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saab uued majad
„Lapsed küsivad kogu aeg,
et millal ikka need majad
valmis saavad,“ kirjeldab
erivajadustega lastele
mõeldud Käopesa lastekodu juhataja Tiiu Rääk seda,
kuidas pisikesed asukad
uusi peremaju iga päev
nagu jõule ootavad.

Lasnamäe Ajaxi väravavahil Aleksandr Boldõrevil oli Eesti meistriliiga hooaja viimases mängus ahastamiseks põhjust küllaga –
Tartu vutimehed sahistasid külaliste võrku üheksal korral.
REIO LAURITS

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
isasid saatvad lapsed võivad
senikaua aega veeta Estonia väikevormeli roolis.

Politseimaja juures
ehiti helkuripuu
Eile õhtul ehiti Tartus politseimaja juures olev puu politseinike,
päästjate ja möödakõndijate
abiga üleni helkuritesse sooviga
inimestele meenutada, et helkuri
kandmise aeg on käes – usinamad kodanikud ei lasknudki
sel ilul kaua asjatult seista, vaid
asusid helkureid puu otsast alla
võtma ja enda külge kinnitama.

Isad muuseumisse
Rüütli tänaval asuv Eesti Spordimuuseum otsustas, et pühapäevane isadepäev tuleks muuta
tavapärasest põnevamaks – nii
lastakse isad pühapäeval muuseumi tasuta sisse, et uudistada
kohapeal olevaid võidusõidumootorrattaid ja motoajalugu,

Ootusele seadis sel nädalal
konkreetse tärmini sotsiaalministeerium, kelle korraldatav ehitushange peaks aitama alates 2008.
aastast paberil olnud kolm peremaja 2012.–2013. aastaks reaalsuseks muuta. Samal ajal Tartuga peaksid peremajad kerkima ka
Elva lastekodu juurde.
Uusi elutingimusi on Tartu
põnnidele aga hädasti vaja, sest
viimastel aastatel on 57-kohaline Käopesa olnud ülerahvastatud. Erivajadustega asukaist noorim on kahekuune ning vanim
22-aastane, kuid praeguses ajale
jalgu jäänud majas Jaama tänaval
tuleb neil kõigil ühtviisi kitsikust
maitsta – kahekordsete naridega tubades elatakse olude sunnil
kuuekesi.

Enam ei tule kaua leppida mängumajadega - Käopesa asukad saavad Jaama tänavale peremajad loodetavasti 2012. aastal. Koos majadega peaks noortesse jõudma ka senisest enam peretunnet.
KÄOPESA

Igale lapsele oma tuba

Tartlane säras kutsevõistlusel
Tartu kutsehariduskeskuse kelneriõpilane Rivo Rattus saavutas
novembri alguses Tallinna Toidumessil teeninduserialade õpilaste kutsevõistlustel „Noor Teenindaja 2011“ kolmanda koha.

42 mln

kilovatt-tunni võrra tõstis digitelevisioonile üleminek ja sellega
kaasnev digibokside pidev kasutamine Eesti Energia andmetel
majapidamiste elektritarbimist
- seda on sama palju kui 19 000
keskmise korteri aastatarbimine.

pakub, olenemata ravikindlustuse olemasolust,
hingehoidlikku nõustamist kõigile, kellel on ette
tulnud eluraskusi: kaotust, leina, vägivalda,
konfliktseid suhteid või teisi kriise.

Käopesa laienemine on osa Eest
riigi projektist kujundada ühiselamu-tüüpi lastekodud ümber eramaja-tüüpi asenduskodudeks, mis
on aastaid kasutusel olnud SOSkülades. Tuleval aastal jõuabki järg Tartuni, kuhu 1950. aastast töötavale Käopesale rajatakse kolm ühekorruselist peremaja.
Suure köögi, söögitoa, pesemisruumide, kahe tualeti ja magamistubadega majad on sotsiaalministeeriumi ehitusjuhi Raoul Alliksaare sõnul mõeldud 6–8 lapsele
ning nende pereemale, ühes toas
hakkab elama 1–2 last.
„Me tahame, et lapsed saaksid
selle tunde, mis on pere,“ iseloo-

Lastekodu uute majade konkursi võitis Rein Murula Arhitektuuribüroo.

mustas Käopesa lastekodu juhataja Tiiu Rääk majade voorusi.
Näiteks hakkavad majas elavad
lapsed iga päev koos kasvatajaga
poes käima ning süüa valmistama. Niisamuti asutakse majadest
hommikuti teele linna ja maakon-

Muretud laenud
al 3 eurost

Pandimajade liider

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood

Eelregistreerimine telefoni või e-maili teel esmaspäevast reedeni 12-18
Ujula 1a, Tartu
www.hingehoid.ee

Tel. 7456585
hingehoid@hingehoid.ee

na koolidesse ja lasteaedadesse.
Krundile on plaanis rajada ka kasvuhoone.
„Puudega lapsel on igaühel erinev patoloogia. Ta on sageli juba
sünnikodus üle elanud kõik traumad. See, et nad saavad nüüd ela-

www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14

LOOMA

da eri tubades, see on küll super
asi,“ hindas Rääk. Peremajadesse
asuvad elama lastekodu kõige iseseisvamad lapsed, rohkem hoolt
nõudvad jäävad vanasse majja.
Raha kõikide Eesti riiklike
asenduskodude ümberehitamiseks on riik planeerinud ligikaudu 15 miljonit eurot ning see tuleb
Šveitsi riigilt, Euroopa regionaalarengu fondist ning riigieelarvest.
Elvasse planeeritavad perekodud
lähevad maksma 2 782 500 eurot
ning Tartu Käopesa kolm peremaja 1 192 500 eurot.
OLIVER KUND

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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Õlletehase pruulikoja ukse avamisel tervitab sisenejaid
koos sooja tuulega magus leivane lõhn. Tee õllemeistri
kabinetti viib läbi hiiglaslikke pesumasinaid meenutavate
õlle virdekeedukateldega ruumi, kus on soe nagu botaanikaaias. Kuidas antakse eestlaste suurele lemmikule õllele
just see õige maitse, seda käis Tartu Ekspress A. Le Coq‘i
õllemeistri Lauri Lippingu töövarjuna vaatamas.
Iga päev kell 11 juuakse tehases õlut. Esmalt maitsevad kõik
degusteerimisele kogunenud kitlis töötajad omaette pimesi kanguse kasvamise järjekorras nummerdatud topsikestest villitud õlut
ning täidavad maitseelamuste kirjeldamiseks ankeedi. Degusteerides ollakse tasa, ruum on neutraalselt hele ja lauad on eraldatud
pisikeste seinadega nagu pangas.
Seesugune privaatsus on oluline
kõikvõimalike maitsemeeli ärritavate kõrvalmõjude minimeerimiseks.
Filtreeritud õlle maitsmise järel
koguneb ekspertkomisjon laua
ümber ning üheskoos proovitakse n-ö keldriõlut, mis on värskelt
kääritatud. „Viie palli süsteemis
Kell 11 joome alati õlut
hinnatakse sordile vastavust,“
selgitab Lipping mulle. Kõik kõr„Näed, praegu hakatakse Diselit
valekalded normist märgitaktegema,“ osutab Lipping arvutiekse ankeedile, kust leiab põneraanile. Pärast hommikust meilide
vaid omadussõnu nagu „kanalilugemise rutiini jätkab õllemeister
satsioonilaadne“, „sibulalaadne“,
„k a ra mel l i l a ad ne“
või „lillelaadne“. SeeEnnelõunase õllejoomise
sugune terminoloojärel suundub Lipping teha- gia on meeskonnal
aja jooksul välja kujusesse pedantsele hügieenenud ning iga sõna
nireidile, ajades oma nime- deﬁneerib tegelikult
maittissõrme iga nurga, nupu ja kokkuleppelisi
senüansse, et selgipoldi taha.
tada partii eripärad.
Minu külastuspäeoma tööpäeva viimaste kvaliteeval tuvastas nõukogu parasjagu
dikontrolli tulemuste ja villimismaitstaval Bocki õllel meelaadplaanide ülevaatamisega – arvutisuse. „Liiga alasti magus,“ kõlab
ekraanitäis värvilisi jooni ja tulukomisjoni seast.
kesi, mis kõik tähistavad erinevate
Õllemeister soovitab
ﬁltreerimisprotsesside ja villimisliinide tööd. „Siit on näha, kui palju õlut [liinil] ees on,“ selgitab ta.
Lippingu isiklik lemmik on Pils.
Kontrollimise hetkeks oli ﬁltreeri„Õllemeister sai selle kallal realitud 50 000 liitrit Aleksandri õlut.
seerida oma sisemist loomisva-

Igal hetkel on A. Le Coq‘i liinil
kümneid tuhandeid liitreid
MARI METS
odramärjukest.

„Aeg läheb tehases väga kiiresti,“ räägib õllemeister Lauri Lipping, kelle tööpäev algab kirja
saatmisega Soome linnasetootjale.
Linnas õlle põhitoorainena peab
olema maksimaalse kvaliteediga.
Kui kvaliteedis on muutusi, teavitab õllemeister sellest kohe tootjat,
et tagada stabiilsus.
„Vilja hind on praegu kõrge,“
tõdeb Lipping, kelle postkastis
käib kaks korda nädalas newsletter maailmaturu viljahindadega.
Näiteks tonn õlleotra koos töötlemiskuludega maksab 245 eurot,
olles tavalisest söödaodrast ligi
neljandiku võrra kallim. Sellele
lisandub pea sama suur töötlemiskulu.

Valmiv virre.

jadust, see on väga traditsiooniline ja täidlane õlu,“ kiidab Lipping. Meister arvab enesekindlalt,
et teeks küll pimesi kindlaks kõik
A. Le Coq’i õlled, kuid nendib,
et tehases pole ammu seesugust
arvamismängu tehtud.
Vahel toovad inimesed õlletehase väravasse näiteks nelipaki, millest nad on ühe ära joonud, kuid
maitse ei meeldinud, räägib Lipping rahulolematutest tarbijatest.
„Siis me võrdleme pimesi teiste
partiidega.“ Tavaliselt tulenevad
maitseerinevused siiski mitte partii veast, vaid inimeste enda emotsioonidest. Õllejooja maitsemeeli

Õlletehases on puhtus elutähtis.

mõjutavad kõik – ilm, tuju ja väsimus, räägib Lipping.

Otse koolipingist
õlut keetma
Lauri Lipping sattus õlletehasesse tööle kuulutuse peale üheksa aasta eest ülikooli ajal, kui ta
veel kolmandal kursusel keemiat
õppis. Oma esimesest tööintervjuust Lipping suurt ei mäleta.
„Panin koolikoti personalijuhi

Õlleprooviruum.

En nelõu n a se õl lejoom i se
järel suundub Lipping tehasesse
pedantsele hügieenireidile, ajades oma nimetissõrme iga nurga,
nupu ja poldi taha. Vahepeal pistab rinda ka süsihappegaasimasinaga, mis ei taha sugugi õllesse
stabiilselt õiges koguses gaasi lasta.
Tööpäeva lõppu jääb päeva igavaim osa ehk uue nädala pruulimise planeerimine. Õllemeister
istub arvuti taga, vaatab üle tootmistellimused ning mõtleb, kui
palju on vaja nende täitmiseks õlut
keeta ning materjale tellida. Seejä-

kabinetis maha, järgmine kaader
meenub õlletehase väravast väljumisest.“ Kuuajase vaikusperioodi järel helis- Meister arvab enesekindtas Lipping ise tehasesse
lalt, et teeks pimesi kindtagasi ning saigi lõpuks
tööle õllemeistri abina. laks kõik A. Le Coq’i õlled.
Mõned aastad hiljem
läks ta õppima juba aastasele kursurel koostab Lipping keeduplaani.
sele Saksamaale õllemeistrite kooli.
Pudelisse jõuab õlu kahe ja poole
Praegu annab doktorikraadiga õllenädalaga, aastas kokku 65 miljomeister ise Tartu ülikooli keemiatunit liitrit.
MARI METS
dengitele õllepruulimiskursust.
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Viiele ostjale, kes sooritavad 10.–16. novembrini Eedeni lastekaupu müüvatest
kauplustest ostu, maksab Eedeni keskus raha tagasi. Loe lähemalt www.eeden.ee

10.–16. novembrini Eedeni kauplustes:
Sportland Laste talveriided (joped, püksid,

Sokisahtel

Tavahinnaga lastetooted -20%

kombinesoonid) ja talvesaapad -20%

Mosaic

Kõik Lotte tooted -20%

Shu

Tavahinnaga lastekaubad -15%. Kaupluses
lisaks hulgaliselt muid soodsaid leide!

N-Trend

Barbie ja Spidermani kaup -20%

NS King

Lindex

10.–12.11 laste väliriided -20%
13.–16.11 kogu koolilaste kaup -20%
(laste tooted pikkustele 128–170 cm)

Valik lastejalatseid -20%
(kliendikaardiga -25%)

Walking

Kõik laste jalanõud -20%

AG

Karupoeg Kogu kaup -15%
Puhh

Kõik lastekaubad püsikliendile -15%
(tavakliendile -10%)

Marat

Kukupai

Valik lasteriideid kuni -50%

Kõik jalanõud -15%
Valik rõivaid -30%

PARIM VALIK
LASTEKAUPU
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Läinud nädalavahetusel hukkus Eesti liikluses
vähem kui 24 tunni jooksul
kolm inimest. Uurimine
näitas, et kurva lõpuni viis
vale sõidukiirus ja asjaolu,
et kõigil hukkunuil olid turvavööd kinnitamata.
Kokku juhtus reedest pühapäevani 13 inimvigastustega õnnetust,
milles hukkus kaks ja sai vigastada 23 inimest. Esmaspäeva esimestel hommikutundidel hukkus veel
üks autojuht.
6. novembril kella 3.12 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Kopli tänaval, kus sõiduauto Citröen Xsara, mida juhtis 19-aastane Priit, sõitis vastu posti. Sõidukis kaasreisijana olnud 19-aastane Andres hukkus sündmuskohal,
19-aastane Mario ja 19-aastane
neiu toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
Sama päeva lõunal kella 12.13
ajal toimus liiklusõnnetus Jõgevamaal Pala vallas Assikvere-Pala
tee 3,5. kilomeetril, kus sõiduauto
Volkswagen Passat, mida juhtis
47-aastane Enno, sõitis teelt välja ja rullus üle katuse. Sõidukijuht
hukkus sündmuskohal.
7. novembril kella 2.22 ajal
avastati, et Ida-Virumaal Vaivara vallas Tallinn-Narva maantee
199. km on toimunud liiklusõnnetus, kus sõiduauto Volkswa-

TÜ teadlased: elamustejanu on kaasasündinud

Mugavuse hind
gen Passat on teelt välja sõitnud
ja rullunud üle katuse. Sõiduauto
juurest leiti 31-aastase Vladislavi
surnukeha.
PPA korrakaitsepolitseiosakonna komissar Riho Tänaku sõnul
on turvavöö kasutamise kohta
lihtne, ent mõtlemapanev võrdlus:

linnakiirusel toimuval kokkupõrkel inimesele mõjuvad jõud on sarnased viiendalt korruselt asfaldile
kukkumisega. Kokkupõrke korral
tagaistmel ilma turvavööta istuv
inimene lendab laupkokkupõrkel
eesistujatele selga ligi 13-tonnise
raskusena. „Turvavöö on sisuliselt

HUS QVA RNA 440E

389 €
Tavahind: 439 €

ainuke asi, mis reisijaid õnnetuse
hetkel mõjuvate jõudude eest kaitseb, kuna ka õhkpadjad ja muu sõiduki turvavarustus on arvestatud
inimest kaitsma eeldusel, et juht
ja reisijad on istmetel kinnitatult,“
rõhutas komissar.
TARTU EKSPRESS

Suurepärane ja töökindel saag suurem
ate
tööde tegemiseks. Varustatud
kergkäivituse ja tööriistavaba
ketipingutusega.

HUSQVA RNA 353

585 €
Tavahind: 649 €

HUSQVA RNA 236E

199 €
Tavahind: 229 €

Suurepärase jõudlusega kettsaag
majapidamistesse, kus on vaja töökindlat
ja usaldusväärset saagi lihtsamateks
töödeks. X-Torq mootor vähendab
kütusekulu ja heitgaaside taset.

Võimas ja tugev kettsaag raskematesse
tingimustesse ja karmi keskkonda. Sae
optimaalne kaal ja suur võimsus koos
tugeva mootoriga teeb ta äärmiselt
mitmekülgseks ja vastupidavaks.

Pidevat uute erutavate elamuste janu ja riskeerivat
käitumist põhjustab üks
levinud geenikombinatsioon, tegid kindlaks Tartu
ülikooli ja TÜ Eesti Geenivaramu teadlased.
Teadlased viisid läbi rahvusvahelise uuringu, kus osales ligi 8000
Euroopa päritolu inimest mitmelt
maalt, sh ka veidi üle 1000 Eesti
geenivaramu doonori. Teadlased
püüdsid leida seoseid psühholoogide poolt inimese isikuomaduste
mõõtmiseks kasutatava testi tulemuste ja geenivariantide vahel.

Uuringust selgus, et suurema
elamustejanuga inimesed suitsetavad sagedamini, proovivad suurema tõenäosusega muid mõnuaineid ja mängivad hasartmänge.
Autot juhivad nad hoolimatult.
Nad satuvad sagemini juhuvahekordadesse, kus kaitsevahendeid ei
pruugita. Elamustejanustele meeldivad eredad värvid, rahvarohked
paigad, nad on valmis riskima ja
panema end ohtu lihtsalt selleks,
et oleks lõbus. Ligi pool inimese
iseloomu määravatest teguritest
on pärilikud.
TARTU EKSPRESS

6

tartuekspress
KULTUUR

Neljapäev, 10. november 2011

Palametsa
pajatused

Reklaamist mujal
aastat 80 tagasi
1933. a 21. septembri Päevalehe number avaldas pikema loo „Ühendriigid kitsendavad reklaami vabadust“. Refereerin seda lehelugu.
Ühendriikides on võetud üles küsimus, kuidas kitsendada reklaamimise vabadust, mis seal võtab sageli ühiskondlikke häireid tekitava
iseloomu.
Möödunud aasta märtsis nähti New Yorgi ühel peatänaval ebaharilikku matuserongi. Kõige ees sammus orkester. Sellele järgnes
paljude pärgadega kaetud puusärk surnuvankril. Vankri taga sõitis
lahtises autos leinariides daam, nähtavasti kadunu lesk. Daam nuttis
lakkamatult ja karjatas vahetevahel valjusti. Publik imestas, miks lesk
ei sõida kinnises autos, nii nagu see üldiselt kombeks, vaid näitab nii
avalikult oma valu. Siiski täitis kõigi südameid kaastunne.
Suur oli inimeste üllatus, aga ka meelepaha, kui matuserong peatus ühel tänavanurgal ja surnuvankri taha ilmus kaks meest suure
plakatiga. Sellel oli lugeda: Mistress Walter leinab oma surnud meest.
Ta lein oleks praegu palju kergem, kui kadunu oleks oma elu kindlustanud Lloydi kindlustuseltsis.
Tegemist oli tõepoolest matustega, kus kindlustusselts pakkus
lesele hea tasu eest võimalust kasutada leina reklaami tegemiseks.
1933. a suvel äratas Chicago maailmanäitusel publiku tähelepanu
eriline protsessioon. Kaks valges kitlis sanitari kandsid kanderaamil
lamavat kena noort daami esmaabipunkti juurde. Publik tungles
kandjate ümber ja puistas küsimusi. Kui raam maha pandi, tõusis
daam püsti, võttis kätte ruupori ja teatas: „Ma kaotasin teadvuse seetõttu, et sain teada odavatest hindadest Chester ja Co kaubamajas.
Need on rabavad! Kaubamaja aadress on nii- ja niisugune ja ﬁrma
kaupu võite näha paviljonis number see ja see.“
1933. a juulikuul tulistas keegi politseinik NewYorgi südalinnas elava liiklusega tänaval meest, kes iga lasu peale valjult karjatas ja vehkis
kätega, otsekui oleksid kõik kuulid teda tabanud. Rahvas jooksis algul
kabuhirmus laiali, siis koguneti aga haavatu ümber, et rahuldada
uudishimu. Rahvasummast trügis läbi tulistanud politseinik ja hakkas
haavatut politseiautosse tirima. Sel hetkel tuli mees teadvusele ja
küsis: „Pagana pihta, millise ﬁrma revolvrit te kasutasite?“ Politseinik
vastas valju häälega: „Ainult Waltmanni ﬁrma revolvrid võtavad nii
kaugelt nii täpselt!“
Kogu lugu oli relvaﬁrma reklaamitrikk, mille eest tuli osalistel kohtu
ees vastust anda, kuna nad segasid oma tegevusega tänavaliiklust.
1932. a etendus New Yorgi ooperis „Faust“. Pärast I vaatust astus
lavale härrasmees ja teatas: „Meie austatud direktor otsustas Gretcheni voki vahetada Smith ja Co ﬁrma moodsa õmblusmasina vastu,
mille vaikne käik lubab teil täiel määral nautida Gretcheni laulu ilu.“
II vaatuses istuski Gretchen õmblusmasina taha, millele oli suurte
tähtedega kirjutatud ﬁrma nimi. Pärast laulu, kui aplaus oli vaibunud,
pöördus Gretchen publiku poole: „See on tõesti maailma parim
õmblusmasin ja maksab ainult 75 $.“ Puhkes skandaal, näitlejanna
vallandati, ﬁrma maksis talle kahjutasu, kuid ühtaegu tegi endale sellist reklaami, mida peeti USA-s aasta kõige leidlikumaks.
Arvukalt tehti piiranguid arstide reklaamile. Siis teatas üks tuntud
kirurg, et hakkab edaspidi härra või daami opereeritud kohale tätoveerima oma nimetähti. „Operatsioon on kahtlemata kunstitöö. Kui
kunstnikud ja kirjanikud võivad loomingut markeerida nimega, miks
ei või siis teha sama kirurg?“ Ei ole teada, kas ta kliente juurde sai, küll
saabus terve laviin protestikirju Heraldi toimetusele, kus selline reklaam avaldati.
Aga see kõik toimus Ameerika Ühendriikides ligi 80 aastat tagasi.

TEIE SOOVID
LIIGUTAVAD MEID
TEL • 7 300 200 • 1555 • 1200

www.gotaksopark.ee

Hakatakse koolitama planetariste
Tartu ülikooli ajaloo muuseumi
tähetorn ja teaduskeskus AHHAA
hakkavad läbi viima planetaristide
koolitamist, kursusele pääseb 20
õpilast, kellest loodetakse haritud
tööjõudu Eesti planetaariumidesse.
Planetarist on inimene, kes töötab seadmetega, mis on mõeldud kunstliku tähistaeva tekitamiseks. Tema töö eeldab tähistaeva tundmist, astronoomiaalaseid eelteadmisi ja oskust aparatuuri käsitseda
ning korras hoida. Kõike seda püütaksegi
planetaristide koolitusel osalejatele õpetada.

Kursuse eesmärgiks on koolitada välja
planetaariumigiide, kes omavad eelteadmisi ja ettevalmistust töötamaks Eesti planetaariumides. „Kindlasti on tegemist põhjaliku ja intensiivse kursusega, kus osalejatel tuleb üles näidata süvenemisvõimet
ja teadmistejanu. Tõelise entusiasti jaoks
on see elu võimalus,“ selgitas Tartu ülikooli ajaloo muuseumi tähetorni juhataja Viljar Valder.
Neljal õppenädalavahetusel toimuvale
koolitusele pääsejad selgitatakse välja konkursi teel. Huviline saab infot ajaloomuuseumi kodulehelt.

Masinatraktorijaama mooseka
just uus tegus juhataja Elmar Jüri
ja uus näitlejaverega ametiühingu
esimees Virve Meerits,” meenutab
Uno Alop, Tartu EPT II jaoskonna ülemus. “Nende toetusel sai
teises jaoskonnas meistrina töötanud noor ja agar Lembit Tähepõld
asuda punti kokku panema. Kuna
EPT-d olid seniste masinatraktorijaamade otsesed järglased, saigi
Kolme aastakümnesse mahub
pundi nimeks MTJ.”
kümneid tuure, sadu esinemisi ja
Ülevaatusel läks hästi, esinemiljoneid mälestusi. Laulud on
misi tuli siin ja seal, kuid mida
salvestatud kümnel kassetil ja kolaeg edasi seda rohkem tunti, et
mel CD-l. “Omal ajal sai ETV jaoks
ansambli ellujäämiseks oleks vaja
palju salvestusi tehtud – muid
kaasata ka “päris pillimehi”.
telekanaleid ju polnud, kuid kahUue hingamise sai MTJ koos
juks pole paljusid salvestisi enam
Villu Laiapea tulekuga aastal
arhiivides alles,” kurvastab MTJ-i
1985. “Sinnani olime rohkem kui
elav legend Lembit Tähepõld. Tol
külabänd,” viskab Lembit humooajal oli kõik deﬁtsiit, kaasa arvarikalt. Algselt oli repertuaaris
tuid ﬁlmilindid ja ju siis lindistati
50–60 lugu, paari aasta pärast aga
järgmisi saateid sinna peale.
saanuks või kaks ööpäeva jutti
mängida.
“ Vi l lu on olnud
„Mäletan, et ühel ilusal
ansambli mootor,” kiidab
suvehommikul seisin üli- Lembit. “Ta tegi kõike –
muusikalised seaded, kirkonnas ja lipsuga keset
jutas laule, mängis klahvraba. Lubasin siis endale, pille ja laulis”. Villu kui
et otsin uue bändi, kus ei muusikalise haridusega
tundis lisaks erinepeaks välitöödel käima.“ poiss
vatele pillidele ka nooditeadust. Enne MTJ-ga liiAastate jooksul on ansambtumist mängis Villu toonase Kaselisse kuulunud ligi 25 pillimeest
kese kõrtsi ansamblis (enne seda
ning koostööd on tehtud paljude
ansamblis Uba), kuid nn “Gorbattuntud ja vähemtuntud lauljate ja
šovi kuiva seaduse” tulles vähenes
näitlejatega.
kõrtsides koos alkoholi ja joobes
inimestega märgatavalt ka raha.
Nii see kord algas
“MTJ-il oli atraktiivne nimi ja
asutuse toetus,” põhjendab VilMTJ sai alguse 1981. aastal Tarlu oma liitumist uue ansambliga. “Tegime proove nädalas kuni
tu EPT-st, kus vabariiklikuks
neli korda ja jaanipidudele läksime
kunstilise isetegevuse ülevaatujuba uue, elukutseliste muusikute
seks oli vaja asutust mingi eeskakambaga, kuhu kuulusid veel Alar
vaga esindama minna. “EPT-s oli

Maagilisel reedel,
11.11.2011 suure sünnipäevani jõudva ansambli
MTJ liikmed meenutasid
usutluses Tartu Ekspressile
seda, kuidas kolme aastakümne jooksul on hingega
muusikuil tulnud ühtviisi
käes hoida nii kitarri kui ka
labidat.

MTJ sai alguse 1981. aastal, kui vabariiklikul kunstilise isetegevuse ülevaatusel oli vaja asutust eeskavaga esindada.
ERAKOGU

Salurand, Meinhard Shulz ja Guido Pütsepp.” Mõni aeg hiljem tuli
Meinhardi asemele Heiki Vilep,
kes praegu on tuntud lastekirjanikuna.
MTJ säilimise eest tänab Lembit hea sõnaga ka Andres Valgeristi, kes 1987. aastal Tartu EPT juhatajaks saanuna toetas bändi kõigiti.

Pillimehed mullatöödel
Kuna tol ajal pidid kõik inimesed kuskil töötama, vormista-

ti bändi uued liikmed Tartu EPTsse maaparandajateks. Vahel, kui
objektidel tähtajad kõrbesid, aeti
ka bändimehed maastikule tööle.
Heiki Vilep meenutab: “Vahel
juhtus, et tulime vastu hommikut mängult, magasime kultuurimajas aknalaudadel tunnikese
või paar ja läksime siis turbarappa tööle. Mäletan, et ühel ilusal
suvehommikul seisin ülikonnas ja
lipsuga keset raba, linnud lõugasid üle mõistuse valjult ja pea tahtis eelmise öö üleelamistest pooleks minna. Lubasin siis endale, et
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fotosid ning mõtteid. Trükise tööpealkirjaks
on „Meie Tartu“ ja see on eelkõige mõeldud
kinkimiseks Tartu külalistele. Trükise koostamiseks oodatakse fotosid, mis iseloomustavad tänapäeva Tartut tema erinevatest
külgedest ja linnakodanike endi pilgu läbi.
Peale fotode oodatakse mõttekilde, muljeid,
meeleolusid, säutse, lühiluuletusi vmt, mis
väljendaksid tartlaste suhet oma kodulinnaga. Ühe mõtte pikkus võiks olla umbes
140 tähemärki. Mõtteid ja fotosid saab saata
aadressil meie@tartu.ee.

Vanemuine müüb
aastalõpuballi pileteid
Vanemuine paiskas müüki traditsioonilise
aastalõpuballi pääsmed, mida saab kuni
novembri lõpuni osta soodushinnaga. Glamuurne aastavahetuspidu toimub Vanemuise teatri- ja kontserdimajas 30. detsembril
algusega kell 19. Balli juhivad Maarja Mitt ja
Tanel Jonas. Kontserdimajas mängivad tantsuks Vanemuise sümfooniaorkester (dirigent
Tarmo Leinatamm) ning Big Band Tartu,
solistid Kaire Vilgats ja Maiken. Üles astub ka
ansambel Regatt.
Vanemuise suurel laval saab vaadata
draamatrupi sõud ning balleti- ja ooperitrupi programmi „Reveranss Straussile“. Gerli
Padar, Tanja Mihhailova, Stephen Hansen ja
Dave Benton esitavad parimaid palu kontsert-lavastusest „Thank You For The Music.
Tribute to ABBA“. Öökontserdi annavad Gerli Padar & The Moon.

Linn tahab trükise
tarbeks elanike abi
Tartu linnavalitsus kavatseb tänavu linna
tutvustava esindustrükise anda välja tartlaste
kaasabil ja ootab neilt oma kodulinna kohta

Karjäärinõu antakse
heategevuse korras
Tänavu sügisel avasid karjäärinõustajate
ühingu liikmed tasuta karjäärinõustamise
programmi nendele, kellele karjäärinõustamine siiani jäi kättesaamatuks. Traditsiooniliselt pakuvad karjäärispetsialistid tasuta
oma abi noortele vanuses 7–26 eluaastat ja
töötutele.
Nüüd oodatakse enda juurde ka inimesi
vanuses 27–63 aastat, kes on keerukas
majanduslikus olukorras, õpivad või kardavad tööd kaotada. Nõustamine on konﬁdentsiaalne ja viiakse läbi vastava ettevalmistuse saanud spetsialistide poolt. Lisainfoks ja
registreerimiseks saab kontakti võtta aadressil www.kny.ee.

ntide muusika ja mullatööd

MTJ aastal 1996. Seisavad Mati Kasemets ja Andu Kõiv ehk Tibu, ees
vasakult Lembit Tähepõld, Leo Suurtee, Vello Tellissaar, Raivo Kull ja
Andres Joamets.

otsin uue bändi, kus ei peaks välitöödel käima.” Koos peavalu taandumisega kadus ka tahe ansamblist lahkuda.
Omaloomingulisi lugusid lisandus aastas 15–20, enamikes bändimeeste (Alar Salurand ja Heiki
Vilep) looming, kuid tuli ka väljastpoolt. Tõrva kontserdil pillimeeste
juurde tulnud Bernhard Soku loodud laul “Armastus on elulust” ja
hilisem “Traktoristi laul” on pidude repertuaaris tänini.

Elu ratastel
Aastate 1986–1988 viimased
kuud möödusid esinemistel ja bussis, kodus käidi sageli vaid riideid
vahetamas. “Aastalõppudel oli meil
20 mängu ringis kuus,” meenutab
Lembit. “Sellesse aega langesid paljude kolhooside-sovhooside juubelid, sest enamik neist asutati kohe
sõjajärgsel ajal. Ja ükski korralik
kolhoosipidu polnud ju mõeldav
ilma MTJ-ta,” naerab ta.
Rekordiks oli 7 mängu kahe
päeva jooksul. Kõik bändiliikmed
on maganud loendamatuid unetunde bussis või mängueelses või
–järgses kohas. Villu meenutab:
“Kui buss sõitma hakkas, toetasin
viie minuti pärast pea seljatoele,
tõstsin jalad vahekäiku ja maga-

sin kuni järgmise kohani. Kui
vahepeal juhtusin kodus magama
minema, siis naine naeris, et viis
minutit pärast voodisseheitmist
tegin jalgadega samasuguse liigutuse nagu tõstnuksin nad vahekäiku.”

Muusika nimel
haigustõend
Kontserdid toimusid peamiselt
Eestis. Esimene välisreis oli Soome
1992. aastal, kuhu ansambel sõitis suure Kuban-bussiga. See rüüpas kütust 30 liitrit 100 km kohta ja
kui kiirus üle 80 km/h läks, hakkas
vesi keema. Kui selle ukerdaja taha
oli mitmekilomeetrine kolonn tekkinud, tõmbas politsei bussi rajalt
maha, et autoderodu mööda lasta.
Kord Karjala ANSV päevadele sõitmiseks sai ansambel volituse minekuks – et palk säiliks – ministrilt
isiklikult. Ühele mehele ei andnud
ülemus siis töövabastust. Lõppeks
see siiski saadi, nakkus- ja suguhaiguste dispanserist, kus mehele ohtlik “tõbi” paberile kirjutati.

Võtted Anne kanalil
Huvitavaid seiku esinemistest
võivad mehed rääkida tunde. Näiteks kord kutsuti nende pärast Saa-

Aastate 1986–1988 viimased kuud möödusid esinemistel ja ratastel.

remaale startinud praam tagasi.
päeva pidu, kus “Kurjavaimu lauMõned autod tõsteti maha ja nende
lu” salvestamiseks sõideti ja mänsuur buss paigutati peale. Mahajäägiti Uuniku bussi katusel.
jad olid muidugi hirmus vihased, kuid bänd jõudis õigeks „Ükski korralik kolajaks Pöide kultuurimaja avahoosipidu polnud ju
misele.
Joku ehk Andres Joamet- ilma MTJ-ta mõeldav.“
sa eredamaks mälestuseks
on ETV-le laulu salvestusel Anne
Reedel saab MTJ-i laule, tegemikanalil keset kitarrisoolot vesirolsi ja juhtumusi läbi kolme aastaleri pealt koos kidraga vette plärtkümne kuulda Vanemuises, Lembit Tähepõllu sõnul ootab külassatamine. Teine lahe sooloesinetajaid rohkelt üllatusi ning ka ligi
mine toimus Jokul Anne kana35-kilogrammine kringel Rõngu
li ääres asuva Aerofloti lennuki
Pagarilt – nagu õigele juubelile
katusel.
kohane.
Adrenaliinirohke oli ka Tamme
staadionil Automi ühingu aastaKAIE PÄIKE
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sõltub tartlaste reisihimust
Helsingi lennuliini avamisel
ei peetud Tartu lennujaamas sütitavaid kõnesid ega
puhutud pille. Kingituste
jagamisest rääkimata, nagu
uute liinide avamisel kombeks.
Inglise regionaalne lennufirma Flybe tuli vaikselt ja tegi
teoks tartlaste ning lõunaeestlaste ammuse unistuse. Täna lendab
ﬁrma 200-l liinil Euroopas ja Tartu-Helsingi on üks nendest.
Flybe kommertsdirektori Fred
Kochaki sõnul pole Tartu pealinn, aga siit lendude alustamine tundus ettevõttele ahvatlev.
„See on suur risk ja oleme selleks
valmis. Kaalusime kaua ja tegime arvutusi. Loodame, et lendajaid jagub. Näeme oma klientuuri hulgas nii äri- kui tavareisijaid.
Kindlasti võidab Tartu juurde
suure hulga turiste, kes saabuvad nüüd siia kaugemalt,“ rääkis
Kochak.

Kaspar läks emaga
Pekingisse
Tallinna lennujaama turundusdirektori Erik Sakkovi kinnitusel on Helsingi liini jätkusuutlikkus tartlaste kätes. „Kui ka
nüüd jääb huvi lendamise vastu leigeks, siis tuleb süüdistada
ennast. Enam ei tule uuteks katsetuseks siia keegi.
Tartust saab nüüdsest ühe
ümberistumisega lennata nii New

Flybe tõi Helsingist Tartusse 41 reisjat. Tartust alustas lendu Helsingisse 31 inimest.

Yorki kui Pekingisse. Kasutagem
seda ja kui lennukid on täis, jääb liin
püsima,“ tõdes Sakkov. Sama meelt
oli ka linnapea Urmas Kruuse.
Avalennuga saabus Helsingist
Tartusse 41 reisijat ehk õhulaeva
kohtadest oli väljamüüdud kaks
kolmandikku. Tartust Helsingisse
lahkus 31 reisijat.
Noorim teeleasuja oli varsti neljaseks saav Kaspar, kes koos emaga

reisis isa juurde Pekingisse.
Pilet Tartust Helsingisse koos
maksudega on 39 eurot. Autoga
Tallinna kaudu ja sealt edasi laevaga Soome minnes tuleb arvestada enam kui kaks korda suurema
summaga, lisaks ajafaktor. Helsingi liin on populaarseks saanud
siit Soome tööle käijate seas. Reisibüroode kinnitusel on nädalavahetusi, kus lennuki 68-st kohast

VAMBOLA PAAVO

on juba praeguseks väljamüüdud
enam kui poolsada. Jõuluks Soome minejad peavad samuti kiirustama, sest pühade pileteid hakkab
nappima.
Flybe-nordic lendab Tartu-Helsingi liinil ATR-72 tüüpi lennukiga
kuus korda nädalas, v.a laupäeviti.
Lennuk väljub Tartust kell 16
ning lend kestab u 50 minutit.
VAMBOLA PAAVO

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

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

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

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

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

tartuekspress
Kõrveküla lasteaed saab
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Jäätmejaama
avamisajad muutuvad
Jaama 72c jäätmejaama hakkab
2012.–2014. aastani haldama AS
Veolia Keskkonnateenused, kellele
linn tasub selle eest 41 188 eurot.
Jäätmejaam oli siiani lahti esmaspäevast laupäevani, uuest aastast
hakkab jaam töötama teisipäevast
pühapäevani. Jaama 72c jäätmejaamas võetakse elanikelt vastu
eriliigilisi taaskasutatavaid ja ohtlikke jäätmeid. Ehitusjäätmete ja aiajäätmete üleandmine on tasuline,
teiste jäätmete üleandmine tasuta.

toasooja otse taevast
Juba oktoobri keskpaigast ammutab Kõrveküla
lasteaed kolmandiku
kütteenergiast moodsa
tehnika abil päikesest.
Märgiline tundub nüüd ka
lasteasutuse nimi – Päikeseratas.
„Seda, et uksel, millest palju
kordi olen sisse astunud, sätendab nii tähenduslik logo, märkasin alles üsna hiljuti. Päikesepaneelid olid selleks ajaks
juba katusel,” tunnistas projekti ellu viinud Leidi Consult
juhataja Eero Hanikat, et tegemist on pelgalt vahva kokkusattumusega.
Tartu vallale kuuluva, hiljuti põhjalikult renoveeritud ning
juurdeehituse saanud lastepäevakodu haldajaks on Raadi Sihtasutus. Vallavanem Aivar Soobi
kinnitusel on sedasi efektiivsem.
Ja just Raadi SA eestvedamisel
paluti 2010. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK)
toetust alternatiivenergia kasutuselevõtuks.
Sellest sügisest seisab hoone
katusel 40 kollektorit, igas 30
ahnelt päiksekiiri neelavat torukest. „160 m 2 kogutööpinnalt
loodame aastas saada 212 MWh
energiat,” kummutas Hanikat
müüdi, et meie kliimas pole päikesepaneelidega midagi peale
hakata. „Tuleb lihtsalt kasutada
õigeid seadmeid.”

Talve hakul tärkas
varastes soojalembus

Eero Hanikat (vasakul) ja Jüri Reinpõld demonstreerivad oma mõtte- ja kätetööd. Soojust ammutab lasteaed Päikeseratas just päikeselt,
meeste peade taga kõrgub vertikaalse teljega tuulegeneraator.
RASMUS REKAND

Et süsteemi monitooring sai
korrektselt tööle alles eelmisel õhtul, pole tegijail täpseid
numbreid kokkuhoitud energia
osas veel ette näidata. Kõnekas
on aga fakt, et kuigi päiksesooja on õnnestunud torudega tuppa tuua alles paar nädalat, on viimase kuu gaasikulu märgatavalt
väiksem kui mullu.

Peaks taevakera heldelt paistma, õnnestub lasteaial rehkenduste kohaselt aastasest kütteks
kuluvast gaasist (u 60 000 m3)
säästa pea pool. Praeguste gaasihindade juures teeb see võiduks
11 000 eurot. Ka jääb õhku paiskamata 49 tonni mürgist CO2.
Lisaks kõrgub Päikeseratta katusel omaenda generaator,

mis tõsisema tuule korral suudab igas tunnis 6 kw elektrit toota. Pisku küll, ent aastaga jääb
sedasigi pea 1000 eurot alles.
Kokku kulus projekteerimisele, seadmetele ning ehitusele
135 205 eurot. Kuna 87% sellest
andis KIK, rehkendavad tegijad
endi kulutuse tasuvusajaks vaid
1,5 aastat.

Energeetiline pioneer aga ei
mõtlegi loorberitele puhkama
jääda. Mõtted liiguvad maakütte suunas, mille üheks funktsiooniks oleks ka suunata suvel
päikesepaneelides ületoodetav
energia maapõue, et seda siis talvel kasutada. Nii saadaks kogu
lasteaia küte taastuvenergiast.
RASMUS REKAND

Äriklassi kvaliteet
uskumatu hinnaga!

Oktoobris registreeris Lõuna-Eesti
politsei jopevargusi ööklubis,
noortekeskuses, raviasutuses ja
teaduskeskuses. „Kõige drastilisem
sündmus registreeriti 25. oktoobril,
kui Tartus Anne tänava noortekeskusest varastati korraga koguni
seitse jopet. Ühe jope taskus oli
autovõti, mille abil ärandati sõiduk
Mazda,“ kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ene Timmi.
Reeglina huvitab kurjategijat mitte riideese, vaid selle taskute sisu.
„Eelmisel nädalal läks ühe Tartu
raviasutuse garderoobist kaduma
jope koos rahakoti, autovõtmete
ja dokumentidega. Hiljem avastas
kannatanu, et peale varastatud
pangakaardi võeti tema kontolt ära
ka 360 eurot. Kannatanu sõnul oli
taskus pangakaart koos PIN-koodiga,“ sõnas prokurör.
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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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AMD Radeon HD 6310M graafika
aku tööaeg kuni 5 tundi 45 minutit

diagonaal

49.69€

LED-TV

40”

Philips 5606H
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299.kuumakse alates

-40%

48 kuud

Parima hinna ja
omaduste suhtega 40" LED teler!

9.40€

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.

-29%

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

Enneolematu
pakkumine!

tartuekspress
ekspr
SUDOKUr

10 VABA AEG

SUDOKU

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

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

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
Mees tuleb koju hilja öösel.
„Kus sa olid?“ nõuab naine.
„Vasja juures.“
„Kohe kontrollime!“ teatab
naine ja helistab Vasjale:
„Kuule, Vasja, kas minu Stjopa oli sinu juures?“
„Muidugi oli, ta on veel
praegugi minu juures.“

„See on ju igaühele näha,
et kõik Teie ametnikud on
uude sekretäri kõrvuni armunud! Mina oma büroos selliseid asju ei taluks.“
„Miks mitte? Pärast seda, kui
kaunitar meile tööle asus, pole
keegi enam tundigi puudunud.“

Direktor ütleb ametnikule:
„Täna tahan ma äri lõbuga
ühendada härra Peterson. Te
olete vallandatud!“

Mary helistab oma väljavalitule:
„Jack, ma petsin sind Johniga.“
„Või nii,“ venitab Jack. „Kas
ta on siis minust parem?“
„Seda mitte, kuid ta oli
kuussada kilomeetrit lähemal
kui sina.“

„Te magate terve päeva
oma laua taga!“ käratab ülemus alluvale.
„Tulge minu kabinetti!“
„Andke andeks, aga Teie laua
taga ma ei saanud magada!“

„Vabandage, härra direktor,
aga Teiega tahab kiiresti kokku saada üks džentlemen. Ta
on vuntsidega...“
„Öelge talle, et vuntsid mul
juba on!“

Põhjamaised
Jaapani õhksoojuspumbad
SHARP
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Ülemus: „Miks Te olete juba
mitu tundi bensiinivaadi otsas
istunud?“
„Ma tahan suitsetamist
maha jätta!“

„Mu kassapidaja on jalga
lasknud!“ teatab ﬁrma direktor
sõbrale.
„Kas Sa šeiﬁ vaatasid?“
„No sinna ta küll ei mahu!“

„Meie uus sekretär on tõesti
hajameelne!“
„Kuidas nii?“
„Eile unustas ta oma mantli
büroosse ja võttis selle asemel oma šeﬁ kaasa!“

Ooteruumis vestleb külastaja sekretäriga.
„Kui palju Teile siin makstakse?“
„Kaks tuhat krooni kuus.“
„Tulge minu juurde tööle.
Ma maksan teile tõrkumata
kolm tuhat.“
„Tänan. Kui ma ei tõrgu,
teenin siingi vähemalt viis
tuhat!“

Majapidamistarvete kaupluses uurib klient lukku ja küsib:
„Aga kus on selle luku võti?“
„See on allahinnatud lukk!“
„Selge, aga kus võti on?“
„Sellepärast ongi lukk allahinnatud, et võtit ei ole!“

Šotlane sõbruneb mandril
reisides prantslasega ja kutsub
teda endale külla:
„Külasta mind kunagi Šotimaal. Ma viin su naabri poole,
siis sa alles näed, mis on tõeline külalislahkus!“

Eesti Post tahab
ravimeid müüa
Eesti Post andis teada, et postkontorid on valmis müüma käsimüügiravimeid ja postiettevõtte lai
võrgustik sobib selleks hästi. Firma
väidab, et erinevalt väikestest külapoodidest omab riik Eesti Posti üle
ka kontrolli.
Postiettevõtte juhatuse esimehe
Ahti Kallaste sõnul on postkontorites käsimüügiravimitele olemas
kindel nõudlus ja seda on kaalutud juba mõnda aega: „Palju on
väikekülasid, kus lähim perearst
asub kilomeetrite kaugusel. Miks
peaksid inimesed sõitma pika maa,
et käsimüügiravimeid apteekidest
osta – selle asemel võiks vajaliku
postkontorist kätte saada.”
Ravimite valik ei peaks postkontorites olema kindlasti väga suur
– esmased valuvaigistid, köha- ja
kõhurohud, palavikualandajad,
samuti plaastrid ja haavasidemed
ning loodustooted. Milliseks
kujuneks käsimüügiravimite valik,
otsustataks vastavate spetsialistide
poolt.
Ka praegu on osades postkontorites müügil plaastrid, ravimteed
ning muud loodustooted. Eesti
Postil on 387 postiasutust üle Eesti.
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www.kontsertkorraldus.ee

Pasknäärid
planeerivad tulevikku
Kui inimene teeb minevikukogemuste põhjal üldistusi ja võtab
seejärel oma eelseisvat olukorda
arvestades vastu mingi otsuse, siis
linnud-loomad käituvad pigem
hetkevajadusest lähtuvalt. Vähemalt nii arvavad paljud uurijad,
vahendab Novaator.
Siiski võivad mõned linnuliigid olla piisavalt nutikad, et oma
otsustes möödunu ning tulevikuga
arvestada. Cambridge´i ülikooli
loomade käitumise uurija Lucy
Cheke toitis katses nelja täiskasvanud pasknääri nelja päeva jooksul
maapähklite ja rosinatega ning
pakkus neile kahte kasti, kuhu toitu
varuda. Esimesel päeval said pasknäärid maapähkleid ja rosinaid,
järgmisel päeval ainult rosinaid ja
kolmandal vaid maapähkleid. Viimasel päeval said linnud enne peidiku juurde minemist suure kuhja
maapähkleid.
Selgus, et linnud suutsid ette
mõelda. Nad peitsid rosinaid sellesse kasti, mida neile pakuti pärast
maapähklihunnikut ja maapähkleid
sellesse, mida neile pakuti pärast
rosinatega maiustamist. Cheke’i
sõnul võib pasknääre võrrelda
lapsega, kes võtab toitu matkale
kaasa. Kui ta teab, et ta saab õhtuooteks õpetajalt kooki, siis ta ei
võta kaasa magusat, vaid ainult
võileibu.
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Loomeinimesed peavad hullu festivali

Ehitus

Reedest laupäevani koonduvad Tartus TÜ vanas anatoomikumis loomehinged,
et festivali „Hullunud Tartu
2. Morbiidne” raames omavahelist sünergiat otsida.

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

Kui mullu toimus festival ”Hullunud Tartu” vanas hullaris ehk
psühhoneuroloogiahaiglas, siis
tänavu püütakse elavdada TÜ
vana anatoomikumi Toomemäel,
aadressil Lossi 38, millest ajendatult kokkusaamine ka „morbiidseks“ ristiti.
Interdistsiplinaarne festival
tahab kombata erinevate kunstiliikide potentsiaali üheaegselt toimida ja leida võimalusi sünergia
loomiseks.
Festivalil astuvad üles omamaised kirjanikud Andres Ehin, Ervin
Õunapuu, Mehis Heinsaar, Marko
Kompus, Triin Soomets, Maarja
Pärtna, Urmas Vadi, Carolina
Pihelgas, Sven Vabar, Asko Künnap, Karl-Martin Sinijärv, Valdur

Teater

Mikita, Elo Viiding, Luulur ja KreatiivRoomet.
Nendele lisanduvad külalised
Peter Sragher (Rumeenia), Philip
Meersman (Belgia), Peter Waugh
(UK/Austria), Sergej Birjukov
(Vene/Saksa), Fjorton (Belgia).
Muusika vallas kõlab esmaettekandes Mart Siimeri pala
segakoorile, lugejale, keelpillikvartetile ja keyboard’ile. Kristi

16.11 kell 19 Casanova
18.11 kell 19 Hispaania öö

11.11 kell 19 Viimnepäev

20.11 kell 19 Jan Uuspõld ja
tema elu meedias

18.11 kell 19 Kadunud käsi
20.11 kell 16 Haldjakuninganna

TEATRI KODU
19.11 kell 12 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
11.11 kell 19 Kaos
12.11 kell 19 Pähklipureja
15.11 kell 19 Härra Amilcar
16.11 kell 15 Appi! Ooper!?
2. tund
17.11 kell 19 Lõbus lesk
19.11 kell 19 Helisev muusika
20.11 kell 16 Härra Amilcar

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
10.11 kell 19 Don Juan
11.11 kell 19 Maria Stuarda
12.11 kell 19 Puhastus
13.11 kell 12 Nukitsamees
13.11 kell 19 Anatoli Taﬁtšuk
Minu Hind
14.11 kell 19 Eesti mees ja
tema poeg

Abella ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit. Tel 5668 5454,
info@abellailusalong.ee.

Autokool pakub tööd kogemustega õppesõidu- ning teooriaõpetajale. Tel 5663 2666.

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

19.11 kell 19 Casanova

16.11 kell 16 Harmoonia

Pakun tööd

Koolitus

SADAMATEATER
12.11 kell 19 Paanika

11

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
11.11 kell 20.15; 12., 14.–17.11
kell 16.15, 18.15; 13.11 kell
16.30, 18.15 Täitsa lõpp (eesti
keeles)
13.11 kell 12.15 Autod 2 (3D,
eesti keeles)

Mühling esitab Helena Tulve
kandlepala. DJ-dena astuvad
üles Berk Vaher, Mart Velsker,
Jaak Tomberg ja Chungin Han
Minjujui.
Festivali esimesel õhtul etendab Altermanni teatritrupp E. A.
Poe loomingust inspireeritud
improvisatsioonilist lavastust
„Õudukas“. Festivalisündmused
on tasuta.

11.11 kell 12.05, 14.25, 16.45;
12.11 kell 14.35, 17.10; 13.11
kell 12.30, 15.30; 14.11 kell
12.05, 17.15; 15.–17.11 kell
12.05, 14.30, 17.10 Tintini
seiklused: Ükssarve saladus
(3D, eesti keeles)
11.11 kell 12.30, 19.25, 21.35;
12.–13.11 kell 12.45, 19.25,
21.35; 14.–17.11 kell 12.30,
19.15, 21.35 Laenatud aeg

12., 15.11 kell 18 Videviku
saaga: Noorkuu

11.–17.11 kell 12 Punamütsike
kurjuse vastu (eesti keeles)

13., 16.11 kell 18 Videviku
saaga: Päikesevarjutus

14.11 kell 15 Kirjandus kinos:
Stepihunt

11.11 kell 14.45, 17.05, 21.15;
12.–13.11 kell 15, 18.45, 21;
14.–17.11 kell 14.45, 19, 21.15
Mäss pilvelõhkujas
11.11 kell 18.15; 12.–17.11 kell
14.15 Unelmate kodu
11.11 kell 16.15, 22; 12., 14.–
16.11 kell 19.30, 22; 13.11 kell
22; 17.11 kell 20, 22 Ohtlik
sõit

Näitus
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 25.11 MD fotonäitus
Tänavatel IV
kuni 30.11 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kuldne sügis

LINNARAAMATUKOGU

Colombiana

kuni 11.11 raamatunäitus
Dovlatovi ümbruskonnad

Action, alla 12. a mittesoovitatav

Esilinastus 11.11 kell 20.45
Cataleya (Zoe Saldana) oli vaid
10-aastane, kui tema silme all tapsid
p
psid
tundmatud mõrvarid julmalt ta vanea
anemad. Tüdrukul õnnestus bandiitide
d eest
de
põgeneda ja varjata ennast Chicagos
oma
a
agos
onu (Cliff Curtis) juures. Nüüd on
n temast kasvanud elukutseline tapamasin. Tüdruku
ü
üdruku
peamine eesmärk on lahendada vanemate
m
mate
mõrv ning
maksta kätte halastamatule narkoparunile,
kes
o
oparunile,
oli koletu veretöö taga. Ainus niidiots,
mis seob
d
diots,
kirglikku kättemaksuinglit reaalse maailmaga,
on tema armastatu (Michael Vartan),
ta
an), kes isegi
ei aima, millega tema kallim tegelikult
elikult tegeleb.

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

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

kuni 19.11 raamatunäitus Tartu väikekirjastusi:
“Odamees” (1918 –1927) ja
“Sõnavara” (1922 –1929)

Korraldab B-kat algastme ja
lõppastme koolitusi. Lisainfo:
www.vivaliiklus.ee, tel 5550 9660.

Küte
Anname laenu kuni 5 aastaks. Tutvuge tingimustega, konsulteerige
spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Elektritööd, õhk-soojuspumbad müük ja paigaldus. www.mano.ee,
tel 5696 9999.

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

Kinnisvara ost

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Tel 5612 5006.
Lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.

REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.
Teeme erinevaid ehitus- ja
remonttöid ning vannitubade
ehitustöid. Tel 503 4805.

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.

11., 14.–17.11 kell 12.15, 13.45,
15.45; 12.11 kell 11.45, 13.25,
15.30; 13.11 kell 11.45, 13.25,
15.15 Karupoeg Puhh (eesti
keeles)

11., 14.11 kell 18 Videvik

11.–17.11 kell 20.45 Colombiana

Kinnisvara müük

11.11 kell 14.05; 12., 14.–17.11
kell 17.05; 13.11 kell 17.15
Võõrkeha

11.11 kell 13.15, 15.25, 19.10;
12.–13.11 kell 11.30, 13.45,
16, 19.50; 14.–16.11 kell 13.15,
15.25, 19.50; 17.11 kell 13.15,
15.25, 18.30 Johnny English:
Taassünd

11.11 kell 19; 12.–17.11 kell
21.45 Surematud (3D)

Müüa 3 m, 5 m ja 6 m ehituslikku
saematerjali! Tasuta vedu Tartu
piires! Tel 5656 4624 või 523 0013.

1-toal korter. Tel 528 6523.
2-toal korter. Tel 507 4635.
3-toal korter. Tel 508 1794.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Üürile anda
Renoveeritud 2-toaline korter
Tartumaal Luunja alevikus omanikult. Tel 5563 2577.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.
2-toal korter. Tel 502 2728.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Otsin tööd
Leiame lapsehoidja, koduabilise,
hooldaja, eraõpetaja. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee. Pihel OÜ

Riided
La Moda secondhand kaupluses
müügil kvaliteetsed kasutatud
riided ja jalanõud. UUS KOGUS
KAUPA. Raua 22, Tartu E-R 10-18,
L 10-15.

Teenus
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.
www.printerikeskus.ee

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.
Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga, töömehed.
Tel 5562 2646,
e-post Jyrgen01@mail.ee.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta
infotelefon 800 2424.

Muu
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.
Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, mööblit,
ikoone, samovare, portselanist
kujusid, dokumente, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

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
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

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
ekspress
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Mis on progressiivsed prillid?
Ammustest aegadest on
inimesed füüsika kasutamisest abi leidnud, et
paremini näha. Suur avastus oli läätsede abil kujutise teravustamine nägemise parandamiseks.

Avastati, et nõgusa läätsega saab parandada puudulikkust kaugele nägemisel ja kumera läätsega lähedale vaatamisel.
Tänapäeva teadus töötab aga iga
päev, et lisada samale läätsele võimalikult palju omadusi elu lihtsustamiseks.
Maailma parimad prilliklaaside tehased – näiteks Prantsusmaa ﬁrma Essilor – paigutavad
teaduse saavutused kiiresti tootmisesse. Peegeldumisvastased
katted, prilliläätsede õhendused
ja progresseeruvad prilliklaasid
on jõudnud ka Eestisse.
Progresseeruvad prilliklaasid
on vahendid, millega inimene
saab näha selgelt nii kaugele kui
ka lähedale. Lugemisprilli kasutajale on kindlasti tuttav udune
arvutiekraan, rääkimata kaugemal asuvatest objektidest. Kaugele vaatamise prillidega on aga

Ülevaate teie silmade olukorrast annavad Optilise Grupi
silmaarstid ja optometristid.
Registreeru 17. ja 24.
novembril toimuvatele
OTEPÄÄ OPTIKA hea nägemise päevadele Otepää,
Lipuväljak 7 kaupluses või
tel 733 3258. Vastu võtab
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kehvem lugeda.
Progressiivne prilliklaas on
kõrgtehnoloogiliselt töödeldud
klaas, mille loomisel on arvestatud iga konkreetse inimese vajadusega näha korraga nii kaugele kui ka lähedale. Klaaside ülemise osaga näeb hästi kaugele,
keskmises osas asub kanal, millega näeb arvutit ja alumine osa
on lugemiseks.
Progressiivsete prilliretseptide
määramine ja prillide valmistamine on väga täpne töö. Iga mil-

limeeter peab väga täpselt paigas
olema. Seepärast suudavad häid
progresseeruvaid prille valmistada ainult hea, kaasaegse aparatuuriga ning kogenud töötajatega
optikaﬁrmad.
Ka inimene ise peab natuke vaeva nägema, et progresseeruvate prillidega hästi nägema
õppida. Inimese aju peab saama aru, kuidas silmad töötavad.
Kaua aega valede prillidega vaadanud inimene peab oma aju ka
õigete prillidega vaatamiseks

õpetama. Progressiivsete prillide kandja peab kindlasti arvestama, et tuleb hakata rohkem
pead keerama, kui silmi liigutama, sest eri kaugustesse vaatamiseks on progresseeruvate läätsede sees nn kanalid. Silmadega
liikumine toimub ülesse ja alla,
kõrvale peab aga pead liigutama.
Negatiivne on see, et klaasi äärtes on moonutused, aga nendest
tuleb õppida mööda vaatama.
Tänapäeva prillid on kindlasti ka
ehteks ja imagoks. Progressiivsed
prillid lisavad elukvaliteeti.
JAAN PÕRK
Säästuoptika, StockOptika ja
PereOptika juhataja,
www.optiline.ee
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