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RAHA TAGASI!
8.–17. märtsini
Shu

Palju Partnerkaardi ja
TÄNA ODAV eripakkumisi!
Loosime välja 30-eurose kinkekaardi!

Walking
NS King
Rem King

Uus kollektsioon

-10%

Talvine kollektsioon

Viiele ostjale, kes sooritavad
8.–17. märtsini 2012 Eedeni
jalatsikauplustest ostu, maksab
Eedeni keskus raha tagasi.

Tipa-Tapa
lastejalatsid

-50% tavahinnast

-20%

Uue hooaja jalatsid

Sportland

-20%

tavahinnast
Eelmiste hooaegade jalatsid

-50%

vähemalt
tavahinnast

-60%

Eelmiste hooaegade kaup

Kogu kaup vähemalt

DreamKing

Kogu kaup vähemalt

-20%

SUURIM
VALIK
JALATSEID
Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

www.eeden.ee

1.–18. märts

Allahindlus
toob koju uue elu

Tartu suurim sisustuskeskus I Sõbra 58 I www.joekeskus.ee
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ETV kasvatas edumaad

Jaanuaris Kanal 2-lt vaadatuima kanali tiitli napsanud ETV suutis veebruaris „Eesti laulu” ja vabariigi aastapäeva saadete toel positsiooni kindlustada. Möödunud kuul vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt
4 tundi 21 minutit päevas. Telekanalite osakaal jagunes: ETV (26.7%),
Kanal 2 (20.7%) ja TV3 (16.3%).
Populaarseim saade, presidendi vastuvõtt, naelutas ekraanide taha
mullusega võrreldes 38 000 vaatajat rohkem. Võimsa taastuleku tegi
ka kodumaine seep „Pilvede all”. Hoolimata 10 000 võrra kasvanud
vaatajaarvust langes eelmise kuu liider „Õnne 13” neljandaks.
Vaadatumad saated veebruaris (vaatajaid saateminuti kohta)
1

Eesti Vabariik 94. Presidendi vastuvõtt

2

Eesti Vabariik 94. Pidulik kontsert

3

Pilvede all

ETV

321 000

ETV

254 000

Kanal2

244 000

4

Õnne 13

ETV

235 000

5

Pealtnägija

ETV

232 000

6

Aktuaalne kaamera. Nädal

ETV

216 000

7

Eesti laul 2012: 2. poolﬁnaal

ETV

199 000

8

Eesti laul 2012: 1. poolﬁnaal

ETV

199 000

9

Võsareporter

Kanal2

186 000

10

Avameelselt eneseleidmisest: Jan Uuspõld

Kanal2

182 000

11

Aktuaalne kaamera

ETV

178 000

12

Eesti Vabariik 94. Kaitsejõudude paraad

ETV

177 000

13

Saare sosinad

Kanal2

176 000

14

ENSV

ETV

176 000

15

Sport. Sport

16

Rääkimata lugu

ETV

167 000

Kanal2

164 000

17

Mida teie arvate?

ETV

158 000

18

Reporter+

Kanal2

157 000

19

Kalevipojad müügiks

Kanal2

152 000

20

Shrek 2

TV 3

141 000

LÄHEB HINGUSELE
18. märtsil tähistaks Küüni tänava pesu- ja sukapood Elena kahekümne aasta juubelit, kuid peoks
on müüjate meel liiga mõru. Nädalapäevad hiljem sulgeb kauplus kahetsusega oma uksed, et teha
ruumi uuele rentnikule.
sid müüjad. „Meil ongi siin ainult
püsikliendid, isegi Tartus ammu
ülikooli lõpetanud inimesed käivad
meil edasi,“ täpsustasid nad. „Just
täna käis proua Tallinnast.“ Kui
palun müüjannadel mõnda pikkade aastate jooksul eriliselt silma
jäänud klienti meenutada, muutuvad nad napisõnaliseks. „Mis sest
enam ikka rääkida, päris kurb on.“

„Ei uskunud, et see ikka nii kurvalt lõpeb,“ lausus sügava kahetsusnoodiga hääles 1992. aastast,
poe loomisest saati Elenas töötanud juhataja Mare Välja. „Enne
eurot hakkasime mõtlema, et ega
siit midagi head ei tule, see nulliski ära kõik meie tuleviku,“ lisas ta.
21. veebruaril linnavarade osakonnas toimunud enampakkumisel 20 aastat Elena käsutuses olnud
146-ruutmeetrisele üüripinnale
Küüni tänava majas number 4 ei
suutnud legendaarne kauplus jõukamate konkurentidega rinda pista
ning peab 30. märtsil poe sulgema.

Kliente tuleb Narvastki

Enampakkumisel lõid
emotsioonid lõkkele
„Masu tõmbas inimeste ostmissoove tagasi,“ sõnas Välja.
„Elu on läinud kalliks, tootja on
väljamüügi hinda kõvasti kergitanud ja kaupluse tuluprotsent on
väga väike.“ Juhataja sõnul tõusis nende üürihind kogu aeg koos
tarbijahinnaindeksiga. Viimaseks üürihinnaks jäi pisut üle 16
euro ruutmeetri eest, uus rentnik
maksab sama pinna eest juba 23,5
eurot.
„See on meil üks kõrgemaid
üürihindasid, osalejad läksid
väga emotsionaalseks ja pakkusid üle,“ kommenteeris viie osalejaga enampakkumist komisjoni esimees Eva Lääne linnavarade
osakonnast. Kuna linnale kuuluva üüripinna vastu tundsid teised
ettevõtjad huvi juba enne Elena
üürilepingu lõppemist, kohustus
linn enamapakkumise välja kuulutama, rääkis Lääne.

Elena toob Tartusse
tagasi
„Mõni tuleb poodi ja ütleb: „Te
ju teate minu mõõtusid, mäletate küll, mida ma eelmine kord ostsin!“,“ rääkis Välja. Juhataja sõnul
on klientide absoluutne lemmikmüüja poes samuti selle loomisest
saati töötanud Tiiu Palu. „Mõned
kliendid tahavad temalt päris isiklikku teenindust,“ lausus ta.
„Me tunneme väga hästi nende
inimeste psühholoogiat,“ jutustahooaja peatoetaja

Suka- ja pesupood Elena on avatud veel vaid kaks nädalat.
LAURITS LEIMA

Viimasel ajal on Mare Välja sõnul
hakanud tooni andma venekeelne
ostjaskond. „Meil on kliente Narvast, kes ütlevad, et käivad alati siin,“ meenutas ta. „Nad tulevad
spetsiaalselt kohale ja on head ostjad ka, oma linna inimene ostab
paari sokke, aga nemad on mõelnud oma ostudele juba pikalt ette.“
Hoolimata suurest püsiklientuurist on Elena väike pood ning
kõrge üürihind ja laastavalt mõjunud euro tulek on nende vastupanuvõime suurtegijate ees kustutanud. „Sinu ellujäämine on sinu
enda küsimus,“ tõdes Välja. „Enne
masu oli rahval rahakott lahti,“
meenutab juhataja helgemaid aegu,
„kuid pinge on meil ikka kogu aeg
peal olnud. Kui tal su ostab, siis ta
nõuab sinult ka.“
Elena edu võtmeks pidas Välja inimestega suhtlemist. „Suurpoodides saab ainult kaupa, aga
teinekord tahavad ostjad ka nõu,
vahel tekib ju arusaamatusi. On
ikka puistanud oma südameid ka,“
ohkas ta.
„Mina lähen pensionile, eks
müüjad peavad otsima omale töökohad,“ tutvustas Välja trööstituid
tulevikuväljavaateid. „Kui oleks
saanud kaupluse sama kaubagrupi partnerile üle anda, siis oleks
nemad ka ilmselt tööd saanud,“
lisas ta.
20 aastat maksevõlgadeta tegutsenud Elena asemele koliv uus
üüriline kuulutatakse välja järgmise nädala alguses. „Oli vaidlustamine, sest tekkis kahtlus, et võitjal on maksevõlg,“ selgitas komisjoni esimees Lääne. „Meie andmetel seda siiski pole ning tulemused
selguvad uueks nädalaks.“
MARI METS

Neljapäev, 8. märts 2012

KIRI
LLUGEJA
UGEJA
KIRI

Palgamured
Ilves-Extras
Viimasel ajal on meedias IlvesExtrast kirjutatud-räägitud kui tõusuteel ettevõttest. Meie, lihtsate
töötajate jaoks on segadusttekitav
lugeda lehest juhi kiidukõnet „müük
läheb hästi ja patt oleks nuriseda“
olukorras, kus paljud õmblejad suudavad vaevu miinimumpalga välja
teenida, seda väikestki tasu ei saa
kätte õigeaegselt, vaid mõnekuulise hilinemisega, lambipirni või tualettpaberi puudust põhjendatakse
töötajaile rahakitsikusega. Kas Ilvese edu peabki tulema nö töötajate
vere arvelt?
Ilvese töötajad

Arvo Kivikas
AS Ilves-Extra ärijuht
Masu mõjutas ﬁrmat rängalt. Raske
aeg nõudis ka ebameeldivaid otsuseid, kuid meie kollektiiv on olnud
väga tubli ja tänu sellele oleme
praegu uuesti tõusufaasis. Korrapealt aga ei suuda lahendada kõiki
kogunenud probleeme.
Me tõesti pole suutnud tagada kõigile töötajatele kogu palga õigeaegset väljamaksmist. Veebruari alguses
jõudsime tööliste tasustamisega järje peale, ent siis tuli uus tõrge. Soe
ja lumevaene talv tekitas meie talispordist sõltuvatele tellijatele raskusi.
Esmajärjekorras saavad aga raha just
õmblejad ning viimasena juhtkond.
Firma palgalehel on 169 töötajat ja 7 neist said jaanuaris miinimumpalka. Samas tootmistööliste
tipptase teenib üle 800 € kuus.
Palgavahed tükitööl pole midagi
erakordset, võimed ongi erinevad.
Õmblejatest on meil tegelikult puudus – võtaks kohe 20 uut inimest
tööle. Nopenäpp teeniks vähemalt
400 eurot kuus.
Äsja tõstsime ühe tööliskategooria palku 12 %, kuid üldise palgatõusu
tähtaega ei julge küll lubada. Senine
ebastabiilne majandusolukord on
andnud väga karme õppetunde, kus
ka kõige konservatiivsemalt tehtud
plaanid osutuvad tagantjärele veel
ülearu optimistlikeks.
Olmemured asetuvad konteksti kõige eelnevaga. Inimesed on
masust väsinud ja kõige väiksemadki pisiasjad ajavad närvi.
Kokkuvõttes: muredest täna puudust ei ole, kuid kollektiiv on võimekas, tööd meil praegu jagub ja nii
on lootust paremale järjele jõuda.
Kõige tähtsam on, et meie kaupa
jälle ostetakse ja meil on praegu
palju tellimusi. Eilegi saime ühelt
tähtsamalt Rootsi koostööpartnerilt uueks hooajaks tellimuse, mis
eelmise aasta omast tervelt 85%
suurem. See on kindlasti eelkõige
tunnustus AS-is Ilves-Extra toodetu
kõrgele kvaliteedile.
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Taamal paistev Citroën sai lasteaia ette üksnes mööda kõnniteed. Lumme sõidetud rööpad tõestavad, et selle sõiduki juht pole ainus, kes liiklusreeglitele läbi sõrmede vaatab.
LAURITS LEIMA

Jultunud autojuhid
vallutasid kõnnitee
Päevast päeva Veeriku kooli ja Kannikese lasteaia vahelisel kõnniteel
sõitvad autod ohustavad jalakäijaid.
Murelik ema kirjutab linna kodulehel, et oli
hiljuti jalutamas käies sunnitud mööduvate sõidukite tõttu oma pisikest last pidevalt jalakäijate
teelt ära tõstma. „Räägitakse, et siit on kogu aeg
sõidetud. Üks ema veel ütles, et ta näeb küll last ja
sõidab mööda,“ kinnitas ta.
Tema sõnul on jultunud autojuhtideks enamasti vanemad, kes oma võsukesi huviringidesse
ja trennidesse sõidutavad.
Veeriku kooli direktriss Ruth Ahven vaidles,
et sõitjateks ei ole nende kooli õpetajad ega lapsevanemad, vaid inimesed, kes kasutavad Ravila
ja Eerika tänavaid ühendavat teed lõikamiseks.
„Praegugi näen seal ühte autot sõitmas,“ märkis
ta esmaspäeval.
Kuna tee ääres asub peale kooli ka lasteaed,
loodab Ahven leida kiire lahenduse. Ühe võimaliku viisina näeb ta tee otstesse tõkiste paigaldamist, kuid sellisel juhul on hoonetele ligipääs piiratud ka tänavapuhastus- ja operatiivsõidukitele.
Kuigi Tartu linn on probleemist teadlik, ei ole
kumbki pool seni tegudeni jõudnud. „Mõtleme
veel,“ sõnas liikluskorraldusteenistuse juhata-

ja Tõnu Lukmann. „Arvan, et kõigepealt peaks
neid, kes liiklusmärke ei tunne, karistama hakkama.“
Sama meelt on ka Ahven: „Keelavad liiklusmärgid on ju üleval, politsei võiks asjaga tegeleda!“
Politsei pressiesindaja Kerly Peitel ütles, et kõnni- ja jalgrattateel sõidukiga liiklemine kvaliﬁtseerub rikkumisena, mille eest on võimalik trahvida kuni 200 euroga. „Karistuse suurus sõltub
muidugi konkreetsest olukorrast, kuid suulise
hoiatuse kõrval on võimalik määrata ka reaalne
rahatrahv.“
Peiteli sõnul on piirkonnas rohkem muid rikkumisi, näiteks seoses parkimisega, kuid pisteliselt tehakse kontrolle ka antud probleemi lahendamiseks.
Ahvena arvates on tegu siiski viimase aja murega. „Kooli hoolekogu liige, kes elab hoone läheduses ja näeb iga päev seal toimuvat, tõstatas küsimuse,“ selgitas ta ja lisas, et kool ei ole seni jalakäijatelt saanud ühtegi sellesisulist kaebust.
LAURITS LEIMA

Väravad avab uus jäätmejaam
Reedel, 9. märtsil avatakse Turu tänaval uus
jäätmejaam, kuhu saab viia ohtlikke jäätmeid,
vanapaberit ja -metalli, pakendeid, aiajäätmeid,
ehitusprahti ja muid erinevaid liigiti kogutud
jäätmeid.
Turu 49 jäätmejaam hakkab teenindama Tartu ja lähivaldade elanikke. „Tartlaste ja ümbruskonna elanike käsutuses on nüüd kaks kaasaegset jäätmejaama, mis annab meile hea võimaluse
edendada jäätmete taaskasutust ja rohelist mõtteviisi. Jäätmejaamade külastajate arv on Tartus
viimase nelja aastaga kasvanud umbes 40 protsenti ja see on kindel märk keskkonnateadlikkuse pidevast kasvust,“ ütles abilinnapea Raimond
Tamm.
Uus jäätmejaam rajati Euroopa Liidu Ühtekuu-

luvusfondi toel. Jaama ehitamine maksis 777 412
eurot, millest linn tasus 117 592 eurot.
Kui varem sai jäätmejaamades biolagunevaid
aiajäätmeid ära anda kuni 400 liitrit toomiskorra kohta tasuta, siis alates jaanuarist on biolagunevate jäätmete vastuvõtmine täies ulatuses
tasuline. Varasemalt pidi 400 liitrist üle jäänud
jäätmete eest välja käima 0,42 eurot 100-liitrise
koti eest. Uuest aastast enam esimest 400 liitrit jäätmeid tasuta vastu ei võeta, kuid 100 liitri
biolagunevate jäätmete eest tuleb maksta 0,08
eurot.
Turu 49 ja Jaama 72c jäätmejaamad on avatud
teisipäevast reedeni kl 12–18, laupäeval-pühapäeval kl 10–16, esmaspäeval on jaamad suletud.
TARTU EKSPRESS

„On naisi, kes nutavad patja, ja on naisi, kes jätavad endast märgi
maha!“ arvas hiljuti Fi linnaosas sõnadega „valetaja“ ja „põle põrgus“ kaunistatud Mercedest märganud tartlanna. Politsei teatel
kannatanu avaldust teinud ei ole. Kui kahju suurus on rahaliselt
väiksem 20 miinimumpalgast, ootaks „kunstnikku“ kuni 1200 euro
suurune trahv või arest. Juhul kui kahju 20 miinimumpalka ületab,
võib oodata kuni viieaastane vangistus.
JULIA LAZAREVA

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
direktoriks Raini Jõksi, kes asub
ametisse alles aastavahetusel,
sest enne uude ametisse vannutamist hangib mees kogemusi
justiitsministeeriumis ja välismaal.

Auhinnad värvikatele
hoonetele
12. märtsini saab linnale esitada
kandidaate möödunud aastal
kaunilt korda tehtud kodu auhindadele.

TÜ juuratudengid
harjutuskohtus
TÜ õigusteaduskonna esindus
jõudis Šveitsis Lucern’is toimunud
Euroopa õiguse harjutuskohtu
regionaalfinaalis kolmandale
kohale, kusjuures võistkonna liige Viktor Nikonov pälvis parima
kohtujuristi tiitli.

„Kahe tolli oksjon“
15. märtsil kell 18 alustab Tartu
loomemajanduskeskuse vastvalminud Kalevi 17 hoones Eesti esimene miniatuurkunsti oksjon, kus
enampakkumisele läheb viiskümmend miniatuurset kunstiteost
kolmekümne seitsmelt kunstnikult.

Jõks haarab Tartu
vanglas võimu
Justiitsminister Kristen Michal
nimetas Tartu vangla järgmiseks

Treffneristide
suvi lühem
Linnavalitsus kiitis heaks Hugo
Treffneri gümnaasiumi ettepaneku pikendada 2012/2013. õppeaastat 15. juunini.

152

sündi registreeriti veebruaris Tartus, lisaks 158 surma, 31 abielu
ning 28 lahutust.

Politsei otsib ründajat
27. veebruaril
ründas kahekümnendates
mees Mõisavahe tänaval asuva
kortermaja liftis
24-aastast naist,
kõigil, kes tunnevad ära pildil kujutatud mehe, palutakse politseiga ühendust võtta.

Järvejääl rallitakse
ohutuse nimel
Laupäeval, 10. märtsil toimuvad
Kambja järvel lahtised meistrivõistlused tänavasõiduautodele
jäärajasõidus.
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„Räägin teiega vaid siis, kui tulete meile, mitte Härmasse!“ naljatles Poska kooli direktor Helmer Jõgi akna all uudistanud noortega.

LAURITS LEIMA

Rebimine gümnaasiumikohtade nimel kogub hoogu
Põhikooli lõpuklasside noored valmistuvad juba hoolega kevadvaheajal
algavaks võitluseks gümnaasiumikohtade pärast, sest uuenevas koolisüsteemis jagub neid vaid parimatele.

MÄRTSIKUU SOODUSPAKKUMINE:
KAITSKE OMA SILMI KAHJULIKU UV-KIIRGUSE EEST

FOTOKROOMSED PRILLIKLAASID (0.0...+-6.0cyl2-ni)
POLARISEERITUD PRILLIKLAASID(0.00..-6.0ni)
PRILLIKLAASIDE TOONIMINE 0.- EUR
Kampaania kestab kuni 31 märts 2012.a.

-60%

KÕIGIL PRILLIOSTJATEL VÕIMALUS VÕITA 5000 EUR!
Tule ja vormista endale KLIENDIKAART!
KLIENDIKAARDIGA SILMADEKONTROLL 0 EUR
Tartu Gold Optika
Politseimaja kõrval
Riia 130,Tartu
tel.74 09 035

Võru Gold Optika
Polikliiniku kõrval
Jüri 27,Võru
tel.78 22 288

Elva Gold Optika
Konsum-Ehituskeskuses
Arbimäel
Kirde 3
tel.76 70 388

Otepää Gold Optika
Kaubanduskeskuses
Lipuväljak 28
tel.76 70 381

www.goldoptika.ee

info@goldoptika.ee

Liitu meiega Facebookis!

Vestlusringist Mart Reiniku kooli üheksanda klassi õpilaste Brigita Trinki, Silver Grigorjevi, Anneli Hansmani ja Sandra Saarega selgus,
et noored peavad konkurentsi gümnaasiumikohtade saamiseks väga suureks. „Mina lähen
Ülenurme ka katsetele, proovin nii paljudesse
koolidesse kui vähegi võimalik,“ rääkis Anneli Hansman.
Noored arvasid, et gümnaasiume pannakse
liiga palju kinni, kuigi võimekaid õpilasi tegelikult jagub. „Vaadates, milliseid ameteid kutsekoolides õpetatakse, siis need küll ei ahvatle,“
ütles Brigita Trink. „Meil tehti koolis näiteks
karjäärinõustamist ja minul oli sellest küll abi.“

Konkurents naabritelt
Kohalikku konkurentsi elavdavad veelgi naabervaldade ning koguni -maakondade õpilased. „Jõgeva, Põlva ja Tartu maakonnast on küll
suurem siirdumine linnakoolidesse kui varasematel aastatel,“ sõnas Jaan Poska gümnaasiu-

mi direktor Helmer Jõgi registreerumistabelit
vaadates. „Tartu gümnaasiumides on tegelikult
kohti 85 protsendile linna põhikoolilõpetajatest
ning see ongi piisav,“ lisas ta.
Tihedat rebimist leevendab tänavu koolikatsete pisut leebem ajakava. Varem on õpilased
saanud teha katseid kevadvaheajal Miina Härma ja Hugo Treffneri gümnaasiumisse ning
aprillis veel kahte kooli, kuid tänavu võivad
gümnaasiumid linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul korraldada sisseastumiskatseid kas või kõigil neljal päeval.
Kolmele päevale on sättinud oma sisseastumiseksamid Poska gümnaasium. „Eks me lihtsalt kompame pinnast, kuidas hakkab välja
nägema konkureerimine puhtakujuliste gümnaasiumide vahel,“ selgitas direktor Jõgi.
Kooliõpilaste vestlusringist kõlama jäänud
arvamusega Poskast kui uuest eliitkoolist ei
tõtanud Jõgi nõustuma. „Eks juba gümnaasiumis õppimine on omamoodi elitaarne tegevus,
see on ettevalmistus akadeemilisteks õpinguteks.”
Suurem konkurents on seadnud koolidele ka
rangemad nõudmised. Uuest õppeaastast peab
iga gümnaasium pakkuma vähemalt kolme
erinevat õppesuunda. Nii on õpilastel võimalik sügisest Tartu erinevates gümnaasiumides

Gümnaasiumikatsed
• 19. ja 20. märtsil, 18. ja 21. aprillil
• Gümnaasiumiklassi avavad Hugo Treffneri, Miina Härma, Jaan Poska, Kivilinna,
Tamme, Annelinna ja kommertsgümnaasium ning Descartes’i lütseum.
• Gümnaasiumina ei jätka Karlova, Forseliuse, Raatuse ega kunstigümnaasium ning
Vene lütseum.
• Iga gümnaasium peab pakkuma vähemalt
kolme erinevat õppesuunda.
• Minimaalne õppekohtade arv gümnaasiumis on 60.

õppida näiteks loomemajanduse, inseneriteaduste, humanistika, keskkonna ja tervishoiu
harudes.
„Selline nõue seab raskesse olukorda just
väiksemad koolid, kuid neid harusid võib pakkuda ka koostöös teiste gümnaasiumidega,“
täpsustas Raave.
Tänaseks kinnitavad gümnaasiumid oma
õppekohtade arvu, linnavolikogu määruse järgi on miinimum ühele koolile 60 kohta.
MARI METS

Kirti Jürimäe, Karlova gümnaasium

Silver Grigorjev, Mart Reiniku kool

Evelin Kivi, Miina Härma gümnaasium

Olen õppinud küll juba katseteks, proovin Härmasse, Treffnerisse, Poskasse ja Kivilinna. Nendest valikutest on parim Härma, sest mulle väga
meeldib see kool ja seal on hea inglise keele
tase, mis mulle ka meeldib. Kogu mu suguvõsa
on seal õppinud. Praegu otsustati ära, et Karlova
gümnaasium pannakse kinni ja mina ei saa sinna
enam katseid teha, muidu tahaks küll oma kooli
ka proovida. Eks kooli maine on ka tähtis, aga
kindlasti mitte kõige tähtsam.

Olen registreerinud juba Härma, Poska, Kivilinna ja Tamme gümnaasiumi katsetele. Eelistan
nendest Poskat, päris oma kooli tunnet enam
ei ole, aga seal on ees inimesed, keda juba tean.
Eliitkool on Tartus Treffner, räägitakse, et Poska
on nüüd ka. Gümnaasiumikohtadele on ikka
suur konkurents, igale poole on juba ligi 300
registreerunut. Minu meelest pannakse liiga palju gümnaasiume kinni, kuigi võimekaid õpilasi
on piisavalt, ei poolda kutsekoolidesse minekut.

Koolis teeme praegu katseteks harjutusi läbi ja
kodus olen ka natuke vaadanud. Lähen proovima Härmasse, Treffnerisse ja Poskasse, sest
need on tugevamad koolid. Ma ei usu veel, et
Poska on nii hea kui Härma või Treffner, see
on suhteliselt uus kool, asjad pole veel päris
paigas. Gümnaasiumikohta on ikka päris raske
saada, Härmasse on näiteks juba üle 300 soovija. Eks natuke loeb kooli valikul see ka, mis ma
tuttavatelt selle kohta kuulnud olen.
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Kus on koera koht?
ARVAMUS

Neljapäev, 8. märts 2012

Minu kortermaja lähedal
aedades elab kolm koera.
Seega on iga minu korteriakna all üks inimese
parim sõber, kes vajadusel
haukumist tagasi ei hoia.
Olgu aknad lahti või kinni,
koerte klähvimist pakett ei
summuta. Pärast 15 minutit
on see kõik aga juba närvesööv.
Haukumine on ohu väljendamise märguanne. Linnas on võõraid lõhnu ja hääli nii palju, et
koerad hauguvad vahetpidamata. Neid ei saa ega tohigi süüdistada, sest nad kaitsevad oma kodu
ja on seega oma pererahvale truud
kaaslased. Kui muusika võib naabri koputuse peale vaikima sundida, siis vaese endast välja läinud
koeraga nii kergelt käituda ei saa.
Küsimus pole aga selles, kuidas
koera vaikima sundida, vaid pigem
selles, kuidas vältida koera pidevat
ärritumist.

Lemmik vajab ruumi
Osad kasvatajad väidavad, et
lahenduseks on koeraterapeudi külastamine. Haukumine on
aga täiesti normaalne tegevus ja
kui see ära keelata või seda mentaalselt suunama hakata, siis teeme sellega koerale karuteene. Mis
meie lemmikust niiviisi lõpuks
alles jääb? Nukk, aksessuaar, mida
vajalikult ja sobival hetkel eksponeerida, millele ehteid, kulinaid ja
riideid selga panna? Nad on elusolendid, kes vajavad suuri kohti,
kus neil on võimalik ennast tüh-

jaks rabeleda ilma, et uued helid
ja lõhnad neid pidevalt segadusse
ajaks.
Koera meeleheitlik haukumine ei tee teda veel agressiivseks,
ta lihtsalt üritab teile midagi öelda. Aia külge kinnitatud siltidest
„kuri koer“ pole mingit tolku. Inimesed panevad selle oma värava
külge, kuid koer liigub aias ringi.
Seega hoiatusest pole mingit kasu,
kui näen seda alles pärast seda, kui
koer on juba haukuma hakanud ja
mind ehmatanud.
Leida „purõja pini“ silt aga väravalt, mis on lahti unustatud, pole
just julgustav: ei koera ega inimese seisukohalt. Koerad võivad olla kiibistatud, neil võib olla
rihm kaelas, aga neil abivahenditel ei ole üleloomulikke võimeid,
mis hoiaks järelvalveta jäetud neljajalgseid sõpru auto alla jäämisest. Segadusest agressiivsuseni on
ainult üks samm ja nii võibki koer

linnadžunglis pea kaotada ja kallale tungida täiskasvanutele, kuid
mis hullem, ka lastele.

Koerapidamiskeeld?
Arvan, et koera pidamine tuleks
kortermajades keelata ja eramajades elavate inimeste puhul teha
kohustuslikuks käia kas või korra koeraga koertekoolis, kus vaadatakse üle lemmiku psühholoogiline seis. Omanikule õpetatakse, kuidas neljajalgset sõpra vaos
hoida. Nagu algajail autojuhtidel
tuleb läbida libedasõit, peaks koolitus olema kohustuslik ka värsketele koeraomanikele.
Samuti võiks linn kehtestada
nn loomamaksu, kus kutsu omanik peaks näiteks üldise linnakoristuse eest igakuiselt välja käima
teatud summa. Paljud koeraomanikud ei korista oma lemmikute
järelt ning rikuvad sellega üldist

Mida arvate õpetajate streigist?
Karin: See on väga õigustatud, sest õpetajad saavad vähe palka. Loodan, et see streik
aitab, sest mu enda õde on õpetaja ja mul on temast väga kahju. Ta on kahe koha peal
korraga ja tal on väga vähe aega. Minu arust on õpetajad alahinnatud. Ootan, et streik
tooks kaasa palgatõusu või siis võiks töötundide arv olla paremini paigas. Nad teevad
tööd ka õhtuti, mis ei lähe otseselt nende töötundide alla.

Liina: Kindlasti on õigustatud. Õpetajad on inimesed ja on aeg hakata Eesti Vabariigis
nende tööd väärtustama. Arvan, et streigist on kasu, sest ükskord peavad nad enda
hääle avalikkuse ette tooma. Suurem kasu oleks see, kui vaimselt ja moraalselt saadaks aru, et õpetaja töö ei ole lihtne. Minu ema on ka õpetaja. See on ju panustamine
inimkapitali.

Tauri: Iga inimene peab enda seisukohta väljendama. Elan õpetajatele kaasa. Kindlasti
on sellest abi. Ei ole ju kasu, kui sa üldse enda arvamust ei väljenda, seega praegune
käitumine on kindlasti kasulik.

Sigrit: Loodan, et sellest on kasu, kuna minu ema on õpetaja. Näen, mismoodi see
stress talle mõjub. Loodan väga, et palk tõuseb. Või et neid koheldaks vähemalt inimlikult, sest õpetajad ei tohi enam õpilasi keelatagi ilma selleta, et saada vanematelt
mingeid imelikke ähvarduskirju. Pooldan kindlasti.

Olav: See on põhjendatud ja toetan seda. Nägin uudistes, et valitsus ei muuda enda
meelt sel teemal, seega ehk ei ole vahet, kuid kindlasti peab enda meelt avaldama.
Muidu nad ei saaks ju mitte midagi.

Anneli: Ei tea, kui õige mul sellest rääkida on, olen ise õpetaja. Kuna olen ringijuht, siis
ei streigi, kuid mõlemad koolid, kus töötan, streigivad täiel määral. Õppealajuhatajad
ka toetavad, nagu minagi. Olen iga päev 30 lapse ees ja ausalt, võib väga kiiresti lolliks
minna. Otseselt ei streigi, sest neil päevadel olen ma niikuinii koolitusel ja tundideta.
Ma loodan siiralt, et sellest on kasu. Ma väga ei usu, kuid nii loodan. Äkki on streigi ajal
piisavalt segadust, et kellelgi kõlab peas kell, et õpetajata on jama. Kõige taga on ikkagi
ühiskondlik arusaam õpetajast ja praegusel hetkel on kuvand väga halb. Sellepärast
oleks palk lihtsaim ja kiireim lahendus õpetajate motiveerimiseks, ühiskonda ju nii
kiiresti ümber ei kasvata.

linnapilti. Lemmikloomamaks
koputaks inimeste südametunnistusele ning annaks juurde mõtlemisainet, kas looma eest ikka
ollakse võimelised hoolt kandma.
Koera koju võtmine tuleb teha
raskemaks, et inimesed hakkaksid
oma otsuseid tõsisemalt kaaluma.
Nad peavad olema valmis läbima
kadalipu, mida linn neile ette kirjutab, mis tõestaks, et nende soov
lemmikut võtta on tõsine.
Juhul kui inimene tõepoolest
endale neljajalgset sõpra tahab,
peab ta pakkuma oma uuele kaaslasele sobivat elukeskkonda. Sellest
lähtudes panen inimestele südamele: koera koht ei ole linnas. Ta
vajab värsket õhku, suuri põlde ja
aedasid, et hing ja süda oleks rahul.
Austage ennast, loomi ning oma
naabreid. Ärge piinake oma lemmikuid, ärge olge isekad, ärge võtke
koera selleks, et teda ignoreerida.
SIGNE IVASK
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Wertheri kannatused
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Vanemuise laval

ge mängitum ooper (kaua aega oli
selleks “Manon“).
Vanemuises toob „Wertheri“
välja Belgia lavastaja Albert-André Lheureux. Muusikajuht ja dirigent on Paul Mägi, dirigent Lauri Sirp, kunstnik Liina Keevallik
ja valguskujundaja Andres Sarv.
Lavale astuvad Ivan Magri (Itaalia)
või Juhan Tralla (Mannheimi Rahvusteater), Katarina Giotas (Rootsi) või Karmen Puis, Taavi Tampuu, Pirjo Püvi või Alla Popova või
Helen Nõmm, Märt Jakobson või
Valmar Saar, Atlan Karp või Simo
Breede ja Rasmus Kull või Reigo
Tamm.

Eeloleval laupäeval,
10. märtsil esietendub
Vanemuise väikeses majas
Jules Massenet´ prantsuskeelne ooper (eestikeelsete
subtiitritega) „Werther“.

Hugo Treffnerist
ja tema koolist
Käesoleva aasta märtsis möödub 100 aastat Hugo Treﬀneri surmast
– piisav põhjus, et meelde tuletada teda ja tema erakooli – mitmes
mõttes ainulaadset kogu hiiglaslikus tsaaririigis. Treﬀneri koolist on
kirja pandud arvukalt meenutuskilde ja mälestusi, neist ühed asjalikumad ja asjatundlikumad hilisema keelemehe J. V. Veski sulest.
Noorukina õppis ta 19. sajandi lõpul pikemat aega Treﬀneri juures,
hiljem, juba üliõpilasena teenis elatist seal tunde andes ja internaadi
inspektori ametis olles. Nii et nägi asja mitme kandi pealt.
J. V. Veski kirjutas:
Treﬀneri kool tegi lühikese ajaga läbi hoogsa kasvu, kuigi tal ei olnud
erakoolina õigust oma õpilasi riiklikult kehtiva lõputunnistusega atesteerida. Abituriendid pidid tegema lõpueksamid mõne teise, õigustega
gümnaasiumi juures. Alles 1907. a läks Treﬀneril korda saada võimudelt
vastav õigus ka oma koolile. Ainulaadne
Õpilasi paigu- oli kool sellegi poolest, et õpilasi paigutati
üksnes vastavalt nende teadtati klassidesse klassidesse
mistele, mitte vanusele. Nii pääses keskvastavalt nende haridust omandama ka maapoisse, keda
nende vanuse tõttu teised gümnaasiuteadmistele.
mid vastu ei võtnud. Tänu sellele muutus
kool just eestlaste seas vägagi populaarseks. Sellise õppeasutuse puudumisel oleks paljugi meie noormehi jäänud hariduseta.
Üheks eeliseks oli asjaolu, et kooli juhataja võis tarbe korral õppemaksu osas järelandmisi teha. Kas lükates maksmist edasi või siis lasta vanematel tasuda oma kutsetööga, näiteks juuksurina, kingsepana, pesunaisena, tislerina jne kooli juures tegutsedes. Mõni poiss teenis oma
korteri- ja kostiraha tasa sel kombel, et andis asjast huvitatud õpilastele
klaveritunde. Et koolis oli õige mitu klaverit, oli seda lihtne teha.
Päris paljud lubasid õppemaksu õiendada pärastpoole, kooli lõpetamise järele ja andsid selle kohta veksli. Kuid niisuguste hulgas oli
ka palju sõnamurdjaid. Pärast Treﬀneri surma leiti tema mapist neid
väljalunastamata veksleid õige suure summa ulatuses.
Kui sajandi lõpul oli kool sattumas majanduslikesse raskustesse,
leidis Treﬀner väljapääsu selles, et avaldas semestri eel Venemaa ajalehtedes kuulutuse, et tema kooli võetakse poisse üle kogu tsaaririigi.
Alates 1895. aastast suurenes mujalt tulnud õplaste arv järsult. Paraku
olid enamuses sellised, kes olid oma laiskuse või käitumise pärast langenud kodukoha koolist välja. Vanuselt juba noored mehed, vastuvõtlikud mitmesugustele pahedele. Treﬀner nägi seda ette ja nõutas igalt
sellise poisi vanemalt või hooldajalt enesele isaliku toimimise õiguse. Ühtaegu võttis ka kõrgendatud õppemaksu. Nii sai ta likvideerida
kooli maja ostmisega ning ümberehitamisega tekkinud võlgu ja anda
õppimisvõimalusi kehvemate eestlaste poegadele.
Koolimaja asus üle Emajõe, Hobuse ja Kalda tänava nurgal. Alguses oli kooli kasutada õige vana neljakorruseline kivist hoone, kus
varem oli olnud mingi võõrastemaja. Treﬀner lasi selle õppetöö tarvis ümber kohendada. Maja II korrus oli direktori elukorteriks, mille
kõrval asus saal.
Õpilaste arvu kasvades võttis Treﬀner kasutusele õuele jäänud hobusetalli. Ruumi oli seal piisavalt, ainult et kütmisega esines raskusi. Tallidest sai kolmekordne koolimaja – kahel alumisel korrusel 6 klassiruumi, pööningul internaadi magamistoad. Kahe maja vahele ehitati
abiruumid – pansionis elavate poiste pesemisruum, selle kohale söögisaal, kus peeti ka hommikupalvusi, meeskoori harjutusi ning õpiti seltskonnatantse. Tegevust Treﬀneri kooli õpilastel, keda linna peal kutsuti
direktori eesnimest lähtuvalt hugenottideks, igatahes jätkus.

Ooperi libreto on loonud
Édouard Blau, Paul Milliet ja
Georges Hartmann Johan Wolfgang von Goethe romaani „Die
Leiden des jungen Werthers“
(„Noore Wertheri kannatused“)
järgi.
Goethe romaan avaldati 1774.
aastal. Sügavalt romantiline lugu
noorest poeedist tekitas sensatsiooni ning sellest sai omal ajal üks
loetavamaid teoseid. Ülipopulaarne romaan mõjutas isegi moodi –
noormehed üle Euroopa püüdsid
jäljendada Wertheri riietumisstiili. Edukusel oli paraku ka varjupool – mitmed noored mehed sooritasid enesetapu samal moel kui
Werther.
Kuigi Massenet kirjutas ja
lõpetas oma ooperi juba 1887.
a a st a l, jõut i esietendu sen i
alles 16. veebruaril 1892 Viini
Hofoperis ja saksakeelses tõlkes
(teose originaallibreto on prantsuskeelne). Lavastus oli väga
menukas. Prantsuskeelne esietendus järgnes Genﬁ s 27. detsembril 1892.
Viimastel aastatel on „Wertherist“ saanud Jules Massenet´ kõi-

Noorsoo hingevalu

Noort Wertherit kehastab itaallane Ivan Magri.
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Esietendus 15. märtsil Vanemuise suures majas

Lavastaja Ott Sepp
Põhineb stuudio Miramax mängufilmil,mille autorid on Juliette Towhid ja Tim Firth.

Osades Marika Barabanštšikova, Külliki Saldre, Merle Jääger,
Ene Järvis, Liina Tennosaar, Terje Pennie, Kais Adlas, Liisa Pulk jt.
vanemuine.ee

Alan Proosa

„Goethe kirjutas oma üleva kiriromaani 25-aastaselt, kujutades
selles noorsoo hingevalu, ka tänapäeva noorte valu — sest midagi pole muutunud ja kõik kordub
uuesti. Me oleme üksi ja peame elu
jooksul tundma endaks saamise
raskusi. Kõik me seisame silmitsi eksistentsiaalsete küsimustega
nende kõige sügavamas tähenduses,“ rääkis lavastaja Albert-André Lheureux. „Lavastada meistriteost tähendab eelkõige sellest
lugu pidada, anda talle õige värv,
nii nagu selle on kirja pannud
kaks geeniust, ja mitte takerduda
pateetikasse,“ lisas ta.
TARTU EKSPRESS

Lõuna-Eesti Ökokeskus

SUURIM VALIK
ÖKOKAUPU
LÕUNA-EESTIS
Avatud tööpäevadel kl 10-19
ja laupäeval kl 10-15
Saekoja 36a, Tartu. Tel 740 0691.

Siidi- ja villapesu hinnad
on sulanud!

Neljapäev, 8. märts 2012

Palju maksab
parteist lahkumine?
Tartu maakohus asub eeloleval esmaspäeval vaagima
Keskerakonna
hagi, milles viimane nõuab
Harri Jallajaselt kopsakat kahjutasu erakonnast
välja astumise eest.
Kümneaastase staažiga keskerakondlane Harri Jallajas pääses
viimastel valimistel (nagu ka kahel
eelmisel korral) Tartu volikokku.
Eelmise aastal istus ta aga oravate
paati. Põhjendusena mainis Jallajas
leheveergudel erakonna rahaskandaale, vene kiriku ehitamist, erakonnasisest ebalust ning nimetas
oma eeskujuna „inimest, kes alati
vahetab erakonda, kui see hakkab
lagunema, ta on olnud kuningriiklane, Koonderakonnas ja nüüd Keskerakonnas”, vihjates sedasi Aadu
Mustale.
Seepeale saatis Keskerakond teele arve, milles nõuab koos viivistega
g 5000 eurot. Aluligi
sek
seks 2009. aastal sõlmitu lepe, mille kohamitud
selt 10 protsenti volikogu
liikme tasust tuleb ühiskau
kaukasse
anda ning
lahkumise korral
ka volikogu kohast
loobuda. Sanktsiooniks leppetrahv (74 000 krooni), hüvitamaks
valimiskampaania kulusid.
Nõuet ebaõiglaseks pidav Jallajas
keeldus maksmast ning Keskerakond
viis vaidluse kohtusse. Jallajast kaitsev
vandeadvokaat Rando Antsmäe on
olukorda kirjeldanud põhiseaduse
vastasena ning lepingut õigustühisena, sest „volikogu liikmel peab olema
õigus muuta lähtuvalt südametunnistusest oma maailmavaatelisi seisukohti ja soovi korral ka parteid”.
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koostöös
Tartu Ärinõuandlaga korraldavad

KOOLITUSE ALUSTAVATELE
ETTEVÕTJATELE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised
oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks jätkamiseks
Kui ühtede naabrite silmi kriibib eterniitplaatidega asendatud endine traataed valusalt, siis teistele
kõlbab see nostalgilisest katusekattest aiapiir küll.
LAURITS LEIMA

Kipakas aed kruvib pingeid
Kirjandusklassikast tuttavad piiritülid pole haruldus ka tänapäeval.
Veerikule uuselamu ehitanud perekonna soovist korrastada kruntide
vahel looklev lagunenud traataed ei taha üleaedsed midagi kuulda.

Koolituse teemad:
• ettevõtluse alused
• äriidee määratlemine
• äriplaan ja selle koostamine
• toode ja turundus
• finantsplaneerimine
• meeskonna komplekteerimine
• väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused
• tööõigus
Koolituse viivad läbi kogenud õppejõud ja tugevad
spetsialistid.
Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel.

Kuna seadus õlga alla panema ei kohusta, linn
laiutab käsi ning kohtus õnne katsuda on kallis,
tuleb tõenäoliselt 150 meetrit piirdeid püsti panna
oma kuludega.
„Aed on pikali kukkunud, kole ja ohtlik – ma ei
saa lastki sinna saata, sest igasugused hulkuvad
loomad ja kõik, kes tahavad, saavad sisse,“ kirjeldas trööstitut olukorda ehitamise eestvedaja Krõõt
(nimed muudetud). „Enamasti probleem lõppebki
nii, et kes tahab, see ikka ise lõpuni ehitab.“
Praegu vaid sümboolne aed ääristab nelja elamu
krundipiire, ent vaid kaks naabrit on seni nõustunud oma osa vajaminevast summast välja käima.
Enim tekitabki noorperes tuska tõik, et kolmanda
naabermaja esindaja Pearu on poole aasta jooksul
kategooriliselt keeldunud aia rajamise eest maksma. Mees on nõus küll vanad piirded eemaldama,
kuid leiab, et kõige suurem huvi esindusliku tara
järele on just nimelt uuselamu omanikel. Liiatigi ei
kohusta teda raha välja käima ükski seadus.
Vastuoksa - Pearu nõuab näha detailplaneeringut ning leiab, et juhul kui naabrid kavatse-

vad millalgi aeda isekeskis krundipiirile ehitama
hakata, tuleks idee temaga ilmtingimata kooskõlastada. Vastasel juhul peaks noorpere selle rajama ühisest piirist pool meetrit ettepoole.
Nii Krõõt kui tema abikaasa Andres on nõus
otsima kõikvõimalikke kompromisse ja ammu on
välja vaadatud ka ehitusmaterjalid. „Kui ise teha
ja raha pooleks jagada, kuluks naabril 100 eurot,“
rehkendab Krõõt. „Kurb, et inimestel on ükskõik,
mis nende ümber toimub.“
Kui juhtunust kuulnud linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak oskas kimpus naabritele vaid edu soovida, siis arhitektuuri ja ehituse
osakonna juhataja Karin Raid selgitas, et erinevalt
tänavapoolsetest aedadest kahe kinnistu vahele
jääv üldjuhul avalikkusele ohtu ei kujuta.
„Kui ühel juhtub ressurssi olema, siis teisel
kindlasti ei ole,“ kirjeldas ta levinud tüliskeemi.
„Oleme näinud kõiki variante, kuni selleni, et ehitatakse kaks aeda kõrvuti. Mõistlik kokkulepe on
siiski kõige aluseks.“
TARTU EKSPRESS

Koolituse käigus valmib äriplaan.
Koolitus toimub: Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu
õppekeskuses (Pepleri 6, Tartu)
3., 5., 11., 13., 18. ja 27.aprillil kell 9.30 – 17.
Lisandub interaktiivne õppepäev.
Osalemistasu: 40 eurot, milles sisalduvad
koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate Tartu Ärinõuandla kodulehelt:
www.tartu.ee/arinouandla või meie kontorist aadressil
Riia 15b, Tartu. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
23.märtsiks e-posti aadressile anne.ligi@tartu.bas.ee
või Tartu Ärinõuandlasse, Riia 15b, Tartu 51010.
Lisainfo 742 8402.

Hindamised pankadele, finantsaruandluseks ja kohtuekspertiisideks
Tegutsed maaklerina?
Ühine meie meeskonnaga!
Võta palun ühendust 50 97 517
ning arutame koostöövõimalusi!
Tiina Aunap Rudolf Halapuu
hindaja
hindaja
Tel. 50 84 683 Tel. 56 668 786

MÜÜA 3-TOAL. KORTER
TARTUS, ANNE 86!
Üp. 64,9m2, korrus 6/9
Hind: 46 700.Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

MÜÜA MAJA HAASLAVA
VALLAS, UNIKÜLAS!
2
Üp. 74,2m2, krunt 1600m
Hind: 31 800 €
Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

Tartu kontor
Riia 24
51010 Tartu
Telefon: 7350850

Marili Kaasik
hindaja
Tel. 52 69 014

MÜÜA MAJA ELVAS
TIIGI TN. 2!
Üp. 190,5m2, krunt 1627m2
Hind: 128 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

Tallinna kontor
Endla 6
10149 Tallinn
Telefon: 6659585

Rünno Sarapson Karin Kund
maakler
hindaja
Tel. 52 29 605
Tel. 52 80 721

MÜÜA RIDAELAMU
TARTUS, POHLA TN. 11!
Üp. 200m2, krunt 343m2
Hind: 117 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

MÜÜA MAJA ÜLENURME
VALLAS, TÕUSU TEEL!
Üp. 158m2, krunt 1627m2
Hind: 128 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

MÜÜA 3-TOAL. KORTER
TARTUS, PÄRNA TN 10!
Üp. 60,6m2, korrus 5/5
Hind: 52 500.Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TARTUS, KALDA TEE 22!
2
Üp. 50,2m , korrus 4/5
Hind: 48 700 €
Tel. 566 68 786 Rudolf

www.kaanon.ee

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TARTUS, ROOSI TN!
2
Üp. 15m , korrus 2/2
Hind: 11 700 €
Tel. 50 93 455 Toomas
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Valel ajal antud „Eesti laulu”
telefonihääled läksid tühja
Kärsitud, hajameelsed või
näpuväristajad said „Eesti
laulu” telefonihääletuses
tünga – raha võeti, ent hääl
arvesse ei läinud.

Toimetusele laekunud info
kohaselt sai oma lemmiklaulu
numbril helistada sootuks enne
ametliku hääletuse algust ning ka
oluliselt hiljem. Ka superﬁnaalis,
mil võistlustulle oli jäänud vaid
kaks laulu, töötasid edasi kõik
kümme tasulist numbrit. Kõigil
juhtudel valetas reibas hääl torust
– „hääletatud” ning helistaja telefoniarve kasvas 65 sendi võrra.
„Tehniliselt on otsesaade väga
nõudlik. Selleks, et kõik 100% toimiks pole hääletusnumbrite sisse
ja välja lülitamine mõistlik. Usume, et saate sisu kommunikeerib
selgelt, kes on jäänud võistlustulle ning kelle poolt saab hääletada,”
vahendab saate infojuht teenusepartner Elioni kogemusi.
Ometigi leidus mitusada sellist,
kes helistasid valel ajal või numbril. Elioni meediasuhete juhi Ingrid Piirsalu hinnangul tuleb valekõnesid vähe, süsteem on välja
kujunenud aastatepikkuse praktikaga ning pretensioone pole tulnud. Jääb küll pisut mõistmatuks,
kuidas inimene teakski protestida, kui automaatvastaja kinnitab,
et hääl on kätte saadud.
Piirsalu: „Teeme tellijaga lepingu, kus on kuupäevaliselt kirjas,
millal numbrid avanevad ja millal sulguvad. Et tehniliselt käib
numbrite väljalülitamine käsitsi,

Numbrid on korraga avatud paralleelselt kuues erinevas võrgus ja
puudub võimalus neid kellajaliselt automaatselt avada ja sulgeda. ETV

Telefonihääletuse võitis Elion?
• 128 362 häält anti „Eesti laulu” kolme saate ajal. Käibeks teeb see
kokku 83 435 eurot.
• Et Eesti laul kõlaks üle Euroopa kulutab ERR 250 000 €. 122 000
sellest läheb „Eesti laulu” korraldamiseks, Eurovisiooni osalustasuks
70 000 ning delegatsiooni käik Bakuusse maksab 58 000.
• Telefonihääletus katab ERR-i „laulueelarvest” 15% ehk ligikaudu
37 000 eurot. Kuidas jaotub ülejäänud 46 000 operaatorite vahel,
jättis teenust koordineeriv Elion enda teada.

peaks igal operaatoril olema keegi valves.” Viimasest lausest võib
järeldada, et hääletusliinid olid
töös reedest esmaspäevani.
Seda möönab ka ERR-i meediasuhete juht Anneli Tõevere-Kaur.
„„Eesti laulu” jälgijaid teavitasime saate ajal selgelt, millal hääletamine algab ja millal lõpeb. Info,
et hääletada ei saa, jooksis ka kordussaates. ERR omalt poolt ei pretendeeri summale, mis laekus hääletusevälisel ajal, kuna numbrid
jäid avatuks tehnilistel põhjustel.
Oleme valmis Elioniga läbi rääkima, kas ja kuidas kanda see raha
inimestele tagasi. Kui see mingitel

põhjustel ei peaks olema võimalik,
läheb meie osa heategevusse. Täpne summa pole teada. Võib arvata,
et see ei ületa 300 eurot.”
Piirsalu kinnitusel on varasemas praktikas, näiteks Eurovisiooni ajal, hääletusliinid sulgunud ja
avanenud täpselt määratud minutiteks ning teenuse hinda see ei tõstaks. „Viimati kasutatud süsteem
pole täiuslik ja kui tellija leiab, et see
võiks teisiti olla üles ehitatud, siis
oleme valmis dialoogiks.” Seni aga
tuleb kukrut võrdselt kergitada kõigil helistajail ning tühja läinud häälte eest raha tagasi küsida ei saa.
RASMUS REKAND

Sinu autole!
34-OSALINE KAMASA-TOOLS
PADRUNTÖÖRIISTADE
KOMPLEKT,
1/4”

HIND

54.

70

MOBIILNE KÄIVITUSABI
(12 V, 400 A)
kompressor
manomeetriga (10 bar)
2 USB pesa /2 sigaretisüütaja pesa
väliste seadete
laadimiseks
kompass
töötuli
kandesang
HIND

SOODUSHIND

39.00

KAITSE
AUTOISTME
SELJATOELE

129.00
KOMPRESSOR

HIND

5.

00

SOODUSHIND

85.00
12 V, 12 A, 9 bar

HIND

SOODUSHIND

3.00

39.00

SOODUSHIND

29.00

PAKKUMINE KEHTIB KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

TARTU

Ringtee 35

73 37 081
www.autoekspert.ee

autoekspert
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www.läätsed365.ee

Läätsed kuni

-62%
soodsamad kui
optikakaupluses!

Kõige soodsamad
kontaktläätsed EESTIS!
*e-pood internetis
* tasuta transport
* kiire kohaletoimetamine
* parim püsikliendi boonusprogramm
Tel. 56 92 90 20 e-mail: info@laatsed365.ee

Leana Vapper musitseerib koos ﬂaami akordionisti Hartwin Dhoorega Eesti-Belgia ühisbändis Estbel. Kusjuures siiani on eestikeelsed rahvalaulud osutunud kohaliku publiku seas kõige populaarsemateks.
WARD DHOORE

Eestlanna Belgiast: Ega siingi
muusiku elu meelakkumine ole
ei suudetud koalitsioonikokkuleppele jõuda.
belglasi ju kunagi ei Eesti ega eesti keelega kokSellega purustati isegi maailmarekord – nimelt
ku puutunud. Plaanime sel suvel Estbeliga ka
mitte ükski riik ei ole lähiajaloos nii kaua ilma
mitmes kohas Eestis mängida – kodupublik on
valitsuseta olnud. Rahvale tegi kogu see tants ja
see kõige soojem.
trall pigem nalja. See ongi mind seni riigi ja rahArgipäeviti käin veel koolis ja tööl, sest ega
va juures kõige rohkem hämmastanud – nad
siingi see muusiku elu meelakkumine ole. Alaelavad peaaegu kaks aastat ilma valitsuseta ja
tes septembrist õpin Gentis Euroopa Akadeekedagi peale kuninga see väga ei heiduta.
mias alternatiivmeditsiini. Olin sel teemal
Paljud küsivad, et no kuidas nii, et keegi lihtBelgiat eristab Eestist ka tõik, et siinne ühispalju raamatuid lugenud ja see on mind juba
ab
n
salt heast peast otsustab
kond on väga multikultuurne, eriti Brüsselis.
aastaid huvitanud ning nüüd
tundus aeg küps
sügavam süüvida. Varem
Belgiasse elama minna. Mu
Eks see ole omamoodi põnev ka – teatud linnaolevat, et sellese sügavamalt
uidupeamine põhjus on ka muiduosades liikudes on tunne, nagu oleks kusagile
tudeerisin inglise ja
ngisin
gi päris ebatavaline – mängisin
mujale riiki reisile juhtunud.
vene keelt, kuid paakkl, tõenäo
alates 7. eluaastast plokkEestisse plaanin tagasi tulla küll,
tõenäori aastaga sai selgeks,
liselt lähima kümne aasta jooksul. Gentis o
on
flööti ja olin korralikultt
et ega vastuvoolu ujude meistriks saa ja seenoorena hea elada, siin on kõikjal elu ja muumuusikapisikust nakades
sikuna on siin rohkem väljavaateid. Kuulatunud. 13-aastasena satpärast otsu
otsustasin oma õpingumu
jaid ja kohti, kus mängida on rohkem, mis on
tusin esimest korda Vilte suunda muuta.
Eks olegi elu ju
ka loogiline, sest Belgia on väiksem kui Eesti,
jandi Folgile, kus esines
üks suur otsing jja enne ei saa otsimist
Belgia grupp Balbrozijn,
lõpetada, kui tõde leitud.
mille koosseisu kuulus ka
Avastan iga päevaga ü
üha roh- Vahva tunne on, kui saan siin muuupiltih
üks karismaatiline torupilkem, et tee tõeni on tihtipeale
sika kaudu Eestit tutvustada ja seda
d tüdrulimängija. Kui ülejäänud
kõige targem õpetaja.
illimängijasSügisest saadik käin iga
kud olid armunud torupillimängijasigal näda- millekski enamaks kui „üks neist
se, siis mina olin sügavalt kiindunud tema
lal Brüsselis eesti lastele laulu- ja
mänguringi andmas. Vahva on idabloki maadest“ vormida.
torupilli. Teadsin pärast kontserti, et pidin ka
näha neid väikesi tegelasi kasvaseda pilli saama mängida ja mida varem, seda
aga siin elab 10 korda rohkem inimesi. Naumas ja arenemas. Mulle on suurimaks rõõmuks
parem. Nii siis juhtuski, et üks asi viis teiseni ja
din siinset kultuuri ja seda, et see kõik on
laste naerul näod ja teadmine, et saan midagi
kui olin 17, läksin esimest korda Belgiasse.
käe-jala juures. Siiski ei ole ma kunagi plaanende ellu ja arengusse juurde tuua. Laulame,
Linnas, kus toona elasin, oli ka muusikakool,
ninud siin oma hilisemaid aastaid veeta. Kui
mängime ja meisterdame ning tunneme ükskus sai torupilli õppida. Nüüd, viis aastat hilmul kunagi endal lapsed on, siis tahan nemad
teisest rõõmu. Esimesed paar aastat Belgias
jem, mängin nii ﬂaami kui eesti torupilli ja löön
ikka Eestis üles kasvatada. Seal on selleks palhoidsin teadlikult Brüsseli eestlaste kommuukaasa ka paaris ansamblis. Mu põhiprojektiks
ju parem õhk ja palju ilusam loodus, mis mulle
ni tegemistest kõrvale, andes endale seega pareon alates eelmisest kevadest Estbel. Peamiselt
väga tähtsad on. Ma ei vahetaks oma lapsepõlmad võimalused Gentis sissesulandumiseks.
mängin seal koos ﬂaami akordionisti Hartwin
ve maal vanaema juures mitte millegi vastu.
Aga nüüd, kui see on tehtud, on mul väga väga
Dhoorega. Aeg-ajalt liitub meiega Hartwini
Loodan, et ka minu lapsed sellest osa saavad ja
hea meel eestlastega kontaktis olla
oskavad seda hinnata.
ja seega ka end kodule ja juurtele
Nad elavad peaaegu kaks aastat
Pisemana teadsin, et tahan maal elada.
lähemal tunda.
ilma valitsuseta ja kedagi peale
Teadsin, et tahan elada nii, et saan hommiMida kauem olen kodust eemal
kuti uksest õue astuda ja kastelõhna tunda ja
elanud, seda väiksemaks taankuninga see väga ei heiduta.
samamoodi õhtul tagasi tuppa minna, et viiduvad riikide erinevused. Eesmane asi, mida õues jalge all tunned, on kasti on väga kiiresti arenev maa võrreldes Läävend, kitarrist Ward Dhoore.
tene muru ja õu on päikesest oranž. Olen seda
ne-Euroopaga, mille ühiskonnas juba viimaMängime eelkõige oma töötlusi ﬂaami ja eesunistust endaga kandnud ja tean, et teen selsed 50–60 aastat enam suuri muudatusi ei
ti rahvamuusikast ning osaliselt ka oma kirjule ka ühel hetkel teoks. Ennast tundes tean ka
ole olnud. Siinsed inimesed on mugavamad ja
tatud lugusid. Vahva tunne on, kui saan siin
seda, et ega ma enne saa rahulikult metsade ja
hea eluga harjunud. Samas ei saa seda neile ka
muusika kaudu Eestit tutvustada ja seda milmere äärde elama asuda, kui hing rahul ei ole.
pahaks panna: on ju Belgia siiani üks edukas
lekski enamaks kui „üks neist idabloki maaJa selleks et hing rahule jääks, tuleb veel ühtheaoluriik olnud. Viimastel aastatel on majandest“ vormida. Eestikeelsed rahvalaulud on
teist toimetada, kogeda ja korda saata. Küll siis
duskriisi tõttu päris palju hüvesid kärbitud ja
siiani olnud kõige edukamad, siinsete kuulajasee rahu ka tuleb.
kaasa ei aidanud ka fakt, et vahepeal oli Belgia
te kõrvus kõlab eesti keel haldjakeelena – seda
LEANA VAPPER
541 päeva ilma valitsuseta, kuna valimisjärgselt
on mulle siin mitu korda öeldud. Pole enamik

Enne gümnaasiumi viimast klassi
otsustasin minna aastaks Belgiasse
vahetusõpilaseks. Pärast seda naasin
aastaks Eestisse, et siin keskkool ära
lõpetada ja siis läksin Belgiasse tagasi. Nüüdseks olen siin elanud juba 5
aastat.

SOODSAD SAALID
TARTU LAULUAVAL:
- sünnipäevadeks ja koosviibimisteks (11-20 €/h)
- tantsutreeninguteks või kooriproovideks (3,50 €/h)
- laste sünnipäevadeks Aardejahi või batuudiga
(hind al. 67,10 €)
Lisavõimalused: toitlustamine, saun ja spordivahendite
laenutus.
Saame kokku laululaval!
SA Tähtvere Puhkepark, tel: 742 2108, 506 6683
www.arena.ee
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TÕELISE ILU SALADU
SALAD
Järgmisel nädalal annavad arstitudengid kolme Tartu gümnaasiumi 7.–11.
klassi õpetajatele ajutiselt puhkust. Õpilastel bioloogia või keemia süvakontrolli siiski karta ei maksa – seekord jagatakse teadmisi söömishäirete, eelkõige buliimia ja anoreksia kohta.

„Dieedi pidamine ja juba väga varases eas toitumise
range jälgimine on ühiskonnas süvenev tendents, mis
võib viia söömishäireteni ja see on noorte seas päris tõsine probleem,“ selgitas projekti koordinaator ja kolmanda kursuse arstitudeng Katrin Kurg, miks valiti sihtrühmaks just koolilapsed. „Tahamegi neile tutvustada, mis
haigustega on tegu ja kuidas oma sõpru või lähedasi aidata.“
Et probleem on tõsine, tõestab ka üha kasvav huvi.
Kui möödunud aastal aktsiooniga alustati tuli koole ise nõusse rääkida. Tänavu helistasid juba õpetajad
ise. „Nad kõik ütlesid, et see on väga oluline teema ja
tükk aega on mõeldud, kuidas sellest rääkida,“ tunnistas Kurg ja märkis, et mullu ammutasid noortelt lektoritelt ainsana teadmisi Descartes’i lütseumi õpilased.

Suur huvi

Tänavu leiab aga koolide nimistust Tamme, Raatuse
ja kommertsgümnaasiumi, kus ligi 25 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi rahvatervise töögrupi tudengit peavad nädala jooksul 37 loengut. Paljudel tuleb tundi anda
esmakordselt, sestap minnakse kindluse mõttes klassi ette kahekesi. Kuna teema on tundlik, auditoorium
vastuvõtlik ja üliõpilaste teadmistepagas erinev, läbiti varasemalt psühholoogi ja psühhiaatri käe all kaks
koolitust.
„Me näitame õpilastele pilte, räägime natuke haiguste tagamaadest ja üritame tõestada, et terve inimene on ilus inimene,“ avas Kurg õppemetoodikat. „Näiteks moelavadel on hästi palju peenikesi modelle, ja see
on ka üks põhjus, miks paljudel noortel tekib mõte, et
tahaks ka olla selline, mis on väga vale.“

Tervise eri

Koolipingist moelavale

Just seda kavatsetakse õpilastele ka tõestada. Nimelt
antakse julgetele ja tervetele koolilastele võimalus
24. märtsil Taskus üles astuda konkursiväliselt noorte
moesõul Moeke. Nii mees- kui naismodelle kaasatakse
kõigist kolmest koolist.

Ingel Kutsar Tallinna kunstigümnaasiumist õmbleb
tüdrukutele kleidid, poistele tulevad ülikonnad Montonist. „Õpetame neile kõigile ka natuke lavalist liikumist,“ lisas Kurg, kelle sõnul on osa projekti kaasatud
arstitudengitest varem modellitööga tegelenud.
Aasta tagasi valiti anoreksia ja buliimia vastane
moesõu Eesti parimaks noorteprojektiks. Analoogseid
üritusi korraldavad ka teiste riikide arstitudengid.
JUHAN LANG

Tee vahet:
• Anoreksia (anorexia nervosa) on psüühikahäire,
mille tunnuseks on teadlik ja tahtlik kehakaalu alandamine alla tervisliku piiri.
- Tunnused: kaalu kaotus (või madalal püsimine)
saavutatakse teatud toitude vältimise, oksendamise, kõhulahtisuse esilekutsumise, ülemäärase
treeninguga.
- Iseloomulik on kehataju häire, mille tõttu haigel
on hirm paksuks minemise (paks olemise) ees
ning ta seab oma kehakaalule ranged piirid.
• Buliimia (bulimia nervosa) iseloomulikuks tunnuseks on õgimissööstud ja ülemäärane kehakaalu
kontroll, mille tulemusena üritatakse toidu paksukstegevat mõju kaotada – oksendamise, lahtistite söömise või muul moel.
- Patsientide mõtted keerlevad pidevalt söömise
ümber ning viivad impulsiivsete söömishoogudeni. Hiljem neid kahetsetakse ning püütakse
toidu paksukstegevast mõjust vabaneda. Levinuim võte selleks on oksendamine, aga tarvitatakse ka lahtisteid ja erinevaid ravimeid, mis ei
lase toidul imenduda.
- Erinevalt anorektikutest on buliimikud reeglina
normaalse kehakaaluga, mis ei vasta aga patsiendi enda seatud (sageli ülikriitilistele ja ebatervetele) normidele.
Allikas: Vikipeedia

Kodus ei pea olema suuri ravimikoguseid
Kodusesse apteeki ravimeid ja esmaabivahendeid valides tuleb lähtuda pere suurusest
ning pereliikmete vanusest. Erinevad vajadused on lastega peredel, noortel, vanuritel.

Ravimite säilitamisel tuleb jälgida säilitamistingimusi, mille kohta saab infot nii apteekrilt kui ka ravimite
pakenditelt ja infolehtedelt. Koduapteegile tuleb valida
sobiv koht (nt kapp, sahtel), kus rohud on kaitstud otsese päikesevalguse eest ja ei ole lastele kättesaadavad.
Samuti ei tohi ravimeid säilitada küttekehade läheduses, vannitoas ega aknalaual.
Külmkapis peab hoidma vaid vastavat säilitamistemperatuuri nõudvaid arstimeid. Mõningatel juhtudel võivad tingimused muutuda seoses pakendi/pudeli avamisega, nt mõned köhasiirupid säilivad suletuna toatemperatuuril, avatuna on need vaja panna aga külmikusse.
Kontrollimaks, mis ravimiga on tegemist ja kuidas on
korrektne seda kasutada, tuleb alles hoida originaalpakend koos infolehega.
Jälgima peab ravimite säilivuskuupäevi, mis on kirjas
pakendil. Osadel ravimitel on lisaks märgitud ka säilivus pärast pudeli/pakendi avamist (nt mõned silmatilgad, mis säilivad pärast avamist 28 päeva). Kindlasti ei
tohi kasutada aegunud ravimeid.
Ravimite korrektse annustamise kohta saab infot
apteekrilt või pakendis olevalt infolehelt. Meeles tuleb
pidada, et tihti ei sobi täiskasvanute ravimid lastele või
on vajalik annus lapse jaoks oluliselt väiksem. Tähele
tuleb panna sedagi, et mitte kõik ravimid ei sobi koos
tarvitamiseks.

Ravimikapis peaks olema:
• kraadiklaas;
• palavikualandaja ja valuvaigisti – täiskasvanutele tabletid (nt ibuprofeen, paratsetamool), lastele lahus või
suposiidid (nt paratsetamool);
• köharavimid – rögalahtistavad tabletid või lahus täiskasvanutele, siirup lastele;
Südameapteegi proviisor Anu Hoop

ERAKOGU

Paljude perede koduapteegid sisaldavad mitmesuguseid gripiteesid (nt Coldrex, Theraﬂu jt). Need prepraadid koosnevad erinevatest komponentidest (paratsetamool valu ja palaviku vastu, ninahingamist kergendav
toimeaine, osadel ka köhavastane komponent) ning seetõttu tuleb silmas pidada, et nendega koos ei tarvitataks samu toimeaineid sisaldavaid ravimeid, sest tekib
üleannustamise oht. Kindlasti ei sobi gripiteed kokku
paratsetamooli ega ka pseudoefedriini (nt Sudafed) preparaatidega. Antud prepraate ei tohi anda lastele, eakatele ega raskete kaasuvate haigustega patsientidele. Vältida tuleb aspiriini ja ibuprofeeni samaaegset tarvitamist. Koos ei tohi tarvitada ka rögalahtistavaid ja köhapärssivaid ravimeid.
Selleks, et kokku panna just teie perele sobivaim
koduapteek, soovitan pöörduda lähimasse apteeki ja
küsida julgesti nõu! Apteeker oskab aidata.
ANU HOOP

• nohuravimid – ninakinnisuse korral aerosoolid või tabletid, lastele meresoolalahuse spreid või tilgad;
• kurguvalu leevendavad ravimid – aerosoolid või imemistabletid;
• allergiavastased vahendid – tabletid täiskasvanutele
(nt tsetirisiin, loratadiin jt), lahus lastele (tsetirisiin lahus
alates 2. eluaastast);
• seedetraktihäirete korral – kõhulahtisuse korral
loperamiid (alates 12. eluaastast), söetabletid, probiootikumid, diosmektiit. Lühiajalise kõhukinnisuse
korral Duphalaci lahus, Microlaxi klüsmid (mõlemad
sobivad ka lastele). Imikutele gaasirohud (nt simetikooni tilgad);
• haavahooldusvahendid – marlisidemed, haavatampoonid, plaastrid, haavapuhastusvahend;
• põletusvastased ravimid (nt Burnshield geel);
• kergemate traumade ja vigastuste jaoks jäägeel või
külma-kuumakott ning valu- ja põletikuvastane geel
(nt ibuprofeeni või diklofenakiga).

ortele
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Psühholoog: Kui varem oli paastumise põhjuseks religioon, siis tänapäeval on selleks saledat keha ülistav avalik arvamus
Arstitudengeid koolitanud kliiniline psühholoog Jelena Põldsam rääkis lühiusutluses
Tartu Ekspressile, et anoreksia algpõhjuseid
maksab otsida juba keskaegsete pühakute
ekstreemse paastumise juurest.

Kuivõrd oluline on söömishäiretest rääkida juba ka põhikoolilastega?

võimalikult varakult ravile. Tähtis on ennetada kroonilisi seisundeid, mis ilma adekvaatse
ravita progresseeruvad.
Ennetusprogrammide efektiivsus ei ole
üheselt tõestatud. On teada, et teadmiste jagamisel on positiivne efekt. Ennetuslikud programmid peaksid hõivama mitmeid tasandeid:
individuaalne, pere-, eakaaslaste, kooli/institutsiooni-, kogukondlik, ühiskondlik.
Individuaalsel tasandil julgustatakse tegema tervislikke valikuid söömiskäitumise ja
füüsilise aktiivsuse osas. Samuti soodusta-

Põhikoolilastega söömishäirete ennetuse eesmärgil rääkida ei ole vale, kuna häirunud söömiskäitumist ning ebatervislikku kaalureguleerimist esineb aina nooPeretasandil on oluline muuremas eas. Söömishäire võib alata juba
9-10-aastaselt. Anoreksia ja buliimia ta ühissöömised reaalsuseks.
sagedasem algus on 15–25 aasta vanuses.
Anoreksia algab keskmiselt veidi varem kui
takse kriitilist suhtumist meedias esinevate
buliimia. Liigsöömishäire sümptomite teke
reklaamide suhtes, mis sisaldavad kõhnust
idealiseerivaid sõnumeid.
on individuaalne.
Peretasandil on oluline muuta ühissöömiKas toitumishäired on pigem
sed reaalsuseks.
Eakaaslaste tasandil on tähtis vähendada
moodsa aja nähtus või on need
oma keha võrdlemist teistega, soodustada
alati olemas olnud?
positiivse ja toetava suhtumise kujunemist.
Neid seostatakse kõhnust ülistava lääne
Kooli/institutsioonitasandil on tähtis terkultuuriga, mille mõju on laialt levinud. Söövisliku söömiskäitumise propageerimine ja
mishäireid on leitud peaaegu kõikjalt, peale
toetamine: toidu kvaliteet, piisav aeg sööläänemaade Hiinas, Ida-Euroopas, Jaapanis,
miseks, regulaarse söömise propageerimine.
Indias ja mujal.
Õpetada noortele enda väärtustamist kehaKuigi anorexia nervosa juhtumeid on registkaalust ja kehakujust sõltumata.
reeritud juba 19. sajandi teisest poolest alaKogukondlik tasand hõlmab võimalusi
tes, on toidust keeldumise motiive esinenud
vaba aja veetmiseks.
Ühiskondlikul tasandil on oluline piiraläbi aegade. Anoreksia algpõhjused ulatuta meediakanalites ebatervislikke söömisvad tagasi keskaegsete pühakute ekstreemkäitumisviise propageerivaid, näiteks televise paastumise juurde. Näib, et muutunud on
sioonis snäkkide või madala kaloraažiga toiainult eesmärk, mille nimel paastuti – kui
du reklaame.Neid vaatavad ka lapsed, kes on
varem oli selleks religioon, siis tänapäeval on
väga mõjutatavad ja vastuvõtlikud. Tähtsad
mõjutajaks saledat keha ülistav avalik arvaon aktiivse liikumise võimalused: jalgrattamus. Paljud uuringud viitavad söömishäirete
ga sõit, jalakäimine ning toiduainete hinnaleviku kasvule 20. sajandi teisel poolel. Üha
poliitika, mis võimaldab tervislikku söömissuuremaks trendiks on ülekaalulisus, mis on
käitumist.
saanud paljudes riikides rahvatervisele tõsiseks probleemiks.

Kes on kõige suurem riskigrupp
ja mis on peamised riskitegurid?

Kui suur see probleem tänapäeval Eestis on ning kuidas peaks
või oleks otstarbekas selle vastu
võidelda?

Äsja loengust Biomeedikumi rõdudele
kogunenud üliõpilased saavad järgmisel
nädalal ka ise auditooriumi ees lektoriametit proovida.
LAURITS LEIMA

Eestis on söömishäirete probleemi sarnasel määral nagu teistes lääneriikides. Oluline
on söömishäirete varane avastamine ja ravi.
Selleks on vajalik spetsialistide koostöö: koolipersonal, perearstid ja teised, kes suunaks

Riskigrupp on noored inimesed, kuid söömishäireid võib esineda erinevas vanuses inimestel, nii naistel kui meestel. Riskitegurid
on nii individuaalsed kui elukeskkonnast
tulenevad. Viimasel ajal on tõusnud huvi söömishäiretele vastuvõtlikuks tegevate geenide
otsimise vastu, et mõista paremini haiguse
teket ja leida tõhusamaid ravimeetodeid.

RAVIMTAIMED

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Pargi 6, Tartu
Postimüük üle Eesti. Kullermüük Tartus.
Toome Teile ravimteed koju või tööle.
Vaata: www.vadigild.ee
Telli: vadigild@vadigild.ee või 529 5531.

VADI LOODUSRETKED
Kihnu saarel ja Lõuna-Eestis.
Merekalastus (võrgupüük, trolling).
Väljasõidud merele ja laidudele.
Maa- ja veematkad.

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Vaata: www.vadigild.ee
Telli: vadigild@vadigild.ee või 529 5531.
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Heaolutunne
algab südamest
Kuidas Sina hoolitsed oma südame eest? Mõni teab
palju häid nõuandeid, kuid nende järgimine ei olegi
alati lihtne. Teatakse hästi kõrge kolesterooli, suitsetamise ja ülekaalu riske, kuid siiski ei võeta midagi ette.
Heaks stardiks oma südame eest hoolitsemisega alustamiseks on viia läbi toitude “rasvasisalduse remont”. Oluline on
vähendada kõvade rasvade hulka ja asendada need pehmete rasvadega, millel on positiivne mõju südamele. Üks
võimalus parandada oma südame tervist on tagada piisav
päevane oomega-3-rasvhapete saamine.
Oomega-3 on palju soodsaid mõjusid tervisele ja teaduslike uuringutega tõestatud mõju südamele ning vereringele.
Oomega-3-rasvhapetel on täheldatud mõju muu hulgas ka
veresoonte seinte elastsusele ja vere voolavusele. Pealegi
need mõjutavad positiivselt vere triglütseriide ja kaudselt
HDL/LDL-kolesterooli suhet. Oomega-3-rasvhappeid peavad kõik saama toidust või loodustoodetest, sest organism
ei suuda neid ise toota.
Vereringesse toimides omega-3-rasvhapped mõjutavad südame rütmi, trombide teket; mõjutavad arterite seisundit,
põletikku ja vererõhku.
Erguta südant ka füüsilise koormusega
Süda armastab ka kehalist aktiivsust. See paneb vere voolama ja südame pumpama. Liikumine aitab ka ära hoida
rasvumist. Ülekaalulisus koormab asjatult südant ja sunnib
selle tegema kogu aeg ületööd. Ülekaalulisuse probleem on
ka see, et rasv koguneb sinna, kuhu ei peaks, nagu siseorganid ja rasva koguneb kergesti ka südame ümber.
Fakte:
• Eesti on südamehaigustesse suremuselt juhtpositsioonil nii
Euroopas kui kogu maailmas.
• Eriti kõrge on suremus südamehaigustesse enne 65-ndat
eluaastat.
• Iga 100 000 elaniku kohta sureb Eestis südamehaiguste tagajärjel aasta jooksul vähemalt 250 meest ja 80 naist enne
65-eluaastat.
• Südame-veresoonkonna haigused moodustavad 1/3 kõikidest surma põhjustest.

Möller’s Cardio sisaldab rasvases merekalas leiduvaid
oomega-3 rasvhappeid koos foolhappe, B6 ja B12 vitamiinidega. Toode aitab hoolitseda eriti hästi oma südame eest.
Oomega-3 rasvhapped on pika ahelaga küllastumata
rasvhapped, mida toodab plankton. Rasvase merekalaga
jõuavad need inimese toidulauale. Erinevad uuringud on
näidanud, et inimene peaks ööpäevas tarbima vähemalt
1 g oomega-3 rasvhappeid. Oomega-3 rasvhapped on kasulikud veresoontele, hoides veresooni elastsetena; neil on
soodne mõju südamele, nad mõjutavad vere kolesteroolitaset, verehüübivust ja vererõhku. Sinu süda vajab oomega-3
rasvhappeid.
Foolhape ja vitamiin B6 osalevad vereseerumi homotsüsteiini taseme regulatsioonis. Homotsüsteiin on aminohape,
mille liigne kogus on halb - tõuseb vere hüübivus, väheneb
vere voolavus, arterite seinad tihenevad ning suureneb
trombide tekke võimalus. Homotsüsteiini taseme tõusul on
mitmeid põhjuseid: ühekülgne toiduvalik, suitsetamine, vananemine, vähene liikuvus, mitmed ravimid ja B-vitamiinide
imendumishäired. Homotsüsteiini kuhjumise ärahoidmiseks
tuleb säilitada foolhappe ja vitamiinide B6 ning B12 normaalset taset organismis.
B12 vitamiin hoolitseb
foolhappe transpordi
ja talletamise eest organismis. Uuringud on
näidanud, et igapäevane foolhappe lisand
alandab riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse.
Vitamiin E on antioksüdant, mis kaitseb
organismi rakke.

Hoolitse oma südame eest!

M 1104-028

Neljapäev, 8. märts 2012

tartuekspress
tart
Usaldusväärse vererõhu-

Tervise eri
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aparaadi saab apteegist
Apteekides müüdavad
vererõhuaparaadid on
hinnalt sageli kallimad
kui poodides või kataloogides, kuid arstide ja
apteekrite väitel on need
usaldusväärsemad ja töökindlamad.

Tervise eri

Tihti näeme kliente, kes on
seadme soetanud mujalt, kuid
nõu tulevad küsima apteegist.
Sageli on probleemiks see, et
poest odavamalt soetatud aparaat ei ole täpne, läheb kiiresti
rikki või on kasutajale sobimatu.
Kõik vererõhumõõtjad mõõdavad kahte näitajat – süstoolset ehk ülemist ja diastoolset ehk
alumist vererõhku. Elektroonilised aparaadid näitavad lisaks
pulsisagedust. Uuemad seadmed tuvastavad ka ebaregulaarse südamerütmi. Automaatsed
aparaadid salvestavad mõõtmistulemused mällu. Tähele tuleb
panna, et kui mälu saab täis, kirjutatakse vanad andmed automaatselt üle. Kaasaegsematel
seadmetel on võimalik näidud
kanda arvutisse.
Koduseks kasutamiseks on
kõige sobilikum automaatne õlavarrelt vererõhku mõõtev
aparaat, mida on igaühel iseseisvalt väga lihtne ja mugav kasutada. Õlavarrele tuleb paigaldada
mansett ja vaid ühe nupuvajutusega alustab aparaat mõõtmist.
Tulemused kuvatakse ekraanile.

Eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust neerudest, nende ülesannetest, võimalikest ohtudest ja kroonilistest haigustest ning
ergutada nii inimesi kui ka perearste elundeid kontrollima ja vajadusel suunama nefroloogi vastuvõtule
Uuringud näitavad, et iga kümnes inimene kannatab mõne neeruhaiguse või -kahjustuse all. Paraku jääb salakavala tõve avastamine
ja ravi pahatihti hiljaks.
Arstid juhivad tähelepanu, et
neeruhaigused puudutavad tun-

Tartu ülikooli apteegi spetsialistide Soﬁa Hratkevitši ja Nadežda Ruina kinnitusel jääb populaarseima
vererõhumõõtja hind alla 100 euro.
LAURITS LEIMA

Manuaalsed ja poolautomaatsed
vererõhuaparaadid sobivad kasutamiseks eelkõige siis, kui mõõdab teine isik, sest inimene ise
võib olla pinges, see aga omakorda kajastub mõõtmistulemustes.
Ebatäpsema näidu võib saada ka
randmemõõdikuga, mis ei sobi
kindlasti vanemaealistele.
Aparaati soetades tuleb jälgida, et kaasas oleks sobiva suurusega mansett. Kui komplektis
olev mansett on liialt väike, saab

apteegist juurde osta suurema.
Enne vererõhuaparaadi kasutusele võtmist tuleb kindlasti hoolikalt tutvuda juhistega, et osata
seda kasutada ja teada selle kõiki
võimalusi. Juhendis on üldjuhul
ära toodud teave vererõhu ja selle
korrektse mõõtmise kohta, veateated, aparaadi hooldus ja tehnilised andmed.
Automaatsed vererõhuaparaadid töötavad nii patareide kui ka
vooluadapteriga. Patareid on apa-

duvalt rohkem inimesi, kui osatakse arvata. Riskigruppi kuuluvad
üle 50-aastased ja need, kelle perekonnas on varem neeruhaigust või
suhkrutõbe esinenud. Ohtu suurendavad ka diabeet, kõrge vererõhk, ülekaalulisus ja suitsetamine. Et krooniline haigus võimalikult vara avastada, tuleb teha lihtne uriinianalüüs.
Neerud ﬁltreerivad iga päev 200
liitrit verd ning eemaldavad organismist ainevahetuse jääkained ja
ülearuse vedeliku. Samuti aitavad
need kontrollida vererõhku, toota
punaseid vereliblesid ja reguleerivad luu ainevahetust.
TARTU EKSPRESS
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

San Diego meditsiinikooli teadlased
avastasid, et pikemaajaline tumeda
šokolaadi söömine aitab võidelda
ägeda südamepuudulikkuse ja raske
suhkruhaiguse tagajärgedega.
Šokolaadis leidub teatud lõhna ja
maitset andvat värvainet epikatehiini,
mis mõjub mitokondrile (raku energiajaamale) tugevdavalt. Haigused mõjuvad sellele aga kahjulikult, pärssides
ka tugilihaste tööd. Mitmed inimesed
kurtsid, et neil on raskusi lühikeste
distantside läbimisega ja nad väsivad
kiiresti.
Kolme kuu jooksul manustati viiele raskelt haigele patsiendile iga päev
šokolaadi ja seejärel võrreldi uusi
rakukudesid ravieelsete proovidega.
Epikatehiini mõjul olid varem tugevalt
kahjustatud tugilihaste mitokondrid
märgatavalt paranenud.

Vähihaiged lähevad
arsti juurde liiga hilja

Neerupäev kutsub kontrolli
8. märtsil tähistatakse Eestis
seitsmendat korda ülemaailmset neerupäeva.

Šokolaad aitab südamepuudulikkuse vastu

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

raadiga kaasas, adaptrit on võimalik juurde osta. Mõõtetäpsust
on soovitav kontrollida iga kahe
aasta järel või pärast võimalikku
mehaanilist kahjustust (näiteks
maha kukkumist). Seda saab teha
tootjaﬁrmade esindustes.
Apteegis müüdavad vererõhuaparaadid on õigel käsitlemisel
reeglina usaldusväärsed, täpsed
ning töökindlad.
SÜDAMEAPTEEGI
PROVIISOR ANU HOOP

Briti teadlaste hinnangul surevad riigis tuhanded inimesed asjatult, kuna
nad ei julge oma arstile rääkida vähi
varajastest sümptomitest. Riikliku vähiuuringu kohaselt võib kuni 40% patsientidest viivitada nähtude kontrolliga, sest nad kardavad halbu uudiseid,
vahendab arst.ee.
Ometi on varajane avastamine üks
tõvega võitlemise võtmeelementidest. Kui patsiendil diagnoositakse haigus varases staadiumis, enne
kui see on jõudnud levida teistesse
kehapiirkondadesse, on ravi edukus
tõenäolisem.
Teadlaste sõnul on parim ettevaatusabinõu olla valvel oma kehas toimuvate muutuste suhtes, mis tunduvad ebatavalised, ning lasta neid arstil
kontrollida. Enamikul juhtudel ei osutu
kahtlused õnneks tõeks ja tegu ei ole
vähiga. Siiski ei tasu oma keha ja tervisega spekuleerida.

Neljapäev, 8. märts 2012
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

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.

LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.
ASUME SÕBRAKESKUSES. Võru 55F, Tartu
E-R 10-18, L 10-15 • tel 506 7595 • info@illikuku.ee

www.illikuku.ee

AANEKDOODID
NEKDOODID
D
Sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga
nii viletsad, et sõdur, tundes
häbi, ütleb märklauda uurivale kaptenile:
„Kui ma seda lehte vaatan,
tekib mul tahtmine ennast
maha lasta.“
Ikka veel märklauda silmitsedes pomiseb kapten:
„Võtke kaks kuuli.“
¬¬¬
Uusrikka poeg palub isa:
„Anna mulle raha, isa, ma
lähen kinno.“
„Võta!“
„Kui palju tohib võtta?“
„Võta sealt pakist paar sentimeetrit!“
¬¬¬
Ühel õhtul istub Dracula
üksi oma lossi saalis ja joob
õhtust drinki (1864. aasta
reesus negatiivne), kui korraga uks lahti prahvatab ja sisse
tormab Frankenstein.
„Oh, see oled sina!“ ohkab
Dracula rahunenult. „Küll sa
alles hirmutasid mind...“
¬¬¬
Mees läheb kirstu tellima.
„Teate, mul suri ämm ära.“
„Hea küll, tuhat krooni.“
„No kuulge, ma ju ütlesin,
et ämm suri.“
„Hüva. Võtame narmad ja
tutid maha, saame viiesajaga
kaubale.“
„Kas te siis aru ei saanud,
ämm ju....“
„Hästi, teeme hööveldamata laudadest. Kakssada
viiskümmend ja kogu lugu!“
„Ma ju räägin teile, et
ämm...“
„Olgu! Tooge oma ämm
siia, paneme talle sangad külge ja kümme krooni!“

leme
kul
Meie äoeval õnneli
sel p ko os
sinuga õnnetipul!
õnne
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¬¬¬
Hullud mängivad hullumajas sõda. Üks virutab teisele
kaikaga pähe. Ehmunud valvearst küsib:
„Kas sul tõesti valus ei ole?“
„Ei,“ vastab löödu, „ma olen
ju tankis.“
¬¬¬
Kaks meest sõidavad
autoga ja peatuvad, sest valgusfooris süttib punane tuli.
Nende kõrval peatub teine
auto, mis varjab juhi eest valgusfoori ära.
Juht ütleb kõrvalsõitjale:
„Teata mulle, kui roheline
tuleb !“
Mõne hetke pärast ütleb
kõrvalsõitja: „Roheline...“
Juht paneb käigu sisse
ning hakkab liikuma, kuid
teeb avarii.
„...Žiguli tuleb,“ lõpetab kõrvalsõitja oma lause.
¬¬¬
Mees naisele:
„Kallis, sul on homme sünnipäev. Mida sulle kinkida?“
„Võib olla ostad mulle kalmistul hea hauaplatsi?“ teeb
naine ettepaneku.
Möödub aasta.
„Kallis, mul on homme
sünnipäev,“ tuletab naine
mehele meelde. „Mis sa mulle kingid?“
„Mitte midagi. Sa pole veel
eelmistki kingitust kasutanud.“
¬¬¬
Sõber räägib teisele:
„Kui ma eile öösel koju
tulin, siis arvasin esialgu, et
mu naise kõrval voodis on
keegi võõras mees.“
„Noh, ja kas oli või?“
„Ei, see oli meie mõlema
vana tuttav.“
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Naistepäevalilled
homodele
Taas on märts ja taas naistepäev.
Aga enne veel, kui lillemüüjate taskud rahaga täita ning sülem süles
naistuttavate vahet traavima tõtata,
tuleb kasuks mõningane analüütiline mõttekäik.
Naistepäeva tähistamise algust
seostatakse USA 1848. aasta reformidega, kus naised said mitmeid
õigusi ja vabadusi. 1909. aastal
tegi keegi Rosa Luxemburg konkreetse ettepaneku mälestada just
8. märtsil aasta varem New Yorgi
tekstiilivabriku streigi ajal puhkenud
tulekahjus hukkunud 129 naist.
Täpsemini – 8. märtsist sai kõigi töötavate naiste solidaarsuse
püha. Seega õpilastele, tudengitele, kodus last kasvatavatele naistele,
töötutele ega pensionäridele täna
lilli viia mingit põhjust ei ole. Selleks
otstarbeks on kalendris vastavalt
koolialguse päev (1. september),
emadepäev (mai teine pühapäev),
Euroopa tööhõivepäev (14. oktoober), Savisaare alamate tarvis ka
Töötute Suur Kevadine Väljanäitus
Lauluväljakul (tänavu 5. aprill) ning
pensionipäev on lausa iga kuu alguses.
Mõistagi pole tarvis, õigemini on
lausa ohtlik, naistepäeval lilli kinkida
töökollektiivis. Iseäranis ülemuselt
alluvale liinis võib seda täiesti vabalt
tõlgendada kui järjekordset salvavat
torget õrnema soo suunas. Feministide silmis on juba naisterahva
ees süütu ukseavamine või toiduarve ainuisikuline tasumine meeskodaniku poolt suvalisel ajahetkel
sedavõrd ränk solvang, et õitega
sahmerdamine nii riskantsel päeval
ei tule kõne allagi.
Liiatigi võib soolise võrdsuse
ajastul taoline üht sugu protežeeriv tegevus anda omakorda meeskolleegidele alust tundmaks end
diskrimineerituna. Seega lilleralli
töötasandil võib lõppeda halvemal
juhul kõrvakiilu, paremal juhul streigi või kohtuga.

Püksid naiste jalas
Paljudes kaasaegsetes peredeski on tõsiseks teemaks tõusnud
rollijaotus. Polevat enam olemas
meeste- ja naistetöid. Vaba naine
lõhub ise puid, remondib auto,
vajadusel vaatab sõpradega kõrtsis
vuttigi, kuniks mees triigib, peseb,
koob ja küpsetab.
Modernse peremudeli valguses,
kus nii sõna otseses kui ülekantud
tähenduses püksid on naiste jalas,
puudub abikaasal nii põhjus kui ka
julgus 8. märtsi õhtul koju minnes
õied näppu haarata.
Ilmselt on suhteliselt ohutu kinkida naistepäeva puhul lilli daamidel
omavahel. Võimalik, et ka meespaarides nö õrnema poole esindaja
ei pane sellist tähelepanu pahaks.
Tavalistel, vana kooli isastel, pole
aga naistepäeval lilleleti juurde
enam asja.
Õnneks. Mida oligi tarvis tõestada. Meestele, kes lilledeta liigeldes
saavad küsiva pilgu osaliseks – juhatage vanamoodsad naised julgesti
selle kirjatükini. „Mina ju tookski lilli,
aga näed – pole enam sünnis.”
Jüri-Miis Tripper
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Küte

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

9.03 kell 19 Elling
10.03 kell 19 Tappa laulurästast

Üldehitus ja santehnilised tööd.
Tel 5551 6366.

TEATRI KODU

Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.

8.03 kell 18 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
8.03 kell 19 Carrrmen!
9.03 kell 19 Kaos
11.03 kell 16 Härra Amilcar

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
10.03 kell 19 Werther
11.03 kell 16 Casanova

Kino
CINAMON

Materjal

Kontsert algab loenguga
Eesti Filharmoonia kammerkoor annab 9. märtsil Tartu ülikooli aulas
Tõnu Kaljuste juhatusel kontserdi „Pilvedest läbi“, kus tuleb ettekandele
vene muusika suurkuju Sergei Tanejevi (1856–1915) harva esitatud
a cappella meistriteos „12 koori Jakov Polonski sõnadele“.
Uudse võimalusena saab kontserdikülastaja pool tundi enne kontserdi algust osaleda loengul, kus vene muusika spetsialist Tiia Järg
tutvustab teost ning annab põgusa ülevaate 19. sajandi muusikaelust.
”12 koori, op 27” on loodud 19. sajandi vene poeedi Jakov Polonski
luulele, mis on kantud romantilisest sümbolismist ja looduspoeesiast.

17.05, 21.15; 14.03 kell 18.15,
21.15; 15.03 kell 21.15 Nüüd
läheb sõjaks

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
9., 12.–15.03 kell 12.15, 14.10,
20.25, 22.15; 10.–11.03 kell
12.15, 14.10, 20.35, 22.25
Projekt X

9.03 kell 15, 17.05; 10.–11.03
kell 17.15, 21.45; 12.–15.03
kell 15, 21.30 Vasaku jala
reede

9.03 kell 21.30; 10.–15.03 kell
19.30 Hella W

9.–12., 14.–15.03 kell 18.35;
13.03 kell 19 Järeltulijad

9., 12., 14.–15.03 kell 12,
13.15, 16, 19.10, 21.45;
10.–11.03 kell 12, 14.45,
17.30, 18.35, 21.15; 13.03 kell
12, 12.45, 19.10, 21.45 John
Carter

12.03 kell 15 Kirjandus kinos:
Kallis härra Q (eesti keeles)

9., 12.–15.03 kell 13.25; 10.–
11.03 kell 11.30, 13.15 Ivan
Tsarevitš ja hall hunt (vene
keeles)
9., 13.–15.03 kell 12.30, 15.10,
17.35; 10.–11.03 kell 11.30, 14,
16.30; 12.03 kell 12.30, 15.10,
17.35 Me ostsime loomaaia
9.–15.03 kell 20, 22 Saatan
seespool
9., 12.–14.03 kell 18.15; 10.–
11.03 kell 16.45 Artist
9., 12.–15.03 kell 16.15; 10.–
11.03 kell 15.15 Minu suur O
9.03 kell 21.15; 10.–11.03
kell 19, 21.30; 12.–13.03 kell

15.03 kell 18.15 Esilinastus:
21 Jump Street
10.–11.03 kell 14.35 Esilinastus: Looraks (eesti keeles)

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 14.03 näitus fotovõistluse Kultuurimälestised
Vikipeediasse äramärgitud
töödest

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

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

Tel 5197 8500.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.
Müüa kuivad kütteklotsid
(40 l võrkkottides, 1.70 €/kott).
Tel 517 8979.

Loomad

kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV
www.tartukorterid.ee

kuni 10.03 raamatunäitus
„Looduse“ raamatusarjad:
Ajaviitekirjandust (1932–
1940)

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

kuni 10.03 Janar Kulli fotonäitus Ajatud raamid

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

kuni 17.03 Müstilised kivid
emakese Maa varaaidast,
näituse koostasid Reet Urbanik ja Helle Kaarli
kuni 17.03 Tiia Reisneri fotonäitus Pingid
kuni 17.03 Koššer-kirjandus:
Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid ja Eesti
Kultuurkapitali aastaauhinna
laureaat

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.03 Eero Ijavoineni
puuskulptuuride näitus Puupeade 2. kokkutulek
kuni 5.04 fotonäitus Reaalsus
fantaasiates

Muu
LINNARAAMATUKOGU

kuni 24.03 Tartu kõrgema
kunstikooli graaﬁkanäitus
Piiride vahel – Between
Borders

10.03 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Kuldnokk ja varblane

kuni 31.03 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Talverõõm

15.03 kell 18 vestlusõhtu,
külas on raamatu Minu Jaapan: 23 vaadet tõusva päikese maale autor Maret Nukke

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

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

Mööbel

Pakun tööd
Poola keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.
Soome keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.

Sõidukid

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

Külmikute remont. Tel 505 0124.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli!
Tel 5612 5006.
OÜ Ekovann restaureerib kvaliteetselt vanne. Kaasaegsed tehnoloogiad. Garantii. Tel 505 0539.

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

Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

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

www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

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

Teated

Võtan üürile 1-toal korter.
Tel 503 2345.

TARTU PEETRI KIRIKUS

Võtan üürile 2-3-toal korter.
Tel 5561 4114.

TULE LEERI!

Koolitus

Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

jokile, kellest vändati Eesti-Soome
ühistööna elulooﬁlm. Linateos on
enamjaolt üles võetud Soomes,
osaliselt ﬁlmitud ka Eestis, Palmse
ja Sagadi mõisas.

Müüa saksa lambakoera kutsikad. Tõutunnistusega, vaktsineeritud. Tel 512 9721.

Müüa tumeroheline nahast diivanikomplekt (diivanvoodi + kahekohaline diivan, hind kokkuleppel).
Tel 5345 8889, 525 8437.

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

Kino naiste päralt
Naistepäeval, 8. märtsil viib kinokeskuse Cinamon naiselik programm kinokülastaja ajas tagasi.
Romantiline komöödia „Minu
suur O!“ viib 1880ndatesse aastatesse, mil ﬁlmivaataja viiakse naiste
õiguste võitlemise ja vibraatori leiutamise juurde.
Edasi viib rännak 1920ndatesse,
mil ﬁlm oli veel mustvalge ja tumm
ning mis pälvis tänavu mitmeid
auhindu. See on sarmikas „Artist“,
mis jutustab loo karismaatilisest
ﬁlmistaarist, kes peab kurvastusega silmitsi seisma heliﬁlmide uue
maailmaga.
1920ndad olid põnevad ajad
ka Eesti soost ärinaisele, näitekirjanikule ja poliitikule Hella Wuoli-

Kinnisvara

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Suurim üürikorterite valik

9., 13.–15.03 kell 14.45;
10.–11.03 kell 16.30 Reis 2:
Saladuslik saar

9., 12.–15.03 kell 17.15;
10.–11.03 kell 12.40 Koletis
Pariisis 3D (eesti keeles)

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

15

Narva mnt 104, Tartu

Müüa looduskaunis kohas Suzuki
Swift 1,3 (2006. a, el.aknad, konditsioneer, kõik hooldused tehtud
esinduses, 5300 €). Tel 5648 8967,
andu27@hot.ee.

Teenus
Ehitus, remont, viimistlus, lumekoristustööd. Tel 5858 6953.
Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

Tartu Peetri koguduse
kevadine leerikursus algab
20. märtsil kl 18 kirikus.
Leeripüha
on 1. nelipühal, 27. mail
Registreerida saab
koguduse kantseleis
T - R 10 - 15,
tel 733 3261
ja kodulehel

www.eelk.ee/tartu.peetri

Kinokava vaata siitsamast lehest
või veebist www.cinamon.ee.
Kinokeskus Cinamon ootab teid
Tasku keskuse 4. korrusel.
Rohkem naiselikke ﬁlmielamusi!

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

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
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TARTU: Vasara 52D
PÄRNU: Tallinna mnt. 84

poleerija
180 mm, 1400w

-20%

-20

%

nurklihvkäi
125 mm, 720w

-20

%

-20%
Lintlihvija
650w
L=76 mm

ketassaag
165 mm, 950w

-20%

-20%

Suruõhu
rullnaelapüss
45-90mm

Suruõhu
rullnaelapüss
45-65mm

-20

%

höövel
840w
L= 110 mm

-20%
Suruõhu
liistunaelapüss
20-64mm

KINDLASTI ÄRGE KÜLASTAGE

-20%

meie kodulehekülge

Võsalõikur
1,8 kW

WWW.CEDO. EE

-20

%

akutrell 60 Nm
+ 2 x 2,6 Ah
12v akut

Ekstsentrik
lihvija , 300w

-20%

nurklihvkäi
125 mm, 1400w (S JS)

Käi
550w

SDS+ puurvasar
kiirvahetuspadruniga

Tiigersaag
1010w

-20%

-20%

-20%

Tikksaag
450w

-20%

-20%

elektrisaag
1,8kW

mugavusvarustus

-20%
116 erinevat
tarvikut +
2 x 1,3 Ah
12v aut

-20%
nurksaag
260 mm
1510w

-20% Rohulõikur 4-T
1kW mootor

-20%

Vee- ja tolmuimeja
215 mbar

6 akutööriista
+ 3 x 3,0 Ah
18v akut

-20%

-20%

-20%
nurksaag
190 mm
1010w
Muruniiduk
lõikelaius 41cm

