ISEHAKANUD ILUTEHNIKUD TEKITAVAD
PAKSU VERD
LK 3

Muretud laenud
al 3 eurost

STAAŽIKAS PIIMAMEES: KELLA PEAB
TUNDMA!
LK 8

Pandimajade liider
www.luutar.ee
www.pood.luutar.ee

Kiire kulla ja
hõbeda kokkuost
Soodne e-pood
Tartu, Kalda tee 30
E-R 9-19, L 10-16, P 10-14
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Harper Lee

osades
LIINA OLMARU,
HANNES KALJUJÄRV,
ANDRES MÄHAR,
LIISA PULK,
MARIA SOOMETS
dramatiseerija ja lavastaja URMAS LENNUK

vanemuine.ee

Esietendus 9. veebruaril Sadamateatris

Maraton on jagatud rõõm!
Tule koos 3 sõbraga 1. Tartu Teatemaratonile!

1. TARTU TEATEMARATON
12. veebruar 2012
Autopartner:

Suurtoetajad:

Meediapartner:

1. Tartu Teatemaraton toimub koos Avatud
Raja sõiduga. Pane oma neljaliikmeline
teatevõistkond kirja www.tartumaraton.ee

Suusapartnerid:

Peasponsor:
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KAUPO TORIM

Sepa 21 (Sepa keskus), Tartu
E-R 10-17, L 10-16, P 10-15
Tel 515 0777

SUUSAKOMPLEKTID
suurtele al 99€
lastele al 44€
matkale al 125€
SUUSAKEPID al 10€
SUUSAD al 33€

LUMERÄÄTSAD al 59€

SUUSASIDEMED al 21€

Käre külm seiskas
kaks elektriautot
Kahe Tartu sotsiaaltöötaja
elektriautod ei pidanud külmaproovile vastu ja need
tuli saata Silberauto teenindusse ravikuurile.
Sotsiaalabiosakonna eakate ja
puuetega isikute hoolekandeteenistuse peaspetsialist Martin Joel
Bachmann selgitas, et esimesel
juhul ei läinud laetud akuga sõiduriist üldse käima ning teisel puhul
auto küll käivitus, ent omal jõul

talli enam tagasi ei jõudnud.
„Häda on selles, et linn on väike
ja sõidud lühikesed – autod jõuavad maha jahtuda,“ möönis Bachmann ja lisas, et abivajajad teenindamata ei jää. Vajadusel lähevad
sotsiaaltöötajad kohale bussi või
isikliku autoga.
Eile hommikuks oli rivist väljas
ka kaks laadijat. „Praegu ei oska öelda, kas see on meie enda viga või on
ikkagi nii külm,“ tõdes päevakeskuse Kalda juhataja Annika Sõna. Sot-

siaaltöötajate kinnitusel ei lae akud
kindlasti alates 30 külmakraadist.
Et elektriautode salong on tavaautodest mõnevõrra jahedam ning
soojenduse sisse lülitamine tühjendab isukalt akusid, varustati sotsiaaltöötajad kinnastega. „Eks nad
kasutavad neid lumerookimisel ka,“
märkis Sõna. „Kui väga soojavereline oled, siis pole häda midagi, aga
sõitu alustades on rool nii külm, et
käed külmuvad sinna külge.“
JUHAN LANG

Üllatusklubi kutsub
mõttepausiks tarduma
Eeloleval laupäeval ootab
Lõunakeskuse külastajaid
ees mõneti kummaline vaatepilt. Märguande peale tarduvad aktsioonist teadlikud,
et häid mõtteid mõlgutada.
Ameerikast kopeeritud tegevust
nimetatakse inglise keeles freezing
– ehk külmumine. „Osalejad jäävad 5 minutiks lihtsalt seisma. Ei
tee mitte midagi,“ kirjeldas tegevust Üllatusklubi eestvedaja Aldo
Raudver.
Aktsiooni tagant ei tasu otsi-

da mingit protestimeelsust kellegi poolt või vastu. Tardumine võetakse ette puhtalt iseenda lõbuks.
„Väljumaks mugavustsoonist“ kui
kasutada Raudveri sõnu.
„Et lihtsalt koos midagi avalikus ruumis tähelepanuväärset
ette võtta. Saada positiivset energiat ja uusi tuttavaid,“ tõi ta selgust
esmapilgul ebapraktilise ning arusaamatu eesmärgiga aktsiooni.
“Üllatusklubi algne idee on kutsuda inimesed kohale ning alles seejärel selgub, mida neil teha tuleb.
Seismisaktsiooni puhul on eelin-

formeerimine vältimatu.“
Et kõik seisjad ikka õigel ajal teaks
alustada, antakse sellest märku teadustuskõlarite kaudu. Liikumisraskusi samaaegselt peljata ei tuleks,
sest seisjad ei tee ahelat või ketti,
vaid moodustavad omaette umbes
kümnepealised grupid keskuse erinevates koridorides.
Raudveril on raske ennustada,
milliseks võib kujuneda osalejate üldarv. „Seni on meie Facebooki lehel huvi üles näidanud sadakond inimest.“
TARTU EKSPRESS

Kaspar Jancis

MORTEN VIKS
LOLLIDE LAEVAL
Lavastaja JUSS HAASMA

Kunstnik KAIE KAL

Esietendus 10. veebruaril Vanemuise väikeses majas
vanemuine.ee
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kust pärineb see Tallinna meeri kujutav ühemõtteline taies – saab
lugeda järgmisest Tartu Ekspressist.
JUHAN LANG

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Aasta segakoor

Kai Kuljus (vasakul) on äsja saanud Evelin Viira (keskel) käe all uue küünehoolduse. Aila Arumets ootab oma järge.

JUHAN LANG

Isehakanud ilutehnikud
tekitavad paksu verd
Aastaid pakuvad ilusalongidele tugevat konkurentsi
isehakanud ilutehnikud.
See omakorda on alla viinud nii maniküüriteenuste
hinnad kui kvaliteedi.
Salongis vastutab töö eest tegija, kuid kodus lasub vastutus
kliendil. Stuudios leiba teeniva
küünetehniku Evelin Viira kinnitusel peavad inimesed odavama
hinna kiuste sageli kodus tegijates
pettuma, kuna neil puudub vajalik
väljaõpe. Piirdutakse Youtube’ist
õppevideote vaatamisega ning
soetatakse E-bay‘st vähekvaliteetsed vahendid.
„Kui inimesel on vaid algteadmised maniküürist, siis on see kliendi jaoks väga ohtlik,“ tõdes Viira ja
märkis, et väljaõpe peaks kestma
vähemalt kuu aega, sest kui küünte
anatoomiat peensusteni ei tunta,
paigaldatakse kunstküüned suure
tõenäosusega valesti. „Lõpptulemuseks on need nagu läbivettinud
tualettpaber,“ möönis ta.
Kuus aastat küünetehniku
ametit pidanud naise hinnangul

Et hallitusseen sõrmeotstel vohama hakkaks, piisab professionaalide
kinnitusel vaid kolmest kehvast hooldusest.
ERAKOGU

pole see aga kaugeltki kõige hullem variant. Harvad ei ole juhused, mil klient on saanud küüneseene või kehvast hooldusest
jäädava kahjustuse. Kuigi alati ei
saa kindel olla ka salongitöötajate meisterlikkuses, on Viira sõnul
mustalt tegijate puhul risk oluliselt kõrgem, sest puudub kontroll
hügieeni üle.

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

KÕIK PRILLIRAAMID

-60%
Paljud prilliraamid -80%
Kontaktläätsed -20%
Kampaania kestab kuni 29 veebruar 2012.a.

„Nad ei riski mitte ainult enda,
vaid kogu perekonna tervisega –
küünetolm on niivõrd peenike, et
on võimatu öelda, kas sa puhastasid selle ära,“ rõhutas Viira.
Siiski tunnistas ta, et ka kodus
on võimalik kvaliteetset teenust
pakkuda. Näiteks juhul, kui diplomiga küünetehnik on lapsega koju
jäänud, kuid ei taha tööd unarus-

se jätta. Selline äri tema sõnul aga
tavaliselt kaua ei kesta, kuna heale tegijale kasvab tahes tahtmata
püsiklientuur, kelle kodus võõrustamine muutub tülikaks.
Ehkki massiliselt leviv põrandaalune küünekunst on hinnad
alla löönud, võib kodus küünte
meisterdamisega korralikult teenida. Salongis on keskmine hoolduse hind 20 eurot. Kodus jääb
see 15–17 euro piirimaile, kusjuures puudub nii rendi- kui maksukulu. „Loomulikult teenivad nad
rohkem kui salongid: kodus maksad ainult elektri eest,“ rehkendas Viira, kelle sõnul jõuab päevas
vastu võtta maksimaalselt seitse
klienti.
Suurimaks väärarusaamaks
peab küünetehnik klientide sees
juurdunud mõtteviisi, justkui
peaks küüsi hooldama juba iga
paari nädala tagant. „Tegelikult
ei pea kogu aeg käima, parandama ja raha kulutama. Ei ole olemas halba ega vale küünt. On olemas ainult halb tegemine ja halb
materjal,“ toonitas ta.
DARINA KINTE

Ära lase
end kurnata!

K

U
U
NÄIDE!

A
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

2€
5,76€
10,80€

Asume Tartus Riia 130 (politseimaja kõrval)

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

Info ja registreerimine tel.74 09 035

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Tunnustatakse usinamaid lumelükkajaid

Laupäeval märgiti Estonia kontserdisaalis Eesti Kooriühingu
galakontserdil teiste seas aasta
teoks kontserdisari „Ants Üleoja
75“ ja „Alo Ritsing 75“ ning aasta
kooriks Miina Härma gümnaasiumi segakoor.

Linn kutsub 20. veebruarini teavitama eramajadest, ühistutest
ja asutustest, kes on maja ees
oleva puhastusala kogu talve
jooksul korras hoidnud, sajale
kõige hoolsamale majaomanikule kingitakse lumelabidad.

Rünnati teismelist
ja vanamemme
Läinud kolmapäeval löödi Tartus
Hiie tänaval eramu trepikojas
73-aastast naist, kaks päeva hiljem tungisid Anne tänaval kaks
meest kallale 14-aastasele noormehele ja tekitasid talle vigastusi
pea piirkonda.

Avati frankofooniaosakond
Teisipäeval avati Tartu
Descartes’i lütseumis Eesti esimene frankofooniaosakond,
seega õpib käesoleva aasta jaanuarist seal osa 12. klassi õpilasi
Prantsusmaa geograaﬁa kursust
prantsuse keeles.

1524

on päästeala infotelefoni number, kust saab tuleohutusalaseid
nõuandeid – et seda üha tugevama pakasega tarvis võib minna, tõestab ilmekalt möödunud
aasta, mil liigsest kütmisest sai
alguse 255 tulekahju.

Tartu maratonile
soodushinnaga
Suusahooaja hilise alguse tõttu
otsustas Klubi Tartu Maraton
pikendada põhipäeva distantsidele soodushinnaga registreerimist nädala võrra – soodushinnaga saab registreerida kuni
pühapäevani.

Kunstitudengid
esitlevad PINKi
Tartu kõrgema kunstikooli
mööbli- ja tekstiiliosakonna
tudengid esitlevad 7.–11. veebruaril Stockholmis toimuva
mööblimessi Greenhouse´i alal
ühistööna valminud projekti
PINK ehk stiiliküllast puidust ja
tekstiilist seljatoeta istet.
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Palametsa
pajatused

1912. a ehitusbuum Eestis
1912. a oli Eestile ehitusbuumi aasta. Seda nii tsiviil- kui militaarehituse alal. Suur Euroopa sõda terendas silmapiiril ja tsaaririik taastas
kiiruga äsjases sõjas Jaapaniga põhja lastud laevastikku. 1911. a olid
võimumehed otsustanud, et Balti mere eskaadri peabaasiks saagu
Revel ja selle lähikonda – Loode-Eesti, aga ka Kagu-Soome rannikule ning saartele rajatakse maailma suurima akvatooriumiga Peeter
Suure nimeline mere- ja maakindlus. Selle arvukaid rajatisi Tallinna lähikonnas pidi omavahel ühendama kitsarööpmeline kindluseraudtee kogupikkusega ligi 250 km.
Kauglaskesuurtükkide ja miiniväljade abil taheti vaenlase laevastikule lukku panna Soome lahe suudmeala. Nii oleks kindlalt
turvatud pealinn Peterburi ja selle ette jääv Kroonlinna mereväebaas.
1912. a 29. juunil pani keiser Nikolai II isiklikult kohal viibides paika Paljassaarele kerkiva sõjasadama põhjakivi. Tehti algust sadama
ehitamisega. Samal ajal hakkasid Kopli poolsaarele kerkima kolme
suure väliskapitaEi jäänud ehitusbuumist li poolt rahastatud
laevaehitustehase
puutumata ka Emajõekorpused. Siin pidid
va lm im a moodlinn, kus peamiseks telsad ristlejad, miinilijaks oli keiserlik Jurjevi laevad ja allveepaadid. Kõik see nõudis
univeristeet.
arvukalt lisatööjõudu, mida hakati sisse tooma Venemaalt. Nende majutamiseks kerkisid kiiruga elamukasarmud nn Kopli liinidele ja hoogustus odavate
korteritega puumajade püstitamine Kalamajas, Kassisabas ja mujalgi
Tallinna äärelinnades. Ehitusbuum missugune!
Samal ajal käis vanalinnast mõnevõrra lõuna pool kahe, iga kandi pealt esindusliku hoone püstitamine. Estonia teatri- ja kontserdimaja müüre veel laoti (arhitektid soomlased Armas Lindgren ja Wivi
Lönni, hoone valmis 1913. a augustis), lähedale jääva Saksa teatri
(nüüdne Draamateater) vastu, teisele poole Pärnu maanteed jäi Eliel
Saarineni projekti järgi valminud Eesti ala moodsaim panga- ning
ärihoone uudsel raudbetoonkarkassil. Hoone keskkütte, liftide, ventilatsiooni ja muude mugavustega. Praegu paikneb seal teiste asutuste kõrval ka meie kultuuriministeerium.
Ei jäänud ehitusbuumist puutumata ka Emajõelinn, kus peamiseks tellijaks oli keiserlik Jurjevi univeristeet. Aia (Vanemuise) tänav
46 kerkis neoklassitsistlikus stiilis ülikooli suurim õppe- ja teadushoone, avara vestibüüli ning 365-kohalise astmikauditooriumiga,
arhitekt O. Hoﬀmann. Kasutusel tänapäevalgi ja pole kuulda olnud,
et ülikool seda maha müüa tahaks.
Linna lääneserva püstitati Maarjamõisa lagedale väljale ülikooli
arhitekti P. Nikitini projekteeritud kaks kliinikut, mille siseruumide jaotus tehti meditsiini õpetavate professorite soove ja soovitusi
silmas pidades. Kõigi nende kvaliteetsete kivimajade ehitus algas
1912. aastal ja 1914. aastaks võeti need kasutusele, ainult et puhkenud maailmasõja tõttu tsaariarmee hospidalidena.
Tartu kohta erakordse hooga püstitati kahekordseid üürimaju linna piiridest välja jäävatele Karlova eeslinna kruntidele. Kuna kasutati odavat puitkarkassehitusviisi, kus palkide vahed täideti puitmaterjali ülejääkidega, siis hakkasid soliidsemate hoonete omanikud seda ehitustannert pilkamisi nimetama Pilpakülaks. Aga pole
sel külal viga midagi – tänapäeval peetakse koos oma ainulaadsete
kahekorruseliste puukuuridega koguni eriti miljööväärtuslikuks
linnaosaks.
Eestlastest majaomanikud hankisid oma kesisele algkapitalile
lisa Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuselt, kus tuldi nende soovidele
võimalikult mõistvalt vastu. Ja maailmasõjast tingitud rahakursi
järsk langus võimaldas hakkajatel meestel laenukassa võlad peagi tasuda.
1912. a valmis toogi kõrge ja esinduslik kivimaja, mis jääb Barclay kuju kuklapoole. Sedagi tasub meeles pidada kui ehitusbuumi
märki.

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.

Lille Maja koolitab noori
mängujuhte
Lille Maja ootab 13–19-aastaseid
Tartu noori mängujuhtide kooli, kus
saab omandada sünnipäeva- ja päevajuhi ametit.
Veebruarist maini kestev mängujuhtide kool pakub praktilise sissevaate tähelepanu-, keskendumis- ja
loovmängudele, soojendus- ja
seltskonnamängudele ning annab
ülevaate ka impro- ja action-teatri
praktikatel põhinevatest mängudest.
Koolitusel osalenud noored saavad
õpitut realiseerida Lille Maja korraldatavatel Tartu linna mainesündmustel,
lastekaitsepäeval ja tarkusepäeval ja
muude eriprojektide puhul.
Kõik koolituse läbinud noored saavad tunnistuse, mis võimaldab neil
edaspidi mängujuhina tööd leida.
Mängujuhtide kooli viib läbi Lille Maja
draamaõpetaja Helena Kesonen.

Ooperi- ja operetigalal
astuvad üles solistid Itaaliast ja Rootsist

Näituse kuraatori Reeli Kõivu sõnul on 1979. aastal loodud teos „Arkeia“ Enn Tegova üks õnnestunumaid töid. Maalil on kujutatud Eduard Wiiralti akt.
JUHAN LANG

Loojast eneseotsija
teekond paljastub
isikunäitusel

Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi
koostööna sündinud ooperi- ja operetigala toimub sel aastal nii Tartus
kui Pärnus.
Lavale astuvad metsosopran Katarina Giotas Rootsist ja tenor Ivan Magri
Itaaliast – mõlemad solistid teevad rolli
ka 10. märtsil esietenduvas Jules Massenet´ ooperis „Werther“. Vanemuise
solistidest laulavad galal Pirjo Püvi,
Alla Popova, Karmen Puis, Valentina
Kremen, Atlan Karp ja Märt Jakobson.
Ooperigalat dirigeerib Paul Mägi.
Kontserdil esitatakse muu hulgas
Johann Straussi, Gaetano Donizetti,
Gioachino Rossini, Pietro Mascagni
ja Giuseppe Verdi loomingut.
Ooperi- ja operetigalal osalevad
ka Vanemuise sümfooniaorkester ja
ooperikoor. Gala toimub homme kell
19 Vanemuise kontserdimajas.

Homme avatakse Tartu kunstimuuseumis Enn Tegova isikunäitus „Enn Tegova
kolmmitmus“. Tegu on retrospektiiviga, mis vaatleb kolme eriilmelist perioodi
kunstniku varasemast loomingust: Visarite aega, hüperrealismi ja neosürrealismi.
Enn Tegova tulek kunstiellu 1960. aastate teisel poolel seostub Tartu ülikooli kunstikabineti ja kunstirühmitusega Visarid, mille eesotsas
oli legendaarne Kaljo Põllu. Tegova õppis toona
EPA-s loomakasvatust ja tegeles paralleelselt Põllu
juhendamisel praktiliste kunstiõpingutega.
Just tolleaegsest Tartu ülikooli kunstikabinetist kujunes kunstikõrghariduse kaotanud Tartus
uute kunstiideede taimelava. Tegova varases loomingus segunevad pop ja abstraktne lähenemine
sürrealismihõngulise ready-made´iga.

Kolm kannapööret
Tartu ülikooli kunstikabinetiga jäi seotuks
Enn Tegova järgminegi loomeetapp. Andrus
Kasemaa aegadel kujunes kunstikabinetist teine hüperrealismi keskus Tallinna kõrval. Ka Enn
Tegova hakkas 1970. aastate II poolel maalima
suureformaadilisi, fotol põhinevaid töid, kuigi
tartlastest mõttekaaslastest erinevalt ei tegelenud ta nõukogude tegelikkuse ega sõpruskonna bravuurika argipäeva jäädvustamisega, vaid
kujutas pigem sürrealistlikke situatsioone ja

kasutas sageli postmodernistlikku tsiteerimist.
Kolmas kannapööre leidis aset 1980. aastate
lõpus ja oli seotud sürrealistide rühmituse Para 89
loomisega. Tegovale juba varem omane kalduvus
metafüüsikasse suundus nüüd kindlasse, kunstniku loomuga kõige enam sobivasse kanalisse.
Neil aastail täiendas Tegova õlimaali kummastavat pildiruumi sageli puidust või kunstmaterjalist panustega. Selles laadis teosed omandavad
sageli ruumilisuse ning on käsitletavad installatsioonidena.
Enn Tegova loominguline tegevus on peaaegu
eranditult seotud Tartuga. Kunstnikutöö kõrval on
ta aastaid töötanud kunstipedagoogina – 1978. aastast tänaseni on ta ametis Tartu lastekunstikoolis (1978–2004 direktor). Kaljo Põllu aegse ülikooli
kunstikabineti kõrval on Enn Tegova kunstihariduse pagasis veel Tartu kunstikool (1974–1978) ja
Tartu kõrgem kunstikool, mille ta lõpetas maali ja
maalingute restaureerimise erialal 2008. aastal.
Näituse kestel näeb trükivalgust ka kunstniku
loometeed käsitlev kataloog. Uksed avatakse reedel kell 17.
TARTU EKSPRESS

Vene menulavastus
naerutab ka Tartus
Möödunud aasta oktoobrist alates
on Vene teatri publikulemmikuks
osutunud sotsiaalselt terav komöödia
„Halloo, euroliit!“. Sel pühapäeval
antakse külalisetendus ka Tartus. Näidendi tegevus toimub väikses Bouchoni linnakeses. Selleks, et maailmaavarustesse mitte päris ära kaduda,
mõtlevad Bouchoni küla elanikud,
eesotsas linnapeaga, välja olematuid
globaalseid projekte – peab ju kuidagi
euroliidu normidele vastama ja toetusraha kätte saama. Tükis teevad kaasa Natalja Dõmtšenko, Juri Žilin, Oleg
Rogatšjov ja Ilja Nartov. Teatritükk
etendub pühapäeval kell 18 Vanemuise teatri väikses majas. Etendus on
sünkroontõlkega eesti keelde.
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Tartusse tuleb
tuhatkond võimlejat
Järgmisel nädalalõpul Tartus toimuvale rühmvõimlemise maailmakarikaetapile ja Miss Valentine
võistlusele on registreerunud osalejad 29 riigist.
Korraldaja Janika Mölderi sõnul
on oodatav osavõtjaskond suurem
kui kunagi varem. „Prognoosime
üle tuhande inimese. Iluvõimlemise
delegatsioonide liikmeid on tulemas
450 ja rühmvõimlemise omi 750.”
Esmakordselt näeb Emajõe
ääres Mehhiko, Uzbekistani ja
Küprose graatsiaid. Kaugematest
riikidest on Eestis taas kohal Jaapan ja Kanada.
Aasta avastardi teevad maail-

mameister ja olümpiavõitja Evgenia Kanajeva, MM-i individuaalne pronks Alia Garajeva Azerbaidžaanist ja rõngaharjutuse pronks
Neta Rivkin Israelist.
Oma debüüdi meistriklassis teeb
2011. aasta juunioride MM-i pronksi võitnud VK Janika Sunshine.
„Võistelda soovijate huvi on sedavõrd kasvanud, et peame ürituse
senise kahe päeva asemel venitama
päeva võrra pikemaks,” rääkis Mölder muudatustest kavas. „Võimlemismaraton“ algab 10. veebruaril
kell 9 ja saab galakontserdiga joone
alla 12. veebruari hilisõhtul.
TARTU EKSPRESS

Termopilt Tartu konsultandi Tõnu Jõesaare kinnitusel jääb külmaröntgeni hind 100 euro kanti, sõltudes mõistagi hoone suurusest ja analüüsi põhjalikkusest. Mõõdistamiseks kasutab Jõesaar infrapunakaamerat FLIR B335.
RASMUS REKAND

Külmaröntgen pole odav,
ent tasub end kiirelt ära
Tartu Ekspressi eksperimendis viskas kuldses keskeas eramule
hindavalt professionaalse pilgu Termopilt Tartu OÜ spetsialist
Tõnu Jõesaar. Lõpetuseks kõlas eestlasele iseloomulik „pole
paha – mõni uus on hullemgi“.
Üsna inimlik, et soojapidavuse kitsaskohtade otsimise soov tekib eelkõige karmi pakasega. Aga et termopilte,
mis just seda valdkonda ideaalselt analüüsib, saab edukalt ka soojemal ajal
teha, tuleb paljudele üllatusena.

Pole tarvis talve oodata
Temperatuuride vahe sees ja väljas,
mis soojuse liikuma paneb, peab olema vähemalt 10 kraadi, et tundlik termokaamera sellest konstruktsioonide vead välja loeks. Suure külmaga on
kõik küttekehad tulised ja siis on hoopis raskem töötada. „Proovi vaadata,
mis on prožektori taga, kui see sulle
otse silma kiirgab. Ka väga karm pakane tõmbab õues tegutsemisele kriipsu
peale. 15 kraadi on piir,“ iseloomustas
Jõesaar moodsat tööriista, mille hind
ei jää palju alla sõiduauto omale.
On ka odavamaid olemas, ent nagu
ikka – mida kangem hind, seda parem
kvaliteet ja rohkem funktsioone. Välimuselt Ameerika ﬁ lmidest tuttavaks
saanud polaroidkaameraid meenutava abimehe abil on Jõesaar erinevate
hoonete soojapidavust mõõtnud üle
viie aasta.
Energiasäästu konsultant ise rõhutab, et peale kaamera olemasolu on selles töös samavõrd tähtis, kui mitte olulisemgi, mõista ehitusfüüsikat ja maja
konstruktsioonist aru saada.
Just temalt saan teada, miks paljudel vanadel kõrgete lagedega majadel
on seina ja lae kohtumiskohad kumerad, mitte täisnurksed nagu tänapäevastes ehitistes. „Ahiküttega majas
aitab see õhul vabamalt ringi käia. Soe
ei jää nurka kinni. Lisaks on seina ja
lae liitepunkt sagedasti õige õhuke.
Neid krohviga ümardades tegid vanad
meistrimehed laenurgad paksemaks ja
soojapidavamaks.“
Ettearvatult osutuvad nõrkadeks –
või õigem oleks siiski öelda külmasõbralikeks – kohtadeks aknad. Klaaspaketid ise on suhteliselt viletsad toasooja
õue edasi kandma ja vastupidi, ent neid

ümbritsevad plastikust-metallist raamid joonistuvad terase kaamera pildil
ülejäänust oluliselt tumedamaks.
Puitmajadele uusi pakettaknaid
paigaldades rõhutab Jõesaar tõika, et
montaaživaht on sobimatu. „Puit siiski mängib, elab ja liigub erineva temTumedam laik laes viitab soojustamata räästaalusele.
peratuuri ja õhuniiskuse mõjul. Jäika
vahtu võivad seetõttu ajapikku tekkida praod, kust külm läbi pääseb.“ Aastaid Kodumaja tehases praktiseerinud
mehe juttu tasub uskuda. Peamiselt
külma Norramaa tarbeks puithooneid
tootnud ettevõttes oli ainuüksi vahupudeli olemasolu tootmises rangelt
keelatud.
Sein, kus kunagi on olnud aken.
Peaaegu õhus rippuv vahesein lubab
enda alt joana pakast tuppa. Toapõrandat altpoolt salamisi jahutav keldriaken ning soojustamata rääs- Esmajärjekorras Akna ja aknalaua vahe on tihendamata.
taalused – tertuleks ette võtta
mokriitilistele
kohtadele on uste ja akende
kaameral tõsitihendamine.
selt hea nina
isegi korrus kõrgemalt või madalamalt
vaadates.
Tüüpilise ärklikorrusega eramu
mõõdistamiseks kulub ligikaudu tunnike. Koos piltidega asisema analüüsi saab heal juhul paari päeva pärast.
„Eks see sõltu töö mahust. Näiteks
tänagi on kaks objekti oma järge ootamas,“ tunnistas Jõesaar, et külmeneSokli soojustamine aitab isoleerida põranda ja seina liites
oleva külmasilla ning põrandad muutuvad soojemaks.
nud ilmad on vesi konsultandi veskile.
Kui seni on teenust tellinud peamiselt
korteriühistud, siis küttehindade kallinedes on pöördujateks üha sagedamini ka üksikelamu omanikud. Nõustamist küsivad nii ehitaja kvaliteedis
kahtlevad uute majade omanikud kui
ka vanade peremehed, et osata renoveerimisega õigest otsast pihta hakata.
Mõistagi ei näita masin rehkendust,
palju küttekuludest ilmnenud probleemide kõrvaldamisel säästa annaks.
Küll aga üsna objektiivse pildi murekohtadest, kust alustada tasuks.
Vintskapi räästaalune on üle kuue kraadi soojem kui katus.
RASMUS REKAND

Maamaksuvabastuseta
jäi 50 koduomanikku
Maamaksuvabastuse või -soodustuse saamiseks esitati linnavalitsusele tänavu 3038 deklaratsiooni,
neist 562 pensionisaaja või represseerituna. Kodualuse maa maksuvabastuse saamiseks esitati linnavalitsusele 2476 avaldust, mis
on ligi pool võimalikest avalduste
arvust.
Rahuldamata jäeti 50 avaldust, kuna avalduse esitanud isikud ei olnud omanikud või nende
elukoht oli registreeritud mujale. Kokku otsustas linnavalitsus
koduomanikuna 2012. aasta maamaksust kuni 50% ulatuses vabastada 2655 inimest. Seetõttu jääb

linnal saamata ligikaudu 57 600
eurot, mis on pool eelarvesse planeeritud summast.
Maamaksuvabastust või -soodustust kuni 25,6 euro ulatuses
saavate isikute nimekirjas on 2012.
aastal 3200 pensionisaajat või represseeritut. Sestap jääb linnakassasse laekumata ligi 57 000 eurot.
Maamaksust vabastamise korra
järgi vabastatakse 2012. aastal 50
protsendi ulatuses maamaksust
kodualune elamumaa kuni 3000
m² ulatuses. Avaldusi koduomanikuna maksusoodustuse saamiseks
sai esitada kuni 20. jaanuarini.
TARTU EKSPRESS
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ASUME SÕBRAKESKUSES. Võru 55F, Tartu
E-R 10-18, L 10-15 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

Kõige soodsamad läätsed EESTIS!!!

Sõbrakuu ERIPAKKUMISED!!!

www.läätsed365.ee
SofLens 38 (Optima FW) 4tk
3 kuulised läätsed
18.25€ 31.30€
1-Day Acuvue 1- päevased läätsed
TruEye 30tk
24.51€ 31.90€
FreshKon mugavad värvilised kontaktläätsed 2tk
(must, pruun, roheline, sinine)
1 kuulised läätsed

AANEKDOODID
NEKDOODID
D
Naine lõuna ajal mehele:
„Sa oled kuidagi isutu ja
endasse tõmbunud. Aga
varem rääkisid, et oled valmis
minu pärast kasvõi surema.“
„Ja-jah, heaküll. Ma söön
need kotletid ära...“

Advokaat siseneb surmamõistetu kambrisse:
„Teil vedas! Minu jõupingutused ei jäänud tulemusteta.“
„Kas minu armuandmispalve rahuldati?“
„Ei, aga arvestades seda,
kui ebausklik te olete, jõudsin
ma timukaga kokkuleppe, et
13-nda asemel puuakse teid
15-ndal.“

Korruptsioonisüüdistuse
protsessil ründab hageja
advokaat tunnistajat:
„Kas on tõsi, et te võtsite
5000 dollarit altkäemaksu, et
see asi summutada?“
Tunnistaja vahib aknast
välja nagu ei kuulekski ta
küsimust.
„Kas te võtsite 5000 dollarit altkäemaksu, et see asi
summutada?“ kordab advokaat.
Tunnistaja vaikib.
„Vastake küsimusele!“ sekkub lõpuks kohtunik.
„Oh, härra kohtunik,“ võpatab tunnistaja, „ma mõtlesin,
et ta räägib teiega.“

„Mida te õhtuti teete?“
küsib psühhiaater patsiendilt.
„Vedelen niisama kodus.“
„Kas te mõne neiuga väljas
ei käi?“
„Ei.“
„Kas teil puudub selleks
seksuaalne huvi või on asi

LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.

13.61€ 18.90€

Vaata www.läätsed365.ee ka teisi eripakkumisi!
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muus?“
„Minu potentsis küll viga
pole!“
„Milles siis asi on?“
„Lihtsalt naine ei luba...“

Kelner silmitseb külastajat,
kes enne sööki oma nuga ja
kahvlit laudlina sisse pühib.
„Palun teid kohe järele
jätta. Esiteks on meie laudlinad kõik laitmatult puhtad,
teiseks on see ebahügieeniline ja kolmandaks ei jõua
ma iga külastaja järel laudlinu
vahetada.“

Kokutaja ja küürakas saavad kokku.
Küürakas: „Kuhu sa nii vara
hommikul lähed?“
Kokutaja: „Ma-ma-ma
lähen ko-ko-kokutajate kokooli.“
Küürakas: „Mis sa sinna
ikka lähed, sa oskad ju kokutada juba küllalt hästi!“
Kokutaja: „Ag-aga kuhu
s-sina ss--siis lähed?“
Küürakas: „Pildistaja juurde.“
Kokutaja: „V-vaata, et su
kü-küür pildi peale ei jääks,
pä-pä-pärast ei lähe al-album
kinni!“

Politseinik autojuhile:
„Miks te ei peatunud, kui
ma teid hüüdsin?“
„Ma ei teadnud, et see olete teie,“ vastab autojuht. „Ma
arvasin, et karjus jalakäija,
kelle ma alla ajasin.“

„Kuidas mu uus kleit sulle
meeldib?“
„Suurepäraselt! Sinu õmbleja õmbleb nii hästi, et kleit
istub ka posti otsas hästi.“

KURIOOSUM
KURIOOSUM

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Rinnavähi diagnoos
juuksekarvast
Ehkki rinnavähi varajane avastamine võib päästa paljude patsientide
elu, tundub perioodiline mammograaﬁas käimine nii mõnegi
naise jaoks piisavalt tülikas tegevus,
et loobuda regulaarsest kontrollist. Nüüd loodab Austraalia ﬁrma
turule tulla testriga, mis tuvastaks
rinnavähi esinemise juuksekarvade
analüüsil, pakkudes seega võimalikku alternatiivi mammograaﬁale,
vahendab ERR.
Nimelt arvavad teadlased, et
rinnavähki haigestunud naiste
vereringes on harilikust kõrgem
fosfolipiidide tase, mida on võimalik tuvastada nende juuksekarvadest. Ettevõtte SBC Research
eesmärgiks on luua test, mis oleks
kättesaadav igas vanuses naistele
erinevalt mammograaﬁast, mis on
peamiselt mõeldud üle 50-aastastele.

Muinasmajas kiusab
külma asemel ving
“Täna hommikul oli majas sees
kümme kraadi sooja, väljas miinus
25,” ütles Tartu ülikooli arheoloogiamagistrant Viire Pajuste eile.
Tema magistritöö raames toimuvas eksperimendis jälgivad
viis arheoloogiatudengit – Kristiina Paavel, Kristin Otti, Maarja
Lainevoog, Anti Lillak ja Robert
Rootslane – Rõugesse ehitatud viikingiaegses majas nädala jooksul
muinasaegset elustiili, vahendab
Villu Päärt Novaatoris.

Multimeediaajastu pärsib teismeliste arengut
Pidevalt erinevaid digitaalseid
seadmeid samaaegselt kasutavad
teismelised tüdrukud on sotsiaalses ja emotsionaalses arengus
vähem edukad, kirjutab Jaak-Kristian Sutt Novaatoris.
Sellise tõdemuseni jõudnud
Stanfordi ülikooli teadlased leidsid
ka, et erinevate seadmete korraga
kasutamisest tingitud soovimatute
kõrvalmõjude vastu aitab inimestega näost näkku suhtlemine.

Naised on paremad
parkijad kui mehed
Inglismaal tehtud uuring viitas, et
parkimises ületavad naised mehi
kindlalt, kirjutab Naine24.
Uuringu käigus jälgiti ja hinnati
2500 juhi oskusi koha leidmisel,
manöövri ajastamisel ja ruumis
positsioneerimisel. Kuigi naised
olid tunduvalt ebakindlamad, siis
enamikul juhtudest ületasid nad
oma oskustelt mehi. Samas tunnistas neist vaid viiendik, et oskab
paremini parkida kui mehed.
Mehed on parkides kärsitud.
Nad raiskavad aega ja kütust, sest
sõidavad vabadest parkimiskohtadest mööda ning kui lõpuks koha
leiavad, siis pargivad lohakalt. Naised märkavad paremini vabu parkimiskohti või seda, kui keegi hakkab
kohta vabastama.
Naistel kulub parkimisele keskmiselt 21 sekundit, kuid meestel
16 sekundit. 53 protsenti naistest,
kelle parkimist jälgiti, parkisid auto
parkimiskoha keskele. Meestest
said sellega hakkama vaid veerand.

Neljapäev, 2. veebruar 2012
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2.02 kell 19 Paanika

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

9.02 kell 19 Tappa laulurästast
10.02 kell 19 Rumm ja viin

TARTU
LINNARAAMATUKOGU

VABA AEG

4.–5.02 kell 12.15, 22; 9.02
kell 12, 17.05 Salakaup

3.; 6.–9.02 kell 12.30, 14.30,
20; 4.–5.02 kell 11.45, 14.30,
20.25 Jack ja Jill

3.–8.02 kell 15.45, 21.25;
9.02 kell 21.25 Lohetätoveeringuga tüdruk

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

10.02 kell 17 ansambli Sireli
plaadiesitluskontsert Tulesõnad

12.02 kell 12 Kessu ja Tripp

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

4.–5.02 kell 19.25 Eellinastused: Järeltulijad

Projekteerimine, omanikujärelvalve, ehituskonsultatsioon. Tel
5833 6638, kdgrupp@mail.com.

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

3.02 kell 19 Ooperi- ja operetigala

8.02 kell 20.45 Esilinastus:
Reis 2: Saladuslik saar (3D)

Teen plaatimis-, san-tehn töid ja
san-remonti. Tel 516 9049.

9.02 kell 20.45 Esilinastus:
Vanne

Üldehitus,
fassaadid,
viimistlus- ja
remonditööd.
Tel 558 9911,
info@reiemgrupp.ee

TEATRI KODU
5.02 kell 12 Väikese onu
saaga

3.02 kell 19 Kaos
4.02 kell 19 Huntluts
5.02 kell 16 Detektiiv Lotte
7.02 kell 15 Appi! Ooper!?
1. tund
8.02 kell 19 Onegin
9.02 kell 19 Trubaduur
10.02 kell 19 Lõbus lesk
11.02 kell 19 Härra Amilcar

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
2.02 kell 19 Puhastus
3.02 kell 19 Sviit
4.02 kell 19 Casanova
5.02 kell 18 Hallo, euroliit!
10.02 kell 12 Morten Viks lollide laeval

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
3., 6.–9.02 kell 12.15, 14.15,
16.15, 18.15; 4.–5.02 kell 11.30,
13.30, 15.30, 17.30 Lõvikuningas (3D, eesti keeles)
3.–9.02 kell 12.45, 15, 17.20,
19.45 Mees raha eest
3., 6.–9.02 kell 14.05, 16, 18,
21.50; 4.–5.02 kell 14.05, 16,
18, 22.15 Videopäevikud
3.–8.02 kell 16.25, 19.15; 9.02
kell 15.45, 18.35 Sõjaratsu
3.–9.02 kell 22.10 Teispoolsus: Ärkamine
3., 6.–8.02 kell 12, 22;

9.02 kell 21.45 Esilinastus:
Turvamaja

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.02 Karmen Vigori
näitus Postkaardid
kuni 28.02 Tartu Eksliibriseklubi näitus “Kalevipoeg” ja
Kalevipoeg
kuni 28.02 Eesti Rahva Muuseum lapse pilgu läbi

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Mees raha eest
Märulikomöödia, alla 12 a mittesoovitatav

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

Jersey päritolu Stephanie Plum (Katherine Heigl) on uhke ja söakas
tütarlaps, hoolimata sellest, et on viimased 6 kuud olnud tööta ning
g
jäänud ilma oma autost. Viimases hädas pöördub
ö
öördub
ta oma
skeemitajast sugulase poole, et too annakss talle tööd
kautsjoniagendina. See tundub uskumatuna,
na, kuna
Stephanie’l pole isegi käeraudu ning ta valib
b oma relvaks pipragaasi. Kuid ometi ei löö ta risti ette
e Vinny
(Patrick Fischler) kõige tüütuma põgeniku ees,
e
kelleks on endine politseinik ja mõrvas kahtt
tlustatav Joe Morelli (Jason O‘Mara) – jah, see
e
ee
sama vastupandamatu Joe Morelli, kes ta
kunagi keskkooli ajal ära võrgutas ning seejää
ärel maha jättis.
Film „Mees raha eest“ Katherine Heigl’iga
peaosas on Julie Anne Robinsoni värske ja
naljakas märulikomöödia. Teistes osades:
Jason O’Mara, Daniel Sunjata, John Leguiza-mo, Debbie Reynolds ja Debra Monk.

L I N DO S

Kvaliteetsed puuvillased
riided beebidele ja
väikelastele

kuni 11.02 Tiiu Esnari õlipastellide näitus Tuulevaikus
kuni 17.02 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest
kuni 17.02 raamatunäitus Tiibadel kantud

Kuivad küttepuud kohaletoomisega (lahtised või võrkkottides).
Tel 5615 2941.

Põllundus
Müüa toidukartulit Anti kojutoomisega. Tel 501 9902.

• Võtame müüki kinnisvara.
• Otsime klientidele üürikortereid.
• Raamatupidamine
korteriühistutele - 2€/korter.
• Üürikorterite haldamine.

Parim Päev OÜ, Pikk 12, Tartu
Tel 7 424 063, 528 6523.

Lumekoristus. Tel 5691 3470,
kopateenused.eu.
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.

SUPERHINNAD! Juukselõikus
naistele - 8 €, meestele - 6 €!
Ilusalong Crystal, Soola 1a, Tartu.
Tel 5647 9101.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Suurim üürikorterite valik

www.tartukorterid.ee

Küttesüsteemide keemiline
läbipesu. Veepuhastusﬁltrid.
www.redsom.ee, tel 5373 8556.

Riided

kinnisvarabüroo

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

Teenus

Veo- ja kolimisteenused.
Simplycar OÜ. Tel 551 6906,
simply.car@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

kuni 28.02 Kristi Tuhkru-Tamme illustratsioonide näitus

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Üürile võtta 2-3-toal korter.
Tel 5561 4114.

kuni 28.02 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

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

PARIM PÄEV

kuni 18.02 Kilekott kui aja
märk

kuni 16.02 Fantaasia 9

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

Kinnisvara

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

Koolitus

LINNARAAMATUKOGU

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

4.02 kell 10.30 Muinasjututund
lastele, kavas on lugu Draakonite lahkumine kodust

Arvutijoonestamise(CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.
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Katusetööd (ehitus, remont,
lume- ja jääkoristus). Tel 5625 1750,
e-post outomeli@gmail.com.

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

LINNARAAMATUKOGU

Esilinastus 2.02 kell 19.15

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

Ehitus

3., 6.–7.02 kell 13.15, 18.45,
20.45; 4.–5.02 kell 13.15,
21.45; 8.–9.02 kell 13.15,
18.45, 20.45 Sherlock Holmes: Varjude mäng

11.02 kell 19 Harmoonia
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Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!

Tervis

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

OÜ Ravikäsi kvaliteetmassaažid!
Spordi-, ravi-, klassikaline ja
kupumassaaž, kinesioteip. Info
ja broneerimine tel 5397 4988,
ravikasi@hot.ee, www.ravikasi.ee.
Lihased ja liigesed korda!

Kodurada OÜ pakub
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
Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

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

Teade
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
laupäeval, 4. veebruaril kl 16
Nõo kiriku meesansambli
kontsert “TALVINE TEEKOND”
Sissepääs vaba.
PAKUME TASUTA RIIDEID
JA JALANÕUSID
2.-4. veebruaril kell 10 - 16
Tiigi 55, Tartu
Tartu Laste Turvakodu

Küte

U
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KUULUTA LEHES JA VEEBIS
uulutused
tartuekspress.ee/k

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Anname soodsalt ja kiiresti laenu
kuni 5 a. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga.
Tel 5199 7679.
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• 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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Neljapäev, 2. veebruar 2012

Tartu Ekspress käis uudistamas, milline näeb välja tänapäeva piimamehe tööpäev.

Staažikas piimamees:
kella peab tundma!
Eksite pisut, kui arvate et
piimaautojuhi tööpäev
algab varavalges. Tegelikult
juba hoopis varem, suisa
pimedas. Valio Laeva meieri
staažikaim piimapütikutsar
Tauri Tamm lööb oma Scaniale hääled sisse kell pool
kuus hommikul. Ajal, mil
sootuks teistsuguse graaﬁkuga harjunud ajakirjanik
alles mõminal tekikuhja all
külge keerab.
Kohtume mõned tunnid hiljem.
Nostalgiline mälupilt – tsisternikaane kolinal pukilt kardu GAZ
53 kollasesse pütti soristav piimamees, saatjaks kõrvalistmel valges
kitlis laborandipreili – puruneb
kiiskava autorongi roostevabaduses. Vaatepilt on nii steriilne, et
tahaks käsi pesta. Direktori lubatud „Laeva oma poiss” osutub sinise kabiini kõrgustes avatud olekuga soliidseks kapteniks. „Ei tasu
kadestada – meesterahvas hoopis,”
lohutab Tauri taskutelefonis kiibitsevat kolleegi. Lootus nägusast
reporteripiigast läks vett vedama.
Nagu krapsakamal rallikal, roolilt näpuga käike vahetades, tüürib
Tauri pea 18-meetrise veeremi järjekordsele korjelennule. Esimene koorem piima on juba meiereis. Nüüd
ootavad ees Kabala ja Risti farm.
Suur osa Laevas töödeldavast toorpiimast – kolme tsisterniga taritakse iga päev seda kohale ligi 200 tonni
– tuleb Järvamaa farmidest, mistõttu tavapärase treti pikkus jääb kolme tunni kanti. Tööpäev võib sedasi
venida suisa 12-tunniseks.

Pool ööpäevast tööl
„Auto sõidab 200 000 kilomeetrit aastas. Seda mõistagi paarimehega kahe peale. Ja masin on tubli,” paitab varsti 20-aastase kogemusega piimamees sõnadega
raudset, järjekorras juba kolmandat, sõpra. „Mul on õnne olnud –
seni mitte ühtki avariid. Masinad
lihtsalt jäävad vanaks. Targem on
uued „ninad” osta, kui vanadega
remondis istuda. Ega lehmad oota
– tahavad iga päev mitu korda
lüpsmist. Meie asi on õigeks ajaks
farmid piimast tühjaks vedada.”
Ja kella peab tundma, muidu piimameheks kohe kindlasti ei saa. Kõik muu on agronoomi
haridusega, ent esimesest päevast
peale autojuhina töötanud Tauri
meelest õpitav. Tema kogemustepagasisse mahuvad nii vana hea
„gaazik” ja marsruut piimapukilt
järgmiseni kui ka Eesti üks esime-

„12 käiku, 309 kilovatti, pisut üle 30 liitri kütust sajale - ei midagi müstilist,“ vuristab piimamees Tauri Tamm oma veokit iseloomustavaid parameetreid.
RASMUS REKAND

si „väljamaa pütte”.
„Suured autod on mulle kogu
aeg meele järele olnud. Ega ei teeks
ju tööd, mis vastukarva. Või kui,
siis häda sunnil, aga vaid seni,
kuni muu võimalus avaneb.” Oma
pojale ta piimaautojuhi ametit ei
soovitaks, ammugi aga ei keelaks,
sest „amet meest ei riku, mõni
jobu aga ametit küll”.
Mahalaadimiseks on Laevas ruumi vaid ühele ning protseduur võtab
pisut vähem kui tunni. Iseenesest
muidugi seistes koormas oleva piimaga ei suvel ega talvel midagi
hirmsat ei juhtu – pütid on võimsad
termosed, ent „teineteise sabas passides läheksid ajad lõhki: farmid ei
saaks lüpsta ega meierei toota”.
Ehkki piimavedu peab käima
üpris korrapärases graafikus ja
võimast veokit veavad eest ümber-

arvutatult 420 hobust, kihutada sellega ei saa. Elektrooniline piiraja lõpetab piitsa andmise 90-kilomeetrise tunnikiiruse
juures. „Natuke paindlikum võiks
süsteem olla, möödasõidu ajakski. Muidu,” ja justkui näitlikustamaks sohvri sõnu satub „piduriks”
ette 80-ga töristav kallur „pole
mõtet üritama hakatagi.”
Tiksume sabas, kuni „gruzavik”
järsu nõksakuga Põltsamaa poole
pöörab. „Mis tal viga murda. Piima vedades oleks sellise liigutuse
peale põllul külili,” selgitab Tauri
pütimeeste eripära. Just loksumise vältimiseks on moodsas piimatsisternis neli, järelkärus kolm
eraldi sektorit. Pooles laadungis
seisma jäädes olnud vana suure
pütiga tunne nagu merel ja ringristmikke tuli läbida teosammul.
Esimene „piimapukk”. Olgu piimatootmise areng kui ulmeline
tahes, lõhn kilest seintega kaasaegse lauda juures ei erine kuigi palju nõukaaegse farmi omast.
Tsisternitagumikust välja venitatud voolik vilunud liigutusega
roostevaba tündri külge ja pump
hakkab urisema. Kuigi viimane
rüüpab üle 600 liitri minutis, on
just laadimine piimamehele ehk
kõige tüütum aeg. Kaugele ei tasu
minna, sest sektori täitudes tuleb
kraane kruttida ja valge juga järgmisse suunata. Uputust mõistagi
ei tuleks, sest ruumipuudusel pea-

Piinlikult puhtal armatuuril piimaringe kaasa sõitva piilupardi saamislugu jääb kahjuks saladuseks.

tub pump automaatselt.
Kümmekond tonni piima turjal end päris märkamatuks ei jäta,
ent oluliselt kulgemist ka ei mõjuta. Vähemalt võhiku arvates. Tauri kogemustega sohver aga oskab
ka rooli tagant, ilma elektroonika
abita, üsna täpselt koorma raskust
hinnata.

Kaader ei voola
Soe kabiin on pärast pisukest
kügelemist iseäranis ahvatlev. „Kus
nüüd soolapuisturid on?” küsib

PARAPSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS

Täienduskoolitused

Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu president,
autasustatud kuldmedaliga “Tulemuste eest rahvameditsiinis”, parapsühholoogiateaduste doktor

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

Tartu Kõrgem Kunstikool, Tähe 38b, 50103 Tartu, www.artcol.ee
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

Albert Stepanjan

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

Vastuvõtt Tartus:
10. veebruaril
Aleksandri 42

individuaalvastuvõtud
ja konsultatsioonid
* alkoholi-, nikotiinisõltuvus
* liigne kehakaal
* stress, depressioon
* selja- ja kaelavalud
* biovälja korrektsioon (needus, kuri silm)
* muud probleemid

Laborandipreili rolli on üle võtnud ülitäpsed
masinad.

www.stepanjan.com

Tauri valgeks tuisanud Tallinna–
Tartu maanteele jõudes. Lisades
kohe, et alust muretsemiseks siiski
pole – igal sügisel kruvitakse Laeva meierei piimaautodele alla tuliuued talverehvid. Ja ülemuse suunas rändavad soojad sõnad.
Risti farm näikse elatunum.
Aga piima koguneb sealtki järelhaake jagu. Kummalgi laadimisel
toimetab piimamees täiesti omaette – keegi jutule ei kipu, mõõdiku näidu paneb juht laudakladesse
ise kirja. „Usaldus,” on Tauri napisõnaline. Laeva meierei piima-

meeste lojaalsusest kõneleb asjaolu, et erinevalt koorma sisust,
kaader ei voola. Isegi ei tilgu.
Enne veel, kui meistrid kogutust joogipiima, jogurtit või hapukoort saavad tegema hakata, tuleb
Tauril oma manööverdamisoskusi
esitleda ja haagisrong vastuvõturuumi tagurdada. Siis kerge paus
ja taas uuele ringile. Nii 15 päeva kuus, olenemata ilmast, päevast või peaministri nimest. Piima
kadumisse toidulaualt piimapütimees ei usu.
RASMUS REKAND
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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

