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ÜHE LAUSEGA
ÜHE
ÜH
LAUSEGA
Muinasjututunnil
lendavad draakonid

Oodatakse tulu
deklareerima

Laupäeval kell pool kümme toimub Tartu Linnaraamatukogus
muinasjututund lastele, kavas on
lugu „Draakonite elu võõrsil“.

Alates kolmapäevast, viieteistkümnendast veebruarist saab
maksu- ja tolliameti kodulehel
deklareerida tulu.

Ajujahi tähtaeg
läheneb
Veel selle nädala jooksul saab
Eesti suurimale ettevõtluskonkursile Ajujaht esitada läbimõeldud äriideid, et koos teiste
ﬁnalistidega 95 000-eurosele
auhinnafondile kandideerida.

Ämmaemandatel
vähem tööd
Jaanuaris registreeriti Tartus 130
sündi ja 117 surma, aasta tagasi olid
need arvud vastavalt 145 ja 164.

22 625
eurot annab linn Tartu perearstidele, et vähemalt korra aastas
kontrolliks tohter tasuta ka nende eakate ja eelkooliealiste laste
tervist, kes muul põhjusel vastuvõtule ei jõua.

Inimtõrvik
Tuleval laupäeval mürtsub A. Le
Coq‘i spordihoones klubimuusikaüritus Paralyzed Planet, kus
peaesineja DJ Max B. Grant on
lubanud end sõu lõpus sõna
otseses mõttes põlema panna.

Rööviti kilekott

ACTA-vastased
kogunevad
Laupäeval kell 13 korraldatakse
Raekoja platsil meeleavaldus võltsimisvastase kaubanduslepingu
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement) vastu, täna hommikul oli Facebookis oma osavõttu
kinnitanud 1591 protestijat.

Sõbrapäev
postimuuseumis
Veel käesoleva nädala lõpuni
kutsub ERMi postimuuseum
valmistama kallile inimesele soojade soovidega kaarti, mille saab
sealtsamast ka teele saata.

Esmaspäeva õhtul tungisid neli
vene keelt kõnelenud meest
vana kaubamaja ees kallale
29aastasele mehele, otsisid läbi
kannatanu taskud ja röövisid talt
kilekoti, Lõuna prefektuuri kriminaalpolitseinikud otsivad röövi
tunnistajaid.

Loodusfotograaﬁa kuu
Et ärgitada inimesi aktiivsemalt
keskkonnateemadel kaasa
mõtlema, kutsub Tartu keskkonnahariduse keskus kõiki huvilisi
teemakuu raames osa võtma
loodus- ja keskkonnateemaliste
ürituste sarjast.

Ülikool avas uue
õppehoone
Eile avati Toomemäel äsjarenoveeritud sotsiaal- ja haridusteaduskonna hoone, mis on ümber ehitatud endisest TÜ naistekliinikust,
maja ehitus ja sisustamine läks
maksma ligi 4,7 miljonit eurot.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITA
... et peatreener Gert Kullamäe pakkinud
peaaegu et ise Saksamaale lahkuvale Rain
n
Veidemanile Tartu meeskonna võistlusvormi kohvrisse kaasa. Ja sugugi mitte vaid
id
d
üksildasse leegionäriellu nostalgilist soojust
usst
pakkuvaks meeneks. Põrunuks mees mingil
ng
gil
põhjusel uue klubi tervisetestis, oodanukss ees
lennureis otse Leetu, kus nädala lõpul mängib
än
ngib
TÜ meeskond Balti liigas.

sõltuvust soodustada
Kuigi hasartmänguseaduse
mõistes on kraanamängu
automaatide näol tegemist
osavusmänguga, millelt
tuleb tasuda hasartmängumaksu, ei kehti neile
vanusepiirang. Psühholoogide hinnangul võivad
seadmed sellegipoolest
kujundada noortes mängusõltuvust.

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse psühholoogi Pille-Riin
Kaare selgitusel on just kraanamängu automaadid sageli laste esimeseks kokkupuutekohaks õnnemänguga. Ehkki lastel, kes nende
sisust huvituks, pole tõenäoliselt
piiramatult aega ega raha lelude
püüdmiseks, viitavad hasartmängusõltuvuse alased uuringud Kaare sõnul otsesele seosele lapsena
mängitud hasartmängude ja hilisema mängusõltuvuse kujunemise vahel. „Tulevikus võib sõltuvus
kujuneda hõlpsamini, kui mängust
saadud emotsioon oli väga tugev,“
selgitas ta.
Sõltuvuskäitumise kujunemise
seisukohalt tunduvalt suuremate
ohtude hulka arvas psühholoog
mängud arvutis ja internetis, eriti
juhul, kui need toimuvad panuste
või punktide eest.
Kui Kaare pidas automaatide ära
keelamisest olulisemaks eelkõige

lapsevanemate harimist, siis TÜ
kliinikumi kliiniline psühholoog
Ruth Raielo näeks hea meelega, et
neid ei oleks. „Sattusin juhtumisi
vaatama ühte probleemsaadet, kus
mulle tundus, et nende masinatega ei olnudki võimalik võita,“ nentis ta ja lisas, et võimaliku sõltuvuse
tekkimine oleks välistatud vanusepiirangu kehtestamisega. „Ilmselt
21-aastane neid mänguasju sealt
väga ei taha ja olekski probleem
lahendatud.“
Kirevad mänguasjamasinad
kaubanduskeskustes peibutavad

jõnglasi eurosentide eest metallkombitsate abil pehmeid kaisuloomi püüdma aga edaspidigi,
sest kui tegemist on osavusmänguga, mille võit on väheväärtuslik
ehk kuni 50 eurot, siis seadeldistele hasartmänguseaduses toodud
vanusepiirangud ei kehti.
Korraldaja maksab ühe osavusmängu automaadi pealt hasartmängumaksu 31.95 eurot kuus.
Põhja maksu- ja tollikeskuse
maksukorralduse osakonna juhataja Piia Viksi sõnul ei ole täpset infot, kui palju kraanamängu

automaate Eestis on, sest ettevõtted, kellele need kuuluvad, ei käsitanud neid varem osavusmänguna
ega deklareerinud seetõttu maksuhaldurile nende arvu. Viks ütles,
et Eestis tegelevad kõnealuse teenuse pakkumisega kaks firmat,
kel tuleb iga aparaadi pealt maksta ligi 32 eurot hasartmängumaksu kuus. “Kahest meile teadaolevast teenust pakkuvast ettevõttest
ei ole ühe osas veel selge, kas ﬁrma
seadmed on osavusmänguautomaadid seaduse mõistes,“ lisas ta.
JUHAN LANG

Vabatahtlikud lapivad riigi auke
Rohkem kui 11 tegevusaasta jooksul on Tartu ülikooli
kliinikumi lastefond aidanud soetada üle 50 meditsiiniseadme ja koguda üle
miljoni euro. Ehkki suuresti
vabatahtlike jõul töötav
fond ei saa praegu inimjõu
puudumise üle kurta, on iga
uus huviline kulla hinnaga.
„Tartus on 20 vabatahtlikku ja
5 huvilist,“ sõnas lastefondi vabatahtlike koordinaator Merle Must.
Enamik neist on tudengid, kelle
põhitööks on õppimine. Mida rohkem on vabatahtlikke, seda kindlam, et ka kiiretel sessiaegadel inimesi leidub.
„Igaüks saab valida, kui palju ta
jõuab oma vaba aega panustada.

helilooja A R D O R A N VA R R E S
lavastaja ja koreograaf R U S L A N S T E PA N O V

tantsulavastus

ESIE TE N D U S 1 8 . v eeb ruaril
VA N E M U I SE SU U R E S MAJAS
5 . a p rillil Ta l l i n n a s N o k i a K on tse rdima ja s
vanemuine.ee

Kivilinna Konsumi kraanaautomaadi ees lelusid uudistanud lapsed otsustasid peale lühikest nõupidamist
mängimisest siiski loobuda.
JUHAN LANG

Korraldaja Merle Musta sõnul olid kõik kuus infopäevale saabunud
noort hästi ette valmistunud.
LAURITS LEIMA

Mina olen suutnud seda teha, sest
süda ütleb nii,“ rääkis juba poolteist aastat vabatahtliku meediaspetsialisti tööd teinud Kertu-Kätlin Käis. „Saaks palju rohkem teha,
kui vaid aega oleks.“ Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituu-

di lõpetanud neiu jõudis lastefondini oma õe kaudu, kes oli samuti
vabatahtlik.
Lastefondilt saavad palka vaid
raamatupidaja ja tegevjuht. Uute
liikmete leidmiseks korraldatakse mõned korrad aastas infopäevi.

Neist viimane toimus sel esmaspäeval, kuhu tuli kohale vaid kuus
huvilist.
„Mulle andis umbes kümme
inimest teada, et nad ei saa erinevatel põhjustel osaleda,“ kommenteeris Must kohalolijate vähest
arvu. Nädal varem toimunud üritusel oli tema sõnul kohal umbes
20 huvilist.
Lastefondi üheks peamiseks
tegevuseks on eriliste haigusjuhtude ravi, mida riik ei kompenseeri. „Aitame seni, kuni riik probleemi märkab ja haigekassa abikäe
ulatab,“ kirjeldas Must.
Inimesed, kes aidata soovivad,
ei pea tingimata ühendusega liituma. Piisab ka sellest, kui juhtida
fondi tähelepanu abivajajale.
LAURITS LEIMA
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SUUSAKOMPLEKTID
suurtele al 99€
lastele al 44€
matkale al 125€
SUUSAKEPID al 10€
Praegu on kinnisõidetud lumi muutnud Betooni ülesõidu üsna tasaseks, sula saabudes raudtee ületamine
enam nii autosõbralik ei ole.
KAUPO TORIM

Linn kempleb katkise
ülesõidu omanikega
Linn saatis septembris omanikele ettekirjutuse vaevu
nõuetele vastava Betooni
ülesõidu remontimiseks,
kuid seni ei ole keegi sellele
reageerinud ega parandustöödega pihta hakanud.
„See maa kuulub linnale ja kui
omanikud ei hakka oma raudteed
korras hoidma, siis võib Tartu linn
väga julmalt liiprid üles võtta, sest
keegi ei taha selle eest hoolitseda,“
ütles Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna spetsialist
Mart Sootla.
Ühe rööpapaari omanik AS Tartu Maja juhataja Jaan Luts rääkis, et nemad on kirjale vastanud,
ning saanud linnavalitsuselt teate,
et juhul kui Tartu Maja oma kuludega ülesõidu renoveerib, siis linn
seda ei kata.

Lutsu sõnul lõpeb nende krunt
enne Betooni tänavat ja ülesõidu osa neile enam ei kuulu. Sellegipoolest on ﬁrma nõus oma osa
tööst kompenseerima.
Järgmise rööpapaari omanik
Elme Metalli tegevjuht Nikolai
Govenko ütles, et tema parandustöid kompenseerida ei kavatse.
Govenko sõnul oleks sellel
mõtet vaid siis, kui nad plaaniks
rööpaharu kasutada. „Ostsime
vaid kinnistu ning raudteed ei
plaani kasutada. Sama probleem
tekkis Levadia ajal.“
Põhjus, miks Tartu linn pole
oma sügisesele arupärimisele vastust saanud, on Govenko sõnul
see, et nad polnud probleemist
varem kuulnud.
Kolmanda rööpapaari omanikuks on OÜ Kemitor. Nendega ei
õnnestunud aga vaatamata kor-

SUUSAD al 33€

LUMERÄÄTSAD al 59€

SUUSASIDEMED al 21€

duvatele katsetele ühendust saada.
Parandustöid ei saa iga firma
eraldi teha, kuna raudteed asuvad
üksteisele liiga lähedal ja see poleks
otstarbekas. „Rööpapaaride vahe
on vaid 3–4 meetrit, üksi tegemisel
ei oleks mõtet,“ möönis Luts. „Kogu
töö peab korraga tegema.“
Sootla nentis, et asfaldi väljavahetamise ruutmeetri hind on
15 eurot. Ülesõidu pindalaks on
umbes 40 ruutmeetrit, seega on
töö umbkaudne maksumus 600
eurot.
„Olgu või 20 eurot, kui on põhjendatud kulud, siis ei ole meil sellega probleemi, on vaja vaid eestvedajat,“ kinnitas Luts.
Praegu tegeleb asjaga linna
juriidiline osakond. Sootla lubas
linnavalitsuse konkreetset seisukohta järgmise nädala alguseks.
LAURITS LEIMA

Kasv sundis Saemeistrit kolima
Et Tartu ühe pikima ajalooga saepoele jäi senine pesa
kahe raudtee vahel väikseks, seisab ees kolimine.
„Uuest nädalast asub Saemeister OÜ Aardla tänav 25,“ kõlas
ettevõtte juhataja Liina Liivati hääles äratuntav rõõmunoot.
„Senise 150 asemel on nüüd müügi- ja remondipinda 700 m², mis
tähendab suuremat tootevalikut,
rohkem personali ja klientidele
eelkõige kiiremat teenindust.“
Vaiba- ja Põrandaeksperdi-

ga samas majas hakkab juhataja sõnul senise pisikese saepoe
asemel tegutsema metsa- ja aiatehnika keskus, kus müügil kõik,
mis koduses aias vaja läheb – alates muruseemnetest kuni mahlapressini. Uusi töökohti loodi
seeläbi linna juurde kolm, hooajaliselt saab teenistust veel paar
meest.
Pereﬁrma algusaastaks on 1995.
„Et tollel ajal oli keeruline maaletoojatega lepingut saada, alustatigi loetud ruutmeetritel vaid paari
pudeli õli, mõne viili ja kahe-kol-

me mootorsaega,“ meenutas Liivat ajalugu. „Mullu remontisime
kokku üle 3000 masina. Meie eripäraks võibki lugeda seda, et teeme remonti absoluutselt kõikidele metsa- ja aiamasinatele, millele
Eestis varuosi hankida võimalik.
Ette on tulnud isegi vanu „häid“
Družba ja Taiga mootorsaage.“
Saemeister meelitab uut kauplust uudistama suurte allahindluste ning ülisoodsa ketiteritusega, mille eest küsitakse terve veebruarikuu jooksul vaid üks euro.
RASMUS REKAND

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus
Kalda tee 1c, Tartu

9. 11.02

Vaata kõiki pakkumisi www.eeden.ee

LINDEX HOOAJATOOTED KUNI 70%
SHU KÕIK SAAPAD 40%
KARUPOEG PUHH
LASTEKAUBAD KOGU KAUP 20%

EEDENI KONSUMIS
neljapäevast laupäevani, 9.–11.02
Neljapäeval

9.02
Reedel

10.02
Laupäeval

11.02

Tangained, pudruhelbed, jahud,
müsli, hommikuhelbed, pasta
Tööstus- ja esmatarbekaubad
V.a ajalehed ja ajakirjad

Kõik joogid kl 10–13
V.a piim, keeﬁr, piima- ja jogurtijoogid,
kohv, kakao, tee

-20%
-20%
-20%
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kiireim mees suuskadel
Esmaspäeval, 13. veebruaril
kell 17 üritatakse Lõunakeskuse parklas püstitada
unikaalne maailmarekord.
Selgub, kes on kiireim inimene 100-meetrisel suusadistantsil.
Tartu Suusaklubi koostöös Eesti sprindikoondisega on ette valmistanud uudse võistlusformaadi,
millel on potentsiaali välja kasvada suusatamise sprindivõistluste iseseisvaks ja publikut köitvaks
võistlusalaks. Rahvusvaheliseks
esmaesitluseks ehitatakse Lõunakeskuse parklasse 100 meetri
pikkune kuue raja ja lumikattega
võistlusareen. Võisteldakse klassikalises suusatehnikas. Maailmarekordivõistlus on individuaalne
ja võistlustulemus mõõdetakse
sajandiksekundilise täpsusega.
Osalemiskinnituse on andnud
Eesti suusaparemik ning tippsprinterid Norrast. Nimede osas
on korraldajad veel kitsid, aga
kindlasti astuvad starti Kümmel,
Simonlatser, Heinaste ja vähemalt kolm norrakat eesotsas Timo
Andre Bakkeniga. Rahvasprindis

Võistluse idee autor Peeter Kümmel aastaid tagasi Tour de Skil Prahas.
PETR NOVÁK, WIKIPEDIA

osalevad kutsutud ja tuntud külalised erinevatelt elualadelt. Omavahel võtavad mõõtu Tartu Suusaklubi mudilaste treeningrühma
liikmed.
„Suusasprindi 100 meetri distants annab parima ülevaate suusatajate plahvatuslikust ja kiirus-

likust jõust ning täidab täna suusatamise võistlusaladest puuduva tõelise suusasprindiga seotud
ootused,“ kommenteeris eesootavat võistlust idee autor ja 2011.
aasta maailmameistrivõistluste
suusasprindi ﬁnalist Peeter Kümmel. „Tänane suusasprindi võist-

lusformaat on oma ülesehituselt pigem sarnane kergejõustiku
keskmaajooksuga. Usun, et 100
meetri suusasprint saab tulevikus
olema sama oodatud kui sprindid
kergejõustikuvõistluste programmis.“ Eeldatav aeg, millega suuskadel 100 meetrit läbida õnnestub,
peaks korraldajate arvates jääma
13 sekundi piirimaile.
Haaravat programmi näidatakse otseülekandena ka keskuse hiidekraanilt. Võistlusjärgselt
on kuni kella 20 võimalik igaühel
sprindirajal oma rekord püstitada!
Vajalikke juhtnööre ja suusavarustust saab Eesti Suusaliidu Suusabussist.
Tartu Suusaklubi on 1989.
aastal loodud suusaspordisõpru
koondav ja suusasporti arendav
ühing. Nende algatusel toimuvad
juba aastaid „Suverull“ ja noorsuusatajate võistlus „Sügisrull“. Klubi
treeninggruppides saavad harjutamisest rõõmu tunda tippsportlased, noored, lapsed, täiskasvanud
harrastajad ja mudilased, olenemata vanusest või ettevalmistuse
tasemest.
RASMUS REKAND

Jaanuari 20 vaadatuimat telesaadet
Nr Saade
1

Õnne 13

Kanal

Vaatajaid
(tuh)

ETV

223

11 Reporter+

Nr Saade

Kanal

Vaatajaid
(tuh)

Kanal 2

155

ETV

208

12 Mida teie arvate?

ETV

146

Kanal 2

198

13 Suusatamise MK, Otepää M15

ETV

145

ETV

181

14 Sport. Sport

ETV

143

Mida toob aasta 2012?
012?

Kanal 2
K
Ka

177

15 Kuidas elada 100-aastaseks?

Kanal 2

143

6

Rääkimata lugu

Kanal 2
K
Ka

171

16 Reporter

Kanal 2

141

7

Tujurikkuja*

ETV
E

169

17 Superämm

Kanal 2

139

8

Aktuaalne Kaamera
ra
a

ETV
E

165

18 Suusatamise MK, Otepää N,M sprint ﬁnaalid

ETV

139

9

ENSV

ETV
E

158

19 Edekabel*

ETV

136

Kanal
2
Ka
K

156

20 Mf Kormoranid

ETV

131

2

Pealtnägija

3

Võsareporter

4

Aktuaalne kaamera.Nädal

5

10 Viking Lotto aastaloos
lo
ooss

ALLIKAS: TNS EMOR

Valmistame tellimustööna täispuidust
välisuksi, siseuksi, treppe ja mööblit.

AHHAA sõbrapäeva pakkumine:

Müüme tisleripuitu: mänd, tamm, saar,
kask (servatud ja servamata).

Kaks piletit
ühe hinnaga!

Asukoht Tila küla (Raadi), Tartu vald, Tartumaa
Info: www.vinnal.ee, info@vinnal.ee,
tel 5450 1377, 506 0376.

Soodustus kehtib Tartu ja Tallinna AHHAAs
ning AHHAA 4D elamuskinos.
Kõigi sõprade vahel läheb loosi hulgaliselt auhindu!
Tartu AHHAA: Sadama 1
Tallinna AHHAA: Vabaduse väljak 9
AHHAA 4D elamuskino:
Ringtee 75 (Lõunakeskus), Tartu
www.ahhaa.ee
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Mae:
„See suvine meediakajastus, kus ta kirjutab
maailma karikast ja minuga seonduvast ilma
minuga rääkimata ja põhimõtteliselt valetab...
kuigi tagantjärele palub vabandust, siis on see
käitumine, mis mulle ei meeldi.“
(Jaak Mae;
ERR-i spordiportaal)
Pullerits:
P
JOOSEP MARTINSON, ÕHTULEHT

„Mae
üritab mulle tagasi
„
äsada
sama kaikaga,
ä
mis tabas möödunud
aasta kevadel ja suvel
avalikkuses
massiivselt
a
suusaliitu,
mille juhatusse
su
u
ta pärast karjääri lõppu
valiti.
valitt Mäletatavasti valeta-

sid siis suusaliidu juhid ajakirjanikele ja rahvale
näkku, et ei ole Andrus Veerpalu dopinguproov olnud positiivne. See, millest Mae räägib, on põhjendamatult ränk ja põhjendamata
süüdistus. See on valesüüdistus.“
(Priit Pullerits; blogi)
Mae:
„Ma olen ise eluaeg meediaga suhelnud ja
eelmisel aastal väga pikaajalise meediakoolituse läbinud teemal, kuidas erinevad meediavahendid töötavad ja mismoodi neid tehakse.
Lõppu jäetakse alati küsimused ja ei kirjutata
lõpuni lahti, kuidas asjad tegelikult on. Ei küsita
otse allikatest, nagu seesama Pulleritsu näide
– ei helista mulle ja ei küsi minu käest. Miks
me peame mingeid anonüümseid allikaid
kasutama?“

Pullerits:
„Vastan tema enda sõnadega: aga selleks, et
suusaliidu tegelastega suheldes on „viimase
poole aasta kogemus [--] olnud üsna negatiivne“. Suusaliidu esindajad on palju valetanud ja vassinud, nende usalduskrediit on
nullilähedane.
n Mae teab küllap
ne.
suurepäraselt,
e nagu enamik
elt,
teistki, lugejad,
ejjad, et üks jutt on
see, mida räägitakse
rä
äägitakse oma
nime all ja avalikult,
aga see,
a
kuidas asjad
d tegelikult käivad,
on selline jutt,
u mida räägitakse
utt,
ainult siis, kui
kui see mingil juhull
rääkija nimega
e ei seosega
tu. See on nii
n spordis
kui poliitikas,
ass, kultuuris kui kus
u
us
iganes.“

Küüned enda poole: artikkel vallandas sõnasõja
Möödunud nädalal avaldasime Tartu Ekspressis loo kodus tegutsevatest ilutehnikutest. Peale artikli ilmumist võtsid
toimetusega ühendust mitmed salongipidajad ja isehakanud küüntehnikud, kes soovisid antud teemal kaasa rääkida. Valisime välja ühe kummaltki osapoolelt saabunud lugejakirja. Autorite nimed on toimetusele teada.
Isehakanud ilutehnik:
Küünetehnikuna kasumi teenide küüntel ka väga jubedat salonmiseks peab töötama vähemalt 8
gide praaki. Tunni-pooleteisega
tundi päevas ja siis on tõesti tartehakse seal töö odavate materjagem asi seaduslikuks teha. Ise
lidega valmis ega viimistleta kortegin tööd hobi korras, kuid jurisralikult – geelil lastakse valguda
tiga arvele võtmist arutades näginahavallidesse ja pärast viilitakse
me, et mu töötulu jääb niikuinii
veriseks. Nädala-kahe pärast on
miinimumist tugevasti allapoole
pooled küüned maas.
ja asi näis mõtteKui panna oma
tu paberimääri- Puhastasin oma
aeg ja raha varusmisena. Samuti
alla ja maksasju alati viina või tuse
tegelesin hobiga
ta ka kohatasu,
kooli kõrvalt ega piirituselahusesiis ei jää tehnireklaaminud end
endale midaga ja pigem olen kule
kusagil. Puhastagi kätte. Arvan, et
sin oma asju ala- näinud salongion sobilik, kui
ti viina või piiriteeb seda
delt väga vigast ja inimene
tuselahusega ja
tööd hobi korpigem olen näi- verist tööd.
ras kodus. Ta ei
nud salongidelt
röövi riiki ja saab
väga vigast ja verist tööd. Riigiend kunstiliselt väljendada, samule võivad nad ju makse maksta,
ti pisut taskuraha kulude katteks.
kuid kodutegija juurde minnakArvan, et salongid peaksid kehtessegi tihti seepärast, et neil on rohtama endale tugevamad kvaliteekem aega kliendiga tegeleda, nad
dinõuded. Siis ei vohaks ka kodupole tööst tülpinud ja seetõttu
tegijate turg nii palju, sest praegu
on ka nende töö sageli kvaliteeton inimesed salongi kui kvaliteesem. Olen näinud oma sõbrannadimärgi vastu usaldust kaotamas.

Salongipidaja Tartust
Sel ajal, kui ausad inimesed maksavad makse, rühivad paljud küünetehnikud, ripsmetehnikud,
kosmeetikud ja juuksepikendajad mustalt tööd teha ning panevad kõik raha enda tasku. Miks
riik ei tegutse? Meie naaberriikides küll sellist moodi pole, et
käiakse kodudes, vaid selle peale

vaadatakse viltu. Salongi loomisel ja FIE-na töötamisel nähakse
igasuguste seaduses olevate punktide täitmisega kõvasti vaeva, aga
nemad saavad lubada endale lihtsat raha.
Kodus töötamisega kaasnevad
mitmed riskid. Eriti suur risk on
anda edasi haigusi, kahjustada

enda ja teiste tervist. Miks ei toikodus rohkem teenida. Kui sellist
mu mingisugust kontrolli, kui iniebaseaduslikku tegevust kontrolmesed end nii julgelt internetis
lima hakatakse ning see aktiivselt
reklaamivad ning paljud veebilejätkuks, oleks salongidel rohkem
hed on nende ebaseadusliku tegetööd. Mis tähendab omakorda ka
vuse vahendajad? See on maksuuute töökohtade loomist.
maksjate ja seaduskuulekate firPaljud inimesed lähevad välismade suhtes äärmiselt ebaaus.
riikidesse tööle, kuna seal hinKui tehnikud töötavad kodus, ei
natakse sellist tööd rohkem. Kui
ole neil vaja tasuda
internetis guuriigilõive ega osta Tehes tööd
geldada, leiab
kvaliteetseks ja ohuigast teikodus väikse lap- pea
tuks teenindamisest majast ühe
seks vajalikku apa- se kõrvalt, võib
koduse „iluteeratuuri. Tehes tööd
kes ei
laps saada astma nindaja“,
kodus väikse laptasu oma teese kõrvalt, võib laps ning klient HIV-i, nuste pealt maksaada astma ning sest vahendeid
se. Milleks siis
klient HIV-i, sest
üldse on salongidele karmivahendeid ei puhas- ei puhastata nii
mad nõuded?
tata nii nagu peaks. nagu peaks.
Sama hästi võiks
Väga oluline on ka
ju müüa kodus vorsti, juustu, farruumide ventilatsioon ja valgusmaatsiatooteid, pakkuda võib-olla
tus. Pole imestada, et salongid sulka ilukirurgia teenuseid. Ka püsigevad uksi ning paljud inimesed,
ripsmete vale paigaldamisega võib
kes on enda koolitamiseks palju
palju õnnetusi juhtuda, samuti
vaeva näinud ja raha kulutanud,
juuksuriteenuste, kosmeetiliste
jäävad lihtsalt töötuks. Samuti ei
teenuste ja loomulikult geelküünteki mingit motivatsiooni väikese
te paigaldamisega.
palga eest töötamiseks, kui saab

KÜLLI PULLERITS

Hiljuti andis Jaak Mae ERR-i spordiportaalile intervjuu, milles nimetas ajakirjanik
Priit Pulleritsu valetajaks. Pullerits andis oma spordiblogis terava vastulöögi.
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Etendustel dekoratsioonidele armu ei
anta – Andres Lindokil on tulnud Casanova balletist tuttavat pehmet imepeeglit
parandada juba viiel korral.
JUHAN LANG

Baba – eta sila!
See võõrkeelne hüüdlause kõlaks eesti keeles: naisterahvas peitub
suur jõud, aga jäägem originaali juurde, mis on pealegi vastavuses
ajaloolise tõega. Aastat 20 tagasi salvestasin ilmamehe (ilma all ei
ole mõeldud patust ajaviitemaailma, vaid meie igapäevast ilma, mis
kuulub kliima haldusalasse) Ain Kallise meenutusi üliõpilaspõlvest,
kirjutasin need paberkandjale ümber ja lasin autoriseerida, st autoril läbi lugeda ja alla kirjutada. Nüüd pöördusin juba hoopis soliidsema väljanägemisega meenutaja poole küsimusega: kas ma tohin
seda materjali Tartu suurima tiraažiga ajalehes kasutada, ilma et ta
mind autoriõiguste räige rikkumise pärast kohtusse kaebaks? Tunnistajate juuresolekul lubas Ain Kallis seda mitte teha. Helde süda ja
lai joon varalistes küsimustes on talle juba varasest noorusest omane
olnud. Niipalju siis sissejuhatuseks.
1992. a jaanuaris jutustas Ain Kallis.
Ülikooli klubi oli 1960. aastate alguses vähe populaarne. Tantsuõhtuid ju korraldati, aga need tõid kokku nii poolsada huvilist,
mitte enam. Ei käinud minagi, geograaﬁ atudeng, klubi üritustel. Siis pandi klubi juhatajaks Marta Kikas ja kunstiliseks juhiks
muusikamees Tõnu Sokk. Sellest ajast peale hakkas klubi tegevus
kosuma.
1964. aastast oli muutunud küllaltki populaarseks Kesktelevisiooni üliõpilasmäng „KVN“. Meie keeles „Lõbusate ja leidlike klubi“. See formaat võeti ka klubis kasutusele. Iga teaduskond pidi
välja panema oma võistkonna, kes siis – kolmekaupa võisteldes
– pälvisid pääsu ﬁnaali ja seal võitja au ning hinna. Meie teaduskonna võistkonda ei leitud alguses ühtki meesterahvast. Lavale
tuli ainult tüdrukutest koosnev ansambel, mis kandis ähvardavat
nime – Baba – eta sila! Laulsid, tantsisid, viskasid nalja, võitsid teisi
ja deklareerisid, et enam nad sellises koosseisus lavale ei tule. Olgu
poisse ka!
Olin siis IV kursusel ja elasin Pälsoni tänava uues intris. Tõmmati
kaasa, nii et kahe vanema kursuse esindajatest sai kokku paras punt.
Nii poisse kui tüdrukuid. Võistkonna nime jätsime endiseks – meie
arvates kõlas see uhkelt. Sammusime selles sarimängus võidult võidule, kuni olimegi ﬁnaalis, kus tuli kohtuda füüsikute-matemaatikute ja meedikute lõpukursuslastega. Nende komando nimeks oli
Idiot – lühend venekeelsest lausest: idealnõi drug i otlitšnõi tovarištš
(ideaalne sõber ja suurepärane seltsimees). Žürii, mis koosnes juhtivatest komsomolitegelastest, ei söandanud nii kaunist nimetust ära
keelata, kuigi see kõlas kuidagi imelikult.
Absurd oli tol ajal üliõpilaste seas moes ja otsustasime muuta kogu selle ﬁ naali absurdseks. Võistkonnad leppisid kokku, et
annavad kõik ühtmoodi absurdseid vastuseid ja jõuavad ühesuguse punktide summaga rinnutsi ﬁnišisse. Nii, et kolm auhinnalist kohta jagataks võrdselt kolme ﬁnalisti vahel. Juba meie lavale
marssimine kutsus žüriis esile paraja segaduse – igas võistkonnas
oli üks oma poiss ja kaks tudengit vastasvõistkondadest. Meile esitatud küllaltki keerukad ülesanded keerasime kõik pilaks. Vastas
üks võistkond õigesti, tegid seda ka teised. Läks tal vastus viltu,
siis juba tahtlikult kõigil. Žürii sai vahepeal õige pahaseks – nemad
olid lootnud ikka tõelist võistlust ideoloogiliselt õigete ja vaimukate vastustega. Aga nüüd? Lõpetasimegi kõik võrdselt ja esikoht
läks jagamisele kolme pundi vahel. Tudengitele aga etendus meeldid ja aplaus oli vägev. Ka klubi juhtkond jäi rahule – nende üritused tõmbasid ikka enam publikut kohale. Koos sellega kosus klubi
kassa, mis oli seni õige kesine. Meie ansamblitele mingit honorari
ei makstud, kõik käis tasuta.

Vahtplastist
maailma arhitekti
rutiin ei kimbuta
Mis võimaldaks taastada kadunud
ajastute hiilguse, hääbunud kultuuride
kõrghetked ja sedasi imiteerida tõetruult pea kõike, mis aegade jooksul
ilmavalgust on näinud? 15 aastat Vanemuise teatris kunstnik-butafoori ametit
pidanud Andres Lindoki jaoks on vastus selge – penoplast.

tööde kõrval, tuleb mõne lavastuse puhul käiku lasta üksnes värvirull. „Teinekord on rullimise töö ka
hea – laseb mõttel puhata,“ täpsustab läinud aastal
Vanemuise loomenõukogu Kinema tehnilise töötaja aastaauhinnaga pärjatud kunstnik.

Korralik tööstus

Siiski võivad ka raskemad ülesanded end
ammendada. Lindok meenutab, et hiljuti tuli ühe
Tõsi, sellest üksi ei piisa, tarvis läheb veel väheteatritüki tarbeks paberinoaga käsitsi välja lõigata
malt ka värve, lakki, makroﬂeksi, puitu ja käsijuugendstiilis ornamendi šabloon ja hiljem suured
saage. Aastate jooksul rohkem kui 180 lavastuse
seinad värvi kastetud švammiga käsitsi üle tupsujaoks dekoratsioone valmistanud mehe käe all on
tada. „Lõpuks oli päris nüri,“ tõdeb ta.
valminud taiesed hiigelronkadest kuni korintose
Samas tuleb peente ornamentide nikerdamise
stiilis sammasteni. Kusjuures kahte ühesugust
kõrval ette ka tõelisi ehitusprojekte. Vabaõhuetentööd naljalt ette ei tule.
dusteks ehitatakse lava ja dekoratsioonid tihtipeale
Sestap võtab 15-aastase tööstaaži juures endivalmis kohapeal. Lindoki gigantseim ehitis on olnud
selt nii mõnigi uus kujunduselement kukalt kratrokkooperi „Jesus Christ
sima. Hea materjalide tundSuperstaari“ 14 meetri
trri kõrmine ja tehniline taip on buta- Novembris mahtus
neefoori ametis möödapääsma- pikanäpumeeste rüp- gune peamiselt vineerist ja penoplastist lava,
avva,
tud. Loovustki peab olema,
mille kujundamisele
elle
sest sageli ei tea ka lavastu- pe Lindoki valmistakulus 200 liitrit värvii ja
j
se kunstnik, mida täpselt vaja tud Matrjoška kuju.
teist sama palju liimi.i.
on. Siis jääb üle juhinduda vaid
Et kostüümid, puitehitised, metalll-iseenda aimdusest. „Kunstnikud on veidi laisad,“
konstruktsioonid, dekoratsioonid võii
muigab Lindok. „Tavaliselt ei saa neilt kavandit
kasvõi näitlejate jalavarjud etenduega midagi.“
se ajaks valmis saaksid, on Vanemuise
Peale efektse väljanägemise on tähtis, et dekosuures majas püsti pandud terve töösratsioonid vastu peaks. „Penoplastiga on see
tus. Lausa nii uhke, et Lindoki hinnanhäda, et teed valmis küll, aga lavamees lükkab
gul passiks teater kultuuriministeeriusealt käed läbi ja tükke kukub. Siis tuleb igasumist märksa paremini näiteks tööstusguseid krunte välja mõelda: kipsist, tsemendist ja
või mäeministeeriumi haldusalasse.
põrandaliimist,“ loetleb Lindok.
Vanemuise kaasaegsetes metalli-,
Keeruliste ja ülimat täpsust nõudvate joonestus-

Aarne Hansalu,
Vanemuise dekoratsiooniala juht
Andrest iseloomustab kõige rohkem
tasakaalukus, rahulikkus ja konkreetsus.
Nii töös kui elus. Teinekord kunstnikud
armastavad palju rääkida ja ﬁlosofeerida teemadel – kas võiks ja kas peaks?
Andres on konkreetne. Pikka juttu ei
ole ja kui ta peab midagi tegema, siis
ta tahab ka väga täpselt teada, mida
vaja on. Ja isegi siis ei hakka ta veel
uisapäisa tööle, vaid teeb enne tööst
väikse analüüsi ja pakub alati välja kõige optimaalsemaid lahendusi. Seega
ideaalne töötaja. Teatris on töö iseloomud niivõrd erinevad, et täna lõikab
ta penoplastist skulptuuri, homme on
tal vaja teha koopia mõnest maalist,
ülehomme vanapuidu imitatsioon.
Reeglina
Reeg
g
ei ole siin täpseid jooniseid
ja jju
juhtnööre värvide ja muu suhtes.
Igaüks
Ig
g
peab ise tunnetama, mis
on
o see õige asi. Kõik Andrese
tehtu
tte
on alati kunstnike poolt
heakskiiduga
h
vastu võetud. Ta on
tagasihoidlik
tta
inimene. Hiljaaegu
sai
s ta teatripreemia ja siis tekkiski
naljakas
n
situatsioon, kus paljud
inimesed
i
tulid minu käest küsima, et kes see Andres on ja mis
ta teeb? Siis ma pidin minema
näitlejale tutvustama, et selles
tükis, kus sa mängisid, on kogu
tohutu
t
maalimise teinud Andres.
See
S oli väike imestusmoment.

Neljapäev, 9. veebruar 2012
Kes Vanemuisest tellis
uusaasta- sõuks Tallinna linnapead kujutava
iselaadse monumendi,
maalisaali töötajad ei
reeda.
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Butafoorile on lavakujunduse loomisel abiks kunstniku meisterdatud makett. Pildil on miniatuurne variant ooperi „Werther“ lavakujundusest.

puidu- ja õmblustöökodades huugab päevast
päeva viimase peal tehnoloogia. Eraldi maalisaalis on peale Lindoki töötamas veel pool tosinat ametivenda. Et koostöö sujuks, peavad tehnilised töötajad olema täpselt kursis ka ülejäänud osakondade tegemistega.
Kunstikoolis dekoraatori eriala lõpetanud
Lindok tunnistab, et pintslimeeste ridades pole
teatrihuvigi võõras. „Kontrolletendused vaatame
kõik üle. Väike boonus ka – tüki teed valmis, siis
ühe päeva käid etendust vaatamas,“ kiidab ta.

Haltuura on hinnas
Kui teatrivõhik söandab juhtumisi nimetada
paraﬁinist õuna dekoratsiooniks ja lavale püsti pandud talumaja rekvisiidiks, siis tõusevad
püsti ka leplikuma loomuga teatritöötaja ihukarvad. Rekvisiit on see, mille näitleja
äitleja saab
kätte võtta ja kui kätte võtta eii saa,
tähendab on dekoratsioon, õpetab
ettab
Lindok. „Siin tehakse hästi rann-gelt vahet.“
Ometi on aeg näidanud, et
erandjuhtudel see päris nii
lihtne pole. Näiteks mahtus
novembris pikanäpumeeste rüp-pe ka Lindoki valmistatud ja Raee-koja platsil sööjaid Vassilissa kohvihvvikusse kutsunud Matrjoška kuju. ÕnneÕ
kombel leidis 1,75 meetri pikkunee vahtplastist vene kaunitar hiljem siiski kodutee üles.
Lindoki käsitöö kaunistab teisigi Tartu toidukohti. Al Capone kuju Ristiisa pubis, dekoratsioonid Atlantises ja paar aastat tagasi sule-

tud Rasputini trahteris on vaid üksikud näited.
Vahel ligi 14-tunnisteks venivate tööpäevade
kõrvalt on sisekujunduse saanud ka mitmed
eramud, sealhulgas Lindoki enda kodu. „Mööbel ja muu kila-kola tuleb ikka ise teha,“ tunnistab ta ja lisab, et see-eest koju butafooria ei kõlbaks. „See on rohkem sõu värk.“
Kuigi ilusamaid dekoratsioone säilitatakse linnaäärsetes kaarhallides, jõuab suurem osa kaunist käsitööst pärast lavastuse maha kandmist
prügimäele. „Muidugi on kahju, mõne asjaga
näed nii palju vaeva,“ möönab Lindok. „Tihtipeale
rõhutataksegi, et me nii korralikult ei teeks, enamik teatreid ajavad palju lihtsamalt läbi.“
Ega mujal maailmaski alati kujunduslikke šedöövreid valmistata. Kaks tooli, seinal
rippuv riideräbal ja sinine valgus võib meistri sõnul Itaalia või Prantsuse teatrilavastustes
olla m
mõnikord lavakujunduseks enam
ku piisav.
k
kui
Siiski tabab korralikult tehtud
de
d
dekoratsioone
vahetevahel ka helgge saatus. Näiteks teavad asjasse
gem
pü
p
pühendatud
rääkida, et operetist
„Orp
„Orpheus
põrgus“ tuttava korintose
kapiit on üks nutikas lavamees endal
kapitali
m aak
ma
maakodus
tualetiks viimistlenud.
Kel teatrisse lähiajal asja pole,
s
saab
Lindoki ja teiste Vanemuise
te
tehniliste
töötajate kätetööd nautida 224. veebruaril toimuval presidendi
vastuvõtul.
Vaata galeriid Lindoki suurematest töödest
Tartu Ekspressi kodulehel.
JUHAN LANG

Sinu autole!
ALUMIINIUMIST
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JÄÄSULATUSVAHEND

KOGUPIKKUS 70 cm

HIND

12.

50

HIND

SOODUSHIND

9.

90

7.50

SOODUSHIND

5.95

BlueVision
EcoVision
NightGuide
X-tremePower

PHILIPS ESITULEPIRNID
Kuni - 40% tavahinnast
eriseeria lampidele
Tooteid on piiratud koguses

LUMESOKID
SÕIDUAUTOLE
SOODUSHIND
ALATES

57.00

HIND

-10%
TAVAHINNAST

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.
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Ringtee 35

73 37 081
www.autoekspert.ee
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SINU DIGIPOOD

Enneolematu
pakkumine!
SÜLEARVUTI

Compaq Presario CQ57-301SA

ekraan 15,6" LED

299.-

2GB mälu, 320GB kõvaketas
AMD Radeon HD 6310M graafika
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kuumakse alates
48 kuud

-40%

9.40€

499€

Äriklassi kvaliteet uskumatu
hinnaga!

Võimas sisu stiilses kestas!

Tehnikamaailma kaameratesti võitja!
DIGIKAAMERA

SÜLEARVUTI

SÜLEARVUTI

HP 635

Samsung PL20

Asus K53SC
nVidia GeForce GT
520M graafika
6GB mälu,
750GB kõvaketas

4GB mälu, 500GB kõvaketas

-30%

kaasa HP sülearvutikott
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t".%%VBM$PSFQSPUTFTTPS&t%7%LJSKVUBKB
tLVOJ.#"5*3BEFPO)%HSBBöLB
tWFFCJLBBNFSBtQSJUTNFLJOEFM48&LMBWJBUVVS
t#MVFUPPUIt8J'JtY64#t)%.*t7("tLBBM LH
t8JOEPXT)PNF1SFNJVN41tBLVLFTUWVTLVOJUVOEJ

-20%

399.kuumakse alates

48 kuud

12.55€

499€

Superpakkumine
Platinumilt!

tFLSBBO w-&%t*OUFM1FOUJVNQSPUTFTTPS#
t%7%LJSKVUBKBt(#  (#KBHBUBWWJEFPNÊMVtWFFCJLBBNFSB
t8J'JtY64#tY64#t)%.*t7("tLBBM LH
t8JOEPXT)PNF1SFNJVN41tBLVUÚÚBFHLVOJUVOEJNJOVUJU

-29%

499.kuumakse alates

48 kuud

15.69€

699€

Lisage oma elule vunki!
MOBIILTELEFON

USB-MÄLUPULK

-22%

14.99
29.99€

tMVHFNJTLJJSVTLVOJ.#Tt64#MJJEFT

99€

diagonaal

32”
DN

LED LCD-TV

Samsung UE32D4003

LG Optimus Me P350 roosa

Platinum 16GB

-50%

69.-

tSFTPMVUTJPPO .1tYPQUTVVN MBJOVSL NN %*4
t  DN-$%FLSBBOt)%WJEFPQ
tUBSLBVUPNBBUGVOLUTJPPO öMUSJFSJFGFLUJEt&45364NFOààtMJJUJVNBLV

LED - kaunim välimus, väiksem
energiatarve!

109.139€

t(t"OESPJE04 W 'SPZP t.)[QSPUTFTTPSt.#NÊMV
tNJDSP4% LVOJ(#NÊMVLBBSEJQFTBtFLSBBO  YQJLTMJU
tCMVFUPPUIt8*'*tNJDSP64#t'.SBBEJPtGPUPLBBNFSB .1
tWJEFPLBBNFSBtLÜOFBFH UVOEJtPPUFBFHUVOEJtLBBMH

www.klick.ee osta kodust lahkumata.
Kaup kätte 2-5 tööpäevaga, kiire ja mugav järelmaks.

t64#QJMEJEKBNVVTJLB
t%7#5KB%7#$EJHJUààOFSJE .1&( .1&()%
t)ZQFS3FBM&OHJOF 8JEFDPMPSFOIBODFS QJMEJQBSBOEVTTàTUFFNJEtY)%.*

-40%

329.kuumakse alates

48 kuud

10.35€

549€

Mahatõmmatud hindade näol on tegemist toodete tavahindadega.
Kampaania kestab 01.02.2012 - 29.02.2012.
Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee;
Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee; Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 | kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 | sikupilli@klick.ee;
TARTU: Tasku keskus 666 8163 |
tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 |
lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 |
eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 |
parnu.papiniidu@klick.ee;
VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee;
PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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Koeratarkus läbi mängu
Igal reedel sammuvad – või
sõidavad – paljud kutsikaomanikud koos oma
hoolealustega endisesse
tööstushoonesse, et lasta
kutsudel juhendaja Inna
Akimova valvsa pilgu all
teiste omasugustega koos
mängida ja eluks vajalikke
oskusi õppida.

ilmas valitsevatest reeglitest tulevad kasuks.
Kindlasti peaks iga koer oma
omanikku kui karja juhti austama
ja talle kuuletuma – laskma omanikul teha kõike, mida vaja – küüsi
lõigata, kõrvu ja hambaid puhastada, kasukat pesta, kammida jne.
Lisaks inimestega suhtlemisele
peab koer oskama suhelda ka oma
liigikaaslastega.
Enamasti piirdub koera suhtlusring pereliikmetega. Vaid koeraomanikust peretuttava olemasolul kohtab kutsikas ka teisi neljajalgseid, sedagi juhul, kui loomad omavahel klapivad nii kasvu,
vanuse kui iseloomu poolest.
Mängukoolis ootab aga kutsikat ees terve trobikond omasuguseid ning lisaboonusena saavad
ka omanikud ajal, mil koerapojad
koos möllavad, omavahel kogemusi jagada.

Pildil on Elis Potter koos oma chihuahua kutsika Dixiega ja Tiibeti
spanjeli kutsika Chiki-Prikiga. Merle Rohtmets

Nagu nimetus Mängukool juba
ütleb, käiakse seal nii mängimas
kui õppimas. Õppimisteemaks on
peamiselt sotsialiseerumine ehk
normaalne läbisaamine nii inimeste kui ka teiste koertega. Pole
ju tähtis mitte see, et koer oskaks
võimalikult palju inimkeelseid
käsklusi ning teeks tohutult trikke, vaid et omaniku ja looma vahel
valitseks usaldus. Et koeraga saaks
rahulikult tänaval jalutada, teda
küllagi kaasa võtta, tuleb loomi õpetada ja mida varem, seda
parem.

Vaid põlvekõrgustele

Parim õpe on mäng
„Mängimine on väga vajalik
tegevus igale siia maailma sündinule, nii looma- kui ka inimlapsele,“ teab pikaajaliste kogemustega koerte kasvataja ja Mängukooli asutaja Inna Akimova. „Noore
looma põhiliseks ajaviiteks on ju
magamine, söömine ning tegutsemine – ja kui ta ei saa oma energiat
mängides või õppides kulutada, siis
võib ta hakata tegelema rumalustega, näiteks mööbli närimine.“
Peale selle, et mäng väsitab, õpitakse seeläbi ka igapäevatarkusi ning saadakse eluks vajalikke
kogemusi.

„Mida nooremalt saab kutsikale
selgeks, kuidas erinevates situatsioonides käituda, seda paremini
ta maailmaga kohaneb ning seda
kergem tal tulevikus on. Mängukoolis ei panda üleliia rõhku õpetamisele ja treenimisele – sellega
saab hiljem mõnes teises trennis
tegeleda,“ julgustab Inna neid, kes
pelgavad liigset dressuuri.

Looma hea suhtlemisoskus
ei tule loomulikust intelligentsist, kuigi oma osa mängivad ka
kaasa saadud geenid. Ka ütluses:
„Pole olemas lolli koera, on vaid
oskamatud omanikud“ on omajagu tõtt. Korra juba tehtud vigu
on hiljem üpris raske parandada,
lihtsam on soovimatut käitumist
ennetada. Teadmised koeramaa-

Selles koolis ei saa siiski käia
mitte kõik kutsikad. Kriteeriumiks pole mitte peen tõug, vaid
koera kõrgus täiskasvanuna.
Kuna Akimova sümpaatia kuulub
nn allapõlve koertele, siis käivad
praegu koos just nimelt need kutsikad, kes täiskasvanuna liiga suureks ei kasva.
Kutsikate mängukool sai alguse
eelmisel sügisel. „Siia võib tulla igaüks, kes on hinge poolest veel piisavalt kutsikas ning oskab hinnata
mängu ja -kaaslasi,“ lubab Akimova. Ainsaks eelduseks on, et koer
oleks eakohaselt vaktsineeritud
ning saanud regulaarselt ussirohtu.
KAIE PÄIKE

Eesti Põllumajandusmuuseum
avab 17. veebruaril kell 12
peanäitustemajas näituse

Biotehnoloogia ja
tervislik toit meie laual
www.epm.ee

Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartumaa
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Turu 14, Zeppelini Keskus • tel 7 344 244 • E-P 10-20

www.popsport.ee
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Nostalgiline limps on
tagasi

Müüki on jõudnud nostalgiahõnguga 0,33-liitrises
klaaspudelis Traditsiooniline limonaad. Tegemist on
n
vanima ja populaarseima limonaadiga, mille valmis-tamise algusest on möödunud nüüd juba 75 aastat..
Limonaadi retsepti töötas 1936. aastal välja Tbilisi
si
limonaaditehase tehnoloog Otar Logidze. Selle
valmistamisel kasutatakse Venemaa stepiavarustest pärit taimede ja puuviljade ekstrakti, millest
saadud ainulaadset maitset pole suutnud keegi
jäljendada. Läbi aastakümnete on
jälj
jä
joogi
jo
oo maitse püsinud muutumatuna.
Limonaadi
eriline ja klassikaline mekk
Li
im
on
n hoidnud lojaalsena täiskasvanuid
kuid
ku
u ka toonud juurde uusi väikseid
sõpru.
sõ
õ

Sherwood Apple
S
Sherwood Apple on uus puhta ja kerge õunamaitsega, parimate Inglise traditsioonide järgi valmistatud kvaliteetsiider.
Õunaveini ja õunamahla segamisel saadud siidrite valmistamise traditsioonid on alguse saanud
juba vanalt healt Inglismaalt. Taoliste jookide
juured ulatuvad suisa iidsesse romantiliste kangelaste ajastusse.
Uus siider on pakendatud 0,33-liitrisesse klaaspudelisse. Alkoholisisaldus 4,7%
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„Kelner! Palun tooge mulle
austreid, aga need peavad
olema värsked, maitsvad,
hästi puhastatud, keskmise
suurusega ja külmad.“
„Palun väga! Aga kas pärlitega või ilma?“

Mees pöördub psühhiaatri
poole:
„Mu naisel on maania, et
tema riideid tahetakse ära
varastada. Läksin eile pisut
varem töölt koju, ja kujutage
ette, leidsin riidekapist ühe
mehe, kelle ta oli palganud
kleite valvama...“

Tagasihoidlik noormees
märkab baaris imeilusat naist.
Tunnikese julgust kogunud,
astub ta lõpuks naise juurde
ja küsib arglikult:
„Kas ma võin teie lauda
istuda ja paar sõna juttu
ajada?“
„Ei, ma ei maga sinuga
täna!“ karjub naine täiest
kõrist vastuseks.
Kõik inimesed baaris vaatavad nende poole. Häbistatud
noormees istub oma lauda
tagasi. Mõne minuti pärast
tuleb naine noormehe juurde ja vabandab.
„Ma vabandan, et teid niimoodi solvasin. Asi on selles,
et ma olen psühholoogiatudeng ja teen uurimustööd
selle kohta, kuidas inimesed
piinlikes olukordades reageerivad.“
Noormees vastab, nüüd
omakorda täiest kõrist karjudes:
„Mis sa endast õige mõtled, tahad 200 dollarit üheainsa korra eest!“

TÕSIJUTT
TÕSIJUTT
Koertekooli rektor, ostsite
pärtlipäeval klaasist akendega kauplusest saadaolevaid
produkte. Miks?
Ma võtsin paar pakki küpsiseid
neile ... krantsidele. Isu on poistel
ju hea. Vabas looduses jalga tõstes
kipub kere kerge vaevaga heledaks. Liiatigi neid produkte, mida
saada pole, olnuks ka päris keeruline vist osta, kas Te ei leia?

Miks penid ise toidu järel ei
võiks käia?
Koerad ise poodi? Siis hakka neile bussipileteid ja suukorve ostma.
Ning kuhu nad peenraha paneks
– suus hoida ei saa, mündid on
mustad. Üks piisamrott, kes paasapühade ajal tõugu pähe kopka alla
neelas, vaakus meil mitu nädalat
hinge.

Aga miks Te pistsite tšeki
põuetaskusse, mitte küljekarmanisse või kilekotti?
Mulle on õpetatud, et raha ja
tähtsamad paberid tuleks sisetaskus hoida, muidu võivad need
kaotsi minna.. Ja prillid toosiga
samuti, ei lähe sooja ruumi tulles
uduseks.

Kas neid küpsiseid maitsta
võiks? Ma saan aru, et need
on koolis olemas?
Koeraküpsised ei pruugi inimestele suupärased olla. Otsest ohtu
tervisele ka ei kujuta ... võite ikka
vast natuke näksida.

Mulle jääb siiski mulje, et Te
ostsite need küpsised endale.
Miks te muidu küsisite erinevaid maitseid?

RISTSÕNA
TA

NÄIDE!

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hind:

Tartu ja Pärnu ühine

AANEKDOODID
NEKDOODID
D
Ristmikul põrkavad kokku
ratsanik ja auto. Hobuse seljas ratsutanud mister Smith
saab vigastada ja kaebab
autojuhi kohtusse. Kohtus
küsitleb teda juhi advokaat:
„Mister Smith, te rääkisite
meile oma vigastustest. Aga
raportist nähtub, et vahetult
pärast sündmust väitsite te
politseinikule, et teil pole
midagi viga.“
„Lubage mul selgitada,“
ütleb Smith. „Kui politseinik
sündmuspaigale jõudis, läks
ta kõigepealt mu hobuse
juurde. „Näib, et tal on jalg
murdunud,“ ütles politseinik,
võttis oma koldi välja ja lasi
hobuse maha. Siis tuli ta
minu juurde ja küsis, kuidas
ma end tunnen. Loomulikult
vastasin mina, et kõik on
korras!“

Hotellikülastaja helistab
keset ööd alla võluvale portjeele.
„Mul on külm! Tehke
midagi!“
„Mul on kahju, sir, kuid ma
ei saa praegu tulla, ma olen
tööl.“

Kaks kalameest üürivad
paadi ja üks neist püüab kinni
suure havi.
„Siin näkkab hästi,“ ütleb
ta teisele. Me peaksime selle
koha tuleviku tarvis kuidagi
ära märkima.“ Teine joonistab musta pliiatsiga paadi
küljele suure X-tähe.
„See moodus ei kõlba,“
arvab esimene mees. „Järgmine kord ei pruugi me
sama paati saada.“


Ära lase
end kurnata!

Neljapäev, 9. veebruar 2012

2€
5,76€
10,80€

RISTSÕNA

No kuulge – loomad vajavad ka
vaheldust. Ma ei saa aru, kuidas
üldse see teema tekkinud on?

Kui suupisted olid mõeldud koertele, miks Te siiski
eelistasite sinises pakendis
küpsiseid? Muide, mis Teie
lemmikvärv on?
Sest teisi polnud. Muide, ma
olen värvipime.

Kui palju Te nüüd kaalute?
Lapsena kaalusin kindlasti
vähem kui praegu.

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale.

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

Keemiline element kuue
tähega? Palju Te saaksite raha
laenata? Mis kell on?
...
Martin Blomkvist, nuhk

KURIOOSUM
KURIOOSUM
Seksisõltlasest naine
oli kunagi mees

Mõnus
kõhutäis
ainult

Pannkookidest
nkook
k kidestt
pelmeenideni,
hõõgveinist õlleni

Inglismaal tuli avalikkuse ette naine, kes väitis hommikutelevisioonis, et ta on maganud rohkem kui
tuhande mehega. Seejärel oli tal
varuks veelgi šokeerivam avaldus
– kuni 2005. aastani oli ta olnud
mees.

Ainult veebruaris!
P-R 15.00-18.00

Alasti härjavõitluse vastu

Laudade broneerimine
Tel 7 301 893
info@suudlevadtudengid.ee
Oleme avatud:
PE
11:00 – 24:00
TKN
11:00 – 01:00
RL
11:00 – 07:00

Lokaal Suudlevad Tudengid
Raekoja plats 10, Tartu

Kolumbias protestisid ligi 180
inimest härjavõitluse vastu. Verd
imiteeriva punase värvi pritsmetega kaetud protesteerijad lamasid
umbes kaks tundi kuuma päikese
käes ja moodustasid sõna STOP.
Protestiavaldus toimus enne
populaarse härjavõitlusfestivali
avaüritust.

Neljapäev, 9. veebruar 2012
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Illada (trompet, Hispaania),
klaveril Jaan Ots

15.30 Lõvikuningas (3D, eesti
keeles)

SADAMATEATER

GENIALISTIDE KLUBI

9.02 kell 19 Tappa laulurästast

9.02 kell 19 Viljandi Guitar
Trio

10.–13., 15.02 kell 13.35,
21.45; 14., 16.02 kell 13.35,
20.45 Mees raha eest

10.02 kell 19 Rumm ja viin

LINNARAAMATUKOGU

Teater

11.02 kell 19 Harmoonia
14.02 kell 19 Kadunud käsi
15.02 kell 19 Tappa laulurästast
16.02 kell 19 Tappa laulurästast

TEATRI KODU
12.02 kell 12 Kessu ja Tripp
16.02 kell 11 Väikese onu
saaga
17.02 kell 11 Kessu ja Tripp

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
9.02 kell 19 Trubaduur

10.02 kell 17 ansambli Sireli
plaadiesitluskontsert Tulesõnad

10.–16.02 kell 14.15 Sõjaratsu

TARTU RAEKOJA SAAL

10.–16.02 kell 15.15 Salakaup

11.02 kell 12 ansambli Sireli
plaadiesitluskontsert Tulesõnad

10.–16.02 kell 19.05 Lohetätoveeringuga tüdruk

14.02 kell 18 esinevad Elleri
viiuliklassi õpilased

TARTU ÜLIKOOLI AULA
9.02 kell 17 ooperikontsert
Godiamo, la tazza e il cantico
19.02 kell 17 Indrek Leivategija & Tatiana Chernichka

10.02 kell 19 Lõbus lesk

TREHV

11.02 kell 19 Härra Amilcar

10.02 kell 23 Moonraker

12.02 kel 18 Helisev muusika

VOLGA

16.02 kell 19 Maria Stuarda

11.02 kell 20 Laura-Liisa Käis
ja Silver Siilak

18.02 kell 19 Carrrmen!

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
10.02 kell 12 Morten Viks lollide laeval
12.02 kell 16 Morten Viks lollide laeval
14.02 kell 18 Nukitsamees
15.02 kell 12 Nukitsamees
15.02 kell 19 Kontsert diktaatorile
16.02 kell 12 Morten Viks lollide laeval
17.02 kell 19 Tabamata ime
18.02 kell 19 Vihmamees
19.02 kell 12 Ninasarvik Otto
19.02 kell 19 Sviit

Kontsert
ELLERI SAAL
14.02 kell 18 Adán Delgado

10.–16.02 kell 17.10, 22
Videopäevikud

Kino

10.–16.02 kell 12.10 Teispoolsus: Ärkamine

10.–13., 15.02 kell 15.50
Sherlock Holmes: Varjude
mäng
14.02 kell 19.30, 21.45; 16.02
kell 21.45 Esilinastus: Nüüd
läheb sõjaks

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

CINAMON

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

kuni 25.02 Kadri Toome
maalinäitus Vaikus

10., 13.–16.02 kell 12.20,
14.35, 16.45, 19.15, 21.30;
11.–12.12 kell 11.45, 14.35,
16.45, 19.15, 21.30 Vanne
10.–16.02 kell 13, 17.40, 20,
22.15 Turvamaja
10., 13., 15.–16.02 kell 15.30,
19.30; 11.–12.02 kell 17.30,
19.30; 14.02 kell 13.30, 15.30
Reis 2: Saladuslik saar (3D)
10.–13., 15.02 kell 18.30,
20.45; 14., 16.02 kell 16, 18.30
Järeltulijad
10.–16.02 kell 12 Üks kass
Pariisis (eesti keeles)
10., 13., 15.–16.02 kell 12.30,
17.30; 11.–12.02 kell 11.30,
13.30, 15.30; 14.02 kell 11.30,

LINNARAAMATUKOGU
kuni 11.02 Tiiu Esnari õlipastellide näitus Tuulevaikus

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

Ehitus

Koolitus

Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus.
Tel 503 4805.
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.

Materjal

kuni 18.02 Kilekott kui aja
märk
kuni 28.02 Kristi Tuhkru-Tamme illustratsioonide näitus
kuni 10.03 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad:
Ajaviitekirjandust (1932–
1940)

kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV
Suurim üürikorterite valik

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

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

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
Müüa 2-toal ahik korter Tartu
piirist 10 km (soe, kena, samas
bussipeatus, 13 300 eurot).
Tel 5841 7373.
Müüa ridaelamusektsioon Variku
linnaosas (põhjalikult renov, 4
tuba, saun, garaaž, aed, 87 000
eurot). Tel 5841 7373.

kuni 16.02 Fantaasia 9

Esilinastus 9.02 kell 20.45

kuni 28.02 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

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

LINNARAAMATUKOGU
11.02 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Draakonite elu võõrsil

Küte
Kodurada OÜ pakub

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.

Kuivad kütteklotsid võrgus,
turba- ja puitbrikett. Vedu.
Tel 520 2190, 506 8501.
Kuivad küttepuud (40 l võrgus,
Tartus transport alates 10 võrgust
tasuta, 2.50 €/võrk). Tel 5596 7943.
Kuivad küttepuud kohaletoomisega (lahtised või võrkkottides).
Tel 5615 2941.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile anda tuba 4-toal mug korterist Jaama tn mittesuitsetavale
noormehele. Tel 5841 7373.

Müüa toidukartulit Anti kojutoomisega. Tel 501 9902.

Riided

Sõidukid

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee,
tel 501 5312.

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

Muu
Ostan vanu raamatuid, paberraha, ikoone, dokumente, münte,
mööblit, maale, postkaarte, nõusid, hõbedat jne. Tel 5829 9810.

Teenus
Anname soodsalt ja kiiresti laenu
kuni 5 a. Tutvuge tingimustega,
konsulteerige spetsialistiga.
Tel 5199 7679.

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

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee

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

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

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

U
KU
A
T
LU

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.

Firma sulatab lahti külmunud
torud ja teeb santehnilisi töid.
Töö korralik. Tel 509 0750.

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

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

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

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

Kuivad kaminapuud (40 l võrkkottides, kask 3 €, lepp 2,50 €, transport tasuta). Tel 5837 2632.

Põllundus

Romantiline draama,
alla 12 a mittesoovitatav

Muu

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.

Ostan 2-3-toal korteri.
Tel 5561 4114.

Vastabiellunud paar elab üle autoõnnetuse, mis viib naise koomasse. Ärgates on
tal aga tõsine mälukaotus. Tema abikaasa
teeb kõik, et naise südant uuesti võita.
„Vanne“ on südamlik romantiline draama,
a,
mille aluseks on tõestisündinud lugu. Osades
es
Channing Tatum, Rachel McAdams, Jessica
ca
Lange jt. Lavastas Michael Sucsy.

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

Kinnisvara

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Vanne

ADR-KOOLITUSED JA AUTOJUHI
AMETIKOOLITUSED. Kalda tee 30,
Tartu. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

kuni 17.02 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest
kuni 17.02 raamatunäitus Tiibadel kantud
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Uus kaup! Villane lõng ja erinevad lõimed. Hinnad alates 7 €/ kg.
Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), E-R 10-16, L eelneval kokkuleppel. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
VÄRVILISE METALLI KOKKUOST!
Lõuna-Eesti parimad hinnad.
Metallikaubanduse Grupp OÜ,
Tartu, Tähe 114B, tel 5836 7801.

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

12 REKLAAM

Neljapäev, 9. veebruar 2012

