on sinu
TÖÖ.
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kimpus rüüstajatega

Tartus sündis
Taaramäe rattaklubi
Teisipäeval lõikasid ratturid Reijo
Puhm ja Jaanika Kurgjärv Tamme
staadionil lahti tordi, mis märgib
proﬁratturi Rein Taaramäe nimelise
rattaklubi avamist Tartus. Klubis
hakkavad endise proﬁratturi Andri
Lebedevi ja praeguste noorte
rattakuningate käe all treenima nii
noored kui ka vanemad, kellest
tulevikus loodetakse sirguvat nii
mõnigi välismaiste velotuuride tiitlipretendent. Patroon Rein Taaramäe
lubas, et hakkab klubi sõitjaid toetama motivatsioonisüstide ja heade
nõuannetega alati, kui Eestis viibib;
tordilõikamisele sportlane siiski äkilise kõhuviiruse tõttu ei jõudnud.

Liikluskatkestused Võru
tänaval jätkuvad
12. oktoobril alates kl 23-st kuni 13.
oktoobri kl 5-ni suletakse Võru Lootuse ristmik. Ümbersõidud korraldatakse Kastani - Riia - Väike-Tähe
ning Väike-Tähe - Tähe - Vaba tänavate kaudu. Võru tänava linnast väljuv sõidurada lõigul Lootuse - Eha
jääb suletuks kuni 14. oktoobrini.
Bussidele võimaldatakse läbipääs.

Tartu linnaraamatukogu
teisel korrusel on kuu aja
jooksul külaliste jaoks
suletud kaks WC-d, mille
ustel annavad huligaanide
tegudest tunnistust sildid
kirjaga: „Lõhutud, ootab
remonti.“
Vandaalide kõrval on tülinaks ka vargad. Aastate vältel
on muu hulgas näpatud valgusteid, segisteid ja puhastusvedeliku hoidikuid. Invaliidide WC-s
pandi möödunud aastal pihta ka
väikelastele mõeldud pott.

Kirju seltskond

sa sõnul lõhuti kord ripplagi ja
püüti sealtkaudu tungida kõrvalruumidesse, teisel korral
prooviti sama võttega siseneda esimese korruse kohvikusse.
Mõlemal juhul saatis kurikaelu ebaõnn, sest raamatukogu
on ehitatud nii, et lagede vahel
roomates teistesse ruumidesse
ei pääse.
„Jõle nõme on, kui ta lõhub
ära selle ja ega ta tagasi ei
pane,“ märkis Loorits. Kuigi varastel jäi toona noos saamata, oli siiski tarvis kutsuda
remondimees, kes tegeleks luhta läinud röövretke tagajärgedega.

Linnaraamatukogu majanTõrvatilk meepotis
dusosakonna juhataja Sulev
Loorits möönis, et asjad kaovad
Praeguseks on asjad sealsageli periooditi, näiteks siis,
maal, et kõik kruvidega seintele
kui mõnel külastajal on paraskinnitatud prill-laudade puhasjagu pähe tulnud hakata endat u s va hend i
le WC-paber it va r um a . On juhtunud, et täis- topsid on kas
„Paar juhust kasvanu on saatnud lõhutud või
va ra st at ud.
on olnud, kus
isegi näed ja lapsed raamatukok- Põhjus, miks
satud peale, ku vargile või inime- p i k a n ä p u just
aga neile ei ole
ne on tulnud, nime- mehed
nende peale
mõtet rääkida, sest nad on kiri näpus, raamatuid maiad olid,
on proosalisüüdimatud,“
sisse vehkima.
ne – vahend
tõdes ta.
sisaldas veidi alkoholi. Et kogeLinnaraamatukogu WC-de
mus õpetab ja lõhkujaile alla ei
seinad on näinud ambitsioovannuta, otsitakse praegu uut
nikamaidki huligaane. Loorit-

Kuri käsi pole säästnud linnaraamatukogu teise
korruse inva-WC-d, kust läinud aastal pandi pihta
samasugune laste pott nagu pildil paremas nurgas.
Suurema poti peale rüüstaja hammas tõenäoliselt
ei hakanud ja piirduti kaane murdmisega.

toodet, mida ei saaks vägijoogina tarvitada.
Looritsa sõnul ei saa öelda,
et lõhkumiste ja varguste taga
oleksid üksnes asotsiaalid, vaid
pätti teevad ka noored. Looritsa kinnitusel on koguni ette tulnud juhuseid, mil täiskasvanu
on saatnud lapsed raamatukokku vargile või on inimene tulnud tegema „tellimustööd“ ehk
nimekiri näpus raamatuid sisse
vehkima.

„See ei näita nüüd, et meil
ongi niisugune rahvas, arvestades, et meil käib päevas tuhandeid inimesi, siis iseenesest pilt
ei ole väga halb,“ toonitas Loorits, kelle hinnangul on samasuguste probleemide ees teisedki
avalikud asutused.
WC-sid tasuliseks muuta ta
aga vajalikuks ei pea, kuna see
oleks ülekohtune heatahtlike
külastajate suhtes, liiatigi käivad raamatuid laenutamas ja

lugemas ka lapsed. „99,9 protsenti külastajatest on ju korralikud, ainult väga väike osa lõhub,“
rõhutas Loorits.
Piiratud ulatuses on linnaraamatukogus kasutusel videovalve ning korda valvab turvamees.
JUHAN LANG
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ÜHE LAUSEGA

594-st Lõuna-Eesti väikesest
teatrikülastajast, kes on tasuta
pileti saanud heategevusprogrammi „Aitan lapsi“ raames, mille
käigus on Eesti inimesed enam
kui 140 pakendiautomaadis oma
pudeliraha laste kultuurielamuste heaks annetanud.

idee jätab Tartu külmaks
Tartu seenevana sai
auliikmeks
Maaülikooli vanemteadur,
mükoloog Erast Parmasto valiti
septembri lõpus Euroopa Mükoloogide Ühingu üldkogu auliikmeks, tunnustades sellega tema
ülisuurt ja väga pikaajalist panust
Euroopa seeneteadusesse.

Tallinna linnavolikogu läinudnädalasel ajujahil sellele,
milliste nippidega linna tuiksooned asotsiaalidest puhtaks
lüüa, käidi teiste hulgas välja idee varjuliste joomiskohtade
rajamiseks. Julge mõte tundub Emajõelinna kolleegidele
aga mõeldamatu, sest reaalsus on kurb – eluheidiklust ei
ravi ükski ussirohi ega käteväänamine.

hu. Samuti pole asotsiaalid mitte
püsiv kontingent, vaid umbes 15
protsenti neist on igal aastal uued.
„Nad tulevad ikka maakonnast,
isegi teistest maakondadest. Osad
tulevad pärast vanglat siia.“

„Ma arvan, et see on täiesti utoopia,“ hindas Tallinna linnavoliniku sõnastatud ideed Tartu Varjupaiga juhataja Viktor Karhu. Mehe
sõnul ei jääks plaan kurioossel
kombel mitte selle taha, kust leida sobiv paik või kuidas võimaldada eluheidikutele tarvitada alkoholi. „Asi on selles, et need asotsiaalid
on niisugused inimesed – kui nad
on koos ja käib joomine, siis tulevad kohe konﬂiktid, nad varastavad
või muutuvad vägivaldseks.“
Pidevad tülid on ühtlasi ka põhjuseks, miks on keeruline hinnata,
kui palju asotsiaale Tartus tegelikult on. Kui linnavalitsuse andmete kohaselt käib varjupaigas ööma-

Väljapool sotsiaaltöötajate võimeid

jal 35-45 inimest kuus ja näiteks ööl
vastu tänast oli hõivatud koguni
49 voodikohta, siis Karhu hinnangul võib see olla vaid osa linna eluheidikutest. „Meie juurde tulevad
ainult need, kes selles kandis (Lubja tänav – toim) ja ümbruses ringlevad. Nad võivad elada ükskõik kus
– paar aastat tagasi nad elasid metsas, kus elas telgis kümme inimest.“
Enamiku neist on allakäiguteele viinud alkohol. „Kui tulevad pensionipäevad või mingisugused toetused, siis joovad kõik.
Mõni ka ei tarvita, aga seal on siis
juba probleemid peaga – nad on
omapärased ja nendega on raske kontakti saada,“ kirjeldas Kar-

Just keeruliste inimestevaheliste
probleemide rägastik on linnavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja Merle Kivesti sõnul põhjus, miks
linna käed sageli lühikeseks jäävad.
„Päevakeskuses on meil olemas
sotsiaaltöötaja, kelle ülesandeks on
päästa inimest sellest n-ö päris viimasest hävingust. Kuigi see protsent, keda annab olukorrast välja tuua, on tõesti väike, alla kümne,“ sõnas Kivest. Põhiliselt jäävad
püüdlused asotsiaalide eneste soovimatuse taha. „Subjektiivne hinnang, aga ma arvan, et 45st 4-5 ole-

me sealt välja toonud.“ Kui mõne
aasta eest hinnati Tartu kodutute
arvuks paarsada, siis nüüd on see
number oluliselt väiksem.
Sellele vaatamata jääb asotsiaalide korrale kutsumiseks sageli üle
vaid politseisse helistada. Tartu
õnnetuseks on, et eluheidikute lemmikpaikadeks on kujunenud Emajõe-äärsed alad. „Need on kõige ilusamad alad, kus inimesed tahaksid
ise istuda ja jalutada. Lemmikkoht
oli asotsiaalidel linnapea enda akna
all, seega meil oli igal hommikul teada, kui keegi seal istus.“
Tallinna volikogu idee probleemi lahendamiseks varjatud joogipaik rajada, Kivestit ei vaimusta. „Ma ütleksin, et lähitulevikus
me seda kindlasti teha ei plaani.
Minu isiklik arvamus on, et see
ei ole mõistlik – me ei saa toetada
tegevust, mida ühiskond tervikuna mõistab hukka.“
OLIVER KUND

Lehekotid lähevad
lõpuks teele
Tänasest kuni 19. oktoobrini
veab linn esimese veoringiga
tasuta ära kilekottidesse pandud puulehed nende kruntide
juurest, kus linna puud kasvavad
individuaalelamute puhastusaladel, teine tasuta puulehtede
veoring toimub 10.–16. novembrini.

Taara aitab lapsed
teatrisse
Sellel pühapäeval jõuavad Vanemuise teatrisse esimesed kokku

TÜ sai maailmaklassi semiootikaraamatukogu
Tartu ülikoolis on
nüüdsest
üks maailma
ülikoolide
väärtuslikemaid
semiootikaraamatukogusid - septembri lõpus
jõudis Tartusse kümnend tagasi
surnud maailma tippsemiootiku
Thomas A. Sebeoki raamatuvara, mis sisaldab enam kui 4000
haruldast semiootikaalast köidet
ja ajakirja.

9.

koha 227 hulgast saavutas Tartu
linn OÜ Geomedia poolt läbi
viidud kohalike omavalitsuste
võimekuse analüüsis, mille käigus uuriti elanike arvu ja nende
elukvaliteeti ning omavalitsuste
võimet midagi ära teha – näiteks
haridust ja muid teenuseid pakkuda; tabeli esikuuiku hõivasid
pealinn ja tema naabervallad.
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Palametsa
pajatused

Tossutäkul Tartust Riiga
Viimasel ajal on ajalehed jälle kirjutanud uudisasjast, nagu oleks
tulevikus võimalik ilma Valgas ümber istumata ühe ja sama rongiga
Tartust otse Riia linna sõita. On meelde tuletatud, et tsaariajal alanud regulaarne reisirongiliiklus Liivimaa kubermangu kahe tähtsama linna vahel 1889. a suvel ja tossutäkul – auruveduril kulunud
oma 12 tundi selle vahemaa läbimiseks. Diiselrongid olnud veelgi
kiiremad – tulnud 5 ja 1/2 tunniga toime, mida olen eelmisel aastasajal isegi kogenud. Nii et tõtt kirjutatakse, nagu vaba maa vabale ajakirjandusele kohane.
Tuletan meelde, et 1887. a sai valmis Tartu-Valga liin, mis andis
elu Elva jaamale – iga 25 versta järel pidi ju veduril olema võimalus vett võtta – ja selle lähedusse kujunevale kenale alevikule-suvituskohale. Raudtee tähendas suurt sammu edasi transpordis üldse. Olid siin veod kuni 10 korda kiiremad hobuveost. Kõnelemata
Riiast ja Kuramaalt saabuvate reisijate – eelkõige studentide mugavusest ja aja kokkuhoiust. Samuti pääses nüüd rongiga Tartust läbi
Riia nii Königsbergi kui Varssavisse ja sealt edasi Berliini kaudu
Pariisi või Viini kaudu Itaaliasse. Ühe sõnaga – Euroopa hakkas
üha enam Eesti- ja Liivimaa elanikele avanema. Ainult raha pidi
olema.
Kel piisavalt raha ja tahtmist, võis üürida sõiduplaanivälise
erarongi, nii nagu tänapäeval autobusse üüritakse. Erarongi sõit
Riiast Tartusse ja tagasi maksnud kuni 1000 rubla. Räägiti niisugust lugu. Kord võitnud keegi napsivennast Riia korstnapühkija
loteriil paar tuhat rubla. Tahtnud selle ootamatult sülle langenud
summaga midagi sellist ette võtta, mis elu lõpuni meelde jääks.
Tellinud siis erarongi Jurjevisse – st Tartusse – ja tagasi. Rongis
uhke salongvagun talle endale ja tavaline vagun rongi personalile. Kui Tartu jaama telegrafeeriti erarongi teeleasumisest, levis siin
arvamus, et küllap kubernerihärra ise tuleb ootamatult Jurjevit
kontrollima.
Linnapea ja garnisoniülem kamandasid kõrget külalist vaksalisse
vastu võtma puhkpilliorkestri, auvahtkonna ja lilleneiud. Kohalikest
ametimeestest kõnelemata. Jõuab rong kohale. Orkester mürtsub ja
juhtkond on valmis tervitama ning raporteerima. Ainult et kellele?
Salongvagunist astub välja silindris ja ilmselt vintis korstnapühkija ja vaatab üllatunult ringi. Kuberneri ei kusagil. Orkester vakatab,
bürgermeister lööb käega, polkovnik vannub tulist kurja. Kes süüdi?
Mitte keegi ei ole ju midagi ametlikult ette teatanud. Kohalikud pingutasid lihtsalt ise pisut üle.
Korstnapühkija olla hiljem Riia ametivendade ees hoobelnud, et
kogu elu jooksul ei olevat teda kusagil uhkemalt vastu võetud kui
vana ülikoolilinna vaksalis. Sündmus, mis tõepoolest elu lõpuni
meelde jääb.
Ka Eesti Vabariigi raudteel sai soliidse summa eest tellida erironge. Või hoopis odavamalt eravaguneid. Seda enam, et Balti
ekspressi nime kandev esindusrong viis Tartust Riiga 5 tunni ja
17 minutiga. Haagi ainult Tartus eravagun rongi sappa ja las minna. Tänapäeval on see võimalus aga kahtlane. Valka veel saab, aga
sealt edasi? Ja ka Tartu vana vaksalihoone ei taha kuidagi reisijaile oma uksi avada. Seda kõigile lubadustele ja lootustele-ootustele vaatamata.

Hooaja peasponsor

uus lipupäev
Riigikogu otsusega lisandus sel aastal Eestile uus
lipupäev – hõimupäev,
mille puhul tänavu heisatakse trikoloorid 15.
oktoobril.

Hõimupäeva tähistatakse
oktoobrikuu kolmandal laupäeval. Hõimupäeva eesmärgiks on
teadvustada eestlaste kuulumist
soome-ugri rahvaste perre ning
väärtustada ühist pärandit.
Hõimupäeva idee pärineb
1931. aastast, mil Helsingis
toimunud soome-ugri IV kultuurikongress langetas otsuse hakata tähistama oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel hõimupäeva. Eestis tähistati 1930-ndatel aastatel hõimupäeva kontsertide, aktuste
ja koosviibimistega kooli- ja
vallamajades. Paljudes kohtades võis Eesti lipu kõrval näha
Soome ja Ungari lippu lehvimas.
Eesti okupeerimine katkestas
hõimupäeva tähistamise traditsiooni. Taasiseseisvumise järel
hakati taastama ka hõimupäeva tähistamist. Kui algselt leidis
hõimupäev vastukaja ennekõike
koolides, siis praeguseks on kaasa tulnud erinevad haridus- ja
kultuuriasutused ning kodani-

kuühendused. Riigikogu
u
kehtestas hõimupäeva lipuja riikliku tähtpäevanaa tänavu
17. veebruaril.

Filmitalgute rahvaﬁlm
“Täitsa Lõpp” esilinastub 111 kinos

Lipupäev on ennekõike
soovituslik

Eesti rahvaga koos ja ühe aastaga valminud mänguﬁlm “TÄITSA
LÕPP” jõuab 111-sse kinosse maagilisel kuupäeval – 11. novembril
2011. Tartuski üles võetud rahvaﬁlm räägib eestlaste tegemistest 1
päev enne maailma lõpu tulekut
ja seda ﬁlmi aitas teha üle 1500
inimese. Talgulised sooritasid ﬁlmi
põhitegevused professionaalide
juhendamisel igas ﬁlmitegemise
etapis. Tulemuseks on 80-minutiline, ilmatu tempoga roadmovie
läbi Eesti kulgemisest, raskuste ületamisest ja armastuse leidmisest.
Stsenaarium kirjutati interaktiivse
internetiplatvormi põhiselt, peaosalised valiti telesaate kaudu ja
ülejäänud osatäitjad rahvahääletuse põhjal, ﬁlmil on 6 professionaalset ja 15 amatöörrežissööri, ühes
peaosas mängib Lenna Kuurmaa.
Võttepäevad toimusid kõigis Eesti
15 maakonnas.

Kokku on riigikogu kehtestanud 18 lipupäeva. Kõige enam
on meil omariiklusega seotud
lipupäevi: Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, Tartu
rahu aastapäev, iseseisvuspäev,
Euroopa päev, võidupüha, taasiseseisvumispäev, riigikogu,
kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimise päev ning rahvahääletuse
toimumise päev.
Pereväärtusi kätkevaid lipupäevi on neli: emade-, leina-,
teadmiste- ja isadepäev. Meile
ainuomase kultuuriga seotud
lipupäevi on samuti neli: emakeelepäev, Eesti lipu, jaani- ja
hõimupäev.
Lipupäeval ei ole lipu heiskamine kohustuslik. Samas ootab
riik, et vähemalt kolmel päeval
aastas – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval
– oleksid lipud heisatud kõikidele äri-, elu- ja büroohoonetele.
TARTU EKSPRESS

Ehitusmessil vaetakse
soojapidavuse küsimusi
Tänasest pühapäevani
Tartu Näituste hallides
peetav “Ehitusmess ja
Tööriist 2011” vaatab
teiste ehitusteemade seas
tänavu teravamalt silma
sügistalvistele soojakadudele hoonetes ja küsib,
kuidas raha haihtumisele
lõpuks piir panna.
Tänavu on ehitusalased
uuendused väljas kolmes messihallis ning väliterritooriumil.
Osalejate sõnul saab messikülastaja A-hallis tutvuda eksponentidega soojustus-, kütte-,
elektri-, ventilatsiooni- ja vee-

valdkonnast. B-hallis on väljas
tööriistade, seadmete ja tehnikaga tegelevad ettevõtted. Challist leiab endale põnevat vaatamiseks üldehitus-, viimistlusja sisustusteemade huviline.
Väliterritooriumil saab tutvuda rasketehnikaga. Käesoleval aastal on C-halli sisustusala

tõmbenumbriks “Disainimaja”, kus ”Oot-Oot” meeskonna noored disainikunstnikud
Marko Ala ja Joonas Torim tutvustavad uudseid kodumaiseid
disaintooteid. Samuti on oodata B-halli messilaval palju ülesastumisi, millest üheks meeleolukamaks saab olema töörõivaste demonstratsioon. Lisaks
korraldab AS Tevo Kaup oma
ekspositsioonipinnal nii reedel
kui ka laupäeval kaasahaaravaid
ukseviimistluse koolitusi. Ehitusmessil osaleb enam kui 80
ettevõtet.
TARTU EKSPRESS

Gerli Padar

KGB kongide muuseumil sünnipäevakuu
Tartu Linnamuuseumi ﬁliaal
KGB kongide muuseum tähistab
oktoobris oma 10. aastapäeva.
Selle puhul on alates 12. oktoobrist
võimalik igal kolmapäeval KGB
kongide muuseumis kuulata teemakohaseid ettekandeid endistelt
vabadusvõitlejatelt ning on avatud
ajutine näitus eestlastest Nõukogude vangilaagrites. 12. oktoobril
kell 12 kõneleb muuseumi kujunemisloost ja oma läbielatud ajast
“halli maja” eeluurimisvanglas Ülo
Raidma. 19. oktoobril kell 12 kõneleb tendentslikkusest ja valikulistest
tõdedest lähiminevikus ning tänapäeval Mart Niklus. 26. oktoobril
kell 12 kõneleb kommunistliku
režiimi ohvrite mälestamisest Eesti
Memento Liidu juht Enn Tarto.

Stephen Hansen (Norra)

Tanja Mihhailova

Dave Benton

VIIMASED ETENDUSED TARTUS!

13. - 16.okt ja 27. - 29.dets Vanemuise teatris
www.vanemuine.ee
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Itaallase aasta Eestis: talv nagu postkaardil ja traadita internet rongis
Aasta tagasi Tartu ülikooli
tööle asunud itaallasest
ﬁlosooﬁadoktor Francesco
Orsi ei teadnud tol
momendil siinsest maast
suurt midagi, kuid uudishimu ja ootamatult tekkinud
võimalus tõid mehe siia
oma akadeemilist karjääri
jätkama. Muu hulgas annab
ta ülikoolis ﬁlosooﬁatudengitele loenguid ja on
siin ka oma bändi kokku
pannud.

Francesco oli tolleks hetkeks
omandanud doktorikraadi Inglismaal ja otsis parajasti töökohta
– soovitavalt midagi, mis võimaldaks tal edasi tegeleda akadeemilise uurimistööga. Juhuse tahtel
leidis ta kuulutuse just täpselt sellisele ametikohale ülikooli juurde
– Eestisse.
„Mul ei olnud mingit kindlat

2011. aasta viimasel päeval algab Eesti ajaloo üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus.
Kolm kuud (31.12.2011–31.03.2012) kestva loenduse tulemusena saadakse ajakohane teave Eesti
püsielanike, nende elamistingimuste ja paiknemise kohta.
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3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

oma võimed proovile kümnendi suurima ja igat Eesti inimest puudutava uuringu tegemisel.
Statistikaamet palkab üle Eesti kokku

Statistikaamet palkab üle Eesti kokku

132 piirkonnajuhti

2200 rahvaloendajat

Tööaeg: 5.12.2011–23.04.2012, täistööaeg
Töö tegemise koht on kindlaksmääratud
loenduspiirkond ja oma kodu.
Kandideerimise tähtaeg: 16.10.2011
Kandidaate teavitatakse konkursi
tulemustest esimesel võimalusel, aga
hiljemalt 16.11.2011.

Lisaks akadeemilisele tööle on
Francescol huvi ka muusika vastu.
Juba päris esimestel kuudel pärast
Eestisse saabumist pani ta siin
kokku bändi Ka Moosiga, mis on
nüüd juba aasta aega tegutsenud.
„Tutvusin paari Erasmuse

I
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Statistikaamet otsib tragisid ja hea suhtlemisoskusega inimesi, kes paneksid

Nõudmised piirkonnajuhile
juhtimis- või projektijuhtimiskogemus
hea suhtlemisoskus
väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
ning vene keele oskus suhtlustasandil
täpsus ja kohusetundlikkus
hea arvutioskus
autojuhiluba ja võimalus kasutada isiklikku
sõiduautot
kodus töötamise võimalus

Muusikat teeb Ka
Moosiga

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

Igaüks loeb!

Sinu ülesanne on juhtida 2011. aasta rahva ja
eluruumide loendust oma piirkonnas,
koolitada ja juhendada oma piirkonna
loendajaid. Sul on selleks 5 kuud ja 15
inimest. Sina hoolitsed selle eest, et iga Eesti
elanik saaks loendatud ja iga kodu kaardile
märgitud. Sinult saab tuge Sinu meeskond,
kes jagab Sinuga oma rõõme ja muresid.
Sa hoiad oma meeskonda.

dib mõelda, et meie menüü on
väga omapärane ja kaugemalt tulnuile harjumatu, siis Francesco on
siinse toiduga väga rahul ning kiidab muu hulgas kilusid ja verivorsti. Ja kui tekibki igatsus kodumaise
toidu järele, on Tartus olemas ka
Itaalia restoran, mis tema kinnitusel pakub küllaltki ehtsat itaaliapärast toitu. Kuigi ta nendib, et
pitsat tehakse Eestis natuke kummaliselt – näiteks ei ole ta harjunud puuviljatükkidega pitsa peal.

Sina hoolitsed selle eest, et iga Eesti elanik
saaks küsitletud ja iga kodu kaardile
märgitud. Sul on selleks aega kaks kuud ja Sa
kasutad küsitlemiseks sülearvutit. Sind toetab
ja õpetab Sinu juht ja loendusmeeskond.
Sinust oleneb see, et iga Eesti inimene saaks
loetud!
Nõudmised loendajale
hea arvutioskus
hea eesti keele oskus ja soovitavalt ka vene
keele oskus sujuvat loendamist võimaldaval
tasemel
hea suhtlemisoskus ja veenmisvõime
tööaja planeerimise oskus
pingetaluvus
maakaardi lugemise oskus
hajaasustusega piirkondades autojuhiloa
olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

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 €

S

• 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.

Kandideerida saab CV Keskuse või CV-Online’i keskkonnas. Samuti võib CV saata
aadressile personal@REL2011.ee või Endla 15, 15174 Tallinn, lisades märksõna
„piirkonnajuht” või „loendaja“ ja soovitud asukoha.
www.REL2011.ee

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Tartu messikeskuses
ehitus ă tööriistad ă sisustus

Kasuks tuleb
muu võõrkeele oskus
loendus- või küsitlustöö kogemus
Tööaeg: 06.02.2012–02.04.2012, täistööaeg
Töö tegemise koht on kindlaksmääratud
loendusjaoskond ja oma kodu.
Kandideerimise tähtaeg: 03.11.2011
Kandidaate teavitatakse konkursi
tulemustest esimesel võimalusel, aga
hiljemalt 06.01.2012.

ILA

Töökuulutus hakkas
silma

leegid teaduskonnas, kellest mitmed on isegi rahvusvahelise taustaga. Tartu puhul meeldib talle
see, et siin on mugav ka niisama
linna peal jalutada ja peaaegu igale poole on võimalik kerge vaevaga
jalgsi pääseda.
Tartu ülikooli ﬁlosooﬁateaduskonna teadurina uurib Francesco Orsi
Oma esimese siinveedetud aasmoraaliﬁlosooﬁat ning annab ka loenguid.
ERAKOGU
ta jooksul on ta ära näinud tõeliselt lumise talve ja juba proovinud
põhjust, miks ma just Tartu valiMis talle meelde jäid, olid – väga
uisutada. Siinset iseloomulikku
sin,“ kirjeldab Francesco oma toohüplev sõit, aknast välja vaadates
paksu lumikatet ei olnud ta varem
nast otsust. „Aga mu taotlus osumets ja veel rohoma silmaga
tus edukaks ja see oli hea viis minu
kem metsa... ja „Kui saabusin
näinud. „See
akadeemilise karjääri jätkamitraadita interon nagu postseks.“
n e t i ü h e n d u s Tartu rongijaama,
kaardipilt, mis
Suu rl i n n aeluga h a r ju nud
rongis. „Kui saa- siis see tundus peaon tõeliseks
Francescole jätsid kustumatu
busin Tartu ronsaanud,“ kirmulje Eestimaa rohelus ja hõre
gijaama, siis see aegu inimtühi.“
jeldab ta seda
inimasustus. „Tallinnasse jõudes
muljet. „Ja seltundus peaaegu
ei olnud midagi veel väga veidrat,“
lepärast see mulle nii palju meelinimtühi,“ on tal eredalt meeles.
kirjeldab ta elavalt. „Aga kui sõitdib. Inglismaal näiteks ei olnud
Tartus sisseelamisega ei olnud
sin Tartusse, siis see rongisõit –
üldse nii palju lund kui siin.“
Francescol raskusi. Väga palju
see jääb mulle alatiseks meelde.“
Kui eestlastele mõnikord meelaitasid sellele kaasa abivalmid kol-

RAV

Praegu töötab Francesco Orsi
Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas teadurina – peamiselt
tegeleb ta uurimistööga moraaliﬁlosooﬁa valdkonnas, kuid peale
selle annab ka loenguid. Esimene
õppeaasta Tartus on tal nüüdseks
juba seljataga ja ta meenutab siin
veedetud aastat äärmiselt positiivselt, kuid veel eelmisel kevadel
ei olnud tal mingit kindlat plaani
Eestisse tulla.

Francesco astus erasmuslastest bändikaaslastega esimest korda üles
pubi Trehv jam-session‘il. Lisaks Red Hot Chili Peppersi ja Foo Fightersi muusikale kaverdatakse ka mõningaid Itaalia laule.

tudengiga ja nemad olid huvitatud
bändi tegemisest, isegi kui nad on
siin vaid aasta. Erasmus korraldab
pubis Trehv jam-session’eid, nii et
otsustasime proovida ja paistis, et
inimestele meeldis,“ räägib ta bändi tekkeloost.
Bändi repertuaar koosneb peamiselt kuulsatest rokklauludest, neile
lisaks ka mõned Itaalia laulud. Red
Hot Chili Peppers, Foo Fighters –
nimetab Francesco paar artisti, kelle
loomingut nad on esitanud. Omaloominguga nad veel välja ei ole
tulnud, samuti ei ole bändil plaane
midagi salvestada. „Ainus ambitsioon on Tartus võimalikult palju
mängida ja seda nautida.“
Francesco tuli Eestisse kolmeks
aastaks. Järgneva kahe aasta jooksul tahaks ta külastada mitmeid
kohti, mis tal seni veel nägemata
– näha rohkem Eestimaa loodust,
käia saartel, aga proovida ära ka
suusatamine.
Tuleviku kavatseb ta kindlasti siduda oma akadeemilise karjääriga. Küsimusele, kus, vastab
ta: „Kus iganes.“ Kuid lisab, et talle meeldiks Eestisse jääda. „Olles
31 aastat vana, hakkad mõtlema,
kuhu püsima jääda vähemalt järgmiseks viieks või kümneks aastaks. Aga kindel on see, et Itaaliasse ma ilmselt tagasi ei lähe, sest
seal on päris raske leida akadeemilist tööd. Ükskõik, kui hea sa ka ei
ole – sest tegelikult loeb, kui head
tutvused sul on.“
ANNES AUS

Neljapäev, 13. oktoober 11-18
Reede,
14. oktoober 10-18
Laupäev, 15. oktoober 10-16

Info ja programm: AS Tartu Näitused,
Tel 50 42 575, e-post margus@tartunaitused.ee
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Kallis Silva,
oleme mõtetes sinuga, kui saadad
viimasele teele oma armsa

Kaupo, Jane, Gerda, Andres,
Kaire, Robin, Kevin ja Erko
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Pildiga leinakuulutus maksab
ja pildita
€

3

6€

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

Põhjamaised
Jaapani õhksoojuspumbad
SHARP
Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 58 181 181.


„Sõbrad, annan teile mõistatuse. Mis see on: neli jalga
all, saba taga ja haugub?“
„Koer.“
„Ah nii, te juba teadsite.“

Gangster tormas kõrtsi,
paugutas püstolit paremale ja
vasakule ning karjus:
„Neetud närakad, katsuge,
et silmapilk siit kaote!“
Kõik põgenesid, välja
arvatud keegi inglane, kes
rahulikult leti ääres viskiklaasi
kummutas.
„Noh?“ hüüdis gangster oma
relva tema poole pöörates.
„Well,“ venitas inglane rahulikult. „Päris hea hulgakene
leidus siin närakaid, kas pole?“

„Ma laenasin Sinu sõbrale
raha, mis Sa arvad, maksab ta
ikka tagasi?“
„Pole mingit kahtlust. Tema
on nii aus inimene, et kasvõi
varastab selle raha- aga tagasi
maksab!“

„Kas Sa oled sündinud seaduslikust abielust?“
„Poolenisti.“
„Poolenisti? Kuidas seda
mõista?“
„Minu isa oli abielus, aga
ema mitte.“

Kohtuvad kaks sõpra.
„Ma kuulsin, et sa oled isaks
saanud. Õnnitlen!“
„Suur tänu!“
„Ja kuidas on lood sinu
naisega?“
„Tänan, esialgu hästi. Ta
ei tea sellest praegu veel
midagi.“

Doktoritöö uuris
seleeni toimet
lüpsilehmadele
Läinud reedel kaitses veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
doktorant Marge Malbe Eesti Maaülikoolis väitekirja „Seleeni toime
lüpsilehmade udara tervisele“. „Eesti
on riik, kus seleeni sisaldus mullas
on pigem madal, mistõttu ei jõua
seda palju ka loomade ja taimede
organismidesse,“ rääkis Marge Malbe. „Seleen on aga elutegevusele
kasulik ja isegi vajalik – selle madal
tase võib põhjustada haiguseid.“
Et loomad siiski seleenita ei
jääks, antakse seda neile söödalisandite näol. Söödalisandeid
on kaht tüüpi – anorgaanilised ja
orgaanilised ning vastavalt tüübile
on nende mõju loomadele erinev.
„On teada, et seleenil on oma osa
immuunsüsteemis ja ka otsene
seos udara tervisega,“ selgitas
Malbe. Malbe söötis lehmi kaheksa
nädala jooksul seleeni sisaldava
söödalisandiga, eristades sealjuures anorgaanilist ja orgaanilist
seleeni saavad lehmad. Uuring
näitas, et orgaaniline seleen oli 1,4
korda anorgaanilisest efektiivsem.
Oli ka näha, et seleeni lisasöötmine vähendas udarapõletikku ning
tõstis teatud seleeni sisaldavate
tõ
ensüümide taset veres.
e
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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
Lihakombinaat lasi uudistootena välja ööbikuvorsti.
Kaubal oli hea minek ja seda
lasti välja järjest rohkem. Üks
uudishimulik ajakirjanik hakkas
huvi tundma, et kustkohast
saadakse nii palju ööbikuid.
„Nendega meil ongi kitsas
käes,“ vastas lihakombinaadi
direktor. „Seepärast segamegi
ööbikuteliha härjalihaga.“
„Ja millise suhtega?“
„Hetkel paneme pooleks üks härg ja üks ööbik.“

Šotlane pajatab:
„On olemas inimesi, kes on
otse vastikult ihnsad.“
„Eriti Šotimaal, eks?“
„Jah, kahjuks on see õige.
Šotlased on eriliselt hullud.
Läksin kord kahe šotlasega
kalale. Istusime kolmekesi
koos, ja seal teeb üks ettepaneku: kes püüab esimesena
kala, teeb välja pudeli viskit.
Oleme kõik nõus. Ja mis te
arvate, millega need ihnuskoid hakkama said? Mõlemal
hakkas kala õnge, kuid kumbki ei tõmmanud õngeritva
veest, kartes, et peab teistele
pudeli viskit ostma.“
„Siis pidite vist küll teie oma
taskut kergendama?“
„Mina? Ei. Ettevaatusest ei
kinnitanud ma söötagi konksu
otsa.“

Mees ostab papagoi ja
püüab teda rääkima õpetada.
Ta läheb linnu juurde ja kordab tema kõrva ääres järjest
sõna: „Halloo!“. Õppetunni
lõpus avab papagoi ühe silma
ja vastab uniselt:
„Liin on kinni!“

isa

Neljapäev, 13. oktoober 2011

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

K
Kõige
räpasemad on
jjuristide klaviatuurid
S
Suurbritannias
tehtut uuringu järgi on kõige bakteriterikkamad ja
g
mustemad juristide, raamatupidam
jate ja arvutispetsialistide klaviatuurid, kirjutab The Telegraph.
Uuringu käigus võeti bakteriproove kogu riigis sadades kontorites asuvate arvutite klaviatuuridelt.
Kaks kolmandikku klaviatuuridest
oli bakteritega saastatud.
Sotsiaaltöötajad olid teistmoodi
ebahügieenilised. Nende arvutiklaviatuuril oli enim toidujäänuseid
ning seal kasvas isegi hallitusseeni.
Kaks kolmandikku uuringus
küsitletutest tunnistas, et sööb lõunat töölaua taga. Pärast söömist
klaviatuuri tavaliselt ei puhastatud.
Pooled uuringus osalenutest ei
teadnud, et töölaual ja arvutiklaviatuuril võivad bakterid esineda.
«Klaviatuur, telefonid ja töölauad
tuleks nüüd sügisel, mil algab gripihooaeg, haigestumise ennetamiseks puhtad hoida,» lausus tervisekaitsespetsialist Lisa Ackerley.

Elekter otse
inimese ninast

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

Samasugune piesoelektriline nähtus, mis lubab teil oma gaasigrilli
ühe nupulevajutusega läita, võib
tulevikus hakata ninakaudsest hingamisest kogutud elektrienergiaga
varustama näiteks teie kehasse
siirdatud andureid.
Madison-Wisconsini ülikooli
teadlased on valmistanud plastikust mikrovöö, mis aeglase õhuvoolu — nagu inimese hingeõhu
liikumine — toimel võnkuma hakkab, vahendab PhysOrg.com.
Teatud materjalides kuhjub
mehaanilise surve avaldamisel elektrilaeng. Seda nähtust nimetataksegi
piesoelektriliseks efektiks. Taoliste
tillukeste seadmete, nagu näiteks
insuliinipumbad, käitamiseks piisab
üliväikesest energiaallikast täiesti.
Verevool, liikumine, kehasoojus ja —
nagu antud juhul — hingeõhuvool
kujutavad endast ammendamatuid
jääkenergia-allikaid.

Neljapäev, 13. oktoober 2011
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Seriaalid domineerivad teletaevas
Septembris vaatasid Eesti elanikud
televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 29
minutit päevas, selgub TNS Emori
teleauditooriumi ülevaatest.
Eestlased veetsid telerite ees 3
tundi ja 19 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas.
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones
Kanal 2 (25,6%), ETV (21,9%) ja TV3
(18,0%) vahel ning mitte-eestlastel
PBK (28,8%), NTV Mir (11,6%) ja
RTR Planeta Baltic (9,3%) vahel.
Vaadatuim telesaade septembris oli eelmisegi hooaja hitt „Pilvede all“. Vaid tuhande huvilisega
jäi maha Eesti ehitajate seiklusi
Soomes kajastav uus seriaal „Kalevipojad“. ETV puuriv ajakirjandus
„Pealtnägija“ vormis saavutas
paremuselt kolmanda positsiooni.
Kokku mahtus esikahekümnesse
kaks saadet TV3-lt, viis rahvusringhäälingu toodet ning kolmteist
üllitist Kanal 2 repertuaarist.
Koha edurivis on välja võidelnud
„Aktuaalne kaamera“, ent üllatavalt
väikest huvi ilmutab Eesti vaataja
TV3 uudiste, Kanal 2 „Reporteri“,
aga ka ETV „Ringvaate“ suhtes. Seevastu erinevaid seriaalid hõivavad
esikahekümnes enam kui pooled
positsioonid.

20 vaadatumat saadet septembrikuus (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade
Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid %
1
Pilvede all
Kanal 2 212
16,6
2 Kalevipojad
Kanal 2 211
16,5
3 Pealtnägija
ETV
191
14,9
4 Kodutunne
Kanal 2 191
14,9
5 Kanal 2 uus hooaeg
Kanal 2 178
14,0
6 Kelgukoerad
Kanal 2 170
13,3
7 Peremees otsib perenaist Kanal 2 168
13,2
8 Võsareporter
Kanal 2 164
12,9
9 Saladused
Kanal 2 164
12,8
10 Aktuaalne kaamera.Nädal ETV
145
11,3
11 Kättemaksukontor
TV3
144
11,2
12 Laulupealinn
TV3
142
11,1
13 Õnne 13
ETV
135
10,5
14 ENSV
ETV
132
10,4
15 Aktuaalne kaamera
ETV
130
10,2
16 Avameelselt..
Kanal 2 130
10,2
17 Ärapanija
Kanal 2 128
10,0
18 Eestlane ja venelane
Kanal 2 124
9,7
19 Kaks kanget Venemaal
Kanal 2 122
9,6
20 Ilvese jälgedes
Kanal 2 121
9,4
Telekanalite vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast
Kanal 09.2010 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011
ETV
15,0
16,4
10,6
11,5
12,2
Kanal 2 18,1
15,3
14,7
14,0
14,9
TV3
11,4
12,1
12,1
11,2
11,2

09.2011
14,7
17,4
12,3

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

14.–20.10 kell 12, 14.30,
19.05, 21.35 Tõeline teras

SADAMATEATER

13.10 kell 19 Rigoletto

13.10 kell 19 Elling

14.10 kell 12 Aja lugu muusikas

14., 17.–20.10 kell 13.15, 15.–
16.10 kell 15.15, 17.30 Larry
Crowne

14.10 kell 19 Paanika

14.10 kell 19 Puhastus

19.10 kell 19 Rumm ja viin

15.10 kell 19 Rigoletto

20.10 kell 19 Viimnepäev

16.10 kell 12 Ninasarvik Otto

22.10 kell 19 Paanika

16.10 kell 19 Tabamata ime

Teater

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

18.10 kell 19 Vihmamees
19.10 kell 19 Vihmamees

13.10 kell 19 Thank You For
The Music

20.10 kell 19 Don Juan

14.10 kell 19 Thank You For
The Music

21.10 kell 19 Tabamata ime

15.10 kell 12 Thank You For
The Music

23.10 kell 19 Puhastus

15.10 kell 19 Thank You For
The Music
15.10 kell 19 Harmoonia
16.10 kell 12 Thank You For
The Music
16.10 kell 18 Thank You For
The Music
18.10 kell 15 Appi! Ooper!?
19.10 kell 19 Mowgli
20.10 kell 19 Lõbus lesk
22.10 kell 18 Detektiiv Lotte
23.10 kell 12 Helisev muusika

21.10 kell 12 Aja lugu muusikas
22.10 kell 19 Casanova

Kino
CINAMON

14., 17.–20.10 kell 15.15,
17.40; 15.–16.10 kell 13.50,
16.45 Röövitu
14.–20.10 kell 19.50, 22 Nakkus
14., 17.–20.10 kell 14.15,
20.45; 15.–16.10 kell 13,
20.45 Mis su number on?
14.–20.10 kell 21.15 Seksisemud
14., 17.–19.10 kell 12.15, 14,
17.20; 15.–16.10 kell 11.30,
13.30; 20.10 kell 12.15, 14
Lotte ja kuukivi saladus
14.–16., 18.–20.10 kell 12.30
Smurﬁd (3D, eesti keeles)

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

14., 17.–20.10 kell 12.05; 15.–
16.10 kell 12 Punamütsike
kurjuse vastu (eesti keeles)

14.–20.10 kell 15.45, 18.30,
21.50 Idioot

20.10 kell 17.30 Esilinastus:
Karupoeg Puhh (eesti keeles)

14.–20.10 kell 14.45, 17.10,
19.30 Kolm musketäri (3D)
14., 17.–20.10 kell 16.30,
18.40; 15.–16.10 kell 15.45,
18.15 Le Havre - Sadamalinn

Johnny English: taassünd
Komöödia

Näitus

Aastaid on möödunud hetkest, mil MI-7 tippagent (Rowan Atkinson)
jäljetult kadus. Mees pole sugugi surnud, ta on lihtsalt kogu selle aja
lihvinud oma oskusi Aasia kaugeimas nurgas. Kui aga tema agentuur
saab teada plaanist Hiina riigipea kõrvaldamiseks, otsitakse üles just Johnny
J
English, kes võib olla taaskord ainus me
m
mees, kes suudaks oma ebaharilike
meetoditega
meetoditeg
ga olukorra päästa.
Hoogne
ea
action-komöödia „Johnny English:
Taassünd“ to
toob jälle meie ette kõige kuulsama
Briti salaagendi
salaage
(selle teise tuntud salaagendi
järe
järel..).
el Osades Rowan Atkinson („Mr.
Be
a
Bean“),
Gillian Anderson („Salatoimikud“),
kud Dominic West („300“, „Võrgustti
tik“), Rosamund Pike („007: surra
veel üks päev“), Richard Schiff
(„Presidendi meeskond“) jt. Lavastas Oliver Parker („Dorian Gray“,
„Othello“, „An Ideal Husband“).

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

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

riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.

Küte

Korstnapühkimisteenus 4-lt
kutsetunnistusega korstnapühkijalt. Väljastame tasuta
kindlustusele vajaliku akti!
OÜ Tartu Tuli. Tel 730 5387.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Killustik ja muld. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.
Müüa pidevalt saematerjali. Suur
ristlõige, pikkus kuni 8 m, servamata lauad ja prussid. Tel 511 2625.

Ehitustööd

Meie pakume teile parima hinnaga
kvaliteetseid soojuspumpasid.
Võtke meiega ühendust ning me
teeme oma parima, et pakkuda
Teile parimat. www.norklim.ee,
tel 5330 0613.

Raamatupidamisteenus soodsalt
suurte kogemustega raamatupidajalt kodukontoris. Tel 520 1177.
Vedu ja kolimine (8 €/h). Utiliseerime tasuta kodumasinaid,
raamatuid ja paberit, olmeprahti,
ehitusjäätmeid. Tel 521 2642,
baltprojekt@gmail.com.

Müüa ehituslikku küttematerjali.
Tel 5357 2928.

Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

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

Müüa kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Müüa kuivad küttepuud (mänd).
Tel 511 2625.
Müüa lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.

Teenus
kontoritehnika müük ja hooldus
Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240, 506 2212,
www.robinsonkv.ee.
Aitame Teid kinnisvara müümisel
ja ostmisel. Tel 511 0681.

Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Kinnisvara ost

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
Veoteenus tõstukiga ja
autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.
Viin ära vana kodumasina.
Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, mööblit,
ikoone, samovare, portselanist
kujusid, dokumente, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

2-toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 508 1794.
Ostame metsa- ja põllumaad
Tartu-Jõgeva-Viljandi-Põlva piirkonnas. Tel 511 0681.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Muu

1-toal korter. Tel 528 6523.

Rendile anda

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10-20 m3.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.

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

17.10 kl 18 antakse Ihaste Ratsaspordi ja Vabaaja Keskuses I start 17.
Jüri Stabrovski mälestusvõistlusele krossijooksus. Registreerimine
kl 17st. Info Andres Kübar, tel 501
4939 või www.maaspordiliit.ee.

Rendile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 15.10 Leili Libliku fotonäitus

LINNARAAMATUKOGU

Esilinastus 20.10 kell 19.15

Ehitusmaterjalid

7

kuni 14.10 Alo Põldmäe fotonäitus Neeruti puude seened,
käsnad, pahad ja muhud
kuni 15.10 raamatunäitus
Retk puude maailma

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 12.10 Kiira Kahro akvarellinäitus Killukesi Vormsi saarelt

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 28.10 fotokonkursi Tammelinn ja ta mesilased parimatest töödest koostatud näitus

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-toal korter. Tel 502 2728.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Koolitus
01.11 algab Tartus tõstukijuhtide
kursus (aku, auto, teleskoop,
hürdo). Reg tel 444 5866 või
kit.cut.oy@gmail.com.

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

Riided
La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

22.–23.10 Tartus Vanemuise 48
kl 10–18 SÜDAME TARKUSE
PÄEVAD. Loengud loodusterapeutidelt: Lille Lindmäe, Mai-Agate
Väljataga, Kalju Paldis jt. Töötoad,
praktikad, aurafoto, loodustoodete, käsitöö, raamatute müük.
1 päev 9/7 €; 2 päeva 15/12 €.
www.helisevsonum.ee,
tel 503 5599.

U
KU
A
T
LU

Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

tartuekspress.ee/kuulutused
• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Kuidas säilitada sügishämaras
endiselt selge nägemine?
Lähenev sügis on silmadele
raske aeg – silmade koormus suureneb nii vanadel
kui noortel. Õnneks on
edasi arenenud prilliklaaside valmistamise tehnoloogia, mis lubab suvise nägemisteravuse säilitada ka
aasta hämaramatel kuudel.

Ruumisisesed tööd, kunstvalgus, sagedasem arvutikasutus,
autosõit vihmase ja hämara ilmaga, pikad kooli- ja tööpäevad – see
kõik mõjutab silmade tööd. Kas
on võimalik töötada kontoris nii,
et silmad ei puneta ja pea ei valuta? Kas ajalehe lugemine võiks olla
mugavam? Kas poes võiks hinnasilte näha selgemalt? Kui midagi
sellist on olnud mõttes, siis peaks
pöörduma nägemiskontrolli.
Tänapäeva prillitehnoloogia
võimaldab väga palju. Kõige olulisem näitaja on prilliklaasi kvaliteet. Peab teadma, et prilliklaasi
läbipaistvust ja seega ka nägemise teravust parandab peegeldumisvastane kate. Eriti vajalikud on
peegeldumisvastase kattega prillid
koolilastele, kontoritöötajatele ja
autojuhtidele.
Uue põlvkonna peegeldumisvastase kattega läätsed on endistest läbipaistvamad ning hülgavad
sõrmejälgi, tolmu ja mustust, mistõttu on neid kümme korda liht-

sam puhastada kui tavalist peegeldumisvastase kattega läätse.
Samuti ei lähe prilliklaasid enam
talvel uduseks, sest uue tehnoloogiaga klaasilt libiseb vesi väga kergesti maha.
Siiski vajavad ka head prillid
hoolt. Peab teadma, et särgivarruka või kampsuniga prilliklaaside
pühkimine mõjub neile justkui liivapaber. Prilliklaasi pika ea annab
puhastamine mikroﬁiberlapi ning
jooksva veega. Kindlasti ei tohi
peegeldumisvastase kattega klaase puhastada vahenditega, mis on
mõeldud metallide, rasvaste nõu-

de ja muu sarnase puhastamiseks
– keemilised reaktsioonid võivad
kattele kahjustavalt mõjuda.
Niisamuti kahjustab prillikatet
ka kuumus, näiteks palava ilmaga prillide jätmisel auto armatuurlauale, söögivalmistamisel
või saunalavale minekul. Sellistel puhkudel on mõeldav kasutada ainult kõvakattega prilliklaase.
Keevitaja, metallilõikaja või lihvija peaks tööl kasutama mineraalläätsedega prille.
JAAN PÕRK
PEREOPTIKA, STOCKOPTIKA
JA SÄÄSTUOPTIKA JUHATAJA

Postipakk jäi poole tee peal pidama
Nõo elanik avastas mõne
nädala eest, et saabuma
pidanud postisaadetis on
jäänud toppama 10 kilomeetri kaugusel asuvasse
Elva postkontorisse. Postiﬁrma selgitab, et põhjus
on logistiline ning maapiirkondade elanikel tuleks
oma pakkide kulgemisse
linlastest tähelepanelikumalt suhtuda.
Nõolanna Anu Kuura avastas
postkastist teatise, et talle adresseeritud postipakile võib järele tulla lähimasse linna – Elvasse. Omal
käel toimuvat uurima hakanud
Kuura leidis, et pärast Nõo sidejaoskonna hiljutist sulgemist töötab
kohalikus kaupluses küll Eesti Posti
frantsiisikeskus, kuid seal saab teha
vaid kõige lihtsamaid postitoimingud ning pakkide väljaspool tööaega hoiustamisega kaupluse müüjate
ülal peetav postinurk ei tegele.
Seetõttu saadetaksegi pakid,
mis postkastidesse ei mahu või

Võlgades inimesed
saavad tasuta nõu
2012. aasta lõpuni
pikendati projekti,
millega Tartu
maakonna
inimesed
saavad võimaluse pöörduda
tasuta abi saamiseks
võlanõustaja poole.
Võlanõustajalt saavad abi majanduslanguse tingimustes
võetud laenude
või muude rahaliste
kohustuste täitmisel raskustesse
sattunud inimesed. Nagu paljude
raskuste korral, on ka võlgade
tekkimisel oluline probleemiga
võimalikult kiiresti tegelema hakata
ja mitte jääda ootama, et olukord kuidagi iseenesest laheneb.
Tartumaa elanikel, kes soovivad

mida postiljonil ei õnnestu otse
adressaadini toimetada, uuesti tagasi lähimasse kandekeskusse Elvasse. Postkasti jäetav teatis
paneb aga adressaadi valiku ette
– kas võtta ise ette bussisõit või
helistada Eesti Posti. „Tekib küsimus, et kui meile saadetaks postkasti mitte mahtuv pakk Elvast,
kas siis saatja maksab saatmiskulu ja pakk ootab Elvas, et me sinna
järele läheks?“ arutles Kuura.

Maaelu varjuküljed

erineb paraku linnades toimuvast.
„Üldiselt ongi nii, et kui väiksemas
kohas ei ole postkontorit, kes kannet teostaks, siis jääb pakk suuremasse keskusse,“ selgitas Arumeel.
See aga ei tähenda, et inimesed
peaksid naaberasulasse ise pakile
järele tulema. „Siis saadetakse inimesele teatis, mille peal on number kuhu helistada ja tellida oma
kohapealsesse postkontorisse, sh
frantsiisikeskusesse.“ Seega saadetakse pakk Elvast Nõo kauplusse,
kust selle poe lahtioleku aegadel
ikkagi kätte saab.
„Frantsiisikontor tähendabki, et
oleme andnud postiteenuse osutamise üle kolmandale osapoolele. See on kas mingi külapood
või raamatukogu või asutus, mis
külas on avatud,“ kirjeldas Arumeel.
TARTU EKSPRESS

Eesti Posti logistikadivisjoni
juht Ansi Arumeel tunnistas, et
ﬁrma pakivedu maapiirkondades
pöörduda võlanõustaja poole,
palutakse sellest teada anda kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikule
või otse MTÜ Majandamisnõustaja
võlanõustajatele e-posti aadressil
majandamine@hot.ee.

Rohelisima auto testi
võitis Octavia

Kõige kallim on
toasoe Leedus

SEB Liising korraldas Tartu
Motoshow’l keskkonnasäästlike
autode testisõite, et valida erinevate keskkonnasõbralike automarkide hulgast keskmise kütusekulu
põhjal välja kõige ökonoomsem.
Testisõidul osalenud autodest tuli
võitjaks Škoda Octavia, mis suutis
15-kilomeetrise linna- ja maanteesõidu läbida keskmise kütusekuluga 3,2 l /100 km kohta. Škoda
Octavia järel tuli teiseks Renault
Scenic (4,4 l /100 km), mis edestas napilt Mazda 2-te
(4,5 l / 100 km).

Kuigi Leedu on Balti riikidest kõige
soojema kliimaga, tuleb sealsetel
elanikel maksta toasooja eest
kõrgeimat hinda, selgub SEB Balti
majapidamiste analüüsist. Selle
aasta jaanuaris tuli Vilniuse elanikul
maksta kilovatt-tunni eest 6,66
eurosenti, tallinlasel 6,32 eurosenti
ja Riia elanikel 5,63 eurosenti. SEB
analüütikud märgivad analüüsis,
et võrreldes 2008. aastaga on
Leedus kallinenud kõik kütteliigid,
samas kui palk on jäänud samaks.
Suurima, enam kui 60-protsendilise tõusu on teinud keskkütte hind.

