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Jõhker autojuht jättis
bussiootajad ilma kätte
Kivilinna Kaunase puiestee
suunalises peatuses on
sõitjad sunnitud veel ligi
poolteist kuud bussi ootama tuisus ja lörtsis, sest
ülemöödunud nädalal tegi
ootepaviljoni maatasa sinna põrutanud Audi A6.

TÜ tahab Hezeli tänavat
Tartu ülikool soovib, et kesklinnas
asuva Juhan Liivi tänava ja Karl
Ernst von Baeri tänava vaheline tee
nimetataks Johann Wilhelm Friedrich Hezeli tänavaks. Sel nädalal
saadeti ettepanek ka linnavolikokku. Ülikool soovib tänavanimega
jäädvustada silmapaistva professori
mälestust, kes oli usuteaduskonna
esimene dekaan pärast ülikooli
taastamist 1802. aastal. Samaaegselt oli ta eksegeetika ja idamaade
keelte professor ning teda loetakse
19. sajandi alguse üheks kõige silmapaistvamaks Tartu professoriks.

Varas peab jõule
rikkaliku laua taga
Tartus varastati naiselt kotitäis liha,
mispeale teatas kannatanu, et
menetlust ta ei soovi ja küll jumal
varast karistab. Möödunud nädala
reede pärastlõunal said politseinikud väljakutse Aida ja Turu tänava
nurgal olevasse bussipeatusesse.
Kohapeal selgus, et naine oli
liinibussiga sõites oma kilekoti
söögikraamiga ühe pingi juurde
maha pannud. Kui buss Aida-Turu
bussipeatuses uksed avas, haaras
üks bussis olnud mees kilekoti
ning jooksis välja. Naine tõttas
mehele küll järele, ent kaotas ta
peagi silmist. Politsei uuris, kas
naine soovib menetluse alustamist
ja kurjategija vastutusele võtmist,
mispeale naine vastas: „Ah, olgu
tal rikkalikud jõulud, küll jumal teda
selle eest karistab!“.

Kui kaastundlikke heasoovijaid tekkis saate mõjul terve trobikond, siis jõukohast töökohta pole Raivole siiani pakutud. Mehele sobiks amet, mis ei nõuaks mõlema käe kasutamist.
ERR

Langevarjuõnnetuse ohver
otsib jätkuvalt tööd ja kodu
„Ringvaates” näidatud
langevarjuõnnetuse
ohvri Raivo Kikase lugu
vallandas küll abipakkumiste tulva, ent tööd
pole mehel siiani. Rääkimata kindlusest tuleviku
suhtes.
Novembri lõpus sai traagilise õnnetuse läbi elanud Raivo Kikas telepurgi kaudu tuttavaks paljudele. „Mõneti häiriv tähelepanu. Inimesed teretavad, tunnevad mind. Mina
neid mitte,” räägib mees nüüd,
mil saatest on möödas kolm
nädalat. „Samas olen ääretult
tänulik kõigile, kes mind aitasid. On kantud rahagi, millest
minu kasinate kulutuste juures

piisab paariks kuuks. Mitmed
alternatiivmeditsiini spetsialistid pakuvad oma abi ja tundub,
et on ka kasu.”
Kui kaastundlikke heasoovijaid tekkis saate mõjul terve trobikond, siis jõukohast
töökohta pole Raivole siiani pakutud. Mehele sobiks
amet, mis ei nõuaks mõlema
käe kasutamist. „Pakuti küll
tööd mööbli restaureerimisel, ent seal on kaht kätt korraga vaja. Kõige olulisem, et
see rosin, mis on kahe kõrva
vahel, on mul õnneks taastunud, seega mulle sobiks igasugune tööots, mis võimaldaks
seda rakendada.”
Raivo varasemad ametid on

seotud metallitööga ning keevitamisega, kuskil tööpingi taga
tuleks ta enda sõnul praegugi
kenasti toime. Ka valvuri, väravavahi või tegelikult mistahes
muu ameti võtaks ta meelsasti vastu.
Samuti otsib mees uut elukohta, sest praeguse korteri
omanik soovib temast vabaneda. Abipakkujad saavad ühendust Skype’i teel, otsides kasutajat raivokikas.
„Pea püsti, selg sirgu ja saba
rõngasse,” lõpetab Kikas vestluse optimistlikes toonides, hinges soov, et jõulutaat tooks tervist. Küll muu laheneb siis iseenesest.
RASMUS REKAND

Kutsume kõiki küünetehnikuid/harrastajaid
DeLuxe Line`i koolitusele TARTUS
28.01.12 - 29.01.12 kell 10.00-16.00
I PÄEV Ðabloonitehnika, võistlustehnika (geel, akrüül)
II PÄEV Nail Art disainid (akvaarium, segutehnika, geeldisain)
Osavõtt ühest päevast 100 eur
Osavõtt kahest päevast 150 eur
Koolitus sisaldab rahvusvahelist
TM Koolituskeskuse diplomit, tööks vajalikke
materjale ja kohvipausi
Teiega koos meisterdavad rahvusvahelised koolitajad
ja “Ilumesside” võitjad, þürii liikmed ning korraldajad
Tatjana Popova ja Merilin Markov-Valm
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
Info ning eelnev registreerimine ja maksmine toimub
DLL Tartu esinduses ABella Ilusalongis
info@abellailusalong.ee; 740 3004 või
56685454 (Margot Antsov)
www.abellailusalong.ee
www.tmsalong.ee

Putru ei pakuta!

Tartu esimene 100%

Döner-kebabi koht
nüüd avatud!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht
24 h

www.facebook.com/abellailusalong
www.facebook.com/deluxeline

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

Aardla 23 Tartu www.crib.ee

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Tartu paviljonide omaniku OÜ
JCDecaux Eesti direktori Kristiina
Kõivu kinnitusel on uus paviljon
juba tellitud, kuid see paigaldatakse
alles jaanuari lõpuks.
Ülemöödunud reede hilisõhtul
kihutas seni kindlaks tegemata
juht autoga Audi A6 mööda Jaama tänavat Sõpruse puiestee suunas ja kaotas sirgel teelõigul sõi-

duki üle kontrolli. Esmalt põrutas
Audi vastu tänavavalgustusposti ja paiskus seejärel vastu ootepaviljoni, kus bussi ootasid kaks
inimest.
Pärast kokkupõrget tuli juht
sõidukist välja, vaatas liiklusõnnetuses vigastada saanud isikutele
korraks otsa ja põgenes Kalda tee
suunas.
Kaks vigastada saanud 18-aastast neiut viidi TÜ kliinikumi
traumapunkti ning lubati pärast
esmaabi andmist kodusele ravile.
Politsei teatel käib väärteomenetlus ja üle on kuulatud mitmeid inimesi.
JUHAN LANG

Kivilinna Kaunase puiestee poolsed bussiootajad saavad uue varjualuse alles jaanuari lõpus. Sestap ei jää neil muud üle, kui veel poolteist
kuud kadedusega üle tee kiigata, sest sinna pole liiklushuligaanid veel
jõudnud.
KAUPO TORIM

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -17.00
Tel.74 09 035
GOLD OPTIKA prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad
Palju prilliraame -80%

Ostes prilliraamid saad peegeldusvastase kattega
prilliklaasid TASUTA (tavahind 50 EUR)
Prillid kätte alates 19 EUR
Kontaktläätsed alates 0,68 EUR tk.
Silmarõhu mõõtmine 1 EUR
Kliendikaart 0 EUR
Asume Tartus politseimaja kõrval Riia tn. 130
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõttule tel.74 09 035
www.goldoptika.ee

Kui soetad prillid oma retseptiga kaasa KINGITUS!
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Alampalk tõuseb

Tartust kaob
tollikeskus
Maksu- ja tolliamet suleb
1. jaanuarist Tartu Tähe tänava
tollikeskuse ning sealsed töötajad kolivad Sõpruse puiestee
kontorisse; edaspidi ei jää aga
veokijuhtidel üle muud, kui tolliprotseduurideks Võrru sõita.

Linn tahab õpetust
jagada

Uurijate kinnitusel ei saa väärteo tõttu kahju saanud isiku tehtud videosalvestust teistest kogutud tõenditest eraldi esile tõsta või kaalukamaks lugeda. „Võib öelda, et videosalvestisest nähtu andis kinnitust teistele, menetluse käigus kogutud tõenditele,“ kinnitab Tartu konstaablijaoskonna ülemkonstaabel Arno Kits. Videot öisest autokraapimisest vaata Tartu Ekspressi veebist www.tartuekspress.ee.
ERAKOGU; SILLE ANNUK / SCANPIX

Legendaarse raadiohääle ohver: Kartsin
oma lähedaste pärast!
„Sõber“ kannatas pool aastat ajakirjanik Vambola Paavo terrori all
Endine raadiohääl ja praegune Poska gümnaasiumi
meediaõpetaja Vambola
Paavo kandis mõne päeva
eest Meelise (nimi muudetud) kontole kahjutasuna
1632,96 eurot. Politsei
tuvastas, et mees on käinud
poole aasta jooksul kolmel
korral terariistaga kriipimas
endise kolleegi autosid.
„Tegelikult oli kokku viis korda, see oli juba maniakaalne!“ kinnitab Tartus kasutatud autode
salongis müügimehena leiba teeniv Meelis. Esimesel korral ta avaldust ei teinud, kuna pidas juhtunut purjus poisikeste vembuks.
Meelis tunnistab, et tänaseks
on tema elu täielikult pea peale
pööratud. „Iga kord enne, kui sõitma hakkan, käin tiiru ümber auto
veendumaks, et täiendavaid kriime
pole. Närvipinge ja stress on tuntav,“ möönab ta. „Vahepeal ei julenud autoga koduski käia, ei suutnud
normaalselt magada, käisin pidevalt
vaatamas, mis auto ümber toimub.“

Naljast kaugel
Jant sai alguse juunis. Meelise töökoha personalijuhini jõudis end Tiit Kuuseks nimetanud
majaelaniku kaebus. “Helistas
ja küsis, kas ﬁrma on teadlik, et
kasutan ametiautot isiklikul otstarbel,“ meenutab Meelis.
Kuna kaebaja enda kontakte ei
jätnud ning auto kasutamine oli
kooskõlastatud, jäeti asi sinnapaika. Liiatigi jõuti järeldusele, et sellise nimega naabrit ei eksisteeri.
Möödus kuu, kui ühtäkki märkas Meelis, et tema maja ees seisnud ﬁrma logodega autole on äestatud terariistaga pikk kriim. Terve külg vajas värvimist. Paar nädalat hiljem, kui mees viibis puhkusel, saabus järjekordne üllatus. Fir-

ma juhataja oli saanud pika kirja,
kus viidati juunis tehtud kaebusele ning taas süüdistati Meelist
ettevõtte auto väärkasutuses.
Kirjas seisab muu hulgas „Praegu on vist puhkuste aeg ja noormeest ei ole autoga oma maja ees
nähtud, aga varsti kordub taas
kõik ja vist veel hullemini. Turvalisust peame silmas pidama
meiegi, sest elame Meelisega ühes
majas...“. Milles turvarisk täpsemalt seisnes, jääb segaseks.
Et asi näis kahtlane, otsustati, et
mehele enam ﬁrma logodega sõidukit ei anta. Peatselt ostis Meelis
isikliku auto. „Käisin sellel Pärnus
järel, jõudsin öösel kell pool üks
koju ja hommikuks olid juba kriimud peal,“ nendib ta.

Sõber hoiatas
Kuigi seni pidas Meelis sarikriipijaid juhuslikeks jõmpsikateks, tõi loosse selguse endise töökaaslase telefonikõne Tartu Näitustest. Meiliserverit korrastanud
sekretärile oli silma jäänud kiri
Vambola Paavo postkastist, mille sisu kattus Meelise ettevõttesse saadetuga. „Ta hoiatas mind ja
küsis, kas ma olen Paavole midagi
halba teinud?”
Meelis oli endise kolleegi ja
lähedase sõbrana Paavoga suhelnud veidi üle aasta. Koos käidi väl-

jasõitudel, pea iga nädal külastati Aura veekeskust. Seda veidram
näis Meelisele, et salapärane vandaal võiks olla tema enda sõber.
Kuna aga Paavo oli üks vähestest,
kes teadis, millal ta autot soetama
läheb, jooksid niidiotsad kokku.
„Hetkel, kui teada sain, et tema
ongi kõigi nende asjade taga, hakkasin ma oma lähedaste pärast
muretsema – jälgisin, kes kus käib
ja öösel kedagi üksinda välja ei
lubanud,“ räägib mees. „Peale neid
asju püüdsin teda rohkem vältida
ja mitte suhelda.“
Paavole oma kahtlustest mees
rääkida ei tahtnud, sest asitõendeid tol hetkel nappis. Reedel, 14.
oktoobril juhtusid endised semud
siiski kokku. Paavo tegi ettepaneku minna koos ujuma. Meelis
keeldus. „Sisetunne ütles, et kuigi
ma rääkisin talle, et mind linnas ei
ole, siis arvatavasti on ta pahane,
ärritatud ja tuleb mulle külla.“

Sisetunne ei petnud
Et mehe soov oli vettpidavat
tõestusmaterjali koguda, soetas
ta endale videokaamera ja paigutas aknale. Kaua ei tulnud oodata,
kui Paavo saabuski. „Nägin oma
silmaga, kuidas ta maja ees kontrollringi tegi, seejärel minu sõiduki juurde läks ja selle paremalt küljelt aeglaselt kahel korral möödus.

Selgelt on näha, kuidas ta kapotile viimase lihvi andis.“ Sama päeva
õhtul pöördus Meelis politseisse.
„Täiskomplekt,“ nendib Meelis, sest mõne päeva pärast ilmusid
autole uued kriimud ja rehvide alla
tekkis kolm naela. Ülekuulamistel Paavo eitas tehtut, ent mõisteti
autode kriipimises süüdi.
„Kuna menetlusalusel isikul
puudusid varasemad karistused,
siis otsustati mitte taotleda tema
suhtes aresti kohaldamist ja määrati karistuseks rahatrahv,“ kinnitab ülemkonstaabel Arno Kits. Et
süüdistatu karistust ei vaidlustanud, on otsus jõustunud.

Pretensioonikas lõpp
Meelise väitel palus ta eelmisel nädalal Paavol kahju hüvitada.
Seepeale süüdistas mees teda alul
väljapressimises. „Lõpuks ta sai
aru, et pääsu pole. Kirjutas, et on
ikka aus mees ja maksab ära,“ kirjeldab Meelis.
Mis mainekat raadiohäält ja ajakirjanikku järjepideva autode kriipimise ja kaebekirjade saatmisele
tegelikult õhutas, pole selge. Paavo
ise keeldus igasugustest kommentaaridest. „Selja taha jäävad varjud ja
tuleb vaadata tulevikku,“ rõhutas ta.
Ka politseis Paavo oma motiive
ei selgitanud. Meelise sõnul joonistus uurimise käigus välja, et
aktsioonid auto kallal hakkasid
toimuma siis, kui ta ei soostunud
Paavoga ujuma minema või mõnes
teises ühistegevuses kaasa lööma.
„Tundub, et tal on psühholoogilised häired – kas lõhestunud isiksus või hoopis armuvalu?“
(Kannatanu nimi on toimetusele teada).
Videot öisest autokraapimisest vaata Tartu Ekspressi veebist
www.tartuekspress.ee.
JUHAN LANG

Tartu linnavalitsus lõi käed TÜ
majandusteaduskonnaga, et
hakata tulevast aastast korraldama tasuta seminare kohalike
ettevõtete juhtidele, valgustamaks neid rahastamise võimalustest, kliendisuhetest, internetiturundusest, ﬁnantsjuhtimisest,
ärieetikast ja muust.

6 minutit aastavahetuse ilu
Tänavune aastavahetuse ilutulestik kestab kuus minutit ja
kümme sekundit ning sisaldab
kokku 6913 erineva võimsusega
tähepommi.

Teisipäeval allkirjastatud keskliitude kokkuleppe kohaselt tõuseb
alampalk erasektoris uue aasta
1. jaanuarist senisega võrreldes
12 euro võrra, 290 euroni kuus
ja 1,80 euroni tunnis – sellega
tõuseb alampalk esimest korda
pärast mitmeaastast paigalseisu.

3,1

miljonit krooni oli see rahasumma, mida soojaettevõte Fortum
Tartu tasus 2010. aastal brutopalgana oma kolmele juhatuse
liikmele Mati Meosele, Margus
Külaotsale ja Madis Nõmmikule.

Firma näitas südant
Toitlustusettevõte Baltic Restaurants Estonia otsustas annetada
1500 eurot, mis oli planeeritud
koostööpartnerite meelespidamiseks jõulude ajal, Tartu laste
turvakodule remondiks, ning
saatis jõulukaardina laiali tänutäheks turvakodu laste poolt joonistatud jõulukaardid (pildil).

Taksohinnad tõusevad
SV Takso, Tartu Taksopark ja
Takso 1 kinnitavad, et plaanivad
veel enne pühi Tartus taksotariiﬁde või sisseistumistasude tõusu
ja toovad selle põhjuseks järjest
kasvava kütusehinna, mis ei võimalda kasumiga töötada.

RÄÄGITAKSET
…
RÄÄGIT
RÄÄGITAKSE
... et ühes Lõuna-Eesti
lasteaias korjatud jõuluvana töötasu katteks
iga lapse vanematelt 3
eurot. Nii pistis punakuue kandja poole tunni
töö ees taskusse juristiväärilise palga – vanas
vääringus enam kui
1000 krooni.
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Spetsiaalse kostüümi, mille kuue saab maha heita, lasi jõuluvanana
leiba teeniv Ervin Hurt õmmelda 5 aastat tagasi. Muidu kerkis temperatuur vatikuue all talumatuks.
ERAKOGU

peeglis skandaalimaigulise, ent õpetlikuna
Need sajad tuhanded
tähemärgid, millega
tänavu Tartu Ekspressi
veergudel kohalikke
teemasid vaagisime, on
olnud elukool nii lugejaile kui ka kirjutajaile.

Euroga on jõuluvanade kukkurgi
kopsakam
Seda, et euro hinda ei tõsta, ei usu ka lihtsameelseim
päkapikk. Krooniajaga
võrreldes on jõulutaatide
teenistus hüppeliselt kasvanud.
Punakuue kandjate jaoks on
detsembri kaks viimast nädalat
sedavõrd kibe tööaeg, et saanijalaste alt sädemed lendavad. Linnas
on ainuüksi 273 lasteaiarühma ja
24 kooli jagu algklasse, kus jõulupuu all pakkide ootuses kogunetakse. Tööd jagub tosinatele julgetele ning peamiselt maksuvaba
teenistuse kogukäive ulatub kümnetesse tuhandetesse. Usinamad
teevad nädalas kümneid „sutsakaid”, teenides pühadega enam
kui kuupalgajagu lisa.

de kolme jõulupeo tähtkülalisele
kulub huvijuht Eele Kantsi sõnul
kokku 180 €. Kes kutselistest näitlejatest tegelikult habeme taga on,
Kants reeta ei taha.

Niru taati ei usu keegi

Õpetajaametit pidav Urmas Persidski peitus tänavu habeme taha 8
korral. Rohkemat ei tahagi, pühad
hoiab vabana. „40-eurone hind
polegi eelmise aasta 500 krooniga kõrvutades eriti palju kerkinud.
Selles ametis on hädavajalikud nii
vaimsed kui ka füüsilised eeldused.
Niru jõuluvana ei usu keegi. Tean
olukorda, kus pika kiitsaka vana
tulles lapsed nutma puhkesid.”
DJ-na tuntust kogunud Ervin
Hurt rääkis, et „käib taati jooksHüppeline hinnatõus
mas” peamiselt tuttavatele-sõpradele. „Tänavu on koostöö ka
Poku lasteaiast kinnitati, et neil
Tasku keskusega, kus nädalalõppeab salapärase habemikuga läbipudel kokku seitsmel päeval laprääkimisi muusikaõpetaja ning
si rõõmustan. See on rohkem selline pedagoogiline proSelles ametis on hädava- jekt, kuhu on kaasatud
mitmed noored. Vahva
jalikud nii vaimsed kui ka on vaadata, kuidas muifüüsilised eeldused. Niru du kraade poiss päkapikumütsiga rollis märgajõuluvana ei usu keegi.
tavalt muutub.”
„Tegelikult ma isegi ei
Tean olukorda, kus pika
tea, mis need taksid praekiitsaka vana tulles lapsed gu on,” vastab ta jõuluvana hinda puudutavanutma puhkesid.
le küsimusele. „Raadiost
juba ammusest tuttavale jõulutaat
kuulsin, et hinnad jäävad 50 ja 100
Matile kogutakse iga rühma lapse
euro vahele. Sõltub sellest, kaua
kohta tasuks 1 euro. Eelmise aasta
läheb. Ühe varasema aasta näitel
250-kroonise tasuga võrreldes on
tean, et 15 inimesega üritusel võib
see kuni 1,5 korda rohkem.
kõikide pakkide jagamiseks kuluMaarjamõisa lasteaia direktoda ka üle kahe tunni.”
ri Kai Kensi sõnul on neilgi oma
Toimetuse katse kolmepäevase
Mati. Igapäevaselt majahoidetteteatamisega jõululaupäevaks
ja ametit pidav mees, kes aasta
kingitooja palgata ei osutunudlõpus ka luuletuste kuulajana eduki eriti raskeks ülesandeks. Viiest
kalt toime tuleb. Taadi tasu jäävat
jõulutaadist leidis oma graaﬁ kus
keskmiselt 40 euro kanti ehk 10
vaba augu neli. Pange vaid vähevõrra rohkem kui mullu.
malt 30 € ja kingikott valmis.
Kunstigümnaasiumi algklassiRASMUS REKAND

Harilike sullerite kõrval
paistis aasta valusalt silma
provintsikuninga mentaliteedi poolest, mis lokkab tänini osas meie kaaslinlastest ja
ametnikest. Valijana võib ju
olla kerge näha eetika piirjooni, kuid kuidas käituksime ise olukordades, kus õhus
ripub anonüümne omakasu?
Ja kas isepäi jalgu trampiv või
erakluses klaviatuuri klõbistav kodanik saab üldse uueks
muuta poliit- või ärikultuuri?
Saab see, kes tahab mõelda, julgeb öelda ja mõistab
küsida. Võib-olla ei mõistnud
Liisa Haabpiht toimetuse
fotoaparaadi välkudes seda,
et oma eeskujuga näitab ta,
kuidas olla tegus noor. Või
Viljar Veebel, et on näiteks
sellest, kuidas kohalik mõttelend võib vabalt haarata üleeuroopalist mastaapi. Kõhkluseta näeme selliseid inimesi leheveergudel ka tulevikus.
Kui sündmustest kirju
artiklimosaiik ei anna alust
aastavahetusel roosa linnaelu
terviseks toosti tõsta, siis üht
kõneleb ta kindlasti – enam
hoolimist ja vähem kahepalgelisust võiks jaguda ka kauemaks kui pühade ajaks.
OLIVER KUND

Sasi pihtimused
Aprilli esimesil päevil puhusime juttu hariduse abilinnapea Jüri Sasiga, kelle jalgealune kinkekaartide skandaali tõttu tuliseks oli muutunud. Usutluses avaldas mees
esmakordselt, et rae kava on
alles jätta vaid viis gümnaasiumi. Ausa mehena tunnistas Sasi, et kinkekaartide
skandaalis vahistatud Goldman ja Aab ei pruugi olla ainsad patused ja veel enne kohtukahurite paukuma hakkamist riputab tema abilinnapea mantli varna. Usutlus
lõppes mõtliku sisevaatlusega: „Eks matemaatikaõpetajaid on ikka vaja“. Tänaseks
ongi mehest saanud pedagoog kõrgemas sõjakoolis.

Akadeemilise söögikoha hääbumine

Tuhkatriinulik
peredraama
Pool aastat enne seda, kui
langes kohtuhaamer süüdimõistva otsusega ja Tartumaal tegutsenud eralastekodu
pidajad tabloidide esikaantele
paisati, käis perekonnal külas
Tartu Ekspress. Juunis ilmunud loos pealkirjaga „Kasuperest viidi viis last ja algatati
kriminaalmenetlus piinamises“ avastasime, kuidas sotsiaalsüsteemi bürokraatlikkuse tagajärjel perre sattunud kõurikud olid vanemate
närvidel mänginud sedavõrd
kaua, et nood oma tegudega üle eetika piiride astusid.
Piinamises süüdi mõistetud
perekond Konksid said karistuseks pool aastat tingimisi ja
rahalised kohustused, kaotasid kasulapsed ning jäid töötuks. Lapsed sattusid tagasi
halbadesse elutingimustesse.
Nagu Eestis sageli kombeks,
oli tulemuseks olukord, kus
võitjaid pole, kaotajaid aga nii
siin kui sealpool „rindejoont“.

Koolikuu esimesel nädalal
trükimustas ilmunud artikkel „Kohviku sulgemine lõikab Tartu vaimule valusalt
keelde“ näitas, kuidas halva
majandamisega silma paistnud ja Rein Kilgi ﬁrmale kuuluv Ülikooli kohvik on lõplikult kahjumikarile seilanud.
Samal ajal, kui linnas tuuritasid taas tudengid, lõpetas söögikoht oma kuuenda
kahjumi-aasta, koondas osa
töötajaid ega teadnud, kuidas
edasi minna. Väärikas maja
seisab jõude tänini – valgus
paistab kohviku akendes vaid
valitud päevil.

Absurditeater
Aastast jääb meelde tugev
absurdimekk. Septembri
lõpus nägime, kuidas Tartu
jalgpalli esindusmeeskond
Tammeka ei saa soolase hinna tõttu lubada endale treenimist Tamme staadioni pea-

areenil, sestap harjutab klubi viletsates tingimustes koolistaadionitel.
Vähem veider ei tundunud
sügisel lahvatanud skandaal
kultuurimaastikul, kui Tartu Ekspress avaldas loo „Teatri Kodu pakt Vanemuisega ahistab külalisesinejaid“.
Viimane näitas, kuidas linna
allasutuse lepe Vanemuisega sisuliselt reserveeris Teatri
Kodu suurteatrile ja jättis väikesed etlejad vaeslapse rolli.
Oma annuse absurdi leidsime ka Tasku keskusest, kus
teisel korrusel asuv invaliidide tualett on vandaalide kartuses lukku pandud ja võti
viidud esimese korruse infolauda.

mad pesid end süüst puhtaks
ja nõuavad kohtus raha tagasi.
Petturid pääsesid puhta nahaga, Ülo aga käib psühhiaatrite
vahet, et kohus mehe teovõimes selgust saaks.
Septembri lõpus ilmus
puudutav lugu sellest, kuidas loomapõlgur oli jätnud
kuus küülikupoega Hiinalinna tühermaale. Sündmused lõppesid õnnelikult, sest
pärast artikli ilmumist said
kõik varjupaika viidud pikakõrvalised uue peremehe.

Inimesed, kes jäävad meelde

JOKKab jätkuvalt
Mais tõime päevavalgele, kuidas linnavalitsuse lörri läinud plaan masu eel Riia mäele linlastele parkla ehitada
tõi lepingu, millega juba viis
aastat jutti erafirmalt maksumaksja raha eest tühermaad renditakse. Tagatipuks
kohustub raad songermaad
ümbritsevat planku korras
hoidma, ent ala on jäänud
pimedaks, mädanevaks ja
näotuks paigaks tänini.
Augustis pöörasime pilgud kaubamaja katusele, kus
linna ettekirjutuse kohaselt
peaks lubatust kõrgemaid
ventilatsioonišahte katma
viinapuumets. Kaubamaja leiab aga, et katmine pole
oluline – kui taimed on, siis
on kõik jokk.

Vaatame peeglisse
Näotu teoga paistsid linlased
silma juunis, kui leht kirjutas,
kuidas osa Tartu rattaralli
lastesõitudele startinud rüblikuid jäid ilma igale lõpetajale mõeldud medalist. Põhjuseks ahned lapsevanemad,
kes kahmasid tasuta jagatavaid auhinnakotte kokku
mitmekaupa.
Häbematust pettusest saime teada ka septembris ilmunud loost „Pagan, jooki napib!
Ehk annaksite paar telefoni
võlgu .. ja läpaka?!“. Loost ilmnes, kuidas pettureist „sõbrad“ käisid Kambja lähistel
elava ja sageli joomatsüklisse
langenud Üloga mööda poode
ja mehe nimel kallist tehnikat
kokku ostsid. Umbjoobnule tehnikat võlgu andnud ﬁr-

Septembri algul kirjutas Tartu Ekspress sirge seljaga õppejõust Henn Käärikust, kes
andis kohtusse tema palka
ebaõiglaselt kärpinud tööandja
Tartu ülikooli. Praegu on kaks
kohtuastet Käärikule õiguse
määranud, ent TÜ kaebas edasi riigikohtusse. Sündimas on
omapärane pretsedent – kui
Käärikule peaks õigus jääma,
võivad oma rahanõude ülikoolile esitada ka paljud teised ülikooli töötajad.
Novembris tõime lugejate ette vapustava noorukese neiu Liisa Haabpihti, kes
kaitses korraga kolm bakalaureusekraadi, õpib kahel
magistrierialal, on endine
tippkõrgushüppaja ja veab
vabal ajal eest nõuandeportaali lahendus.net.
Veel enne aastalõppu rääkisime elu olemusest bioenergeetik Toomas Pälliga, kes
andis lugejale nõu, et kaasmaalastele valgust, armastust,
tervist ja raha soovides tuleb
õnne ka meie enda õuele.
Uuel aastal kindlasti uued,
veel säravamad ja paljastavamad, aga ka südamlikumad ja
väärt inimesed, teod ja sündmused. Kohtumiseni Tartu
suurima lehe veergudel.
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3. november 2008, kell 18.55.
Pimedus. 66-aastane meesterahvas kõnnib
Lähte-Elistvere sõiduteel
Elistvere poole ning lükkab enda kõrval jalgra
tast. Tee 2. kilomeetril
tabab teda löök. Lähte poolt lähenenud sõidu
auto Toyota Corolla juht
on kaine. Pimestatuna vastusõitva sõiduki tulede
st ei märka ta enda
ees liikuvat jalakäijat, kel puudub helkur ja kellel
on seljas vaid tumedad
riided. Sõidutee kaetud asfaltiga, kuiv, sõidu
korras. Jalakäija hukkub saadud vigastuste tõttu.

LÕUNA PREFEKTUUR

18. mai 2008, kell 2.10
Ülenurme vallas, 59 meetrit Tartu linna piirist Võru poole ületab
65-aastane mees sõiduteed vasakpööret sooritanud sõiduki tagant
ja saab löögi linnast väljasõidul olnud Audilt. Autojuht ei jõua veel
ka
ohukolmnurka teele asetada, kui viga saanud jalakäijast sõidab üle
Võru suunas liikunud Mitsubishi (juht kaine). Jalakäija oli tumedates
riietes, helkur puudus. Tänav oli ühelt poolt valgustatud, tee kuiv ja
sõidukorras. Jalakäija suri sündmuskohal.
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17. oktoober 2008, kell 18.55.
Ülenurme vallas Külitse bussipeatuse juures
alustab jalakäija, 64-aastane naine, sõidutee ületamist. Ootamatult
astub ta ette sõiduautole
Peugeot, mille juht on kaine. Kokkupõrkel vigast
ada saanud jalakäija
toimetatakse kiirabiga intensiivraviosakonda,
kus ta samal päeval
sureb. Jalakäijal puudus helkur ning ta oli tumed
ates riietes. Õnnetuse hetkel sadas vihma.

Hetk, mil inimelu maksis 1 euro*
Viimane pole Tartu arstidele võõras. Meeldejäävamaid juhte on 6.
detsembri varahommikul asetleidnu, kui turvavarustuseta sõitnud
59-aastane jalgrattur Nikolay jäi
Turu tänaval haagisega veoki alla
puusapiirkonda, aga meil on olnud
ning sai üliraskeid sisemisi vigastuselliseid juhuseid küll, kus esimesi ja luumurde. Kuigi kliinikum viis
se löögiga on
operatsioonitõstnud inime- Ainult vanus on see,
saali enam kui
se lihtsalt õhku mis võib elu mündi20 liitrit verd
ja vigastus on
ja arstid võittekkinud siis viskel noorematele
lesid mehe elu
kas lennates üle tillukese eelise anda.
eest 15 tundi,
kapoti, lennates
ei suudetud
pea ees klaasidesse või kukkudes
teda päästa. Tartus juhtub nii raspärast õhulendu. Jalad on üldse
keid õnnetusi aastas 5–10 korral.
puutumata, aga pea on katki.“
„Veoauto ja inimese kokkupõrKui Karmen kuuleks, oleks arskel ei ole mõtet väga...,“ tardub
ti kirjeldus talle õõvastavalt tutVeberi mõttekäik poolelt lauselt.
tav. „Ma sain paremale poole pea„Jõudude vahe on nii suur.“
vigastuse ja ajupõrutuse, luud jäid
Õnn ja ebaõnn
põhimõtteliselt terveks,“ resümeerib naine. „Ma ei ole siiamaani selDoktor Veberi meenutused ei
lest veel päriselt välja tulnud. Medjäta kahtlust. Liiklusõnnetuses
töötajad lubavad mulle siiani seda
võib iga sentimeeter olla muutumüstilist kolme aastat...“
ja, mis otsustab elu ja surma vahel.
Doktor Veber Karmenit ei tunVõid olla atleet või oivik – kui avane, aga jätkab sedavõrd täpselt,
rii mehhanism on sama, siis on
nagu olnuks ta pealtnägija. „Kui
seda ka vigastused. Ainult vanus
inimene siinsamas linnas alla
on see, mis võib elu mündiviskel
jääb, siis võib oletada, et tegu on
noorematele tillukese eelise anda.
ühe-kahe luumurruga või peapõ„Alles eile oli meil kaks naisterutusega.“ Raskete vigastustega
rahvast, kes mõlemad jäid auto alla
seostub arstile ikka pigem maanvales kohas teed ületades. Kiirus oli
tee. „Ülirasked peavigastused,
ainult 20–30, tegu oli pöördel alla
õhkrind, verirind, sisemised verejäänud vanema inimesega. Muijooksud, ajusisesed vigastused.
dugi ei läinud ta üle ülekäiguraja,
Vaagnaluumurru puhul on tegu
helkurit polnud ja ta sai õlatrauma.
suurte toruluudega, kus verekaoTeine oli noor inimene, kes läks
tus on väga suur.“

„Ma mäletan väga vähe sellest aastast. Süstemaatiliselt meenutades ja kaasaaitaja abiga tulevad seigad ajapikku meelde.
Olin Maarjamõisas koomas, sealt viidi mind Riia tänava haiglasse ja sealt edasi taastusravisse. Ma ei mäleta haiglaperioodi, õnnetuse perioodi ega seda, mis enne juhtus.“

kell 16.55.
is21. detsember 2009,
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sid, kuulutatakse
jope, jjalas tumedad pük

34-aastasel tartlannal Karmenil
on tosin kuud hiljemgi raske sellest
rääkida. „Eelmise aasta 9. detsember, hommikul kell 8.03,“ teeb ta
tasasel häälel algust. Aardla-Võru
ristist järgmine ülekäigurada sebraga. „Feenoksi vastas, bussipeatuse juures,“ meenutab Karmen, mida
inimesed talle hiljem rääkinud on.
Tuisuses talvehommikus peatub
vöötraja
ees auto, et jalakäija üle
v
lasta.
Esimese varjust sööstab sebl
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r üle aga teine sõiduk, mis 6-aastase
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29. september 2009, kell 20.18.
Ülenurme. Õhtupimeduses ületab sõiduteed tumedates riietes helkurita jalakäija. Keset teed saab ta löögi Elva suunast lähenenud sõidukilt
Volkswagen Passat, mille roolis kaine juht. Kiirabi toimetab sündmu
skohalt
Tartu ülikooli kliinikumi EMO-sse jalakäija, 69-aastase mehe, kes sureb
samal päeval intensiivravipalatis. Sõidutee asfaltkattega, kuiv, sõidukor
ras.

„Me ei tea kunagi, mis meid ees
o
ootab,“
analüüsib Tartu kiirabia Aire Veber ja kummutab pooarst
l lause pealt ajakirjaniku eeldule
s nagu võiks jalakäijale otsasõise,
d esineda mingeid tüüpvigasdul
t
tusi.
Veber on erakorralise medits
siini
arstina üks esimesi, kes ohvr
rite
deformeerunud kehi pärast
õ
õnnetust
näeb. Õigemini saab ta
e ootavast aimu juba varem, kui
ees
k
kiirabi
raadios kõlab häirekutsung
„
„Delta
viis“, mis kiirabi žargoonis
t
tähendab,
et masinast tuleb välja
v
võtta
viimane.
„Löök võib tulla jalgadesse ja

AASTALÕPU
PILETISADU
VANEMUISES
Ainult

4 päeva! 27.-30.12

Piletisaju hinnad kõigile Vanemuise teatri etendustele!
Müügil üle Eesti ja vanemuine.ee
(ei kehti varasematele broneeringutele)

samamoodi vales kohas üle tee.
Ainult pindmised vigastused –
haavad ja marrastused, kuigi auto
esiklaas oli täiesti katki. Kui auto
kahjud on sellised, siis ma enamasti ei usu, et inimene tõuseb ise püsti
ja kõnnib minema.“
Ebaõnn võib tabada ka vöötrajal. Saatuse irooniana ongi kaks
Tartu ohtlikemat paika kiirabiarsti meenutusel sebrad – Puiestee tänaval Jaamamõisa Selveri
ees ning Rimi juures Sõpruse silla
algul, kust on minema viidud mitmeid ohvreid, neist enamik lapsed.
„Kõige rohkem said vigastada emotsioonid,“ hindab Karmen
aasta pärast õnnetust. „Kui psühholoogiliselt rääkida, siis see pool
on viga saanud – ongi kaks asja, et
kas ma hakkan kohe nutma või ma
hakkan kohe naerma. Keskteed
väga ei eksisteeri enam.“
„Sellel hommikul ma ei kandnud helkurit,“ sõnab Karmen ja
peab pausi, millest õhkub tina raskust. „Praegu küll kannan helkurit ja vaatan kolm korda edasi-tagasi, et autot ei tuleks, ka siis, kui ma
olen keset teed. Kui on kaks rida,
siis ma ootan, et mõlemad autod
seisaksid. Selles mõttes jäi arm külge küll – mitte ainult mulle, vaid ka
mu lapsele. Teen kõik, et laps sellest
aru saaks, sest inimestel on üldises
mõttes ääretult kiire periood. Arvatavasti sellepärast ongi jalakäijaid
raske tähele panna.“
*1 euro on summa, mis maksab
odavaim nõuetele vastav helkur.
OLIVER KUND
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Mälestame
sünniaastapäeval kallist isa

SUDOKU

August Kübarseppa (sünd 1901)

KURIOOSUM
ANEKDOODID
ANEKDOODID
D KURIOOSUM
New Yorki hotellis on välja
pandud kuulutus:
„Kustutage sigaretid! Meenutage tulekahju Chicagos!“
Keegi oli kuulutusele juurde kirjutanud:
„Ärge sülitage põrandale!
Meenutage Mississippi kevadist üleujutust!“

Mees kõnnib tänaval, seljas
must ülikond, kaelas must lips
ja jalas mustad kingad. Talle
tuleb vastu sõber ja küsib:
„Keda sa leinad?“
„Mitte kedagi,“ vastab
mees, „ma jäin ise leseks.“

Kaks sõbrannat räägivad
oma meeste joomisharjumustest:
„Minu mees on jookide
suhtes väga valiv. Ta joob
ainult seda, mis on vedel.“
„Minu oma joob jälle
niipalju õlut, et kui temaga
tantsid, siis kuuled, kuidas õlu
tal kõhus loksub.“

„Kas te võite mulle öelda,
mis värvi on magneesiumipulber?“ küsib professor
eksamil keemiatudengilt.
„Must,“ vastab üliõpilane.
„Natuke heledam!“
„Hall.“
„Veel heledam!“
„Valge.“
„Õige!“

Mehaanik: „Mulle tundub,
proua, et ma tean, mis teie
autol viga on. Süütesüsteemis on lühiühendus.“
Proua: „Noh, olge siis nii
kena ja pikendage seda.“

Kaks arstiteaduse tudengit

ema

Leida Kübarseppa (sünd 1911)
õde

Vaiki Mägi (1931–2011)
Aini perega

istuvad Toomemäel pargipingil. Neist läheb mööda mees,
kes hoiab üht kätt vangus.
„Ei tea, mis haigus tal olla
võiks?“ küsib üks tudeng teiselt. „Tõenäoliselt reuma.“
„Ei,“ vaidleb teine vastu,
„tal on hoopis käeluu murdunud.“
Lõpuks otsustatakse
mehele järele minna ja talt
endalt küsida.
„Ah sa kurat!“ hüüab mees
küsimust kuuldes ja vaatab
käevangu. „Kuhu see pagana
arbuus küll kadus?!“

Naine kaebab psühhiaatrile:
„Ma kardan, doktor, et minu
mehe psüühikaga on midagi
lahti. Vahel räägin ma talle
mõnest asjast tundide kaupa,
aga pärast avastan, et ta pole
sellest sõnagi kuulnud.“
„See pole haigus, proua,“
rahustab psühhiaater, „see
on kaasasündinud anne.“

Uusrikkalt küsitakse:
„Mis see on: kaks rõngast,
kaks otsa, keskel nael?“
Uusrikas mõtleb ja pakub
siis:
„Ee-ee, vist on prillid, mis
on naelaga otsaette löödud.“
„Ei, need on hoopis käärid!“ öeldakse talle.
Uusrikas on vaimustuses:
„Ohhoo! On alles jõud!
Käärid naelaga otsaette
lüüa!“

Naine:
„Abielu nõuab ohvreid.
Mina näiteks pean iga päev
süüa tegema.“
Mees:
„Ja mina seda sööma.“

Doktoritöö uuris maastiku mõju kimalastele
Läinud reedel kaitses põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
doktorant Isabel Margareta Diaz
Forero maaülikoolis oma väitekirja
“Abiootiliste ja biootiliste faktorite
mõju kimalaste populatsioonidele
poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs”.
Forero sõnul on Eesti kimalaste uurimiseks mitmes mõttes
ainulaadne paik. „Esiteks sisuliselt
puuduvad varasemad uuringud
kimalastest ja nende arvukuse
mõjuritest, teiseks esineb Eestis
kimalasi arvukamalt ja liigirohkemalt kui paljudes teistes piirkondades. Mõned liigid, mis on mujal
väga haruldased, on siin võrdlemisi
tavalised,“ kommenteeris ta.
Forero uuris 22 poollooduslikku
niitu Ida-Virumaal ning kimalaste
arvukust nendel aladel. Muu hulgas avastas Forero, et kimalasi on
arvukamalt ja liigirikkamalt seal,
kus on rohkelt õitsvaid taimi, metsaservi ja inimasustust – näiteks
aedu. Samuti on arvukuse oluliseks
eelduseks mitmekesine maastik
looduslike ja poollooduslike niitudega. Liigirikkus ja arvukus on väiksemad aladel, mis asuvad avatud
põllumaade läheduses.

RISTSÕNA
RISTSÕNA
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OH
HKET
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KINGITUSI
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EROOTIKAKAUBAD
VIDEOTUBA
STRIPTIIS

Esitleti Coca-Cola
salajast retsepti
Esimest korda 86 aasta jooksul
esitleti Coca-Cola salajast retsepti avalikkusele. Maailma kõige
paremini saladuses hoitud retsept
võeti esmakordselt välja SunTrust
pangas asuvast seiﬁst ja viidi edasi
Coca-Cola ajaloole pühendatud
rändnäitusele „The World of Coke
on Tour”, mis asub Coca-Cola
sünnilinnas Atlantas. 86 aastat
tagasi paigaldati väärtuslik retsept
spetsiaalsesse metallkasti ning täpselt sellisel kujul esitletakse seda ka
näituse külastajatele.

Tiigi 57, Tartu, tel 734 6510
E–L 11–21, www.unisex.ee

USA-s vägistatakse ligi
viiendik naistest
Ameerikas läbi viidud uuring paljastas, et minutis on vägistamise,
vägivalla või ahistamise ohvriks
keskmiselt 24 inimest.
Uurimuse koostanud haiguskontrolli keskused avastasid, et ligi
üht naist viiest on kunagi vägistatud. 80 protsenti ohvritest vägistati
enne 25ndat eluaastat. Samuti tuli
välja, et üks neljandik naistest on
kogenud partneri vägivaldsust ja
ahistatud on kuuest naisest üht.
Meeste puhul näitasid numbrid,
et partneri rasket füüsilist vägivalda
on kogenud üks mees seitsmest ja
ligi 53 protsenti ohvritest olid alla
25-aastased.
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Tartu ülikooli muuseumid
peibutavad lapsi töötubadega

Kinnisvara müük

Teater
SADAMATEATER

Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 43,99€

Pakun tööd

kestavad ca 1, 5 tundi ning tasu
materjalide eest on kõigis töötubades 2,60 eurot. Osalemiseks
on vajalik eelregistreerimine.
TÜ loodusmuuseum korraldab 5. jaanuaril kell 12-14.30 looduspäeva. Saab tutvuda talvelindudega ning maailma suurimate
mardikatega. Külastajatele näidatakse loomaﬁlmi.

29.12 kell 19 Thank You for
the Music
30.12 kell 19 Vanemuise aastalõpuball

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
23., 26.–29.12 kell 12, 14.15,
16.15, 18.30; 24.12 kell 11.30,
13.30; 25.12 kell 14, 16.15,
18.30, 20.30 Saabastega kass
(3D, eesti keeles)

TÜ ajaloo muuseum ootab
kõiki detsembrikuu jooksul külastama näitust „Kukruse kaunitar
ja tema kaasaegsed. Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja
piirilt“. Käesoleva kuu alguses
avati TÜ ajaloo muuseumis näitus „Moodne tudeng. Oh ajad,
oh kombed!“, kus näeb tudengite
elu-olu 17. sajandist tänapäevani.

23., 26.12 kell 13.15, 16, 19.15,
21.50; 24.12 kell 13, 27.–29
kell 12.45, 18, 21 Vana-aastaõhtu
23., 26.–29.12 kell 14.45;
24.12 kell 12.15; 25.12 kell
14.30 Lustakad jalakesed 2
23., 26.–29.12 kell 22 Rummipäevik
23., 26.–29.12 kell 16.45 Eliitkillerid
23., 26.–29.12 kell 12.15;
25.12 kell 16.45 Videviku
saaga: Koidukuma – Osa I

Näitus

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

22.12 kell 19 Mary Poppins

Kontsert

28.12 kell 19 Thank You for
the Music

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

www.printerikeskus.ee

23., 26.–29.12 kell 19.45,
21.45; 25.12 kell 19.45, 21.30
Tapatalgud
23.–24.12 kell 12.45, 15.20,
18, 20.30, 21; 25.12 kell
15.20, 18, 21; 27.–29.12 kell
13.15, 16, 19, 21.35 Võimatu
missioon: variprotokoll

Sherlock Holmes: Varjude mäng
Seiklusﬁlm, alla 12 a mittesoovitatav

Esilinastus 27.12 kell 15.15
„Sherlock Holmes: varjude mäng“ toob taas kokku võrratu ekraanipaari –
Robert Downey Jr maailmakuulsa detektiivi Sherlock Holmesi jja Jude
Law tema kolleegi dr Watsoni rollis.
ollis.
Sherlock Holmes on alatii olnud
olnu
ud
d toa
t kõige targem mees... kuni praeguseni.
eguse
eni. Nüüd
tuleb tal rinda pista uue kuritegeliku
tegeliku geeniusega - professor Moriartyga
yga (Jared
(J
Jared
Harris) - kes pole üksnes samavõrd
mavõ
õrd tark
kui Holmes ise, vaid lisaks ülimalt
limallt õel ja
südametu, mis võib talle kuulsa
ulsa detektiivi
ees anda edumaa.
Austria kroonprints leitakse
se sursu
urnuna. Inspektor Lestrade‘i (Eddie
Eddie
e
Marsan) arvates viitavad tõendid
ndid
enesetapule. Sherlock Holmes
mes
anseevastu järeldab, et prints langes mõrva ohvriks, kusjuures
es
ke
mõrv on üksnes pisuke killuke
tud
professor Moriarty kavandatud
hiiglaslikus salaplaanis.

Anda üürile 1 tuba 3 toalisest
korterist Kivilinnas. SOODNE!
Tel 5568 9824.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

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

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

kuni 20.0
0 köitekunstinäitus
20.01
ja gildiTallinna Suurgild
S
maja

TA
TAMMELINNA
AMME
EL
RAAMATUKOGU
RAAMA
AT
kuni 6.01
01 fotonäitus O.V.E.R.
linnas ja maal

Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Laias valikus kuiv ja märg lõhutud küttepuu veoga. Lepiko talu,
tel 5667 5750.

Müüa kuiv küttepuu (kask ja lepp)
kohaletoomisega. Tel 5569 2912.

Teenus
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.

kuni 30.12 näitus Kristina
Reinelleri maailm

kuni 20.01
20
0. Maailma kirjandusauhindu
dusauhi
n 2009–2011

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Lõhutud küttepuud, ka väiksed
kogused. Tel 511 5637.

LINNARAAMATUKOGU

MD fotonäitus
kuni 13.01
113
Tänavatel
Tänava
a V

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE
JA ÄRAVEDU. Töid teevad sertiﬁtseeritud saemehed. Parim hind
ja kvaliteet. www.VIKATIMEES.eu,
5559 3732.

Üürile anda

kuni 7.01 Heiki Kahro maalinäitus Need armsad asjad

kuni 13.01 fotonäituss Eesti mees

Küte

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 13.01 Epp Katuse maalide ja joonistuste näitus Portreed
mitut moodi
r

SÕIDUÕPPE ABC – Kalda tee 30,
A-, B-, C- ja CE-kat koolitus. Veoautojuhi, taksojuhi ametikoolitus, lõppastme koolitus, esmaabi
koolitus. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

kuni 31.12 fotonäitus Norra –
rannarahva lood

kuni 6.01 raamatunäitus:
“Looduse” lood: Nobeli laureaadid (1920–1940)

Koolitus

Kinnisvara ost

29.12 kell 17.30 Muppetid

22.12 kell 18 Kessu ja Tripp

27.12 kell 19 Thank You for
the Music

2-toal korter Aleksandri tn 5 (soe,
renov, väikeste kuludega, 45 000
€). Tel 5841 7373.
3-toal korter Lähtel (hea asukoht,
vajab rem, aiamaa, väiksed kulud,
24 000 eurot). Tel 5841 7373.
Elamu Annelinnas (2-korruseline,
renov, kena, 172,5 m2, 6 tuba, krunt
600 m2, hea asukoht, 105 000 €).
Tel 5841 7373.

23., 26.–28.12 kell 11.30,
13.30, 15.30, 17.30 Alvin ja
koopaoravad 3 (eesti keeles)

27.–29.12 kell 15.15, 19.15
Sherock Holmes: Varjude
mäng

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

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

Kint Logistics OÜ pakub tööd
autokraanajuhile ja tõstukiga
veoautojuhile. CV saata
info@kintlog.ee.

22.12 kell 19 Harmoonia

TEATRI KODU

kontoritehnika müük ja hooldus

Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!

Talvisel koolivaheajal on
kõigil huvilistel võimalik
Tartu ülikooli muuseumides
osa saada mitmetest põnevatest tegevustest.
TÜ kunstimuuseumis on kooliealistel lastel võimalik
3. jaanuaril kell 12 kätt proovida
papitrüki töötoas. Osalejatel on
võimalik meisterdada endale
papist ja muust põnevast materjalist trükiplaat, millelt trükkides
saab igaüks töötoa lõpuks mitu
pilti. Järgmisel päeval oodatakse
lapsi klaasitrüki töötuppa. Lametrükki tutvustavas töötoas saavad
kõik osalejad valmistada endale
pildi, mille trükivad klaasi ja värvide abil paberile.
TÜ kunstimuuseumi töötoad

Ehitus

7

JÕULUD
TARTU MAARJA KOGUDUSES
MAARJA KIRIKUS, Pepleri 1
24. dets kl 15
jõuluõhtu jumalateenistus.
25. dets kl 12 Kristuse sündimise
püha jumalateenistus.
KOGUDUSEMAJAS, Õpetaja 5
24. dets kl 10
saksakeelne jõulujumalateenistus.
26. dets kl 12 teise jõulupüha hardushetk, jõululaulude ühislaulmine
ja jõulupuu.
31. dets kl 12 vana-aasta pihi- ja
armulauateenistus.
kl 23 aasta lõpu palvus.
1. jaan kl 12 uusaasta jumalateenistus.
6. jaan kl 12 kolmekuningapäeva
jumalateenistus.

Info:
www.kpk.ee
www.eelk.ee/tartu.maarja

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

Firma koristab välisterritooriume
ja teeb san.tehnilisi töid.
Tel 742 0769 või 509 0750.
Lastehoid. Laste sünnipäevad.
Tel 502 9965, www.kaheksajalg.ee.
LAUANÕUDE LAENUTUS.
www.livest.ee, tel 5663 0405.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Viin ära vana kodumasina, arvuti,
teleka. Tel 520 2155.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis
Alkoholivastane abi. 98%. Hiina
meditsiin. LY CHINI OÜ, Tartu,
tel 505 8381.
HAMBAPROTEESITÖÖD Kesklinna Hambaravis. Konsultatsioon
tasuta. Tel 744 2122.

Muu
Ostan ikoone, münte, hõbedat,
maale, mööblit, postkaarte, nõusid jne. Tel 5830 2721.

Ropka pandimaja / komisjonipood
E-R 10-17 • Aardla 6b, Tartu
Tel 529 1388.
www.pandikas.ee

U
KU
A
T
LU

Lumekoristus. Tel 5691 3470,
kopateenused.eu.

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

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

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Telli ja igal reedel
on Tartu linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
Sinu postkastis.

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

Suured kondid: kont, mil pikkust ligi pool meetrit ja kaalu 2 kg, oleks pärit justkui mammutilt. Väiksemale
koerale (näiteks taks) jagub närimisrõõmu vähemalt nädalaks.
KAIE PÄIKE

Koeradiivan – et koer saaks
kultuurselt magada ega peaks
omanikuga diivani pärast
kemplema.

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

Loomapoes on saadaval hetke kuumimad brändid.

Kaelakeed – miks mitte veidi sära ja hiilgust ka koerale kaela?

Papud – nii mõnigi kord hädavajalikud meie kliimas.

Vilkurid ja helkurid – pimedal
ajal asendamatud.

Lemmiklooma jõulusoov
Tere kallis jõuluvana!
Kirjutan Sulle päris esimest korda,
sest ma pole kirjutamises kuigi osav.
Ja kui nüüd päris aus olla, siis abistas mind selle kirja kirjutamisel ka
mu suur sõber Päkapikk.
Esimest korda Päkapikku meie
aias ukerdamas nähes oleksin ta
alguses ära söönud, kuid õnneks said
meist hoopis sõbrad. Sest kes muidu lastele maiustusi sussi sisse viiks
ning kes mul aitaks kirja kirjutada.

Niisiis – palun too mulle näiteks mõni uus ja huvitav mänguasi.
Mu pererahval pole enamasti aega
minuga nii palju mängida, kui ma
sooviksin, kuid niisama haukuda ja
pererahva käest head-paremat välja manguda läheb ju ka lõppude
lõpuks igavaks. Võiksid mulle kinkida ka mõne koertekooli kursuse –
seal saan teisi koeri näha ning peremeeski saab targemaks.

Aga asjast ikka ka. Inimestel tulevad suured jõulupühad ning ka mina
tahan oma soovid Sulle kirja panna.
Siis on Sul kergem valida, mida mulle kingipakki panna.

Palun too mulle uus söögikauss.
Vanast suutsin juba suvel tüki välja hammustada (kui kass mu kausile lähenema hakkas, tegin mõned
rutakamad ampsud …). Ning joogikauss on juba aastaid sama (peremees ise joob küll igal hommikul
kohvi erinevast tassist…).

Kuigi tegelikult on mul ju kõik eluks
vajalik olemas – hea peremees, toit ja
jook ning eluasegi, aga kui teised kinke
saavad, siis võiks ka minul midagi olla,
mille üle koos teistega rõõmustada.

Võiksid tuua mulle papud – nendega on mul hea praegusel porisel
ajal õues ringi tatsata ning kui külmaks juhtub minema, siis ei hakka tallad nii kiirelt külmetama. Üks

sel aastal söögiks süldi- ega praekonsalasoov on mul ka südames – nägin
te – mul on hästi meeles, et eelmisel
ühest õue jäetud kataloogist, et ka
aastal lõppesid naabri Pauka pühad
koertele tehakse ilusaid sädelevaid
kaelakeesid – kui
ma selle endale kae- Mu pererahval pole aega
la panen, oleksin
minuga nii palju mängida,
ümbruskonna koerte seas kõige ilusam! kui ma sooviksin, kuid nii-

sama haukuda ja pererahva

Tegelikult võiks
mul uus, isiklik dii- käest head-paremat välja
vangi olla, kuhu ma manguda läheb ju ka lõppuperemeest istuma
laseksin vaid siis, kui de lõpuks igavaks.
ta korralikult käitub.
opilaual, kust tal arstid soolikatest
Kuid praegusel masu-ajal Sa vaevalt
mitu tundi kondikilde välja võtsid.
kõike korraga tuua saad. Ja järgmisel
Tegelikult meeldivad mulle kondid
aastal tulevad ju jälle jõulud.
küll, kuid sellised hästi suured, mille
kallal kohe tükk aega hambaid teriKui Sa tahad väga kõikidele kintada saab.
gitust teha, siis võiksid kassilegi
midagi kingiks tuua. Näiteks mõne
Muri
sädeleva mänguhiire – päris hiiri ta
nagunii püüda ei viitsi.
LOOMA SOOVID PANI KIRJA
PS Palun tee nii, et mulle ei antaks
KAIE PÄIKE

