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Miks UTTV hakib?

Ülikooli ja õppejõu vaidlus
triivib ringkonnakohtu poole

Juba paar aastat korvpallisõpru internetis rõõmustanud Tartu meeskonna kodumängudest videoülekandeid tootnud UTTV on alanud hooajal silma paistnud
väga katkendliku pildiga. Milles asi?

Ülikoolilt palgaraha
nõudnud õppejõud
Henn Käärik sai kohtus
küll osalise õiguse, ent
tema leivaisa kaebas asja
edasi ringkonnakohtusse.

Lahkus korvpalliprofessor Ilmar Kullam
(5.06.1922–2.11.2011)
Eile, hingedepäeval, tabas korvpalliüldsust valus kaotus, kui
pärast haigust lahkus taevastele
palliplatsidele korvpalliprofessor,
olümpiahõbe ja Euroopa meister,
Tartu aukodanik, Valgetähe V klassi
teenetemärgi laureaat, teeneline
treener ning paljukordne Eesti
meister Ilmar Kullam.

Maarja kooli uputanud
katus läheb remonti
Puiestee 126 asuva Maarja kooli
hoone katus peaks peagi saama
remonditud. Töö teostamiseks esitas riigihankel parima pakkumuse
OÜ Haspo.
11 163 euro eest asendatakse
hoone vihmavett läbilaskvad
katusekivid osaliselt valtsplekiga,
paigaldatakse uus tuule- ja niiskustõke ning soojustus. Lisaks
sellele tuleb ﬁrmal likvideerida
ka katuse läbijooksudest tingitud
veekahjustused fassaadi karniisil ja
siseruumides.

Lauri Jesmin, Tartu ülikooli
IT-osakonna serverite administreerimise peaspetsialist:
Meie peamine probleem on
see, et neid ülekandeid internetti tehakse spordihuvist, mitte
raha eest. Seetõttu pole võimalik kaasata rohkem ressursse –
nii inimesi kui seadmeid – kui
käepärast on.
TÜ välisühenduse kiiruseks
on 1 Gbit sekundis. Sellest jagub
ligikaudu tuhandele vaatajale. Huvilisi on aga rohkem. Kui
varem polnud serveril ligipääsu piirangut, halvenes kõigi pilt.

Tartu Ekspress kirjutas
septembris, kuidas sotsioloogia teooria ja ajaloo dotsent
Henn Käärik võttis ette kohtutee, et oma tööandjalt välja nõuda ebaseadusliku otsusega maksmata jäetud töötasu. 19. septembril mõistiski Tartu maakohus Kääriku
kasuks välja saamata jäänud
töötasuna 1980 eurot, jättes
ka menetluskulud ülikooli
kanda.

Nüüd saavad ligipääsu esimesed tuhat ja ülejäänud jäävad nö
ukse taha.
Olulist rolli mängib veel asjaolu, et gigabiti kiirusega käib ka
EENeti ja Elioni vaheline ühendus. Et enamik vaatajaist on
Elioni kliendid, ei päästaks ka
meie ja ülikooli vahelise ühenduse kiiruse tõstmine.
Leian, et on ka edusamme
olnud: uus veebileht töötab, piirangud on paika saanud ning
järgmiseks korraks katsume veel
ka pilti peenhäälestada.
TARTU EKSPRESS

11.11.11 Tartusse
pulmabuumi ei too

Ülikool jääb otsuse
asjus kidakeelseks
Septembri lõpus vastas ülikooli personaliosakonna jurist
Eveli Ojamäe Ekpressi pärimisele võimaliku edasikaebusus
us on
se osas, et „otsus
siirohdetaili- ja nüansirohke, süveneme seloma
lesse ja teeme oma
otsuse edasise
tegevuse suhtes pärast põhjalikku kaalumist”.
Ka 19. oktoobril polnud Ojamäel veel kindlat vastust, kas
Käärik saab palga kätte või
käiakse edasi kohtu vahet.
Kaks päeva hiljem esitas ülikool
ringkonnakohtule apellatsioo-
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Järgmise nädala reede
on efektne kuupäev –
11.11.11. Sellised meeldejäävad kombinatsioonid
on varasematelgi aastatel
ahvatlenud abielu sõlmijaid oma tähtsat toimingut täpselt ajastama. Näiteks 7. juulil 2007 registreeriti Tartus kaksteist
mbril
abielu, 9. septembril
u-2009 tuli abielluri.
ma üheksa paari.

„Ega kohus pole saun, kuhu vihaga minnakse,“ võttis õppejõud
Henn Käärik leivaisaga peetava kohtuasja kokku. VARJE SOOTAK

ni. Selle sisu Ojamäe k
kommennõustun
nu
teerima ei nõustunud.
Käärik, k
kel enda
sõ
õn puusõnul
dub igasugune kontakt personaliosakonnaga, ei
tea samuti, mis osas otsus vaidlustati. „Eks tuleb oodata, kas
kohus võtab asja uuesti menetlusse. Mõistliku lähenemise
korral oodanuks ma pigem palgaraha kui edasikaebust. Võib-

olla loodetakse, et pikem kohtupidamine käib mulle üle jõu
ja loobun,” vaagis Käärik.
Kääriku töösuhe kestab 2015.
aasta lõpuni. Alates 2010. aasta veebruarist vähendas ülikool
õppejõu tasu ühepoolselt 10%
võrra väiksemaks konkursi tingimustes olnust.
RASMUS REKAND

11. novembriks
ks
on Tartus prae-gu kirjas kümme
me
abielluda soovivat
att
paari. R ahvastikuku
u-

Äriklassi kvaliteet
uskumatu hinnaga!

toimingute talitus oli valmis
pakkuma maksimumi ja alustama registreerimisega kell 11,
kuid sellist soovi siiski ei esitatud. 11. novembri kümnele
paarile enam lisa tulla ei saa,
sest abiellumisavaldus tuleb
esitada vähemalt kuu aega
varem.
Rahvastikutoimingute talituse ju
jjuhataja Siiri Sinijärv
arvass naljatamisi, et küllap
niis
su
niisugune
numbrikombinaat
natsioon
seisab ka pulm apäeva u nu st a m a
k
kippuval
abielumehel
i
igavesti
meeles.
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Enneolematu
pakkumine!

359.kuumakse alates

11.29€

48 kuud

599€

Suurepärane kaamera alustavale
fotograafile!
DIGIKAAMERA

Nikon COOLPIX L23

SÜLEARVUTI

Compaq Presario CQ57-301SA
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Parima hinna ja
omaduste suhtega 40" LED teler!
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499€
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TALLINN: Viru Keskus 6668160 |
viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 |
kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 |
rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 |
ulemiste@klick.ee;
Järve Kaubanduskeskus 6668154 |
jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 |
mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 |
kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 |
sikupilli@klick.ee;
TARTU: Tasku keskus 666 8163 |
tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 |
lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 |
eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 |
parnu.papiniidu@klick.ee;
VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 |
viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 |
johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 |
rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 |
valga@klick.ee;
PAIDE: Ringtee 2 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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599.kuumakse alates

48 kuud

18.84€

849€

Rohkem infot ja parimad pakkumised

www.klick.ee 24h avatud e-pood

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega. Kampaania kestab 03.11.2011 - 30.11.2011. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed
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ÜHE LAUSEGA

sest, tembu eest sai ta aga nüüd
kaela kriminaalmenetluse.

7,04
Lastaia kohatasu
teeb hüppe
Abilinnapea Tiia Teppani algatatud eelnõu, millega tõstetakse
lasteaedade kohatasu 1. jaanuarist 37,5 protsenti 30,58 euroni
senise 22,24 euro asemel, jõuab
järgmisel nädalal volikogusse.

Joonisel on kujutatud rahvusarhiivi tulevikuhoone maksimaalne maht. Projektijuht Jüri Kreis pidas tõenäoliseks, et hoone arhitektuur võiks olla
astanguline, sarnanedes praegu valmivale tervishoiu kõrgkooli õppehoonele.
FOTO: OLIVER KUND

Riigi dokumendikuhilad
ootavad Tartusse kodu
Eesti riigi mäluks oleva rahvusarhiivi kohal Toomemäel
on taevas juba mitu aastat
pilvine – tuleohtlikus ja pungil hoidlatega majas kaasneb
arhiivi pidamisega pidev
turvarisk. Samal ajal käivad
kibedad ettevalmistused
uue hoone rajamiseks Nooruse tänava väljale. Varasalv
loodab, et kopp seal lüüakse
maasse enne, kui pungil
hoidlapindade tõttu tuleks
arhiivil seadusi rikkuda.
„Arhiivihoone ehitus ei ole mitte kas-küsimus, vaid millal-küsimus,“ summeeris rahvusarhiivi juht, riigiarhivaar Priit Pirsko.
Arhiivi nukker olukord sai alguse masu harjal 2008.–2009. aastal, mil 20-protsendise eelarvekärpe tõttu tuli sulgeda viis arhiivi üle Eesti. „See tekitas olukorra,
kus meil sisuliselt lõppesid vabad
hoidlapinnad selleks, et arhiivimaterjale vastu võtta. Praegu on
üks vaba hoidla veel Rakveres, mis
on ainuke kogu Eesti peale – Eesti
mõõtmes ei ole see sisuliselt mitte
midagi,“ kirjeldas arhiivi juht.
Olukorrast välja tulekuks soetas arhiivile uut asupaika otsiv Riigi Kinnisvara AS Tartu ülikoolilt

1,3 ha krundi aadressil Nooruse 3,
kuhu kerkiva hoone tarbeks praegu detailplaneeringut koostatakse. Asjaga on rutt taga seetõttu, et
vastavalt seadusele lasub rahvusarhiivil kohustus ettemääratud
tähtaja möödudes vastu võtta asutustes tallele pandud dokumendid. „Ilmselt lähiaastatel midagi
katastrooﬁlist ei juhtu, aga mida
edasi, seda enam hoidlate puudumine pingestab olukorda – asutused peavad materjale, mida nad
ise enam ei vaja, hoidma oma pindadel ja me ei ole suutelised neid
arhiiviseaduse kohaselt vastu võtma,“ sõnas Pirsko.

Kaubanduskeskuse
mõõtmetes maja
Uue arhiivihoone RKASi-poolne projektijuht Jüri Kreis ütles,
et läbirääkimised Nooruse tänava krundinaabritega on peetud ja
eeloleval nädalal peaks detailplaneeringu esimene variant Tartu
rae poole teele minema.
Planeeringu kohaselt saab uus
rahvusarhiiv olema ligi kolmandikku krundi pinnast kattev kuni
kuuekorruseline hoone, ühel kõrgustasapinnal kõrvalasuva TÜ

Mis on rahvusarhiiv?
Rahvusarhiiv on arhiivinduse
keskus Eestis, mis kogub ja
säilitab Eesti ajalugu, kultuuri,
riiklust ja ühiskondlikke olusid
dokumenteerivaid arhivaale.
Rahvusarhiivi ülesanne on
koguda ühiskonnale olulist
dokumenteeritud teavet ja
pakkuda selle võimalikult laia
kasutamist. Rahvusarhiivis on
kokku 8,7 miljonit arhivaali,
8,9 miljonit meetrit ﬁlmijäädvustusi, 6,5 miljonit digitaalkujutist ja muud.

tehnoloogiainstituudiga. „Rohelust saab seal ümber tõesti olema,
aga arhiivihoone lähedale kõrghaljastust ei tule, kuna saja aasta
pärast võib ka kuusepuu endast
ohtu kujutada,“ sõnas Kreis.
See, milline arhiivihoone täpselt välja hakkab nägema, ja seegi,
mitu korrust hoonele tuleb rajada,
on veel lahtine. „Kui peame silmas
ainult rahvusarhiivi tavapäraseid
vajadusi, siis me oleme rääkinud
10 000 ruutmeetrist (kolm korrust
– toim),“ sõnas riigiarhivaar Pirsko. Samas ei ole sugugi välistatud,
et riigil oleks kasulik majja pai-

gutada ka mõni muu asutus, näiteks 2 kilomeetri pikkune siseministeeriumi perekonnaarhiiv. Iga
stsenaariumi puhul on kindel, et
umbes kahel kolmandikul hoone
pinnast hakkavad asuma kindlaid
niiskus- ja temperatuurirežiime
järgivad hoidlad ja ühel kolmandikul klienditeeninduse ja kontoriruumid ning pinnad konserveerimislaboritele ja teadustöö tegemiseks.
Pirsko sõnul tähendaks uue
hoone valmimine rahvusarhiivi
lahkumist Liivi 4 hoonest Toomel,
lisaks võib kõne alla tulla ka hoidla sulgemine Vahi tänaval.

Jaanuaris volikogu ees
Projektijuht Jüri Kreisi sõnul
on ainus silmapiiril olev eesmärk
see, et hoone detailplaneering jaanuaris Tartu volikogu ette tuua.
Otsust, millal rahvusarhiivi ehitus
alata võiks, majanduslikel põhjustel veel ei ole ja nähtavasti saavad
ka projekteerimine ja arhitektuurivõistlus tuule tiibadesse alles siis,
kui rahvusarhiivi rajamiseks vajalikud rahanumbrid lähiaastate riigieelarvetesse kirjutatakse.
OLIVER KUND

krooni (45 eurosenti) maksab
alates selle nädala teisipäevast
ühe riigisisese kirja saatmiseks
mõeldud mark; meenutuseks –
oma raha taastulles, 1992. aasta
novembris, tuli kirjale kleepida
30-sendine mark (kuni 20 g
kirjale 10-sendine), veel kümme
aastat tagasi oli margi hinnaks
4,7 krooni.

Tuuleturbiin linna
südamesse
Linn otsustas anda Ahhaa hoone peasissekäigu ees asuva ala
teaduskeskusele tasuta kasutamiseks, et Ahhaa saaks sinna
püstitada skulpturaalse püsiekspositsiooni – tuuleturbiini.

Õpilased läksid
segamini
Miina Härma gümnaasium ja
Veeriku kool vahetasid omavahel
ära 21 VII-IX klassi õpilast, kes
käesoleva nädala esmaspäevast
reedeni õpivad teises koolis
– lisaks väärtusarendustööle
loodavad koolipapad vahetusest
head kogemust selleks, et tulevikus õpilasvahetust juba välisriikide koolides korraldada.

Kavalpea etendas
teist isikut
Esmaspäeva öösel kella 1.44 ajal
esitas Tartus Vallikraavi tänaval
autoroolist peatatud 36-aastane mees politseiametnikele
teise isiku juhiload
eesmärgiga
järgp
pääseda
n
nevast
väärt
teokaristu-

Maanteeamet
mõõdab rehve
Järgmisel kolmapäeval kella
10–18 ja neljapäeval kella 10–16
kogunevad Lõunakeskuse
McDonaldsi juurde maanteeameti ja politsei spetsialistid,
et mõõta soovijate sõidukitel
tasuta rehvimustri sügavust
ning tulede vastavust nõuetele,
kohapeal saab küsida ka muud
tehnonõu.

Eesti venelased –
võõrkeha või ressurss?
Neljapäeval, 3. novembril kell
16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ kommunikatsiooniuuringute professor
T
Triin Vihalemm, kes räägib
venelaste rollist Eesti identiteediloomes ja lõimumispoliitika
e etappidest.
eri

RÄÄGITAKSETAKSE
…
RÄÄGITAKSE
T
... et Eesti üks
ü parimaid võrkpallureid,
Saksamaal
Saksamaa
al mängiv Oliver Venno, on järgmisest nä
nädalast
d
tagasi endises koduklubis
Tartu Pere
e Leib. Tõsi küll, vaid ajutiselt.
Tartlane tä
täidab
äi
lihtsalt koondise mängujäänud
deni jäänu
ud vaba aja endise koduklubiga
koos trenni
tren
trenn tehes.
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Usalda meile oma kinnisvara

visadus tagab e

müük ja hindamine!

Tiina Aunap Rudolf Halapuu
hindaja
hindaja
Tel. 50 84 683 Tel. 56 668 786

Rünno Sarapson Karin Kund
maakler
hindaja
Tel. 52 29 605
Tel. 52 80 721

Marili Kaasik
hindaja
Tel. 52 69 014

Olev Venno
maakler
Tel. 58 055 379

Võtame müüki ja üürile kinnisvara omanikelt!

MÜÜA MAJA ÜLENURMEL
MÕISNIKU TN!
2
Üp. 176m , krunt 1 124 m²
Hind: 169 990€
Tel. 58 055 379 Olev Venno

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TARTUS, KALEVI 33!
2
Üp. 44,3m , korrus 2/2
Hind: 49 000 €
Tel. 52 80 721 Rünno Sarapson

MÜÜA 3-TOAL. KORTER
TARTUS, PÄRNA TN 10!
2
Üp. 60,6m , korrus 5/5
Hind: 52 500 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
TARTUS, RIIA TN 8!
2
Üp. 88m , korrus 3/5
Hind: 92 000 €
Tel. 50 93 455 Toomas

Pääs Euroopa meistrivõistluste naiste kõrgushüppe
lõppvooru neli aastat
tagasi, olümpialootus,
kolm bakalaureusekraadi
samaaegselt, töö müügi- ja
sponsorlussuhete juhina,
hetkel käsil magistriõpingud kahel erialal – kõike
seda saatmas igapäevased
treeningud ja vabatahtlik
tegevus portaalis lahendus.
net. Enne kuluks arvuti
klaviatuur, kui jõuaks üles
loetleda kõik kõnekad
märksõnad, mis üksnes
markeeriks tartlanna Liisa
Haabpihti (22) laia haaret.
„See ei ole ju midagi nii erilist,“
jääb neiu enda tegemiste hindamisel tagasihoidlikuks. „Imetüdruk!“
vangutavad tema tuttavad päid.
„Puhata ta ei oska,“ lisavad sõbrad.

Alternatiiv tippspordile

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TARTUMAAL UHTIS!
2
Üp. 32,7m , korrus 2/2
Hind: 12 700 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TARTUS, RAVILA 54!
Üp. 33,8m2, korrus 1/5
Hind: 26 800 €
Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585

ÜÜRILE ANDA BÜROOPIND
ÜÜRILE ANDA BÜROO- JA
TARTUS, RIIA 24!
LAOPINNAD TARTUS
2
2
Üp. 28m , korrus 3/5
BETOONI 9! Üp. 10 - 350 m
Hind: 175 €/kuu + kõrvalkulu
Hind: al 2 €/m2
Tel. 50 93 455 Toomas Mustimets
Tel. 52 52 351 Maret

www.kaanon.ee

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

Haabpihti õpingud Tartu ülikoolis said alguse pärast 2007. aasta EM-i ﬁnaalturniiri, mil ta ütles
lahti oma senistest juhendajatest
Virudest. Samasse aega langes
ületreeningust põhjustatud põlvevigastus ja pöia murrud. „Pandi kips ja siis ma pidin natukene
rahulikumalt võtma,“ meenutab
Haabpiht.
Vigastustest paranemine võttis aega ja neiul tuli välja mõelda,
mida eluga edasi teha. Kuigi igapäevaselt trenni teeb ta siiani, langesid prioriteedid koolile ja tööle. „Mulle ei meeldi asju poolikult
teha, ma ei taha olla harrastuskõrgushüppaja – kui ma teen, siis
tahan teha hästi,“ tunnistab ta.
Tüdruku viimane juhendaja,
Tartu ülikooli legendaarne õppejõud ja treener Martin Kutman
kinnitab, et kui Haabpiht keskenduks üksnes spordile, võiks
ta senist, 182-sentimeetrist ametlikku tippmarki tublisti parandada. „Tal on väga palju kasutamata reserve tehnikas, kindlasti see
tulemus ei näita objektiivselt, kui
palju tüdruk oleks võimeline hüppama,“ möönab ta.
Olgugi, et olümpiamõtted on
Haabpiht tänaseks eeskätt tervise säästmiseks maha matnud,
paistab kõrvaltvaatajaile tippspordina ka neiu igapäevaelu. Kolme ülikooliaasta jooksul jõudis
ta töötada lastehoius kasvataja-

AS Ilves-Extra müügi- ja sponsorlussuhete juhina vastutab Liisa Haabpiht, et tippsportlased nii Eestist kui mujalt saaksid täpselt sellise disaini, kujunduse ja logode paigutusega varustuse, nagu nad soovivad.
Pildil hoiab tartlanna käes võistluskombinesooni, mida tuleval hooajal
hakkab kandma Poola suusalegend Justyna Kowalczyk.

piiramatu) kangelasele, ei läbinud Haabpiht kolme õppekava
siiski mitte imedroogide mõju
all, vaid olude, huvide ja juhuste sunnil.
Erialade hulk hakkas kasvama
puhtjuhuslikult, kui neiu oli astumas esimesi samme psühholoogia
kraadi poole. „Kommunikatsioonist tegin lisaks Marju Lauristini aineid, meeldis, ja siis hakkasin aina rohkem võtma,“ kirjeldab
Haabpiht. „MulKui sa oled tippsporti teinud, le meeldib õppida
asju, milsiis sul on alati hiigelsuured lahedad
lest on kasu. Siis
eesmärgid, võibolla see kan- otsustasingi lisaks
l äbid a kom mudub muudesse valdkondanikatsiooni, aga
desse lihtsalt üle.
samal ajal tahtsin
Rootsi treenima ja
na, tegeleda kommunikatsiooniõppima minna, sellepärast tegin
juhi tööga portaalis lahendus.net,
kahe aastaga.“
müügi- ja sponsorlussuhete juhiKuna selgus, et Rootsis saab
na Ilves-Extras (ISC) ning sel kevasoovitud ülikoolis psühholoogiat
del lunastada Tartu ülikoolist välõppida üksnes kohalikus keeles,
ja diplomi, millele märgitud lisaks
otsustas Haabpiht viimaks ümber
psühholoogia peaerialale, kõrvalja jäi Tartusse. Kaks semestrit ülikooli lõpetamiseni varuks, soovis
erialadeks kommunikatsioonijuhtüdruk asuda kiirelt magistriõpintimine ja majandus.
gute kallale, et neile aastaga joon
ISCis ja lahendus.netis on tüdalla tõmmata. Ambitsioonikale
ruk tegev tänini, kuid aega aitaplaanile ülikool tol hetkel rohelist
vad sisustada ka täiskoormusega
tuld ei näidanud.
magistriõpingud TÜ psühholoo„Mingeid aineid oleks saanud
gia ja kommunikatsiooni õppeteha, aga siis ma mõtlesin, et vahet
kavadel. Vastupidiselt Hollywoopole – mul pole kiiret kuhugi,“ täpdi menuﬁ lmi „Limitless“ (ing k –

sustab Haabpiht. Et mitte aastat
raisku lasta, seadis neiu sammud
Oeconomicumi õppehoone poole. „Seal ma avastasin, et ma olen
täiesti rumal,“ naerab ta. Võrreldes
varasemate kommunikatsiooni- ja
psühholoogiaõpingutega, kui kor-

TÜ õppekorralduse
peaspetsialist Ülle
Hendrikson:
Maksimumarvu kõrvaleriala
valikute kohta meil andmed
puuduvad, sest üliõpilane peab
ÕIS-s määrama ära vaid õppekavas ettenähtud kohustusliku
arvu suuna- ja erialamoodulite
valikuid ning kui üliõpilane sooritab aineid lisaks kohustuslikele
ka mõne täiendava suuna- või
erialamooduli ulatuses, siis
nende valikute üle ei peeta
eriarvestust. Kõrvalerialade hulk
piiratud ei ole, piirab vaid õppimiseks ettenähtud aeg.
Kõrvaleriala 60 EAP mahus
on võimalik omandada sisseastunutel alates 2008/2009.
õppeaastast. Juhtumid, mil
üliõpilane lõpetab ühel aastal
kas samal kuupäeval või väikse
vahega kaks õppekava, on suhteliselt haruldased – ühe aasta
kohta on vastavaid lõpetanuid
erinevatel aastatel olnud keskmiselt 10-20 (kokku nii bakalaureuse- kui magistriõppes).

tartuekspress
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du ka igapäevaelus

Autoga
Soome!
Eckerö Line’i autopaketid on alati
soodne ja mugav valik mõnusaks
laevareisiks Tallinn-Helsingi liinil.
Autopaketi hinda kuulub sõiduauto*
ja 2-5 reisija ülevedu ühel suunal,
hind sõltub nädalapäevast:

TEISPÄEV kuni
NELJAPÄEV

57€
raga oli läbimisel 18 kursust, polnud aga aastaga majanduse eriala
omandamine teab mis suur väljakutse, sest kõik loengud pidevat
kohalkäimist ei eeldanud.

Südameasi lahendus.net
Kellapealt kohalolekut ei nõua
enamasti ka Haabpihti kommunikatsioonijuhi amet lahendus.
netis. Tegemist on veebilehega,
kus mõned tegevpsühholoogid
ja ligi 80 psühholoogiatudengit
nii Tartu kui Tallinna ülikoolist
annavad nõu ja vastavad abivajajate anonüümsetele küsimustele.
Kümme aastat tagasi üliõpilaste
poolt loodud sait kasvas nii suureks, et vajas plaanide ellu viimiseks eraldi organisatsiooni. Sestap
oli Haabpiht üks neist, kes hiljuti asutas selle tarbeks eraldi MTÜ.
Inimeste huvi veebilehe vastu
on suur ning üha kasvab. „Praegu on huvi teenuse vastu nii palju
kasvanud, et nõustajatel on omajagu tööd ikka,“ tunnistab ta ja
lisab, et kuigi algselt oli see mõeldud eelkõige noortele, siis üha
sagedamini küsivad psühholoogilist abi ka keskealised.
Mured, millele lahendust otsitakse, varieeruvad seinast seina,
alates kooli- ja kaaluprobleemidest ning lõpetades depressiooni,
karidel abielude ja enesetapumõ-

tetega. Nõustajad valitakse hoolikalt ning keerukamate murede puhul saavad lahendajad alati
loota kogenud psühholoogi abile.
„Me põhimõtteliselt ei ütle, mis sa
pead tegema, vaid meie moto on
„Lahendusteni sinus eneses“,“ toonitab Haabpiht.
Samuti ei pane noored nõustajad ühtki diagnoosi, vaid suunavad abivajajad esimesel võimalusel vastavalt vajadusele teistesse
nõustamiskeskustesse või psühhiaatriakliinikusse, kuhu sageli
häbenetakse omal algatusel minna. Kõige raskem on kirja teel abistamise juures Haabpihti hinnangul see, kui ollakse olnud mõne
inimesega aastaid kontaktis ning
ühel hetkel kirju enam ei tule.
„Kui keegi on näiteks varem kirjutanud enesetapuplaanidest, siis
see on väga halb tunne,“ nendib ta.
Teiselt poolt teeb Haabpihti
sõnul alati rõõmu positiivne tagasiside ja tänusoovid abi eest.

Edu valem
Ent kuidas ikkagi on võimalik
samaaegselt ühendada pingeline
vabatahtliku amet tavapärasest
kolm korda suurema koolikoormuse, trenni ja põhitööga? „See
on vaheldus, need asjad ei ole nii
eraldiseisvad,“ selgitab Haabpiht.
„Pigem ma olen harjunud, et teen

kõike korraga – näiteks loengutes
häirib mind, kui õppejõud ütlevad, et ärge kirjutage ja tehke kõrvalisi asju samal ajal, sest mulle
jääb kolm korda paremini meelde
siis, kui ma saan samal ajal midagi
muud teha.“
Haabpiht ei alahinda ka spordi
mõju oma eluﬁlosooﬁale. „Sportlastel on kas 100% või mitte midagi – kui sa oled ikkagi tippsporti
teinud, siis sul on alati hiigelsuured eesmärgid, võib-olla see kan-

dub muudesse valdkondadesse
lihtsalt üle.“
Tuleviku osas tartlanna spekuleerima ei soostu, sest kaugeleulatuvaid plaane ta tegema ei kipu.
Liiatigi polnud pikalt ette planeeritud saavutused koolis ega staadionil. Ühe variandina võib teda
ehk siiski tulevikus kohata Rootsis, maailma esisajasse kuuluvas
Lundi ülikoolis psühholoogiat
õppimas.
JUHAN LANG

Märt Murrik, Liisa sõber ja koolikaaslane:
Liisa on täpselt selline sõber, kes
innustab sind oma ettevõtlikkuse
ning sihikindlusega, tekitades sisimas soovi midagi ära teha. Ilmselt
sellepärast on ka meie vestlused
alati huvitavad, olgu siis teemaks
trenn või töö lahendus.netis.
Viimane oma olemuselt on muidugi äärmiselt hea näide mudelist,
kuidas inimesed minu silmis võiksid
ka oma igapäevatööd teha – seltskond hakkajaid ning innustunud
inimesi, kes on valmis end erialaselt täiendama; meeskond, mis
motiveerib end läbi sünergia, ent
samas annab igale inimesele võimaluse eneseteostuseks ning ruumi
vastutada; praktiline kogemus ning võimalus end erinevates rollides
proovile panna; ning ühine visioon ja soov luua midagi head, mis on
kindlasti eduka toimimise aluseks.
Seepärast ma ka enam ei imesta, kui Liisa, olles juba rohkem kui
aasta nende tegevuses kaasa löönud, endiselt oma tegemistest mulle säravate silmadega räägib.

REEDE kuni
ESMASPÄEV

69€
* sõiduauto max pikkus 6 m, max kõrgus 1,9 m

LAEVAPILETID

ÜHE
SUUNA
PILETID
alates

EDASITAGASI
PILETID

17€
34€

Info ja broneerimine reisibüroodest üle Eesti ja
Eckerö Line Tallinna kassast telefonil 66 46 000,
www.eckeroline.ee
Hinnad kehtivad kuni 30.12.2011
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Palametsa
pajatused

Reklaamist meil 80
aastat tagasi
Reklaam ja turumajandus on omavahel lahutamatult seotud. Vaata meie turumajanduslikus tänapäevas kuhu tahes või kuula mida
tahes, ikka tungib kõrva reklaam. Ja mida seal üllatuda, sest algselt
tähendaski ladinakeelne verb reclamare kõvasti karjuma, valjusti
hüüdma. Nii nagu declamare tähendas kaunilt hüüdma.
Lehitsen vanu ajalehti 1930. aastate algusest, suure majanduskriisi
aastatest, et näha, kuidas siis reklaamiga lood olid. 1936. a trükimusta näinud „Eesti entsüklopeedia“ 7. köites on märksõna „reklaam“ all
kirjas: „Teadlik, organiseeritud ning kavakindel vahendite rakendamine inimeste hingeliseks mõjustamiseks, et nad võtaksid omaks,
püüaksid saavutada ja teistelegi soovitada mõjustajate poolt soovitatavat eesmärki. Eriti suur ning üha kasvav tähtsus on majanduslikul reklaamil kaubanduses. Reklaam soodustab rahvamajanduslikku tööjaotust, spetsialiseerumist ja ratsionaliseerimist, suurendab
toodete minemit, tekitab uusi tarbeid ja võistlusvõimalusi ja seega
kiirendab majanduslikku ning tehnilist arengut; hea reklaam mõjub
informeerivalt ning selgitavalt. Ent reklaam võimaldab ka halva kvaliteediga kaubale suurt minemit, meelitab ülejõutarbimisele, raiskamisele, sageli ka kõlvatule võistlusele“.
Mõjuv reklaam silitab ja sisendab: joo, söö, näri, nätsuta, tarbi,
pruugi ja mis peaasi – osta! Ära koonerda, ole eurooplane, ole kaasaegne, tee aga lahti oma rahakoti rauad ja näita, et oskad olla edukas
tarbija. Alistu esimesele impulsile ja ära hakka pakutava üle mõtlema. Otsekui jooks meie rahvas ilma reklaamita veel vähe viina,
näriks vähe nätsu ja pruugiks vähe nänni. Ah et Euroopas olla alkoholi ja tubaka reklaam hoopis piiratum. Mis meil sellest. Vähemalt
selles osas oleme Euroopast ees, poole kerega juba Ameerikas. Tuleb
siia üks suur reklaamiülemus ja püüab selgeks teha, et just pahade
asjade rohke reklaam hoidvat meie noori nendest asjadest eemal, et
see reklaam ei mõju. Ainult et miks siis sellele nii suuri summasid
kulutada, kui ei mõju? Selline reklaami tegemine reklaamile on küll
määratud mõtlemisvõime minetanud või sellest hoopis ilma jäetud
inimestele.
Pühapäevased ajalehed olid juba 1930. aastatel õige reklaamirikkad. Loen 1933. a 24. septembri „Päevalehte“. Suurelt kirjas:
BABY-BAAR, Sauna tänav 1
„Miks räägib kogu Tallinn Baby-baarist? Sellepärast, et seal on eriti mugavad ruumid, hea jazzorkester ja kabinetid alati teie käsutuses.
Hulk keni beebisid hoolitseb aga külalise eest, et tal kunagi igav ei
oleks. Lahket külastust ootama jäädes – direktsioon.“
Siis kuulutuste all: „Hochadel (see on selges saksa keeles, et ärataks usaldust) Suure tasu eest annan edasi oma kõrge aadlitiitli, kas
abielludes või adopteerimise teel. Kirjad s.l.t. XXX all.“ (S.l.t. tähendas – selle lehe toimetusele).
Või selline pakkumine: „Kuulus hiromant Ramses. Kuulutan ette
maailmakuulsate prof Deborolli ja Kušakovi meetodite kohaselt.
Kes käinud, ei kahetse.“. Hiromantide reklaami oli üldse palju. Ja kui
neid süüdistati, et ehivad ennast professori tiitliga, väitsid nad vastu:
„Kuidas nii? Lühend prof ei tähenda meie kuulutustes sugugi mitte
professorit, vaid hoopis profaani.“ Mis muide vastas täielikult tõele.
Ja mida võis vaene hiromant parata, et mõlema termini lühendid nii
sarnased olid.
Lõbusaks tegid tolleaegsed kinoreklaamid, kus kõik ﬁlmid olid
„maailma parimad, maailma kallimad ja edukamad“. Kui ﬁlm enam
ei tõmmanud, siis ergutati potentsiaalsete vaatajate huvi mitmesuguste lisalausetega. Näiteks: „Maailma erutavaim ﬁlm – Ta kaitseb
oma süütust – (Täna ja homme kaks viimast päeva)“ või „Enneolematu ajalooline suurﬁlm – Kuninganna öösärk – Publiku tungival
soovil pikendatud“. Või selline kuulutus: „„10 000 $ ainsa öö eest“
(õpilastele ja sõduritele poole hinnaga)“. Tõsi küll – need näited on
korjatud ajalehe naljanurgast, aga neil oli oma tõepõhi taga. Osati ka
sel ajal reklaami teha.

Suurim tiraaþ Tartus:
ind:

p
See

10 000 igal nädalal otsepostis ja
10 000 kaubakeskustes

15

€+

km

Malle 521 3038, Jürgen 5373 0167
reklaam@tartuekpress.ee
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Bändide sõelumisel said edasi
peeneteraline indie ja uebandiidid
Läinud reedel panid Genialistide Klubis kogu oma
glamuuri, loomelusti ja
võiduiha mängu kaheksa
ansamblit, mahtumaks
kahe küpsema hulka, kes
pääsevad rinda pistma
üle-eestilisse „Noortebänd
2011“ poolﬁnaali.

Tartus võistlesid edasipääsu
nimel pop-roki trio After Bailout,
kuuest tütarlapsest koosnev etnojazz-punk ansambel Ebakõlar,
tantsuline elektroroki duo Eclectic Empire, hiphopparitest Hapud
Viinamarjad, folkpunkarid Kunstnikud Lähevad Mööda, aternatiivse roki trio Reach to Her, indienelik Tenfold Rabbit ning rahvusvaheline maailmamuusikat viljelev kommuun Uebanda.
Bände hinnanud žürii pidas
sedakorda parimateks Uebandat
ning Tenfold Rabbitit. Rahvusvahelist maailmamuusikat viljelevaid
uebandiite kirjeldati kui gruppi, kes
miksib erinevate riikide rahvalaule hiphopi ja alternatiivmuusikaga.
Hiljuti ka tudengibändi konkursil
trooninud Uebanda on tegutsenud
veidi alla aasta ja keskmiselt koosneb nende grupeering 7-9 inimesest. Lisaks kitarrile ja bassile kasu-

Lõuna-Eesti eelvooru üheks värvikamaks koosluseks oli kuuest tütarlapsest koosnev etno-jazz-punk ansambel Ebakõlar.
NOORTEBAND.EE

tavad nad ka näiteks djembesid,
saksofoni ja trombooni.
Indie-roki sugemetega Tenfold Rabbit seevastu on praeguses
koosseisus tegutsenud vaid loetud
nädalad ja Tartu eelvoor oli nende esimene esinemine. Paar aastat

tagasi alustasid aastaid muusikat
õppinud noormehed hoopis teistsuguse stiiliga, kuid ühel hetkel
otsustati teha kannapööre.
Järgmisest nädalast algab publikuhääletus, mille käigus valivad muusikasõbrad poolfinaali

veel kaks ansamblit. Tartust edasi pääsenud bändid asuvad võistlustulle poolﬁnaalides 10. ning 11.
novembril Tallinnas klubis Von
Krahl. Noortebänd 2011 selgub
Von Krahlis 25. novembril.
TARTU EKSPRESS

Breigilahingule tulevad maailma parimad
Mõne nädala pärast toimuv
Battle of EST lendab tänavu tantsuorbiidile kui uus
mitteametlik MM, tuues
Eestisse mõõtu võtma nelja
breigi tippvõistluse liidrid ja
võitjameeskonnad.
BOE peakorraldaja Oliver Soometsa kinnitusel loetakse breigimaailma tippvõistlusteks nelja üleilmaliste eelvoorudega breigi suurvõistlust, milleks on World

Of Dance USAs, UK B-Boy Championship Inglismaal, R-16 Koreas
ja BOTY Prantsusmaal. “Battle of
ESTil on sel aastal au võõrustada
kõigi nende nelja võistluse parimaid tantsijaid ning ka võitjameeskondi,” sõnas Soomets.
Kokku osaleb võistlusel 12 kutsutud breigimeeskonda. Neist
suurimaks nimeks on BBOYFRANCE Team BBF Prantsusmaalt. Ameerikast lendab kohale

KnuckleHeadzCali, ka asub võistlustulle Top9 Venemaalt ja mitmeid teisi võistkondi.
Eestit esindab võistlusel breigitiim OFC. Võistluse kavas on lisaks
meeskondlikule tantsulahingule
ka individuaalsed breigivõstlused
(B-Boy 1 vs 1), millest võtab osa kutsutud meeskondade valitud paremik, ning tänavatantsustiilid popping ja hip-hop newstyle. Kokku saabub BOE-le võistlema sadakond

tantsijat 20-st riigist.
BOE 2011 algab 30. novembril
workshop’idega ning päädib 2. detsembril kinos Sõprus toimuva suurejoonelise B-Boy 1 vs 1 finaaliga.
Võistlus jätkub 3. detsembril Tartus Vanemuise kontserdimajas breigimeeskondade tulise finaaliga.
Popping’u ja new style hiphop võistlusalade poolﬁnaal toimub Tallinnas, võitja selgub aga juba Tartus.
TARTU EKSPRESS
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Vikipedistid pidutsevad

0XXVLNöVHDGQXĘ
.ULVWŬ0DWVRŨ

Täna õhtul kell 18 kogunevad Tartu
linnaraamatukogu saali eestikeelse Vikipeedia loojad, et tähistada
eestikeelse Vikipeedia 9ndat ja rahvusvahelise vaba entsüklopeedia
10ndat sünnipäeva.
Tähtpäeva puhul on kavas
kaks ettekannet – Margus Niitsoo
“Teadmised muutuvas maailmas”
ja Karl Kruusamäe “Üks lugu Vikipeedia kasutamisest õppetöös:
arvutiriistvara II”. Kohapeal saab
esitada küsimusi vikipedistidele
ning arutleda omamaise entsüklopeedia arengu kiirendamise üle.
Eesti keeles lisandub vikipeediasse aastas ligi 11 000 artiklit ja
nii jõuab veebientsüklopeedia juba
vähem kui aasta pärast 100 000
artiklini.
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www.kontsertkorraldus.ee

Märgistamata majad on
kiirabile pinnuks silmas
Numbriteta majade ja
nimedeta tänavate igivana probleem on Tartu
kiirabi jaoks muutunud
sedavõrd igapäevaseks,
et sellele ei vaevuta
enam isegi tähelepanu
pöörama.
SA Tartu Kiirabi juhatuse
esimehe Ago Kõrgvee hinnangul tuleb meditsiinitöötajail
enim pead murda uuselamurajoonides, kus aastate jooksul
pole olukord märkimisväärselt paranenud. „Loomulikult
teeb see töötamise ja adressaadi
otsimise ebamugavaks,“ möönis
ta. „Meil ei ole minu arust ühtegi organit linnas, kes seda kontrolliks.“
Kõrgvee väitel tuleks kehtestada majade ja tänavate märgistamiseks selged reeglid ja
elanikelt korra täitmist ran-

ETENDUSE ALGUS 19:00
TILEVIST JA K
PILETID SAADAVAL PILETILEVIST
KOHAPEAL

Sestap tuleb kiirabil omal käel
välja uurida, millises sektsioonis kannatanu parasjagu asub.
„Majaomanikud võib-olla ei
märkagi, et see probleem on,
nemad huvituvad sellest, et võimalikult vähe võõraid autosid
tuleks,“ selgitas ta. „Aga nad ei
näe, et probleem tabab siis otsekohe ka neid, kes erakorraliselt
maja ette tulevad.“

Imevits GPS

Lõuna-Eesti päästekeskuse, politsei- ja piirivalveameti
ning mitme Tartus tegutseva
turvaettevõtte teatel nad aadresside ja tänavanimede puudumises takistust ei näe, kuna
abivajajani jõudmiseks kasutatakse kaardirakendussüsteeme, mida pidevalt uuendatakse.
Siiski nentis Lõuna prefektuuri pressiesindaIlma tänava nimetuse ja majaja Kerly
numbrita orienteerumisel
Peitel, et
kiirestähendaks see, et politseinik
ti kerkipeab ütlema – ma olen siin
vate linpunase või rohelise maja juures. naosade
puhul ei
pruugi olla kõiki aadresse veel
gemalt nõuda. Ta lisas, et üksrakendusse kantud.
jagu mõistatamist pakuvad ka
See omakorda raskendab
paneelmajad, mille uste kohal
politseinikel kolleegidele enda
puuduvad korterite numbrid.

asukohast teatamist. „Kui tagaajamisel pätt jookseb elamute vahele, kus on pikk majade
rivi, siis ilma tänava nimetuse
ja majanumbrita orienteerumisel tähendaks see, et politseinik peab ütlema – ma olen siin
punase või rohelise maja juures,“ tõi Peitel näite. „Muidugi
oleks igati mugavam, kui kõik
tänavad ja majad oleks korrektselt nummerdatud.“

Linn on leebe
Tänavasiltide paigaldamise
eest vastutab linn, kuid elamutele numbrite kinnitamine on
iga majaomaniku enda kohustus, mille täitmata jätmise korral on menetlusteenistusel õigus
trahvida. Linnakantselei menetlusteenistuse väärteouurija Ülle
Neeme sõnul siiski kedagi seniajani karistatud pole ning kaebusi tuleb linnavalitsusse harva.
“Probleem ongi rohkem Ihaste rajoonis ja seal, kus on majad
ehituses,“ rääkis ta.
Neeme lisas, et ka paneelelamute puhul on kohustuslik
üksnes majanumber. „Korterite
numbreid sektsioonidele reeglina ikka pannakse, aga meie
mingi eeskirja kohaselt seda
küll nõuda ei saa.“
JUHAN LANG

Ajujahile esitati
300 ideed
95 000-eurose auhinnafondiga
ettevõtluskonkursile Ajujaht laekus
tähtajaks 300 ideed, millest üle
kolmandiku on tänavu IT-valdkonnast.
„Sel aastal pakuti näiteks laia
valiku erinevate veebi- ja nutitelefoni rakenduste kõrval ka reaalseid
seadmeid tarkadest sensoritest
kuni GPS-liiklusjuhtimissüsteemideni,” ütles Teaduspark Tehnopoli
juhatuse liige Pirko Konsa.
Enam kui kolmandik kõigist
ideedest – 112 – olid IT-valdkonnast. Tööstuse ja sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast laekus mõlemast 35 ideed ning energeetika ja
keskkonna sektorist 20. Mullusel
konkursil ilma teinud biotehnika
ja meditsiini suunal tuli 11 ideed
ning üldise kategooria alla mahtus
68 rakendust. Ajujahi võitja selgub
2012. aasta mais.

11.11.11 KL 19

VANEMUISE KONTSERDIMAJAS
ANSAMBEL MTJ 30 SÜNNIPÄEV
MTJ KOOSSEISUS: LEMBIT TÄHEPÕLD, VILLU

LAIAPEA, ALAR SALURAND, VELLO TELLISSAAR,
ANDRES "JOKU" JOAMETS, RAIVO KULL, LEO SUURTEE,
ILJA SHARAPOV JA ANDU "TIBU" KÕIV

KÜLALISED: ANNE ADAMS, SEELIKUKÜTID, VELLO

ORUMETS, TARTU AKADEEMILINE MEESKOOR (TAM),
CHICK`N`BÄND, LAUR JOAMETS, AMADEUS, INGMAR PÄID
JA PLINGERS, ALEN VEZIKO, SAMUEL GOLOMB, KÜLA
KARLA A`LA JAANUS KÕRV, RAIMO AAS JPT.

PILETID ALATES 10 € MÜÜGIL PILETILEVI JA PILETIMAAILMA
MÜÜGIPUNKTIDES. SEENIORKAARDIGA SOODUSTUS 10% (KUNI 4
PILETIT). KOLLEKTIIVTELLIMUSED (ALATES 10 PILETIST) INFO@KONTSERTKORRALDUS.EE. INFO +372 505 9625.

E, 7. novembril kl 19 Vanemuise Teatris

8

tartuekspress
TARBIJA

Neljapäev, 3. november 2011

Lund ennustatakse
paari nädala pärast
Nii Põlva ilmatark Kuusetaat kui ka noor Põlvamaa
ilmaennustaja Aleksander
Lumi prognoosivad, et
mahedat sügist jätkub veel
paariks nädalaks ja lund
hakkab sadama novembri
teises pooles.

Usume, et reno
on igale ühistu

Elmar Kuus ehk Kuuse-taat usub,
et talv hakkab pihta 15. novembri
paiku või hiljemalt 20. novembril.
Siis võib tulla kerget lund. Praegune
mahe sügisilm peaks kestma veel
paar nädalat.

Jõuludeks lubab Kuusetaat valget maad.
„Jõulud peaks valged tulema, ei
ole kahtlust, et ei tule,“ lausus Põlva
ilmaennustaja.
Detsembris võib tema sõnul ees
oodata kuni 20 kraadi külma. Jaanuari algus on küllaltki soe, jaanuari teisel poolel aga võib tulla nädal
krõbedat külma – 20–25 miinuskraadi.
Kuuse-taat usub, et sel talvel
tuleb ka tormi. Esimene tormiilm
võib tulla juba 15. novembri paiku ning teine torm aastavahetusel
koos vihma, sula ja üleujutustega.
Põlvamaa Vastse-Kuuste ilmaennustaja Aleksander Lumi arvab
samuti, et lund tuleb novembri lõpupoole, 20. kuupäeva kandis.
Novembriks ja detsembriks Lumi
suurt külma ei ennusta.
„Pigem jaanuaris või veebruaris
võib tulla 30 külmakraadi või natuke rohkem,“ ütles Lumi. Veebruar

Külm tuba.
Liigniiskus, läppunud õhk.

Kuuse-taat ei kõhelnud lubada, et jõulud tulevad tänavu valged. LL ARHIIV

toob tema sõnul ilmselt kaasa tuisu.
Aleksander Lumi (18) elab Vastse-Kuuste vallas Lootvina külas ja
õpib Tartu waldorfgümnaasiumi
11. klassis. Tema huvi ilmaennustuse vastu on kestnud kümme aastat.
Lumi ennustab ilma loodusemärkide järgi vanarahvatarkuste põhjal.

Elmar Kuuse ilmaennustused
põhinevad tema enda sõnul alateadvusel. Alateadvusest saab ta
info kätte kas unenägude kaudu
või tulevad ilmaennustust kirjutama hakates mõtted momentaalselt
pähe.
ELINA KONONENKO

Remondifond

Küte

Ei viitsi vaadata aadressi:

www.kredex.ee
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oveerimine
ule jõukohane!
Soe tuba.
Hea sisekliima.

TARBIJA

Selline vaatepilt pole maapiirkondades midagi tavapäratut. Pahatihti ei oska koduomanik aimatagi, et kasutuna
näiv risu võib metallikokkuostus lisatulu tuua.
INTERNET

Räämas koduaedades
vedeleb sulaselge raha
see kaaluda 50-70 kilo, kui aga jõud
peale ei hakka, on kaal enamasti
juba 100 kilo või enam. Metallitonn
maksab täna 200–250 eurot, seega
saab lihtsa korrutustehte alusel teada asja väärtuse.
Näiteks vana malmvann kaalub
80–90 kilo ning sõiduauto vrakk
1,2–2 tonni, traktor aga kuni 10 korda
rohkem. Nii maksab sageli mõni sõitev vanema põlvkonna traktor vähem
kui kokkuostus ainuüksi vanametall,
millest see masin koosneb.
Aeda risustava vana autoromu
Kuidas hinnata, kas asi on kokäratoomine on iseäranis mõistlik
kuostu toomist väärt? Kui magnet
ka seetõttu, et ilma ametliku vanaesemele külge hakkab, siis on kindmetalli vastuvõtupunkti tõendita
lasti tegemist vanarauaga, mille
ei saa seda autoregistrist kustutada.
Kuna akud sisaldavad väärAutovraki ARKi hintuslikku pliid, saab tavalise
gekirja jätmine pole
10–12-kilogrammise autoaku aga mõistlik juba
seepärast, et kõigieest kokkuostus 5 eurot.
le registris olevatele sõidukitele kehtib
liikluskindlustuskohustus sõltumaäratoomisel on lisaks esteetiliseta sellest, kas sõidukit kasutatakse
le küljele ka rahaline väärtus. Värvõi mitte. Selle kohustuse pikaajalivilisi metalle, nagu vask, tina, alune eiramine võib kaasa tuua kolmemiinium, messing, magnet ei võta,
kordse kindlustusmakse nõude isekuid need on oma värvi ja rooste
gi sellisele masinale, millega tegelipuudumise tõttu hõlpsasti äratunkult sõita ei saa.
tavad. Samuti paljud neist ilmastiku
mõjul oksüdeeruvad, näiteks tina
Prügi seisab teadmatusest
muutub halliks, vask roheliseks jne.
Metalleseme kaalu hindamine
koduste vahenditega on keeruliLisaks laiskusele on prügist
sem. Kui jõuate asja üles tõsta, võib
vabanemine jäänud teadmatu-

Kahetsusväärselt võib paljudest koduõuedest leida loodust risustavat vanarauda,
vanu akusid, kodumasinaid
ja muid jäätmeid, mida ära
viies võib peale ilusama vaatepildi saada ka sadu eurosid
raha. Kui veel kümmekond
aastat tagasi maksti kokkuostus tonni vanametalli eest
10 eurot, siis praeguseks on
hinnad kerkinud 200–250
euroni tonnilt.

KredExi toetus
Laenumakse
Remondifond

Küte

Vaatasin aadressi:

www.kredex.ee
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se taha. Sageli ei tooda erinevaid
jäätmeid ära seetõttu, kuna arvatakse, et lisaks koristamisvaevale küsitakse nende äraandmise eest veel ka raha. Kõige lihtsam näide on selline keskkonnale üsna ohtlik asi nagu vana autoaku. Kuna akud sisaldavad väärtuslikku pliid, saab tavalise 10–12
kilogrammi kaaluva autoaku eest
kokkuostus 5 eurot.
Ei tasu karta, et metalli kokkuostu viimiseks peab omanik ise vabanema sellistest ohtlikest lisadest
nagu akus sisalduv hape ja muud
vedelikud või autoromus olev kütus,
õlid, pidurivedelik jne. Kõige sellega tegeleb juba jäätmekäitleja ning
vajadusel tullakse appi suuremate
esemete äraviimisel.
Lisaks pakub näiteks Kuusakoski sõiduauto järelkäru tasuta kasutamise võimalust. Kokkuvõttes saavad paljud koduõued kogu Eestis
puhtamaks ning osa rämpsu eest
makstakse omanikule ka raha, vastupidiselt tavaprügilatele ja jäätmejaamadele, kus prahi tooja ise peab
ilusama vaatepildi nimel oma kukrut kergitama.
MARKO KIPPA
AS KUUSAKOSKI
JUHATUSE LIIGE

Reklaamtekst

KredExi abil saavad korteriühistud vähendada küttekulusid
Mullu septembrist pakub
riik KredExi vahendusel
korterelamutele rekonstrueerimistoetust, mille abil
saab oma maja korda teha
ning elanike küttekulutusi
vähendada.
Toetuse eesmärk ongi motiveerida elanikke maja täielikult
rekonstrueerima. Paljudel juhtudel uuendatakse küll maja soojustus, kuid unustatakse ära ventilatsioonisüsteem, mille tagajärjeks
on korteritesse tekkiv niiskus, seejärel hallitus ja muud probleemid.

Konsultant on abiks
Toetuse taotlemisel on korteriühistute suurimaks mureks

orienteerumine paberimajanduses. Lahendusena pakub KredEx
alates juunist tasuta võimalust
kutsuda enda koosolekule konsultant, kes aitab ühistu juhatust üldkoosolekul korterelamu renoveerimise vajaduse ning

rekonstrueerimistoetuse tingimuste selgitamisel.
Kuna toetusavalduste koostamine on korteriühistute jaoks aegavõttev, siis tuleks silmas pidada
avalduste vastuvõtmise tähtaega.
Toetust saab taotleda maksimaalselt kuni 30. novembrini 2012 aastal või kuni vahendid on jagatud.
Lisaks korraldab KredEx Tartus 12. novembril kl 10–14 õppepäeva, mille käigus toimub bussiekskursioon erinevate renoveeritud korterelamute juurde,
kus spetsialistid tutvustavad
renoveerimisprotsessi. Osalemiseks tuleks eelregistreerida
10. novembriks aadressil lauri@
kredex.ee või telefonil 667 4111.
TARMO SELISTE, KREDEX
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pallist: Kiirused
Tartu Pere Leiva nooruke peatreener Rainer Vassiljev
asssiljev
(28) oli nädalakese stažeerimas Saksamaal. Tartu
rttu
Ekspress uuris, kuidas käib elu Vassiljevi pilgu läbi
lä
äbi
Oliver Venno koduklubis VfB Friedrichshafen.

Miks just Saksamaale?
Peapõhjus mõistagi Oliver Venno. Kuidas sa ikka võhivõõraste
juurde end külla pakud. Sel korral
tegi Oliver minu eest kogu läbirääkimiste töö ära. Tegelikult oli
soov välisklubi eluolu, trenne ja
mänge vaatama minna juba paari aasta eest. Siis mängis Venno
veel Bledis. Kokkulepped olid olemas, aga taevas möllanud tuhapilved tõmbasid sõidule kriipsu peale. Mulluse plaani Saksamaale minna luhtas kutse proovimaks noortekoondise treeneritööd. Nüüd lõpuks siis õnnestus
klapitada Pere Leiva võistlusvaba
nädal Friedrichshafeni meistrite
liiga kodumänguga, mida kindlasti soovisin näha.

Kuidas võrdled koduliiga
mänge sealnähtuga?
Peamine vahe on palli liikumise kiiruses sidemängijalt ründajani. Kui vaadata servi ja vastuvõttu,
siis polegi vahe Pere Leiva ja Friedrichshafeni mängijate vahel eriti
suur. Tehniliselt on mõistagi sealse klubi pallurid pea jagu üle. Klubi
omapäraks on ka tõeline rahvaste
paabel. Sisuliselt on vaid üks mees
kohalik, ülejäänud seega kõik leegionärid, kokku üheksast erinevast rahvusest.

Kui lähedale meeskonna
tegemistele sind lubati?
Eestlasena vaadates on seal
ikka väga avatud ühiskond ja inimesed. Sisuliselt sain igal pool
kaasas olla – trennides, mängu-

rggsetel kooseelsetel, aga ka järgsetel
rennides vaaolekutel. Kõikjal. Tr
Trennides
rjjutasin ja filtasin, õppisin, kirjutasin
in
n nii pea- kui
misin. Hiljem sain
abitreeneritelt juurde
uu
urde küsida.
Töö käib inglise-saksa
saaksa segakeeles. Peale lõpetamist
misst oligi enamvähem esimene kord
orrd taas koolis
õpitud saksa keelt
ltt praktiseerida. Probleeme ei tekkinud.
ek
kkinud. Peaks
tihedamini käima,, saab
s
rooste ka
sellelt keelelt maha.
a..

Nägid ka kahte
e mängu?
Jah – Saksa liigas
ass võideti Evivo
Düren mängeldes 3 : 0, siis meistrite liiga kohtumises
miises Euphony
Asse Lennikiga lõppesid
õp
ppesid geimid
27 : 25, 29 : 27, 42 : 40
4 ja 25 : 18. Ei
meenu, et oleksin om
oma
ma elus varem
näinud geimi, kuss skoor kasvab
üle 40. Paari tuhande
haande pealine
publik, kes harjumuslikult
m
muslikult
tõuseb geimpalliks püsti,
üssti, püsis kolmandas pallivahetuses
tu
uses jalgadel
pea pool tundi. Üllatav
lllatav oli see,
kui palju klubi tegeleb
geeleb enne ja
pärast mängu sponsorite,
nssorite, mängijate pereliikmete,
tee, külalistega. Juba tunnike varem
arrem kogunetakse ühisele koosviimisele-sööviiimisele-söömisele ning peale mängu
m
jätkub
üritus koos meeskonna
ko
onna liikmetega. Seitsme paiku alanud
kohtua
miselt jõudsime ko
koju
oju alles kell 1
öösel; kaks tundi pe
peale
eale lõpuvilet.
Kuidas sealmaal võrkpallipisikut
võ
õrkpallipisikut
soojendatakse, on õp
õppimist
ppimist väärt.

Kas oma treeningud
niingud
muudad nüüd
d kardinaalselt?
Ei. Sain hoopiss kinnitust, et

I
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T
Telli ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

T
H
E
L

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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on hoopis teised!
teeme üsna õigeid asju siingi. Soojenduse osakaal on Saksa trennides pikem, aga neid ei kummita kuklas ka mõte, et kahe tunni pärast on saaliaeg otsas. Põhiplats on alati ja piiramatult esindusmeeskonna käsutuses. Kadedaks tegi videosüsteem, mille abil
6-sekundilise viivitusega kõik
trenniski tehtav kuvatakse suurel
ekraanil. Treeneril oli hea viidata
vigadele ning mängijad isegi otsisid rünnakujärgselt sageli pilguga
ekraani.

Šokolaadiporter
A. Le Coq

A. Le Coq Chocolate Porteri eripruuli valmistamisel on
kasutatud spetsiaalseid šokolaadilinnaseid, mis annavad
õllele kergelt mõrkja tumeda šokolaadi maitse, mis koos
tiheda ja kreemja vahuga sobib hästi kokku traditsiooniliste Eesti jõulutoitudega.
Eesti ainus õllesommeljee Kristjan Peäske soovitab
juua Chocolate Porterit toatemperatuuril spetsiaalsest
ülevalt kitsenevast pokaalist, mis tagab õlle täidlase
maitse ja aroomi parema levimise maitsemeelteni.
Chocolate Porteri alkoholisisalduseks on 6,9% ja on
pakendatud 0,5 l klaaspudelisse ja 4-pakki.

On Tartus ka midagi,
millest Friedrichshafenis
puudust tuntakse?
Hämmastav, aga sauna neil
tõesti pole, SPA-st või mullivannist rääkimata. Olivergi kurtis,
et võiks ju. Ka massaažiaegu on
mul oma meestele rohkem pakkuda kui seal. Meie eeliseks tuleb
lugeda vigastusi ennetavat lihashooldust, seal pööratakse pilk
alles siis, kui kusagil miski juba
häda teeb. Jõusaali osa on ka meie
treeningkavades suurem kui seal
nähtu.

Mis mulje jättis legendaarne treener Stelian
Moculescu?
Ta on tõsine võrkpalliprofessor. Algul oli pisut arrogantne,
distantsi hoidev. Ent sulas peagi, lasi pisut huumoritki läbi. Iga
trenni eel kätleb kogu personaliga siiralt.

Kas Eesti võrkpallitreener
kõlab Euroopa tipptasemel nagu Nigeeria suusataja?
Võrdlus on asjakohane. Ehkki viimaste aastate tegudega pole
eestlane – küll mängijana – enam

Pigem korvpalli meenutava skooriga kohtumises, kus Friedrichshafen alistas meistrite liigas belglaste Lenniki,
oli parimaks punktitoojaks (29) just eestlane Oliver Venno.
VFB-FRIEDRICHSHAFEN.DE

võrkpallimaailmas sugugi võõrkeha. Valiktsükli loosimiselgi on
meie rahvuskoondisel kõrgem paigutus kui näiteks Saksamaa koondisel.

Seda, et enam kui 4000 fänni mahutavast Friedrichshafeni võrkpallipühamust pole kerge võiduga lahkuda, sai 2003. aasta detsembris
omal nahal tunda ESS Falck Pärnu. Värskelt valminud hallis võitsid
võõrustajad 3 : 0.

Kuidas reageerisid koondise abitreeneri kutsesse?
Sain sellest teada ilmselt samal
päeval kui kõik teisedki. Avo Keel
helistas, küsis, kas tuleksin. Pikka
mõtlemist polnud – teist võimalust ehk ei antagi, igati hea võimalus end tõestada. Õhtuks oli uudis
avalik. Koostööd oleme teinud
varasemalt ka noortekoondisega.

Kaugele su treeneriambitsioonid ulatuvad?
Et kas käisin Friedrichshafenis tööd lunimas? Esimene suurem eesmärk on meeste treenerina Eesti meistriks tulla. Kunagi

tahaks ka välismaale jõuda. Aga
elu on näidanud, et toob üllatusi.
Rakverest Tartusse ülikooli tulles
ei osanud ma uneski loota, et olen
peagi meistriliiga klubi abitreener,
mõne aastaga peatreener, kutsutakse koondisse appi ... Teen oma
tööd naudinguga, tulevikuplaanides veel aastakümneid.

Kas Pere Leiva mehed
lõid nädala lulli?
Muidugi mitte. Oliver Lüütsepp võttis ohjad üle. Suur tänu
talle, et võimaldas mulle ülimalt
kogemusterikka nädala Saksamaal.
RASMUS REKAND

LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.
SÕBRAKESKUS, Võru 55F (Maxima kõrval)
E-R 10-18 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

SAAB NOVEMBRIS 3-AASTASEKS!

www.illikuku.ee

Lõuna-Eesti Ökokeskus

SUURIM VALIK
ÖKOKAUPU
LÕUNA-EESTIS
Nüüd avatud tööpäevadel
kl 10-19 ja laupäeval kl 10-15
Saekoja 36a, Tartu. Tel 740 0691.
Selle reklaamiga
Hocosa ja Joha soe pesu -10%

A&E PRINT OÜ
 Suurim valik tahmakassette
 Suurim valik tindikassette
 Turu soodsamad hinnad
Kahe mistahes tahmakasseti ostu puhul
kingituseks kast A4 koopiapaberit!
Novembris kõik tahma- ning tindikassetid
enneolematult soodsa hinnaga!

www.aeprint.ee
info@aeprint.ee

Tel 697 1080
Mob 5599 5864

SÜNNIPÄEVAKUUL ON MEIL
SÜNNIPÄEVAHINNAD!
• Laste sünnipäevad jm peod
E–R 18–21, L 10–21 ja P 12–21
• Mängimisvõimalus väikelastele
koos ema ja isaga P 10–11.30
• Peojuhid ja näomaalijad
• Lastehoiud
Laste Mängumaailma lastehoid
Tulbi 2c, Tartu
E – R 7.30 – 17.30
Tamme Lastehoid
Tamme pst 58a, Tartu
E – R 7.30 – 18.00
Vaata lisa kodulehelt www.seremaro.ee/mangumaailm
Küsi infot telefonil 53 345 299
või kirjuta meile mangumaailm@seremaro.ee
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Sooduspakkumised 1.-30. novembrini
*

*
*
*
*
*
*

5.48 kr

0

*
*
*
*
*

32.86 kr

7.67 kr

.35

Kevade Valga mnt 3 Tõrva
Nurga pood Kuusalu tee 39 Kuusalu
Nooruse Räpina mnt 1 Võru
Aravete Piibe mnt 16 Aravete
Pille Kooli tee 2 Väimela
Kaseke Ülesõidu 8 Tapa
Eeden Weizenbergi 21 Kanepi Keskuse Mere 67 Võsu
Ostumarket Vabriku 11 Põlva
Lehtse Pikk 14a Lehtse
Kaare Suur-Kaare 68 Viljandi Mesilane Faehlmanni 15 Rakke
Leola Jakobsoni 11 Viljandi
Harald Oja 12 Nõo
A-Market Valga mnt 7 Elva
Nord Tallinna 68 Rakvere
Keskuse Aia 1 Jõgeva
Tamsalu KM Raudtee 5 Tamsalu
Piiri Piiri 7 Jõgeva
Tapa KM 1.Mai pst 3 Tapa
Rüütli Lossi 11 Põltsamaa
Ulvi Rägavere vald Ulvi
Vajangu Tamsalu vald Vajangu
Torma Tartu mnt 7 Torma
Toila Pikk 18a Toila
Alu Rapla 3 Alu
Ristiku Tallinna mnt 45 Rapla Õ-pood Kunda tee 4 Viru-Nigula
Loksa pood Posti 2a Loksa
Rita Märjamaa vald Varbola
Maali pood Pärniku 11 Avinurme
Karli Piibe mnt 8 Aegviidu
Karlova
pood Võru 47a Tartu
Ambla Pikk 16 Ambla
Haava pood Võru mnt 3 Kambja
Kiltsi pood Pikk 2 Kiltsi
partner: Georgi Pikk 16 Väike-Maarja
Triigi pood Triigi
Tärniga tähistatud poodides osaline soodustoodete valik
Koeru Jaani tee 2 Koeru

.49

41.46 kr

.65

.10

0

39.90 kr

2.5

1.4

1

91.53 kr

73.54 kr

5

5

.45

2

2

22.69 kr

22.69 kr

0

4.7

1.69 3.59 6.29
Rannarootsi sült 330 g (4,39 kg)
VOT! Ontika poolsuitsuvorst kg
Suitsukeedusink Rannarootsi
Naturaalne seakael kg, Maag LT

Hea sai 300 g, Eesti Pagar (1.17 kg)
Rehe rukkileib 600 g, Eesti Pagar

65.56 kr

13.46 kr

59.93 kr

9
1
.
4

21.91 kr

6

3
8
.
3

10.95 kr

15.49 kr

0

0.8

1.4

1.15

1.98

9

1

18.93 kr

9

3.1

5.4

4.29

6.59

Lastevorst kg, Saaremaa LT
Kuumsuitsu peekon kg, Saaremaa LT

17.05 kr

.21

2

85.90 kr

35.83 kr

.09

1

9

2.2

1

1.99

3.65

Rakvere verivorst kg, Rakvere LK
Peresardell kg, Rakvere LK
Frikadellid 350 g, Rakvere LK4,14/kg

(0.82 kg)

0

.24

2

2.95

49.91 kr

.21

7.49 1.15 1.55
35.05 kr

.10

0.65

5

18.93 kr

.89

Maamehe suitsusink kg
Delikatessmaksapasteet 200 g, (4,45 kg)
Nõo pitsakate 300 g, Nõo LT (4,03 kg)

32.86 kr

0.45

13.93 kr

.85

9

19.87 kr

3

0.7

15.49 kr

21.91 kr

0.9

1.4

1.2

1.49

3.31

Wõro Tõmmu poolsuitsuvorst
350 g, Atria LT (3,11 kg)
Wõro Juustu keeduvorst kg, Atria LT

14.86 kr

9

0

7

0.6

1.65

Kanapallid kg, Tallegg
Ülesuitsetatud keeduvorst
500g Tallegg (2.42 kg)

Maitsestatud kanakints kg, Tallegg

9.86 kr

0

0.9

2.99

3.75

10.80 kr

.95

12.36 kr

9

0.6

0

11.73 kr

9

5

0.7

0.7

1.25 0.95 1.09

11.89 kr

7.04 kr

10.95 kr

7.82 kr

7.82 kr

64.93 kr

7.82 kr

+pant 0,48
Hele õlu Holsten Premium 4,5% 0,5 l purk (1,00 l)
Hele õlu Saku Rock 5,3% 0,5 l (1,26/l)
Hele õlu Saku Rock 5,3% 0,568 l, 6-pakk (1,22 l)

.76

+pant 0,08

0

34.89 kr

2

.23

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

11.89 kr

Muu alkohoolne jook Saku
Long Drink Jungle Mix 5% 0,5 l (1,52 l)
Belgia poolmagus vahuvein Sovetskoje
Zolotoje 10,5% 0,75 l (2,97 l)

0
0.5

0
0.7

+pant 0,08

+pant 0,08

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

0
0
5
0.5 0.5 4.1

10.95 kr

10.95 kr

0.95

1.34

51.95 kr

.50

2

76.67 kr

4

.90

Saksamaa aromatiseeritud puuviljavein
Monte Cristo (Red,White) 10% 0,75 l (3,33 l)
Austraalia geograafilise tähisega lauavein
Hardys VR Cabernet Sauvignon 2009,
Chardonnay 2009 13% 0,75 l (6,53 l)

5

6
0.7

39.12 kr

.32

1.8

3

115.78 kr

7

.40

0

12.36 kr

19.87 kr

.99

0

9

0.7

7

1.2

4

0.4

28.95 kr

.49

5

1.04 1.79 2.21

.99

8

Vytautas mineraalvesi 1,5 l (0,29 l)
Limonaadimaitseline siirup 1,5 l (1,23 l)
Energiajook Hustler 0,5 l (1,14 l)

.99

8

Šotimaa viski Grant's The Family
Reserve 40% 0,5 l (17,98 l)
Hispaania rumm Tobacco
Black Rum 37,5% 0,7 l (12,84 l)

13.30 kr

9
0.1

5

0.8

0.35

1.11

Y.E.S päevalilleseemned (soolased
tšillimaitselised) 50 g (3,80 kg)
Kartulikrõpsud Lays Appetite
Hapukoore & Ürdi 150 g (5,67 kg)

36.93 kr

39.90 kr

2.74

52.89 kr

8
3.3

4.40

KiteKat kuivtoit kassidele
tuunikala-köögiviljaga 1 kg
kanaliha-köögiviljaga 1 kg
Lemmik kuivtoit koertele 3 kg (1,13 kg)

0.8

1.08

1.14

5

2.5

2

2.90

2.90

Naiste sokid, 5 paari 0,51/paar
Meeste sokid, 5 paari0,51/paar
39.90 kr

21.75 kr

5
7
9
1.2 2.5 1.3

3

0.7

39.90 kr

.55

19.87 kr

12.99 kr

6

7

0.5

2.97 kr

Rosinaküpsis Tallinn 350 g (3,83 kg)
Dejavu kakaoküpsised
šokolaadikreemiga 500 g (2,54 kg)
vaniljekreemiga 500 g (2,54 kg)

11.89 kr

0.57 2.75 0.69

140.66 kr

1.69

2

1

8.92 kr

1.8

1.80

.36

Mynthon Extra Strong,
Citrus Multivitamin 34 g (12,94 kg)
Sefiir šokolaadis 250 g (3,96 kg)
Toffifee sarapuupähkel karamellis
nugatikreemi ja šokolaadiga 125g (11,92 kg)

6.88 kr

Granaatõunamahl Sonti 1 l
Aura ananassinektar 1 l,
mahlasisaldus 60%
Gutta Max Multinektar 2 l,
mahlasisaldus 50% (0,64 l)

140.66 kr

Jõhvika liköör 18% 0,5 l, Remedia (6,64 l)
Liköör Vana Tallinn 50%
0,5 l, Liviko (14,80 l)

1.10

Trühvliassortii Truffle kg, Türgi
Batoonike Kaseke 150 g, Kalev (5,27 kg)

28.95 kr

0
0.7

Limonaad Valge Klaar 1,5 l,
A. Le Coq0, (0,47 l)
Liptoni virsiku jäätee 1,5 l (0,51 l)

0

5.29

11.89 kr

Hele õlu A. Le Coq Pils 4,8% 0,5 l (1,00 l)
Hele õlu A. Le Coq Alexander 5,2% 0,568 l (1,23 l)

.44

23.31 kr

0.60 1.22 1.95

Royal Alps Piimašokolaad,
Royal Alps Pähklišokolaad 100 g (4,40 kg)
Šokolaad Karl Fazer 200 g kollane(7,95 kg)
Tume šokolaad Karl Fazer pirni ja
mandliga 200 g (7,95 kg)

Limor pikateraline riis
4x100 g (1,58 kg)
Kaerahelbed 1 kg

15.49 kr

6.88 kr

.79

4

0.59 2.20 uus

1.20

2.10

7
1.2

1

Inka teravilja kohvijook 150 g (4,67 kg)
Teekanne Jõulutee Kodurahu
Kaminaõhtu 3 g x 20 tk pakis (27,67 kg)

12.36 kr

.47

1

0.89

19.87 kr

.34

99.98 kr

9

6.3

+pant 0,04

Makaron BellaBellisimo
sarvekesed, nuudlid 400g (0,88 kg)
Makaron Big spiraal 400g (1,10 kg)

0.99

1

69.94 kr

.59

1

89.97 kr

.75

5

203.25 kr

12

Prantsuse brändi Imperial XII
VSOP 36% 0,5 l (11,50 l)
Bulgaaria-Itaalia brändi
Diamond VSOP 37,5% 0,7 l (18,56 l)

1.98 3.57 2.20 10.54
Hambapasta Blend-a-Med 3D
White Delicate 125 ml (10,16 l)
Šampoon H&S Hairfall Defense 300ml (8,50 l)
Dušigeel Right Gyard Power Flash 400ml (3,48 l)
Pesupulber Bonux Active Frech Color
5 kg(1,28 kg)

Majapidamispaber Soft&Easy,
2 rulli (0,38 rull)
Tualettpaber Kleenex Veltie, valge,
kollane, 4 rulli (0,21 rull)

66.97 kr

.99

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

0.55

0

0

0.61 0.95 1.05

+pant 0,08

0

24.88 kr

.59

+pant 0,08

0

.89

24.88 kr

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

0.44

.63

+pant 0,08

0

.44

.44

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

.35

6.88 kr

13.93 kr

0

0

Alma kohupiimahõrgutis
metsmaasika, mustika 5% 150g (3,00 kg)
Gefilus punase ploomi
jogurt 2% 380 g, Valio (1,84 kg)
Alma vaarika-kirsi joogijogurt 1,5% 1kg

20.97 kr

.66

.28

4

86.84 kr

.55

5

85.90 kr

Viin Mahtra 40% 0,5 l (8,56 l)
Viin Saaremaa Vodka 40% 0,5 l (11,10 l.)

.49

5

85.90 kr 119.85 kr

9

5.4

6

7.6

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

Päikese Saare juust 150 g,
rasvasisaldus 25,2% (5,07 kg)
Juust Põhjatäht kg,
rasvasisaldus 24%, Saaremaa PT

+pant 0,08

9.86 kr

6.88 kr

5.99

0

25.97 kr

.70

.76

+pant 0,08

1.05

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

5.48 kr

0

5

11.89 kr

.70

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

4.49

10.95 kr

.45

.00

1.08

Felix Lahekurk 680 g, 360g (2,75 kg)
Rohelised herned Taste Land
690 g, 430 g (2,21 kg)

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

78.23 kr

1.49

1.85

Felix Lihapallisupp 530 g (2,40 kg)
Salvest Mulgi kapsad 530 g (2,64 kg)

0

Kohv Luxus 500 g (8,38 kg)
Kohv Red Merrild 400 g (9,58 kg)

1.97

Majonees Provansaal 450 g Tarplan (2,20 kg)
Magushapu kaste aedviljaga 500 g (1,40 kg)
Milda tomatikaste 520 g (1,21 kg)

.76

5.10

1.21 1.18 0.86

Keiju lahja taimsetest rasvadest
võie 400 g, rasvasisaldus 50% (2,15 kg)
Oilio rafineeritud taimne õli 1 l

VOT! Lihapallid vürtsikas
kastmes 320 g Maag LT (2,16 kg)
Minu Heeringas õlis 240 g,
tomatis 240 g (3,29´kg)
Vähesoolane heeringafilee 240 g
Kapten Grant (3,13 kg)

Viin Baron Rosen 40% 0,5 l, Liviko (10,98 l.)
Maitsestatud viin Baron Rosen
Cranberry 37,5% 0,5 l, Liviko (10,98 l)
Rootsi viin Absolut Vodka
40% 0,5 l (15,32 l)

www.meietoidukaubad.ee

Neljapäev, 3. november 2011
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Salakaval ﬁtnessipall
ajas toimetuse kihama
EKSPERIMENT

Fitnessipall
Õhuga täidetud 75 cm läbimõõduga kummipall. Algajal
kasutajal soovitatakse istumist
alustada 10-minutiliste seeriate
kaupa. Fitnessipalli voorusteks
peetakse seda, et see pakub
tundide kaupa arvuti taga
istujale vajalikku lihastoonust ja
hõlbustab ülakeha vereringet.
Testis olnud pall maksab sporditarvete kaupluses umbes 16
eurot.

„Nüüd saab oma ülakeha
treenida püsti tõusmata.
Miks mitte muuta istumine
atraktiivseks ja lõbusaks?
Soovitame muretseda üks
pall mitme peale ja istuda
vaheldumisi.“ Küllap kuuleb
teleturu-stiilis stamplauseid ka see, kes neid iga
hinna eest vältida püüab.
Tartu Ekspress esitas oma
eksperimentideseeria esimeses osas väljakutse ﬁtnespallile, et uudishimulik
lugeja seda endale ise tellima ei peaks. Või siiski?
Kui 75-sentimeetrise läbimõõdu
ja sportliku välimusega istumisalus toimetuse ruumidesse saabus, ei pakkunud see tagumikupärastele kontoritoolidele esialgu
suuremat konkurentsi. Altkulmu
põrnitsevad pilgud teenis pall ära
eelkõige oma väljakutsuva tooni ja
tööd põlgava esmamulje poolest.
Lisaks vahendist õhkuvale lindpriilikule arrogantsile andsid oma
panuse toimetuseliikmete skepsisesse ka luhtunud katsed palliga
laua taga tasakaalu säilitada.
Fitnessipalli võlud avanevad istujale pärast seda, kui pall oma jalgade alla turvaliselt lukustada õnnestub. Nagu reklaam lubas, tulebki
selleks kasutada tavalise kontoritooliga märksa mitmekülgsemat
lihastööd.
Ha r ju muspä ra sest tera ke

Tartu Ekspressi reporter Rasmus Rekand oli algul palli suhtes skeptiline, kuid eksperimendi viimastel päevadel oli teistel palli enda valdusesse saamisega juba raskusi. Müügimees Jürgenit pani kogu toredus
muhelema.
OLIVER KUND

Pjotr Tšaikovski ballet

Koreograaf-lavastaja PÄR ISBERG (Rootsi)
Lavakujundus BO-RUBEN HEDWALL (Rootsi)
Kostüümikunstnik ANN-MARI ANTTILA (Rootsi)
Lavastuse muusikaline juht ja dirigent LAURI SIRP

Alates 5.novembrist Vanemuise teatris
www.vanemuine.ee

madalama ja vetruvama istepalli
toimel annavad mandunud lihased endast märku juba mõnekümneminutilise istumise järel. Istuja
tänutunne kipub tekkima seetõttu, et keha pole pikalt ühes – tavaliselt rühile ülimalt ebasõbralikus –
kössis asendis, vaid otsib mõõdukate intervallidega uusi, lihaseid
trimmivaid posänge. Pikale praktikale vaatamata ütleb elukogenumate kontoriasukate seljatunne,
et mõned nädalad keratoolil võiks
alatihti pakitsevale nimmekohale
isegi positiivselt mõjuda.
Ettevaatlik tasuks olla hommikukohvi järgsel perioodil, kui töölust kipub pallil istudes alla jääma
sportlikule lustile ja päädida arvuti ees hüplevate töötajatega.
Kokkuvõttes röövis ﬁtnessipall
toimetuse toolidelt ameti mitmeteks tundideks. Kas seda ka püsivaks tooliasenduseks julgeks soovitada, kahtleme sügavalt.
OLIVER KUND
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• Reakuulutus kuni
90 tähemärki - 2€
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KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Kõrget riigiametnikku saadetakse pensionile ja selle
puhul antakse talle teenetemedal. Sõbrad ja tuttavad
õnnitlevad meest autasu
puhul.
„Öelge palun, mida te tegite, et teid nii kõrge autasuga
meeles peetakse?“
„Ei midagi, aga ma tegin
seda väga kaua!“

Inglasele, prantslasele ja
venelasele näidatakse ﬁlmi:
kõrb, mees pakub naisele
õuna, peale mida naine
andub talle. Pärast ﬁlmi esitatakse neile küsimus, mis
rahvusest tegelased olid.
Inglane:
„Naise kohta ei tea ma
midagi, aga mees oli eht inglise džentelmen. Ainult tema,
kui tõeline džentelmen, loovutab daamile viimase õuna.“
Prantslane:
„Kes mees on, ei tea, kuid
naine on prantslanna. Ainult
tema võib õuna eest mehele
anduda.“
Venelane:
„Ma ei tea, kes see mutt
seal oli, aga mees oli küll juut.
Ainult tema võib kõrbest õuna
leida.“

„Mul on selline tunne, et
ma tahaksin kangesti meie
bossile jälle kere peale anda!“
„Oi looja! Sa ütlesid „jälle“?“
„Seda küll, sest see mõte
tuli mulle ka eelmisel nädalal
pähe.“

Šotlane valmistub kaugeks
reisiks.
„Kui sa ei taha kirjapaberit
osta, siis saada ainult tühi

Ventilatsiooniseadmed
koos paigaldusega
Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 56 578 578.

KOOLITUSED

Kutsume osalema soodsate hindadega aastalõpukoolitustel!
9. NOVEMBRIL OTEPÄÄL:

Isikuandmete käsitlemise reeglid ja korrektne dokumendihaldus.
23. NOVEMBRIL TARTUS:

Tuleohutuse eest vastutavate töötajate täiendõpe.
Soovitusi 2012 a. kohustusliku tuleohutusaruande koostamiseks.
Info ja registreerimine: www.koloid.ee; 526 4204.

Neljapäev, 3. november 2011

margistatud ümbrik. Nii saan
ma teada, et oled elus ja terve,“ ütleb talle naine.
„Mispärast margistatud
ümbrik?“ imestab šotlane. „Ma
saadan margita ümbriku ja
sina keeldud seda vastu võtmast. Kui ümbrik tagasi tuleb,
saan ma teada, et ka sina oled
elus ja terve.“

„Kas Te suutsite kõik elusvara üles kirjutada?“ küsib
farmer tema juures praktikal
olevalt üliõpilaselt.
„Seda küll.“
„Oli see väga keeruline?“
„Lehmade ja lammastega
erilisi probleeme ei tekkinud,
ainult mesilastega tuli pisut
vaeva näha.“

Sõber teisele:
„Just nüüdsama nägin,
kuidas üks noormees su naist
suudelda püüdis.“
„Kas see õnnestus tal?“
„Ei.“
„Siis polnud see minu naine.“

„Sellel majal on nii eeliseid
kui puudusi,“ ütles maakler.
„Puudusteks on, et põhjas
asub juustuvabrik ja lõunas on
keemiakombinaat.“
„Ja eelised?“
„Alati on selge, kust tuul
puhub!“

Direktor kutsub vallandatud
töötaja enda juurde ja ütleb:
„Mul on teist kahju, härra
Kask. Te olite mulle poja eest.“
„Kas tõesti, härra direktor?“
„Jah, niisama häbematu,
rahulolematu, sõnakuulmatu,
jultunud ja tänamatu!“

Valmis keemilist
kastreerimist
võimaldav eelnõu
Justiitsministeeriumis valmis
eelnõu, mille eesmärgiks on laiendada seksuaalkurjategijatele ravi,
sealhulgas keemilise kastreerimise
kohaldamise võimalusi karistussüsteemi osana.
Justiitsminister Kristen Michal
sõnas, et eelnõu peamine eesmärk on aidata ära hoida just laste
vastu toime pandud seksuaalkuritegusid.
„Uuringud näitavad, et sellistel
kurjategijatel on tihti vaimse tervisega seotud probleemid, mis
taoliste tegude toimepanemist
põhjustavad. See tähendab, et
peale oma karistuse ärakandmist
on suur tõenäosus, et nad võivad
sooritada uusi kuritegusid. Rahvusvaheline kogemus on näidanud, et
just kompleksravi ehk ravimitega
kombineeritud teraapia, milles
üheks osaks on ka n-ö keemiline
kastreerimine, on sellistel puhkudel kõige paremaid tulemusi andnud,“ selgitas Michal.
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Tuuli
Ploomi sõnul toimiks seksuaalkurjategijate ravi kohaldamine sarnaselt narkomaanide sõltuvusraviga.
„Tingimuseks on süüdimõistetu
enda nõusolek, ravi minimaalseks
e
pikkuseks on 18 kuud, kuna lühem
p
raviperiood ei anna soovitud tulera
musi. Kui süüdimõistetu jätab ravi
m
pooleli, pööratakse täitmisele talle
p
mõistetud vanglakaristus,“ rääkis
m
Ploom.
P
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K trimpavad
Kes
Eestis odekolonni?

PARAPSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS
Eesti Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president,
autasustatud kuldmedaliga rahvameditsiini
arendamise eest, parapsühholoogiadoktor

Albert Stepanjan
individuaalvastuvõtud
ja konsultatsioonid
PARAPSÜHHOLOOGILINE ABI

INFO JA REGISTREERIMINE:
iga päev 9-21, tel. 508 8237,
OÜ Võlur Albert, reg.nr. 10055321

Vastuvõtt Tartus:
11. novembril
Vastuvõtt Jõgeval:
18. novembril

* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* stress, depressioon, unetus
* muud probleemid

LOOMA

www.stepanjan.com

PÄI
KE

KLIINIK

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

Kes meist poleks
märganud tänavail
vedelemas tühje
odekolonni- või
lõhnavee pudeleid.
Pudeli lõhnav sisu
on voolanud kellegi
kõrist alla.
Tartu ülikooli
tervishoiu instituudi
dotsent Kersti Pärna
ja professor David
A. Leon Londoni
ülikooli hügieeni ja
troopilise meditsiini instituudist üritasid selgust saada, kui levinud on
surrogaatide (parfümeeria, süütevedelike ja puhastusvahendite)
joomine Eesti elanike hulgas ja kes
neid joovad, vahendab Novaator.
Eesti terviseuuringu ligi 6400st
15- kuni 84-aastasest vastanust
peaaegu 5400 olid enda sõnul
elu jooksul vähemalt korra alkoholi tarvitanud. Alla 35-aastaste
meeste hulgas surrogaadijoojaid
peaaegu pole. Kõige arvukam
oli sedasorti vedelike tarvitamine
meeste seas, kes on üle 35-aastased. Selliseid vedelikke tarbivad
rohkem mitte-eestlased kui eestlased, põhiharidusega mehed jõid
surrogaate sagedamini kui mehed,
kellel oli kesk- või kõrgharidus.
Üks Venemaal tehtud hiljutine
uuring näitas, et hoolimata üldlevinud arvamusest ei ole surrogaatides leiduv alkohol sugugi mürgisem ega ebapuhtam, kuid parfümeerias ja puhastusvahendites
on piiritusesisaldus toote hinnaga
võrreldes kohati vägagi kõrge.
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IBU inspekteeris Tehvandit ja Otepääd
Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu inspekteerimise
komisjon külastas hiljuti Tehvandi spordikeskust ja Otepääd,
et välja selgitada, kas võistluspaik on valmis rahvusvaheliste
mõõduvõttude korraldamiseks.
Kokkuvõtted inspekteerimise
tulemuste ja ülevaate tagasiside
kohta annab IBU harilikult kaks
korda aastas – mais ja novembris. Kui Tehvandi delegatsiooni
hinnangul tingimustele vastab,
siis väljastab IBU spordikeskusele
A-litsentsi, mis annab Otepääle
võimaluse taotleda maailmakarika etappi ja MM-i korraldamisõigust alates 2014.–2015. aasta
talvehooajast.
IBU Spordi asepresident Gottlieb Taschleri sõnul on tingimused laskesuusatamise suurvõistluste läbiviimiseks üsnagi head.

Teater
SADAMATEATER
3.11 kell 19 Elling
4.11 kell 19 Rumm ja viin
5.11 kell 19 Harmoonia
9.11 kell 19 Haldjakuninganna
11.11 kell 19 Viimnepäev
12.11 kell 19 Paanika

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
5.11 kell 19 Pähklipureja
6.11 kell 16 Lõbus lesk

Lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.
“Positiivne on see, et siin on
tasemel meeskond, kes võistlusi
läbi viib. Samuti on kohapeal olemas väga head rahvusvaheliste
tiitlivõistluste korraldamise kogemused,” rääkis Taschler.
Suuremate laskesuusavõistluste, nagu näiteks MM-ide ja
MK-de läbiviimiseks tuleb aga

9.11 kell 19 Jäägu meie
vahele

ehitada Tehvandi laskesuusatamise staadioni olmehoone
koos võistluste korraldamiseks
mõeldud tehniliste ruumidega
olemasolevale lasketiiru tribüünile kohtunike soojakute
asemele. Parandamist vajavad
veel ka võistlusrajad ja staadioni
ülesehitus.

4.–10.11 kell 15.50 Idioot

10.11 kell 19 Don Juan

4.–10.11 kell 19.35 Kolm
musketäri (3D)

11.11 kell 19 Maria Stuarda

4.–10.11 kell 21.50 Seksisemud

12.11 kell 19 Puhastus

4.–10.11 kell 12.05 Punamütsike kurjuse vastu (eesti keeles)

Kino

Näitus

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
4.–10.11 kell 12.30, 14.45,
17.05, 19.15, 21.30 Mäss pilvelõhkujas

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 25.11 MD fotonäitus
Tänavatel IV

4.–10.11 kell 21.45 Ohtlik sõit

LINNARAAMATUKOGU

11.11 kell 19 Kaos

4.–10.11 kell 12.15, 14.35,
17.15 Tintini seiklused:
Ükssarve saladus (3D, eesti
keeles)

kuni 7.11 Endel Valk-Falki
akvarellinäitus Tosin akvarelli

4.11 kell 19 Vihmamees
5.11 kell 19 Vihmamees

4.–10.11 kell 20, 22 Võõrkeha

6.11 kell 16 Hispaania öö

4., 7.–10.11 kell 12, 13.30; 5.11
kell 11.45, 13.15, 15.30; 6.11
kell 11.45, 13.15 Karupoeg
Puhh (eesti keeles)

3.11 kell 19 Maria Stuard

7.11 kell 12 Muumitroll ja
sabatäht
7.11 kell 19 Leenane‘i kaunitar
8.11 kell 12 Ninasarvik Otto
8.11 kell 19 Jan Uuspõld ja
tema elu meedias

4., 7., 9.–10.11 kell 15.15,
17.25, 19.40; 5.11 kell 11.30,
13.40, 17.25, 19.40; 6.11 kell
11.30, 15.15, 17.25, 19.40; 8.11
kell 11, 15.15, 17.25, 19.40
Johnny English: Taassünd

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

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

Kinnisvara ost

kuni 30.11 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kuldne sügis

10.11 kell 12 Pähklipureja

4., 7., 9.–10.11 kell 13, 18.30;
6., 8.11 kell 13.40, 18.30,
20.45; 5.11 kell 18.30, 20.45
Laenatud aeg

Reiem Grupp OÜ
pakub kvaliteetset
ja kiiret ehitusteenust nii eraisikutele
kui ka KÜ-le.
www.reiemgrupp.ee.

kuni 11.11 raamatunäitus
Dovlatovi ümbruskonnad
kuni 19.11 raamatunäitus Tartu väikekirjastusi:
“Odamees” (1918 –1927) ja
“Sõnavara” (1922 –1929)
kuni 26.11 raamatunäitus
”Looduse” lood: lasteraamatute sarjad (1920 – 1940)

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.11 Tartu Puuetega
Inimeste Koja käsitööringi
lapitööde näitus Kõle tuul
käib üle heinamaa

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.

Pakun tööd
KÜ Vaksali 11 (65 korterit) vajab
hoovi koristajat, raamatupidajat,
hooldusremondi töötajat, küttesüsteemi renoveerimisprojekti
koostajat. Tel 5565 5773.

Riided
Avatud uus kvaliteetsete kasutatud
riiete pood Tartus aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood). Lahti oleme E-R 10.30-18,
L 10.30-15. Vaata ka
www.sarapuuriidepood.ee.
KASTANI RIIDEPOOD (endise
kastani apteegi ruumides) VÕTAME KAUPA KOMISJONIMÜÜKI.
Kõik mis üle, too meile ja mis puudu osta meilt! Kastani 42, helsil@
hot.ee, tel 5598 2666.

kuni 8.11 Aita Nurga maalinäitus Hingelt tartlane
1-toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.
Pruutkleidid. Kostüümid pulmadeks, juubeliteks vanaemale,
vanavanaemale. Pluusid, viigipüksid kasvule 158-170. Hinnad
soodsad. Kauplus Laura, Kalda tee
34. Tel 5345 1513.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.

Action, alla 14. a keelatud

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Esilinastus 4.11 kell 21.45
Ryan Gosling kehastab meest, kelle ametiks on sõitmine. Tal ei ole
nime. Ta on lihtsalt driver. Päeval sõidab ta Hollywoodi ﬁlmides kaskadöörina. Öösiti pisiröövimiste autojuhina. Salapärase mehe
he üksindus lõpeb, kui ta armub oma naabrisse,
abrisse,
üksikemasse Irenesse (Carey Mulligan),
lligan),
kelle abikaasa istub vanglas kinni.. Kui
viimane sealt vabaneb, hakkab teda
eda ahistama kamp kurjategijaid: armunud driver
üritab perekonda hävingust päästa.
ta.
Film noir stiilis lugu saab uued
mõõtmed, kui kohtuvad Taani
must huumor ja action-žanri ﬁlm.
m.
“Ohtlik sõit” on karm krimilugu,
millesse toob romantilisi jooni
driver‘i kangelaskuju, kes ei
mahu kuigi hästi argireaalsuse
piiridesse ära.

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

2-toal korter. Tel 502 2728.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Koolitus
Arvutijoonestamise(CAD) kursused koos tarkvara litsentsiga.
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad müük ja paigaldus. www.mano.ee,
tel 5696 9999.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Tel 5612 5006.
REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10–20 m3.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

Tervis
SOOLAKAMBER – head pakkumised novembris! Tel 528 7991,
Mõisavahe 21, Tartu,
www.soolakamber.ee.

www.lastekaubamaja.ee.
Soodsa hinnaga uued lasteriided!
Palju uut ja huvitavat kaupa!

Teenus

1-toal korter. Tel 501 3219.

Ohtlik sõit

Detsembri alguses avatakse Tartus
Jõe tn 13 uus lastehoid Andri
Maailm. Ootame lapsi vanuses
1,5–6 eluaastat. Lastehoid töötab
E–R 7–18. Etteteatamisel hoiame
lapsi ka nädalavahetusel ja õhtusel
ajal. Meie rühmades toimub õppetöö: üldõpetuse ja meisterdamise
tunnid. Lastehoius on kvaliﬁtseeritud kasvatajad ja õpetajad, kes
arendavad laste sotsiaalseid oskusi,
loomingulist ja mängulist tegevust.
Õues on aiaga piiratud mänguväljak, kus on põnevaid atraktsioone
nii pisematele kui suurematele
lastele. Korraldame erinevaid
teemaüritusi. Rendime ruume
lastele mõeldud ürituste tähistamiseks. Eesmärk on pakkuda
lastele põnevat mängumaad ning
valmistada lapsi ette kooliks. Info ja
reg hillekorgesaar@gmail.com, tel
5595 8950.

Muu

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

Abistan ja pakun seltsi eakale inimesele. Palun helista tel 521 2369.
Anname laenu kuni 5 aastaks. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679.

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

Ehitustööd

9.11 kell 19 Härra Amilcar

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA

Küte

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

4.–10.11 kell 14, 16, 18.05
Unelmate kodu

12.11 kell 19 Pähklipureja

Ehitusmaterjal

15

kontoritehnika müük ja hooldus
Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

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

Müügil kasutatud ja uued riided.
Müüme ja ostame laua- ja sülearvuteid, teeme hooldustöid.
Struve 8, Tartu. Joorami Pood
SISUSTUSPOOD müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.
Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, mööblit,
ikoone, samovare, portselanist
kujusid, dokumente, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

www.printerikeskus.ee

Teated

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
Korraldab B-kat algastme ja
lõppastme koolitusi. Lisainfo:
www.vivaliiklus.ee, tel 5550 9660.
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

E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Laulustuudio ootab lapsi
beebikooli ja lauluringidesse.
Tel 5343 2933, stuudio@hotmail.com.

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

tartuekspress
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TARTU LINNA PUULEHTEDE VEDU
16. novembrini veab linnavalitsus
ära kilekottidesse pandud puulehti.
Puulehti viiakse ära kahel korral järgmistelt tänavatelt:

13. nov

10. nov
Aardla (Vasara-Jalaka vahelises lõigus) ning
Aarda 7, 9, 28A, 78. Alasi
Aianduse 11, 13
Sirbi (Vasara-Jalaka vahelises lõigus)
Vasara (Aardla-Sirbi vahelises lõigus),
Vasara 25E
Võruvälja ring
Tammeoksa 13

11. nov
Elva 24E. Kesk-Kaare neli nurka
Kungla 44,46,48,64.
Tamme põik 7, 9
Soinaste (paarisnumbrid Riia ja Tamme pst.
vahelises lõigus ning 14)
Suur-Kaar (Tamme pst – Raudtee vahelises lõigus)
ja 54a; 68.
Puhkeodu 1
Tamme pst. (Pirni – Raja vahelises lõigus)
Tamme pst. 20b 99,100,101, 106a ja 114a
Tihase (Lemmatsi-Tihase 7 vahelises lõigus),
Tihase 17.
Õuna ring.
Ööbiku 13b
Väike-Kaar (Lembitu-Raudtee vahelises lõigus)

12. nov
Kullerkupu (Tulbi-Ravila vahelises lõigus)
Nisu (Tulbi-Kannikese vahelises lõigus)
Nooruse ( Sanatooriumi- Lunini vahelises lõigus)
Ravila (Viljandi mnt- Nisu vahelises lõigus)
Puusepa (Lembitu-Sakala vahelises lõigus)
Tervishoiu 17.
Riia (Raja-Raudtee vahelises lõigus ja 122, 124,126)
Sangla (Tulbi – Kannikese vahelises lõigus)
Säde. Tulika 9.
Tulbi (paarisnumbrid Viljandi mnt - Sangla
vahelises lõigus).
Ülase
Viljandi mnt (Ravila- Lunini vahelises lõigus)

Haava. Jakobi 48. Kooli 10 A.
Koidula tamme ümbruse haljasala,
Kreutzwaldi 13. Lembitu 16,18
Laulupeo pst 5 - 9
Näituse (Taara pst.-Vaksali vahelises lõigus)
Näituse-Kooli nurk.
Vaksali 29A

14. nov
Eha 37. Kastani (Võru-Riia vahelises lõigus)
Kuu (Kalevi-Kesk vahelises lõigus). Liivi 1T MTÜ
Linda (Vaba ja Tolstoi vahelises lõigus).
Nõva 17
Purde (Tähe-Salme vahelises lõigus)
Salme (Vaba –Marta vahelises lõigus)
Sõbra (Võru – Turu vahelises lõigus),
Sõbra-Tähe nurk. Pargi 10. Tolstoi
Tähe 21, 29, 57 – 65. Võru 47, 59, 164, 166
Õnne (Kalevi- Võru vahelises lõigus)

15. nov
Heina 2a. Jaama 12. Kadaka. Kivi 6
Lepa 16, 17 (koos Jaama 159)
Narva mnt (Puiestee- Jänese lõigul),
Narva mnt 132. Põllu 1, 3, 5, 7, 9.
Peetriturg 5
Puiestee (Liiva-Nurme vahelises lõigus ja
Narva mnt –Raatuse vahelises lõigus)
Puiestee 2b. Liiva 2
Pärna (Uus – Jaama vahelises lõigus),
Pärna 8
Remmelga. Vahtra
Risti (Puiestee-Kalmistu vahelises lõigus)
Ormissoni (Mugasto-Triigi vahelises lõigus),
Ormissoni 1.
Põhjatamme 1
Kodukolde 8. Laigo 10. Mugasto 17

16. nov
Lisaring

Puulehti viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud
kasvavad individuaalelamute puhastusalal.
Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100l kotid).
Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis,
linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, tubades 220 ja 226.
Veetakse ainult puulehti! Olmejäätmeid, aiaprahti jms ei veeta!
Tartu linna elanikud saavad lehti tasuta ära anda (kuni 0,4 m³,
üle selle 4,15 EUR/m³) ka keskkonnajaamades Jalaka 60B ja Jaama 72C.
Lahtiolekuajad E - R 12 - 18 ja L 10 - 16.

Lisainfot saab telefonil 736 1328 või 517 0990

