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VEEKINDLAD
töö- ja vabaajakindad!

TALVEKINDAD

Pehme
kitsenahk,
fliisvooder

Vastupidav
lateksvahtkate,
soe akrüülvooder

TALVEKINDAD

TALVEKINDAD

art 44-301

art 44-328

HIND 4.80 €

HIND 3.60 €

art 44-385

HIND 25.- €
-35%

art 44-406

2.40

art 44-334

IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD – MEIE AITAME SUL VALIDA
-40%
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HIND
4.90

3.18

art 44-3001

3.90

art 44-408

4.40

art 44-302

5.90

art 44-409

6.40

art 44-383

Norm
HIND
15.50

9.30

art 44-384

19.90

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.03.2012 või kuni kaupa jätkub.

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 TARTU Aardla 114, Ringtee 37a PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 RAKVERE Pikk 2 VILJANDI Riia mnt 42a JÕHVI Tartu mnt 30 VÕRU Piiri 2 VALGA Vabaduse 39 NARVA Tallinna mnt 19c

Hulabaloo

Kõik Tallinki ja Silja laevad kutsuvad
aasta alguse suurimale ostupeole.
Sind ootavad eriti soodsad hinnad ja
ekstra kampaaniaks tellitud kaubad.
Ahvatlevad pakkumised on restoranides
ning ilusalongides.
Ostupidu jätkub Stockholmis ja Helsingis.

02.01.-16.02.2012

Ostupidu
Läänemerel
Info ja broneerimine 17 808 (85 senti kõne + operaatori tasu) või www.tallink.ee

Ostukruiis Stockholmi

HULABALOO
ERIPAKKUMINE
TOIDUPAKETT
2 hommiku- ja 2 õhtusöögiga

täiskasvanu

70 €

laps 12-17a

38 €

laps 6-11a

26 €

al.
säästa kuni

15%
12 €

ehk
tavahinnast

35 €
• 1 koht B4 kajutis

/in
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Tartlased on rahvaloendusel aktiivseimad

Tänahommikuse seisuga on elektroonilisel rahvaloendusel enda
kohta andmed kirja pannud 69 288
Tartumaa inimest. Arvestuslikust
elanike koguarvust teeb see 48%,
mis on maakondade lõikes kõrgeim
näitaja. Järgnevad Harjumaa (47%) ja
Raplamaa (41%).
Kokku on osalenuid üle Eesti
555 256 inimest (42%). Elektrooniline loendus kestab 31. jaanuarini.

TÜ õppehoone hallitus
tunnistati ohutuks
Mitmed Tartu Ekspressiga suhelnud
TÜ tudengid on avaldanud kahtlust,
et Ülikooli 17 ja 18 õppehoonetes
levib hallitusseen. Ülikooli teatel võeti
detsembris ühest hoonest küll proovid, ent ohtu inimeste tervisele ei ole.
Õppehoonete halduri Kristi Kallioni selgitusel pole Ülikooli 17 keldrist
võetud hallitusproovide vastused
veel saabunud. „Need on tehnilised
ruumid, ühe töötaja survel tegime
tööruumides ka uuringud, aga sealt
midagi ei leitud,“ kinnitas ta ja lisas,
et peahoone aadressil pole seni ühtki kaebust esitatud.
Keldrist leitud hallitus tema sõnul
hingamisteedesse ei satu ning pigem
võib see ohtu kujutada konstruktsioonidele. „See ei ole tööruum
– loogiline, et võib tekkida natuke
rõskust, sest ventilatsioon ei ole võibolla kõige parem, aga keldris õppetööd üldjuhul ei ole,“ lausus Kallion.
Ehkki ülikooli kinnisvaraosakonna
juhataja Erkki Ääremaa hinnangul
laekub eri õppehoonete kohta kaebusi keskmiselt kord kuus, avastatakse hallitusseent harva. „Ma ei taha
kõigi peale näpuga näidata, aga see
on tihtipeale pigem ületundlikkusest,“ valgustas ta kaebuste võimalikke tagamaid.
Teisalt leidis Ääremaa, et just tänu
tähelepanu juhtimisele leitaksegi
sageli vead üles. „Probleemid ei ole
midagi sellist, mida ei tohiks olla,
nendega tuleb tegeleda. Lihtsalt
praegu teada olevalt ühtki suurt
probleemi ei ole.“

ja saab kauaoodatud remondi
Nädalapäevad tagasi kuulutas
linn välja hanked Tartu Mart Reiniku kooli Vanemuise 48 hoone
remontimiseks ja Riia 25 hoone
projekteerimiseks algklasside
majaks. Koolijuhi hinnangul jäädakse ehitustöödega tõenäoliselt
ajahätta.

Koolidirektor Toomas Samm osutab hoogsalt 1931. aastal ehitatud
korpuse kolmandal korrusel kohale,
kus augusti alguses peaksid valmima
uued tualetid. Tartu Mart Reiniku
kooli Vanemuise 48 vana maja korpuse kulunud treppide silumise jaoks
raha ei jätku.
JUHAN LANG

„Minu vanust arvestades, olen suhteliselt pessimistlik. Kui 31. augustist saame
ruumid kätte, siis üleöö kool käima panna
– see läheb ka väga tugevale kollektiivile
üle jõu,“ ei varjanud koolidirektor Toomas
Samm skeptitsismi. „Mahud on natuke
suuremad, kui kolme kuuga saab.“
Samm leidis, et projekteerimisega
hakati pihta liiga hilja ning avaldas kahtlust, kas linnal jätkub plaanitu teostamiseks piisavalt raha. „Minuga suhtlemisel otsitakse neid kohti, kust saab rahalist poolt koomale tõmmata ja mingil ajal
pean ikka järele andma,“ täpsustas ta.

• 1889–1917 Tartu I kroonualgkool
(aastast 1903 ka Tartu I riigialgkool)
• 1918–1929 Tartu linna VIII algkool
• 1930–1941 Tartu linna IX algkool
• 1944–1949 Tartu IV mittetäielik
keskkool
• 1949–1953 Tartu 4. seitsmeaastane
kool
• 1953–1961 Tartu 10. 7-aastane kool
• 1961–1971 Tartu 10. 8-klassiline kool
• 1971–1997 Tartu 10. keskkool
• 1997–2011 Tartu Mart Reiniku gümnaasium
• 2011. aastal poolitati kool Tartu
Mart Reiniku kooliks ja Tartu Jaan
Poska gümnaasiumiks.

tavad otsused lähtuda lähima viie aasta
perspektiivist, vaid peaksid olema tehtud
vähemalt 10–15 aasta peale. „Ei kujuta küll
ette, et ühtegi teist Tartu linna kooli nii
meelevaldselt tõstetakse. Kui on jälle vajadus, siis justnimelt meid lükatakse kusagile,“ selgitas ta.

20 klassitäit jõnglasi
Ehitustöödega plaanitakse valmis jõuda hiljemalt augusti lõpuks ja eelduste kohaselt peaksid koolid mõlema maja
ruumid juunikuu jooksul vabastama.
Vanemuise 48 hoone uuemas, 1971. aastal
valminud osas plaanitakse CO2 rahadega välja vahetada katus, seinad, küttesüsteemid ja ventilatsioon. Koolipere poolt
vanaks majaks ristitud, 1931. aastal ehitatud korpuses on eelmisest aastast pooleli
kolmanda korruse renoveerimistööd.
Kui maja uuemas jaos on WC-d igal
korrusel, siis nüüd kavatsetakse need välja
ehitada ka vanas osas. Terve hoone kõpitsemiseks on ette nähtud 163 000 eurot.
Tualettide puudus kummitab ka Riia 25
majas, kus praegu pesitsevad täiskasvanute gümnaasiumi kõrval ka Reiniku algkooli kolmandad klassid. Uuest õppeaastast
kolib täiskasvanute gümnaasium tervishoiu
kõrgkooli Nooruse 9 majja ja teeb ruumi
ülejäänud Reiniku kooli algklassidele. Septembrist seab end seal sisse 17 ja veidi pikemas perspektiivis 20 klassitäit nagamanne.
Üle 20 aasta Reiniku gümnaasiumit
tüürinud Toomas Sammi sõnul peaks
õppeaasta alguseks olema uues algkooli majas 400 õpilase tarvis välja ehita-

Kooli nimed läbi aegade

Lastele sobimatu?

tud WC-d, riidehoid ja söökla. Tõenäoliselt saavad uue hingamise klassiruumide
põrandad ja ajahambast puretud trepid.
Vanemuise 48 hoones jätkab õppetööd
500–600 last.
Samm ei salga, et kooli poolitamine on
tekitanud üksjagu paksu verd nii lapsevanemates kui õpetajates. „Me päris väikeseid ei julgenudki viia sinna ja need neli

klassi on praegu nagu asumisel väikestviisi, ega nad ei tunne ennast kõik hästi
seal,“ nentis ta. „Mõni küll ütleb, et päris
tore on omaette, aga see ikka kipub kollektiivi lõhkuma.“
Vaimustust peatse väljakolimise üle ei
avaldanud ka Tartu täiskasvanute gümnaasiumi õppealajuhataja Marika Kaasik, kelle sõnul ei tohiks haridust puudu-

Samuti ei pidanud õppealajuhataja
tsaariajal ehitatud Riia 25 maja algklassidele sobilikuks. „Need järsud trepid ja otse
tänavale avanevast koolimaja uksest välja tormamine,“ viitas Kaasik võimalikele
ohtudele. „Siin on minu jaoks küsimärgiga kohti väga palju.“
Linnavarade osakonna juhataja Kunnar
Jürgenson asju nõnda mustades toonides
ei näinud. „Ei ütleks, et see ei ole sobilik –
hoone nagu hoone ikka. Paratamatult ka
esimese ja teise klassi õpilased käivad mööda treppe. Tuleb teatud asju üle vaadata,
aga takistust ma ei näe,“ märkis ta.
Ehkki Jürgenson möönis, et hangete ja
ehitustööde tegemisel ajaga laiutada pole,
on projektid piisavalt väiksemahulised.
„Usun küll, et on võimalik veel kõike korraldada.“
Diskussiooni on tekitanud ka uue algklasside maja toitlustamine. Kuna Vanemuise 48 majas on korralik köök olemas,
veetakse tulevikus toit sealt termostega
Riia 25 õppehoonesse.
JUHAN LANG

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.
Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).
Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.

tartuekspress
spress
ÜHE
LAUSEGA
GA
Katustel varitsev
UUDISED

Neljapäev, 26. jaanuar 2012

3

ÜHE LAUSEGA

Äriplaani kaitsesid
seitse loomeettevõtjat

oht tõstab pead
Kuigi üle katuseräästaste
piiluvad lumekamakad ja
ohvreid ootavad jääpurikad
on Tartus veel võrdlemisi
eksootiline vaatepilt, on
linnavalitsus teinud majaomanikele juba ligi 20
hoiatust.

Erinevalt Tallinnast, kus käesoleva aastaga on alustatud 27
menetlust, Tartus seni veel kedagi trahvitud pole. „Olukord väga
hull ei ole ja seetõttu olemegi lihtsalt tähelepanu juhtinud,“ märkis
linnakantselei menetlusteenistuse väärteouurija Ülle Neeme.
Et kõrgemate hoonete katustel
ei pruugi alt vaadates jääkamakaid
märgatagi, käidi möödunud aastal
kirikutornidest ohtlikke kohti üles
filmimas. Neeme hinnangul oli
kaardistusest kasu, kuna see võimaldas hiljem lindilt ohukolded
tuvastada ja majaomanikke teavi-

Teisipäeval oli lindiga piiratud ka linnavalitsuse menetlusteenistuse
ukseesine.
JUHAN LANG

tada. „Praegu ei näe veel vajadust,
aga kui tekib, siis kindlasti kordame seda,“ tunnistas Neeme.
Teisipäeval oli ohulindiga piiratud ka linnavavalitsuse menet-

luseteenistuse ukseesine, kuna
samas majas tegutsevale hoone
omanikule OÜ Fanticole tehti
hoiatus räästas tilpnevate purikate kohta. Sestap ei jäänud ettevõt-

tel muud üle, kui tõstuk tellida.
„Kuna siinsamas oleme, siis
kogu aeg juhime tähelepanu, kui
mingi probleem on. Talve jooksul peavad nad ikka mitmeid kordi katust puhastama,“ naeris Neeme. „Nii kõrged majad nagu kesklinnas, on paratamatult eriti ohtlikud. Rahvast on palju. Kas meie
oleme siin või mitte – lumi tuleb
igal juhul maha võtta.“
Ka kehvasti hooldatud kõnniteede kohta on menetlusteenistus
tänavu teinud sadakond hoiatust.
Neeme hinnangul lükkavad inimesed küll usinasti lund, kuid jänni jäädakse libeduse tõrjega. „Inimestel ei ole kohe võtta liiva või
killustikku ja jääb tegemata, päris
iga ukse ette ju ei tooda,“ möönis
ta ja toonitas, et trahvima hakatakse siiski alles korduvate rikkumiste korral.
JUHAN LANG

Politsei tabas pealnägijate
abil kaks roolijoodikut
Vähem kui tunni möödudes,
kella 16.12 ajal sai juhtimiskeskus
juba järgmise kõne kahtlaste sõiduvõtetega juhist. Subaru, mis
kodanikule ohtlikke manöövreid
tehes silma oli jäänud, liikus mööda Turu tänavat Ringtee suunas
ehk sinnapoole, kus eelmine joobes juht oli tund varem tabatud.
Liikluspolitseinikud pidasid sellegi juhi, 61-aastase Inge, kinni ning
tuvastasid tal alkoholi tarvitamise
tunnused.
Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse vanemkomissar Ove
Saar sõnas, et kuigi linnas on sõidukiirused väiksemad, on joobes
juht tiheda liiklusega tänavatel

Tänu kodanike edastatud
infole tabasid liikluspolitseinikud teisipäeval tunni aja vältel kaks joobes
sõidukijuhti. Üks neist oli
vahetult enne ka liiklusõnnetuse põhjustanud.

Teisipäeval kella 15.16 ajal teatas
valvas linnakodanik, et sinist värvi veok riivas Filosooﬁ tänavas pargitud sõiduautot, ent lahkus sündmuskohalt. Liikluspolitseinikel
õnnestus veokijuht tabada Võru
maantee raudteeülesõidu lähistel.
Ilmnes, et rooli keeranud 46-aastane Margus oli joobes, mistõttu
lõpetas ka varem sarnase kuriteo
eest karistatud mees arestimajas.

Kust võtta raha?
Raha on inimestel alati vähe ja kõigil tuleb aegajalt ette olukordi, kus raha vajatakse kiiresti , kuid
vajalikul hetkel pole seda kahjuks kuskilt võtta.
Põhjuseks võib olla soov osta midagi suuremat,
ajutine töötus või võlgnevuste tasumise kuupäeva
saabumine. Mida teha, kui endal puudub vajalik
summa, pole kellegi käest laenata ning ka pangast
laenu ei anta? On olemas lihtne ja kiire lahendus pöörduda AS ODAV LAEN poole. Ettevõtte
eesmärk on pakkuda nii eraiskutele kui ka
äriühingutele kiiret probleemi lahendust
professionaalsel tasemel. ODAV LAEN osutab
järgmisi laenuteenuseid:

sellegipoolest ääretult suur ohuallikas.
„Linnaliikluses tuleb arvestada hulga jalakäijatega, kes sõidukiga liiklusõnnetusesse sattudes vägagi traagilisi tagajärgi
kannavad. Võime vaid kergendust tunda, et seekord sai joobes
juhi süül viga vaid teine sõiduk,
ja mitte mõni inimene. Positiivne on seegi, et ohtlikud juhid
õnnestus tänu politseisse helistanud kodanikele kohe tabada,“
julgustas vanemkomissar kahtluse korral kindlasti politseisse
helistama ning tänas sel korral
infot andnud linlasi.
TARTU EKSPRESS

laenu arvelt. Refinantseerimine võimaldab maksta
olemasolev laen varem tagasi või vahetada kallis
laen soodsama vastu, muuta laenu tagasimakse
perioodi või kuumakse suurust, koondada mitu
laenu üheks, võtta täiendav laenusumma,
vormistada maksepuhkust. Refinantseerimisel
tasub kõik uue laenu vormistamisega seotud
kulutused ODAV LAEN !
Tasuta konsultatsiooni ja täielikku infot
laenutoodete ja nendega seotud küsimuste osas
annavad ODAV LAENu kliendihaldurid Teile
sobival viisil. Personaalne pakkumine või
vajadusel võimalikud lahendused esitatakse Teile
ühe päeva jooksul.

Jääskulptuur kattus
müntidega
Esmaspäeval avati Tartu raekoja
platsil Aivar Simsoni (ehk Simson
Seakülast) loodud draakoniaastat ja Eesti ﬁlmi 100 aasta
juubelit tähistav jääskulptuur,
millele õnnemaiad linlased on
juba jõudnud kinnitada kümneid
eurosente.

1199

last astub 2012/2013. õppeaastal
Tartu linna munitsipaalpõhikoolide esimestesse klassidesse; seda
on kuue klassi jagu rohkem kui
aasta varem.

Avati suusarajad
Tartu linnas on suusarajad sisse aetud dendropargis, Variku
linnaosas ja Forseliuse gümnaasiumi staadionil, nii klassika- kui
uisujälg lookleb Anne kanali
mõlemal kaldal ja Ihaste parkmetsast Anne Selverini kulgeval
lõigul, valgustatud suusaraja
leiab ka Tähtvere spordipargist.

Ideevõistlus kutsub
Emajõe kaldaid
elustama

Tartu tantsijad võitsid
grand prix’
Daugavpilsis toimunud rahvusvahelisel festivalil „Moe ja talentide mosaiik 2012“, kus osales
enam kui 400 noort Leedust,
Lätist ja Eestist, võitsid grand
prix’ Ida tantsukooli tantsijad.

Tartu linnavalitsus ootab kuni
24. aprillini ettevõtjate ja loomeinimeste kavasid ideevõistlusele, leidmaks innovaatilisi ja
lihtsalt teostatavaid lahendusi
Emajõe ja selle kallaste atraktiivsemaks muutmiseks.

TÜ-s täiendas end
üle 30 000 inimese
Möödunud aastal kasvas TÜ
täiendusõppes õppijate arv pea
20%, kokku täiendas oma oskusi
ja teadmisi ligi 1600 eri kursusel
enam kui 30 000 õpihimulist inimest, mis on kõigi aegade rekord.

Aura tegi rekordaasta
Läinud aastal külastas Aura keskust 27 391 veesõpra rohkem kui
aasta enne seda, enim müüdi
pileteid terviseklubisse (10 375),
kuid ka ujula ja veepargi külastatavus tõusid mõlemad rohkem
kui 8000 inimese võrra.

laenude või võlgnevuste olemasolu ei takista Teil
laenu saamist. Ka pensionäridel on võimalik
saada laenu.
Kui Te ei saa alustada laenu tagasimaksmist
otsekohe peale laenu vormistamist,
valige ODAV LAEN
Meie laenugraafikud võimaldavad alustada laenu
tagasimaksmist Teile sobival tähtajal ja suuruses.
Kuumakseteta graafikut võib vormistada kuni
aastaks nii uue laenu puhul kui ka
refinantseerimisel. Laenu tagasimaksmine algab
hiljemalt ühe aasta pärast.

Kui Teie pank ei saa Teid aidata,
valige ODAV LAEN

laen kinnisvara tagatisel
kinnisvara liising
laenu refinantseerimine

Esmaspäeval pääsesid Tartu
Loomemajanduskeskuse juures
töötava komisjoni otsusega
loomeinkubaatorisse seitse uut
loovettevõtet, kelle tegevusvaldkonnad ulatuvad moekunstist
aiandusteraapiani.

Kui Te soovite olla sõltumatu,
valige ODAV LAEN

Te võite igal ajal laenuandja vahetada. Meie ei
Meie paindlikud laenutingimused võimaldavad takista lepingu lõpetamist, kui Teile pakutaske
Laenu refinantseerimine on olemasoleva laenu või t e g e l e d a i g a k l i e n d i g a i n d i v i d u a a l s e l t . soodsamaid tingimusi. Meie anname võimaluse
laenude ennetähtaegne tasumine uue soodsama Sissetulekute mittelaekumine pangaarvele ja valida Teile sobiva lahenduse!

Tartu ja Pärnu büroo
74 600 86, 58 100 111
Raekoja plats 20, Tartu

www.odavlaen.ee

KUNI

12 KUUMAKSET

REFINANTSEERIMINE

0.-

Tutvuge finantsteenuste tingimustega ja vajadusel konsulteegige spetsialistiga. Näide: 10 000€ - 5 aastat, keskmine kulukuse määr 15,6%

kinnisvara tagatisel

555 80 111, 614 30 24
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Palametsa
pajatused

SuPerAlko viinapood
saab uue ilme
Juba teist nädalat on Rüütli tänava
SuPerAlko kauplus klientidele suletud, sest päevinäinud ruumides
käib kapitaalremont. Pood loodab
uksed avada veebruari alguses.
„Võiks juba värskendada küll,“
viitas kauplusteketi juhataja Merle
Paales tõigale, et viimase kümne
aasta jooksul pole ruume remonditud. „Nüüd teeme poe ilusamaks
ja siseviimistluse korda. Plaan oli
avada 1. veebruarist, aga tõenäoliselt ei jõua meile mööbel nii ruttu
kohale ja avame kuuendal.“
Peale Rüütli tänava poe on Tartus SuPerAlko kauplus veel ka Sõbra keskuses ja augustis avati putka
Kaunase puiesteel. Poode haldab
Aldar Trading OÜ.

Komitaat
Komitaat 19. sajandi teisel poolel tähendas korporandi pidulikku
ärasaatmist Emajõelinnast pärast stuudiumi lõppu. Termin on võetud vanade roomlaste keelest, kus comitatus märkis saatjate osavõtul
toimuvat teeleläkitamist. Sümboolne reisikott üle õla, toekas reisikepp käes, lähedasemad sõbrad ümberringi, nii kõnnitakse läbi Tartu kesklinna tänavate, millega on seotud nii palju ühiseid mälestusi.
Lahkuja ees kantakse korporatsiooni lippu, tema kõrval ja kannul
sammub kogu korporatsioonipere. Lisaks veel mõned tuttavad teistest üliõpilasorganisatsioonidest.
Peahoone ees lauldakse alma mater’ile „Vivat academia ...“ ja pööningul paiknevatele kartseritele „Pereat“ (kadugu). Jumalagajätu lauluga minnakse tagasi korpikorterisse, kus algab lahkumispidu. Vanad
kaasvõitlejad on kurvad, rebased, kes oma vähese ülikoolis viibimise aja tõttu ärasaadetavat suuremat ei tunne, kohatult rõõmsad.
Et neidki panna pisaraid valama, antakse fuksidele sissevõtmiseks
Neunmannkraft’i nime kandvat napsi. Joogi nimetus – üheksa mehe
jõud – olla tulnud sellest, et hiljem läinud jooja vaoshoidmiseks vaja
üheksa turske mehe jõudu. Tegemist oli punase pipra kaunadel hoitud
piiritusega, mille suutäis pani hinge kinni ja tegi silmad õige märjaks.
Alates oldermannist pidid kõik rebased seda vägijooki proovima.
Traditsiooniliselt ulatati pealehaukamiseks pika kepi otsas kivikõvaks kuivanud vesikringel. Nüüd oli küll igal fuksil selge, miks vana
kaasvõitleja Tartust lahkumisel tuleb pisaraid valada. Koosistumisel tuletati meelde üheskoos tehtud buršivempe, peeti liigutavaid
hüvastijätukõnesid ja lauldi väga kurba päevakohast tudengilaulu,
mis algas sõnadega:
„All mein Silber, all mein Gold
Ist mir durch die Kehl gerollt.
Für mein letztes Kupfergeld
hab’ ich mir ein Schnaps bestellt.“
Ehk vabas eestikeelses tõlkes: kogu oma hõbeda ja kulla olen ma
kõrist alla lasknud. Oma viimase vaskraha eest tellisin veel viimase napsi.
Lahkumisnapsid tehakse juba linna piiridest väljas asuvas „pisaratekõrtsis“ – lõuna poole sõitjatel oli selleks Riia maantee ääres Zum
weissen Ross ehk Valge Hobuse kõrts – ja siis viib reisitõld senise ulja
burši ja tubli kommilitooni (kaasvõitleja) halli ja igavasse vilistlasellu, kus kehtivad hoopis teised reeglid, kui vabas ja elurõõmsas buršipõlves. Aga side korporatsiooniga säilib ja kestab surmani. Vilistlasena kuulub ta edasi organisatsiooni, võtab osa selle tähtpäevade
tähistamisest, toetab korpi aineliselt, kui vaja, annab noorematele
kaasvõitlejatele puffi (laenu) ja aitab tulusa ametikoha saamisel.
Ning korporatsiooni juubelite puhul paneb juubelialbumi või
meenutustekogumiku tarvis kirja oma üliõpilaspõlve nostalgilisi,
vanu häid aegu elustavaid mälestusi, mida lugedes vanahärradel
jääb üle vaid ohata: „O alte Burschenherrlichkeit ...“ Ei ole enam selliseid mehi, ei tehta enam selliseid vägitegusid, nagu siis, kui meie veel
noored olime.
Komitaadi komme püsis kuni venestamisaja saabumiseni, mis
tuli koos Tartust Riiga viiva raudteeühendusega. Vaksalis valitses
vali kord ja vene keel, siin juba poolpurjus burššide lärmamist ei sallitud. Kohe oli kardavoi kohal ja palus noorisandatel ennast kombekohaselt üleval pidada. Või muidu ...! Ja egas vedurijuhti saanud
omatahtsi ootama panna nagu varem postitõlla kutsarit. Rong võttis ikka ettenähtud ajal hõlmad vöö vahele ja hakkas valju vilet andes
Riia poole tossutama. Ei olnud siis vaja Valgas ümber istuda ega
midagi. Ühe hooga viis kohale. Olid ikka ajad!

Ooperi- ja
operetigala
Pirjo Püvi (sopran), Alla Popova (sopran), Karmen Puis (sopran)
Katarina Giotas (metsosopran, Rootsi)
Valentina Kremen (metsosopran)
Ivan Magri (tenor, Itaalia), Atlan Karp (bariton)
Märt Jakobson (bass)
Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor
Dirigent Paul Mägi
Kavas on Donizetti, Verdi, Puccini, Bizet', Gounod', Catalani, Ábrahámi,
Loewe'i ja Johann Straussi looming.

3. veebruar kell 19 Vanemuise kontserdimaja

www.concert.ee

8. klassiruumi taganurka on lavastatud kaheinimese hotellituba. „Siit on lahkunud kohusetundlikum
klient, kes on päevatekigi ära silunud,“ naljatles Tiina Kivimeister.
MARI METS

Spaaspetsialisti diplomi
saab vaid Tartust
Kutsehariduskeskuse linnaäärne hiigelkompleks
peidab endas tipptasemel praktikabaase, mille
hulka kuuluvad näiteks
ka õppemullivann ja
-energiakapsel. Need on
vajalikud õppevahendid
spaateeninduse eriala
omandajaile.
Enam kui 3000 õpilasega Tartu Kutsehariduskeskus
(KHK) pakub õppuritele ligi 40
eriala müürsepast raamatupidajani, uusima ning eksklusiivseimana neist spaateeninduse
õppekava. Möödunud õppeaastal avatud eriala on osutunud
majutus- ja toitlustusosakonna juhataja Tiina Kivimeistri sõnul üheks menukamaks,
tänavu kandideeris viis inimest
kohale, kuid vastu võeti vaid
kuni 20.

Koolitunnid saunas
Kivimeister tutvustab uhkusega kooli minispaad, kus on
õppevahenditeks auru-, aroomi- ja infrapunasaun, suur

mullivann, energiakapsel, kosgelt liiga väheks ning tänavu
meetika- ning massaažikabinevõeti uued kandideerijad juba
tid ja kõik muu, mis ühes õiges
aastasesse õppesse. Selle aja
kosukohaski olemas. Ei puudu
jooksul läbivad õpilased Kivika veeparkidele omane metallmeistri sõnutsi kaks viienädakappidega minigarderoob. See
last praktikat päris spaades.
ei tähenda mõistaJuhul, kui nõuegi, et õpilased koo- „Meie õppetele vastavaid sooliajast leili viskakvijaid leidub rohsid ja soojas vannis kava on ekskem kui tasuta
mõnuleksid, vaid periment“
kohti, saab spaaneed on mõeldud
teeninduse eriala
siiski klientidele, kellele nemad
omandada ka tasulisel õppekosobivaimaid protseduure ning
hal umbes 1600 euro eest. „Tööpakette kombineerima ning
kohti neile jagub, muidu poleks
tutvustama õpivad.
me õppekava avanud,“ ütles
„Õppekavas on terviseturisKivimeister. Ometigi pidi juhami alused, broneerimissüsteetaja tõdema, et senised lõpetamide õpe ja kindlasti erialased
jad pole erinevatel põhjustel erivõõrkeeled – nii inglise, vene
alasele tööpostile väga innukalt
kui soome keel,“ toob osakonsuundunud.
na juhataja Kivimeister näiteid
Juhataja teadis rääkida, et ka
spaateenindajate tunniplaaTartu KHK hea partner Kuresnist. Valikainena on võimalik
saare ametikool kaalub spaaõppida ka näiteks kätehooldust.
teeninduse eriala avamist, kuid
„Pigem on meil neiud, kuid
mujal Eestis veel spaateeninnoormehi leidub ikka ka,“ komdaja kutset omandada ei saa.
menteeris ta soolist tasakaalu.
„Meie õppekava on eksperiMullu kestis spaapersonali
ment,“ lausus Kivimeister nalväljaõpe pool aastat, kuid Kivijatledes.
MARI METS
meister tõdes, et sellest jäi sel-

Onegin naasis püünele
Vanemuise endine esitantsija ja
lavastaja Vassili Medvedjev tõi
aastal 2007 teatri suure maja lavale
balleti „Onegin“. Homsest on balletilavastus kaheaastase pausi järel
taas Vanemuise mängukavas.
„Onegin“ põhineb vene kirjandusklassiku Aleksandr Puškini samanimelisel värssromaanil. Õed Tatjana
ja Olga ootavad Olga armastatut,
Lenskit, ja tema sõpra Oneginit. Vaid
17-aastane Tatjana armub endast
vanemasse Oneginisse ning esimese armastuse palavas kirepuhangus
kirjutab talle tundeküllase kirja. Onegin aga lükkab neiu armastusavalduse kindlameelselt tagasi.
Ta pöörab oma tähelepanu
hoopis Olgale, solvates sellega
Lenski au. Järgneval duellil tapab
Onegin Lenski ja kahetsedes oma
pattu, tõmbub kõrvale seltskonnaelust. Aastaid hiljem tagasi pöördudes kohtab ta nüüdseks abielus
Tatjanat ja armub temasse ülepeakaela. Ta avaldab naisele kirglikult
armastust, kuid on liiga hilja – viimane küll tunnistab oma jätkuvat
armastust Onegini vastu, kuid jääb
truuks oma laulatatud abikaasale.
Vassili Medvedjev on Vanemuise
kauaaegsele balletipublikule tuttav
nimi – 1980. aastatel tõi ta Tartus
välja mitmeid erinevaid lavastusi –
„Beneﬁss”, „Tantsu sünd”, „Satanilla
ehk Armastus ja põrgu” jpt.

Ära lase
end kurnata!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

2€
5,76€
10,80€

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee
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Kui aastaid peeti Tartu fänne parimaks, siis nüüd on osa neist meeskonnale selja pööranud.

JASSU HERTSMANN

Kui tahame head õlut juua,
tuleb enne kork maha võtta!
Ehkki Tartu korvpallimeeskonna eesotsas toimus oluline vangerdus,
barrikaadidele kippuvad
korvpallisõbrad ei rahune.
Reedel kogunetakse meeleavaldusele, et „nõuda
veelgi suuremaid muutusi”.
Aktsiooni üks eestvedaja, Janar
Lauren lubab Facebooki vahendusel, et üritus toimub 100%. „Hoolimata peatreeneri vahetusest, pole
korvpallimeeskonna juures sugugi
kõik veel korras. Juhatus tegi sellise otsuse, et fännid maha rahustada, kuid kindlasti ei muuda see
midagi pikas perspektiivis. Nõuame koos veelgi suuremaid muutusi – kõike seda ainult meie oma
vana hea Tartu korvpalli toetu-

seks” seisab veebiküljel.
Pärast toetusmeeleavaldust
lubatakse küll saali minna, ent protesti märgiks jäetakse terve fännisektor tühjaks. Vaikivad ka trummid ja pasunad. „Samuti kutsume
üles meeskonda hüüetega mitte
toetama, et näidata, mis saab siis,
kui asjad ei muutu,” usuvad protestijad jämeda otsa endi käes olevat.

Segased motiivid
Spordiklubi turundusspetsialisti
Ivo Hundi sõnul ei saa ettevõtmist
tõlgendada kui ametliku fänniklubi oma. „Lauren on küll üks fänniklubi juhatuse liikmetest, aga reedeks planeeritav meeleavaldus on
tema isiklik, mitte fänniorganisat-

siooni korraldus. Mingit lintidega
piiratud tühja ala ei tule – see on
ikka klubi, mitte kodanikualgatusvõimeliste pealtvaatajate otsustada.” Mitmele teiselegi toimetusega
vestelnud spordiklubi funktsionäärile on aktsiooni motiivid (kui isiklik tähelepanuvajadus kõrvale jätta), aga eelkõige soovitav resultaat,
arusaamatuks jäänud, iseäranis
pärast peatreeneri vahetust.
Agitaatorid on ideedena, mida
plakatitel realiseerida, välja käinud üpris erineva sisuga loosungeid: Kala hakkab mädanema
peast! Väärime paremat meeskonda! Kas süüdi oli ainult Visna? Kui
tahame head õlut juua, tuleb enne
kork maha võtta!
RASMUS REKAND

Maraton
on sõprus!
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PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI
(kandiline, kilepakendis).
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

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

ESEMETE JA RUUMI JOONISTAMINE
FOTOGRAAFIA BAASKURSUS
JOONISTAMISE PÕHIKURSUS
RUUMI KUJUNDAMISE KURSUS, I MOODUL
REKLAAMTRÜKISTE KUJUNDAMINE
PHOTOSHOPI BAASKURSUS
KOMPOSITSIOON ALGAJATELE
ÕLIMAAL
SIRJE PETERSENI MEISTRIKLASS - akrüülmaali kursus
PUIDUIMITATSIOONID

Info ja registreerimine
koolituskeskus@artcol.ee
tel 7309 827

06.02–26.03
07.02–27.03
08.02–09.05
08.02–04.04
13.02–05.03
20.02–14.03
27.02–23.04
05.03–30.04
07.03–25.04
09.03–31.03

oma auto lukustama.“
Autoomanik: „Seda pole
vaja, mu ämm istub kogu
aeg sees.“

Seksikas noor daam kurdab psühhiaatrile:
„Mida teha? Iga kord, kui
paar pitsi konjakit võtan,
tuleb mul kange tahtmine
kellegagi voodisse minna.
Kas see on ikka normaalne?“
Arst jääb mõttesse:
„Asi vajab uurimist... Tohin
ma teile pitsi konjakit pakkuda?“

Lennukompanii kuulutab
klientide arvu suurendamiseks välja soodustuse ärimeestele. See seisneb selles,
et nad võivad oma naise
tasuta kaasa võtta. Pakkumisel on menu - reisijate arv
suureneb tunduvalt. Mõne
aja pärast saadab kompanii
ärimeeste abikaasadele
ankeedi, paludes väljendada
oma arvamust niisuguse reisi
kohta. Enamik ankeetidest
tuleb tagasi peaaegu ühesuguse tekstiga:
„Ma ei tea, millist lennureisi
te mõtlete, kuid ilmselt olete
ankeedi saatnud valel aadressil, sest ma pole kusagil
käinud.“

Külastaja tuleb hullumajja
ja näeb, et hullud hüppavad
katuselt alla.
„Mida teie siin teete?“ küsib
külastaja.
„Lennujaama mängime!“
vastavad hullud.
„Aga kus peaarst on?“
„Tema saatsime juba esimese lennuga alla.“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA

Aju ohjab allergiat
Nahaärrituse tekkimine sõltub
sellest, kas närvisüsteem peab
kehaosa enda omaks või mitte.
Immuunsüsteemi aga on võimalik
eksitada ning treenida lõhnumaitseid appi võttes, kirjutab Piret
Pappel Novaatoris.
Lõuna-Austraalia ülikooli neuroteadlane Lorimer Moseley tekitas
vabatahtlikel katsealustel illusiooni,
et nende käsi on asendatud kummist proteesiga. Seejärel manustas
uurija katseisikute käsivartele allergiale iseloomulikke nähte põhjustavat histamiini.
Moseley võrdles allergilise
reaktsiooni tekkimist vabatahtlike
mõlemal käsivarrel. Selgus, et kõige tugevam nahapunetus tekkis
illusiooni kütkes olevatel inimestel
just meelepettusega asendatud
käe nahale.

Mehed muutuvad
naistele mõeldes
rumalamaks
Pole saladus, et meessugu on
rumal ja teadmatu, kui tegemist on
naistega, kuid nüüd on teadlased
avastanud, et ka lihtsalt naise nime
ütlemine võib mehe rumalamaks
muuta, teatab Naine24.ee.
Psühholoog Johan Karremans
ja uurimuse autor Sanne Nauts
tegid 71 mehe ja naise seas katse,
kus palusid kõigil kiiresti kirja panna nimi, mida nad kuulsid. Selgus,
et naiste kognitiivsed oskused ei
olnud mõjutatud sellest, mis soost
nimi esines. Meeste puhul oli aga
teisiti – pärast naise nime kuulmist
nende aju enam täisvõimsusel ei
töötanud.

RISTSÕNA

Tartu Kõrgem Kunstikool, Tähe 38b, 50103 Tartu, www.artcol.ee
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„Palun tulge välja!“ ütleb
liikluspolitseinik naisautojuhile. „Ma tahan teie kolmnurka
näha.“
„Häbematu!“ hüüab naine.
„Siin, keset tänavat!“

Käib paraolümpia. Ujumine. Basseini visatakse pea,
järele hüppavad käteta ja
jalutud teised sportlased.
Võistluste lõppedes tiritakse
välja ka ulpiv pea, kes on äraütlemata vihane:
„Kurat, mul võttis kaks aastat aega, enne kui kõrvade
abil ujuma õppisin, ja nüüd
tõmmatakse mulle ujumismüts pähe!“

Külastaja restoranis:
„Sellest ajast, mil ma viimati siin käisin, on teie portsjonid küll tubli tüki pisemaks
jäänud.“
Kelner:
„Oh ei! See ainult tundub
teile, sest meil oli siin vahepeal remont ja tegime ruumi
suuremaks.“

Naine kaebab psühhiaatrile:
„Doktor, minu mehega on
midagi veidrat lahti. Ta joob
igal hommikul kohvi...
„Ja mis siin imelikku on?“
„Nojaa, aga pärast sööb ta
kohvitassi ära!“
„Kuidas, kas tervenisti?“
„Ei, kõrva jätab ta alati miskipärast järele.“
„Tõepoolest veider lugu,“
ütleb doktor mõtlikult. „Kõige
maitsvam osa tassist on ju
nimelt kõrv...“

Politseinik: „Te peaksite
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Veepuudus tekitab
tujukust
Oled tujukas, väsinud ning ei suuda
keskenduda? Sa võid lihtsalt vajada
klaasikest vett, vahendab Naine24.
ee ajakirjas Journal of Nutrition kirjutatud uurimuse tulemusi.
Nimelt vaadeldi 25 naise meeleolu, keskendusmisvõimet ja
vaimseid oskusi, kellest ühtedele oli
antud piisavas koguses vett, teistel
aga oli kehas väike vedelikupuudus.
Naiste meeleolu ja tunnetuslikke
võimeid testiti treenimise ja puhkamise ajal ning erinevates hüdratseerumise seisundites. Enamikes
vaimsetes testides ei mõjutanud
hüdratsioon naise käitumist, kuid
janusena tekkisid neil peavalu, keskendumisraskused, tujukus ja halb
tuju nii puhates kui ka treenides.

Mammapoegadel
on lööki

Võru 47 E, Tartu E-R 12-21 L,P 10-12, tel. 7400 764

Mees, kes jagab emaga korterit, ei
saa ilmselt kiidelda pruutide rohkusega. Kuid Brasiilias elutsevatel
ämmalahvidel on kõige edukamad
ema lähedust eelistavad isased,
kirjutab Piret Pappel Novaatoris.
Wisconsin-Madisoni ülikooli antropoloogiaprofessor Karen Strier
vaatles ligi seitsmekümneliikmelist
ämmalahvide karja ning leidis, et 13
täiskasvanud isasest kuus veetis suure osa ajast oma ema läheduses.
Needsamad kuus ahvi sigitasid
ka kõige rohkem järeltulijaid. Lisaks
leidis antropoloog, et ahvid ei
paaritunud kunagi oma lähisugulastega. Ka selle taga võivad olla
emased ahvid, kes hoiavad oma
poegadel silma peal.
“Ahvikarja suguelu pole ilmselt
nii juhuslik, kui see inimesele
tundub. Tõenäoliselt kontrollivad
seda järglasi saanud emasloomad,”
ütles Strier.
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Teater

Kontsert

SADAMATEATER

GENIALISTIDE KLUBI

26.01 kell 19 Elling

26.01 kell 20 Moses Hazy ja
Andres Roots Roundabout

28.01 kell 19 Paanika
2.02 kell 19 Paanika

TEATRI KODU
29.01 kell 12 Väikese onu
saaga
5.02 kell 12 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
27.01 kell 19 Onegin

TARTU JAANI KIRIK
27.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

27.01–2.02 kell 12.45, 19.45
Sherlock Holmes: Varjude
mäng

31.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Arsise Kellade Kool

27.01 kell 12.30, 14.30, 16.45;
28.–29.01 kell 12.15, 16.45
Saabastega kass (3D, eesti
keeles)

3.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

29.01 kell 16 Lõbus lesk

26.01 kell 19 The Baltic Trio

1.02 kell 19 Härra Amilcar

3.02 kell 19 Ooperi- ja operetigala. Ettekandele tuleb
Johann Straussi, Gaetano
Donizetti, Gioachino Rossini,
Pietro Mascagni, Giuseppe
Verdi, Camille Saint-Saënsi,
Imre Kálmáni, Giacomo
Puccini jt looming

4.02 kell 19 Huntluts
5.02 kell 16 Detektiiv Lotte

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
26.01 kell 19 Kontsert diktaatorile
27.01 kell 19 Tabamata ime
28.01 kell 19 Sviit
29.01 kell 16 Hispaania öö
2.02 kell 19 Puhastus
3.02 kell 19 Sviit

Kino

5.02 kell 18 Hallo, Euroliit!

27., 30.01, 1.02 kell 12.15,
14.05, 17.15; 28.–29.01 kell
11.30, 13.25; 31.01, 2.02 kell
13.15, 17.30 Alvin ja koopaoravad 3 (eesti keeles)

Ehitus

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Katusetööd (ehitus, remont,
lume- ja jääkoristus). Tel 5625 1750,
e-post outomeli@gmail.com.
Projekteerimine, omanikujärelvalve, ehituskonsultatsioon. Tel
5833 6638, kdgrupp@mail.com.
Üldehitus, fassaadid, viimistlus- ja
remonditööd.
Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee.

Kinnisvara

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

Kuiv lõhutud okaspuu (50 cm, ka
väikesed kogused). Tel 5617 8585.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

31.01 kell 15 Kirjandus kinos:
Tom Sawyer

Pakun tööd

2.02 kell 18.15 Esilinastus:
Videopäevikud

Ettevõtlik inimene, kes Sa huvitud
ilu- ja/või meditsiinivaldkonnast.
Pakume Sulle väga head teenimisvõimalust ja huvitavat tööd meie
meeskonnas. Tule infopäevale
1. veebruaril kl 18 Raekoja plats 1,
Domus Dorpatensise maja seminariruumis. Helista ja küsi lisa:
tel 5837 7609, Marika.
www.trihholoogiakeskus.ee.

2.02 kell 19.15 Esilinastus:
Mees raha eest

Näitus

Põllundus

kuni 28.02 Eesti Rahva Muuseum lapse pilgu läbi

Müüa toidukartulit Anti kojutoomisega. Tel 501 9902.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

27., 30.01, 1.02 kell 17.30;
28.–29.01 kell 16.30; 31.01
kell 17.15; 2.02 kell 16 Rat
King

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

27., 30.01–2.02 kell 19; 28.–
29.01 kell 21.45 Tumedaim
tund (3D)

kuni 4.02 raamatunäitus
“Looduse” raamatusarjad:
“Keel ja kirjandus” (1934 –
1937)

LINNARAAMATUKOGU

kuni 11.02 Tiiu Esnari õlipastellide näitus Tuulevaikus
kuni 17.02 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest
kuni 17.02 raamatunäitus Tiibadel kantud
kuni 18.02 Kilekott kui aja
märk
kuni 28.02 Kristi TuhkruTamme illustratsioonide
näitus

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Kuivad küttepuud, kohaletoomisega. Tel 511 2625.

kuni 28.02 Tartu Eksliibriseklubi näitus “Kalevipoeg” ja
Kalevipoeg

„Sõjaratsu“ on Oscari-võitja Steven Spielbergi eepiline seiklusﬁlm, lugu
ustavusest, lootusest ja vastupidavusest, taustaks Esimeses maailmasõjas
rappuv Euroopa. Loo keskmes on ebatavaline sõprus hobuse ja poisi
(uustulnuk Jeremy Irvine) vahel, kes ta taltsutab ning teda treenib. Pärast
seda, kui nad jõuga lahutatakse, jälgib ﬁlm hobuse erakordset teekonda
läbi sõjakoleduste, muutes nende elusid, keda ta kohtab - Briti jalavägi,
Saksa sõdurid ning prantslasest talunik oma tütrega. Kuni emotsionaalse
lõpplahenduseni vaenupoolte vahel asuval eikellegimaal.
Esimene maailmasõda tuuakse vaataja ette läbi hobuse teekonna.
See on odüsseia täis kurbust ja rõõmu, suurejooneline lugu sõprusest
ja sõjast, mis alustas teed eduka raamatuna, mille alusel valmis mõlemal
pool ookeani tohutut populaarsust nautiv näidend. Nüüd siis ka eepiline
ekraniseering, mille lavastajaks Oscari-võitja Steven Spielberg. Osades
Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, Jeremy Irvine, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell. Stsenaariumi
kirjutasid Lee Hall ja Richard Curtis, võttes aluseks Michael Morpurgo
samanimelise bestselleri ning Nick Staffordi menulavastuse.

Ahju- ja katlapuud (lepp, 50 cm,
kuiv). Tel 5301 1161.

28.–29.01 kell 19 Eellinastused: Järeltulijad

27., 30.01–1.02 kell 18.15, 21,
22.05; 28.–29.01 kell 16, 18,
22.05; 2.02 kell 16, 21, 22.05
Teispoolsus: Ärkamine

Esilinastus 27.01 kell 12

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

Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.

ANNELINNA
RAAMATUKOGU

Seiklusﬁlm, alla 12 a mittesoovitatav

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

28.–29.01 kell 14.15 Eellinastused: Lõvikuningas (3D,
eesti keeles)

27.01–2.02 kell 12, 14.50,
17.50, 20.45 Sõjaratsu

Sõjaratsu
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autojuhi, taksojuhi ametikoolitus, lõppastme koolitus, esmaabi
koolitus. www.sõiduõppe.ee, tel
507 8230.

Küte

CINAMON

27., 30.01–1.02 kell 15.15,
19.15, 22.15; 28.–29.01, 2.02
kell 15.15, 17.30, 22.15 Salakaup

4.02 kell 19 Casanova

27., 30.01, 1.02 kell 16, 20.15;
31.01 kell 12.15, 14.05, 16,
20.15; 2.02 kell 12.15, 14.05,
20.15 Jack ja Jill
27., 30.01, 1.02 kell 13.30,
21.30; 31.01, 2.02 kell 21.30;
28.–29.01 kell 18.25, 21.30
Lohetätoveeringuga tüdruk

28.01 kell 19 Helisev muusika

3.02 kell 19 Kaos

VABA AEG

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.01 harrastuskunstnik
Eha Anieri ülevaatenäitus Tiiger – ja mitte ainult

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame vanametalli ja autoromusid! Raha maksame kohe!
Tel 5612 5006.
Pakume autokraana- ja veoteenust tõstukiga. Tel 505 4060.
Pottsepp. Remondin Teie tõrkuvad ahjud ja pliidid. Või ehitan
uued. Tel 5330 1269.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

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

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simplycar@mail.ee.

Ostan 2-3-toal korterI.
Tel 5561 4114.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3-toal korter.
Tel 5561 4114.

Avatud uus kasutatud kvaliteetsete riiete kauplus Riided, jalatsid
kogu perele. Suures valikus
lasteriideid, jalanõusid ja ka
suusavarustust. Külastage meid
E-R 10–18, L 10–15, Kalda tee 28,
Annelinn.
Avatud uus kvaliteetsete kasutatud riiete kauplus Jalaka 40, Tartu.

Teenus

Koolitus

Põhiteenusena
• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste
ehitus- ja remonttöid
• Lamekatuste ehitus- ja remonttöid
•Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitside
ehitust ja renoveerimist
Lisateenusena
• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustöid
• Lume ja jää koristamist katustelt

LINNARAAMATUKOGU
SÕIDUÕPPE ABC – Kalda tee 30,
A-,B-, C- ja CE-kat koolitus. Veo-

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

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

Muu

Ostan vanu münte, maale,
postkaarte, mööblit, nõusid,
ikoone, medaleid, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

Kodurada OÜ pakub

Muu

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

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

ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI AMETIKOOLITUSED.
Kalda tee 30, Tartu.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

kuni 16.02 Fantaasia 9

28.01 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on Lohe
Justuse ja Miniminni lugu

Lumekoristus. Tel 5691 3470,
kopateenused.eu.

Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

U
KU
KUULUTA LEHES JA VEEBIS
uulutused
tartuekspress.ee/k

A
T
LU

• 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

tartuekspress
Visnapuu: Meeskonnas
8

SPORT

Neljapäev, 26. jaanuar 2012

on veel palju peidus
enda meestest suudavad kaela
kanda ja millises rollis.

Tartu Ekspressi palvel koostas Indrek Visnapuu esimese poolaasta analüüsi. Olgu
rõhutatud, et tekst valmis
juba eelmisel nädalal, enne
kohtumist Pärnuga ning
sellele järgnenud vangerdust meeskonna treeneripingil.

Smart-agressive

Esmalt kõige olulisemast – kõik,
kes seda analüüsi loevad, peavad
korvpalli piisavalt oluliseks, et selle üle pisut mõelda. Samuti elavad
nii mõnedki kaasa Tartu ülikooli
korvpallimeeskonna tegemistele,
vähemalt nii palju, et järgnev mõttega läbi lugeda. Tänan teid selle
eest ja loodetavasti suudan pisut
selgitada, miks meie meeskonna
mängud on sel hooajal selliseks
kujunenud, nagu nad on.

seisu
arvestades
suured ja
võib-olla
ei edastanud me piisavalt mängijate arendamise
plaani. Ootused
meeskonna suhtes kerkisid väga
kõrgele, aga treenerina seestpoolt vaadates oli juba
siis näha, et eesmärgid said
liialt optimistlikud.
Pigem peaks õnnestumisteks pidama
Eesti meistritiitlit ja
kohta BBL-i playﬀ ’is.
oﬀ
Eelmisel aastal
suutsime BBLis välja mängida väga korraliku tulemuse.
Tänavu on

Hooaja algus
Suvel nimevahetuse teinud
meeskonnaga läksime hooajale
vastu plaaniga anda eelmisel aastal pikema lepinguga seotud mängijatele (eelkõige Veideman, Sokk,
Kurbas, Eichfuss, Raadik) arenemisvõimalus ja tõsta nende mängukvaliteeti läbi suurema koormuse ja vastutuse. Sest kui tahame järgmisel aastal taas tulemuslikult eurosarja mängida, aga Eesti mängijate roll meeskonnas pole
märkimisväärne, tuleks palgata 6–8 välismängijat. Soovime, et
vastutavas rollis eestlaste kõrval
piisaks 3–4 leegionärist.
Viimaste aastate jooksul on
mängimise lõpetanud mitmed
liidrid (Tein, Kullamäe) ja sisuliselt on toimumas generatsioonide vahetus. Valida oli kahe suuna
vahel – kas teha noorenduskuur
koos sellega kaasneva tasemelangusega või palgata rohkem võõrmängijaid, jättes eestlased vaeslapse rolli. Valisime vahepealse
variandi, kus koondame Eestist
perspektiivikamad noored, kes
võiksid sammu kõrgemale astuda.
Lisame juurde mõned vilunumad
mängijad, üks-kaks välismaalast,
ja püüame jätkata samal tasemel,
kus aastaid varem märksa kogenumate mängijatega oldud.
Eesmärkidena said välja öeldud Eesti meistritiitel ja BBL Final
Four. Kahtlemata olid need koos-

OVE MAIDLA / TÜ

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
E-R 9.00 -17.00
Tel.74 09 035

veel selgem tööaasta, kus kõik protsessid peaks viima sammu võrra kõrgemale:
hakata uuesti tulemust jahtima ja
kevadeks saada
selgus, kes meie

Olen mitmel pool öelnud, et
mängime sel hooajal kiiret ja
agressiivset mängu – smart-agressive. Tahame olla mänguliselt
agressiivsed, aga nii, et suudame
seda kontrollida. Miks selline taktika? Soovin, et mängijad arendaksid ennast just suuremal kiirusel tegutsema – nii täieneb tehniline pagas, seades ühtviisi nõudmisi füüsilisele vormile. Treenides tuleb pisut üle piiri minna, et
mängudes suudaksid mängijad
piiripealselt tegutseda. Ilmselgelt
on meeskonnas ülekaalus tagamängijad, mis iseenesest eeldab
kiiremat mängu. Olukorras, kus
jääme vastastele suuruses ja mängukogemuses alla, on ainuke võimalus olla kiire ja agressiivne.
Suurimaks puuduseks agressiivses mängus on situatsioonide
hindamisel ja lugemisel tulevad vead. See on ka kõige raskem element,
mida treenida, ja
see tekib vaid
kogemuste,
kokkumängu najal.

Väga palju sõltub eelnevalt tehtust, millise korvpallihariduse on keegi saanud. Mäng on
läinud nii meeskondlikuks, et igal
mängijal eraldi silmaklappidega
jooksmisest ei piisa.
Kui statistikat vaadata, siis võib
jääda mulje, et midagi väga hullu
ju pole, aga huvitav, miks tulemus
kajasstatistikale ei vasta? Paraku kajas

tab statistika suuremas osas rründemängu, kaitse osas arvulisi näin
tajaid pole. Meie valulapseks
valulapsek s sel
hooajal on just kaitsemäng – nii
üleminek rünnakult kaitsele (i
(inglise keeles transition defence)) kui
positsiooniline kaitse.
Transition defence hakkab p
pi
pihta
oma rünnaku lõpetamisest jaa siin
on väga suur roll pallikaotu
us
pallikaotustel,
sest need tekitavad vastastele llihtsaid olukordi. Vaheltlõikele järgjjä
neb võimalus kiirele või poolkiipoo
ol
rele ülekaalus rünnakule. Teisalt,
Teiis
kuna mäng põhineb rohkem tta
tagamängijatel, siis toimub rohkem
roh k
viskeid korvist kaugemalt, m
mistõttu põrkavad lauapallidki k
kaugemale. Kui vastane saab lauapallauaap
li kolm-neli meetrit korvist eemal,
eeem
on rünnaku alustamine lihts
sa
lihtsam,
ent kaitse sissevõtmine keerulikeerru
sem võrreldes korvi alt lauapalli
lauap
noppimise või pärast korvi au
ud
audist
välja söödu olukordadega. Siit
tulebki transition defence’i p
puuduste jälgi otsida ja sellega ka treettr
ningutel tegeletakse.
Edukas meeskondlik k
kaitsemäng nõuab head mängumän
n
lugemist, posits
si
positsiootu
nivalikut ja ajast
ajastust.
ma
Oluline on om
omavasuhtlem
m
heline suhtlemine
n on
väljakul. Just siin
k
arenguruumi, et kaittulemu
u
se muutuks tulemuslikumaks.
av
Tulemuse mõttes on karika
karikavõit
he
esimese poolaasta säravaim h
hetk.
a
Aga mänguliselt oleme me p
paljuv
des mängudes samamoodi võidelnud
d. Egaa me näiteks BBL-is
BBL-is siis
delnud.

Leedukaad on
vähem võita ei taha. Leedukad
tu
erinevad ja igale mängule tuleb
uv
läheneda isemoodi. Ja kokku
kokkuvõts, ka
tes on nende enesekindlus
enesekindlus,
h
Leedu keskmistel klubidel, hoopis midagi muud kui Eesti vvõ
võistRudup
p
kondadel. Ventspilsi ja Rudupisemängu li
ga välismängud olid mängulises
mõttes rahuldust pakkuvad.

Võõrsil peetud Liepaja mäng on
BBL-i mängudest kõige suurem
pettumus, aga pigem oli see kehva
hooaja alguse pingete koondumise kulminatsioon, sest päev hiljem
tegime Ventspilsi vastu oluliselt
kvaliteetsema mängu.
Hooaja esimeste mängude põhjal ei oleks osanud ennustada nii
rasket poolaastat. Nii koduse BBL
Cupi teine koht kui hooaja avamängudes saadud võidud andsid
lootust enamaks. Samas kõikuv
esinemine nii ühe mängu raames
kui tervikuna, ka koduses liigas,
hakkas tekitama ebakõlasid, pingeid ja rahulolematust meeskonna
sees ja ka väljaspool.

Potentsiaali on
Triumphi mäng näitas potentsiaali, et suudetakse võita tugevat
meeskonda isegi 26 pallikaotusega. Teist külge näitas kolme-nelja päeva pärast 20-punktine kaotus Juventusele, kuigi mängupildis väga palju polnud muutunud.
Sellised kõikumised on kasvavale
ja kokkumängu otsivale meeskonnale loomulikud, samas on kaotaja rollis olemine harjumatu ega
aita kaasa tulemuse saavutamisele
ja protsessi sujuvale kulgemisele.
Me oleme eelnevatel hooaegadel
olnud võitude osas üle 50% võistkond. Sealt nüüd sattuda olukorda, kus kaotusi tuleb rohkem kui
võite, on kindlasti raske.
Pärast karikavõidu head emotsiooni tuli koduse Ventspilsi mängu päeval ajakirjanduselt löök allapoole vööd. Mul oli pärast kaotust
meeskonnast äärmiselt kahju.
Tahtsime väga seda võitu, ent allajäämine andis järjekordse hoobi
madalseisus olevale vaimule. Selle seisundi ilmekaks kirjelduseks
oli kaks päeva hiljem ülipingelises
mängus saadud viimase sekundi võit Liepaja üle, kus mängijad
ei suutnud isegi oma emotsioone
välja näidata.
Olen kindel, et meeskonnas on
sisu rohkem, kui senistes Balti liiga mängudes oleme suutnud näidata. Kui saame meeskonna mängima ühtse jõuna, ei teki tasemes
kõikumisi ega mõjuta nii palju
väline surve ja ma ei näe põhjust,
miks hooaeg ei võiks lõppeda palju
säravamates toonides.

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

KÕIK PRILLIRAAMID

-60%
Paljud prilliraamid -80%
Kontaktläätsed -20%
Kampaania kestab kuni 31 jaanuar 2012.a.

Asume Tartus Riia 130 (politseimaja kõrval)

Info ja registreerimine tel.74 09 035

KES TELLIB TALVEKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Sisustus E Kaubamaja, Tehase 16

