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Avamispakkumised!
Soodsad kõneminutid ja
telefonid kauba peale!
Tule kogu perega 24. ja 25. märtsil Kaubamajja
uue ja mugava Tele2 esinduse avamisele!
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Vargused vähenevad jõudsalt

Kui jätta välja üksikud erandid, on varguste arv Tartus paari aastaga
jõudsalt vähenenud. Nii näiteks langes läinud aastal pikanäpumeeste saagiks pea poole vähem jalgrattaid (-46,5%), alkoholi
(-41,4%), autotehnikat (-51,7%), toitu (-42,9%), metalli (-40,9%) ja
rollereid (-62,3%), kui aasta enne seda.
See-eest on aja jooksul pisut muutunud pingerida. Ehkki esimesel kohal troonivad endiselt kindlalt jalgrattad, on alkoholivargused
langenud mulluselt teiselt kohalt tänavu neljandaks, loovutades
oma positsiooni rahale ja rahakotile. Ankrurolli on jäänud mobiiltelefonid, mida näpati mõlemal aastal 188. Negatiivseteks tõusjateks
olid autod (+6) ja mootorid (+1).
Uue tulijana sattusid eelmisel aastal esikahekümnesse üheksa
haagist. Aasta varem ku
kurinahkade küüned teadaolevalt ühegi järelkkä taha ei jäänud. Politsei analüüsist selgub,
käru
e kuri käsi toimetab kõige usinamalt kaubanet
duspindadel, sõidukites, tänavatel ja meelelahutusasutustes. Valvsust ei maksaks kaot
tada
ka trepikodades, keldrites ja korterites.
Objekt
O
bjekt
bj
ekt

Vargusi 2011

Muutus

215

-46.5%

Raha ja rahakott

195

-3.0%

Mobiiltelefon

188

0.0%

Alkohol

130

-41.4%

Kodutehnika

112

-36.4%

Tööriistad/tehnika

75

-25.0%

Autotehnika

71

-51.7%

Autoosad

70

-25.5%

Jalgratas

Riided/jalatsid

67

-24.7%

Kott

66

-22.4%

Toit

60

-42.9%

Kütus

48

-14.3%

Kosmeetika/ilu/hügieen

47

17.5%

Ehted

38

-26.9%

Auto

37

19.4%

Metall

26

-40.9%

Tubakas

22

-24.1%

Roller, mopeed

20

-62.3%

ajutist augutäidet
Linn ootab jätkuvalt teateid
tänavatel asuvatest ohtlikest löökaukudest ja lahtistest kaevukaantest.

Auk, millest teada andmiseks
maksab telefoni järele haarata, peaks Põlva Teede objektijuhi
Hardi Kuimetsa sõnul olema selline, millest üle sõites ratta all põrutab. „Vaatame silma järgi, mis on
ikka auk, seda üritame parandada,
aga neid tekib iga tunniga juurde,“
selgitas ta. „Nende teede lappimise peale, mis tulevikus remonti
lähevad, ei ole mõtet raha raisata.“
Kuimetsa hinnangul vajaksid
täies ulatuses silumist mitmed
Veeriku ja Annelinna tänavad
ning kehvas seisus on ka Sõpruse
puiestee ja Näituse tänav. Tänavu aukude lappimiseks eraldatud
320 000 eurot nõnda ulatuslikke
parandustöid tema sõnul ei võimalda.
Ohtlikke löökauke täidetakse
ajutiselt külma asfaldiseguga. Tartu teedeteenistuse peaspetsialisti Siim Miti hinnangul kulub talveperioodil segu 22–25 tonni, mis
läheb maksma ligemale 10 000 –
15 000 €. Püsivama kuumseguga
plaanitakse teeremonti alustada
aprilli teisel poolel, mil ööpäeva-

Võitlus loodusjõududega: kevadised suurveed võivad säärased külmseguga täidetud augud mõne päevaga taas sisust tühjaks uhtuda.
LAURITS LEIMA

ne õhutemperatuur jääb viie kraadi piiresse.
Linna heakorratelefonile oli
nädala alguseks teatatud 86 tänavaaugust ja 33 vildakast kaevukaanest. Sealjuures on mitmel korral pöördutud otse politseisse.
„Nad on helistanud mulle kell 11
õhtul, et inimene on kirjeldanud
maalihet ja kolmemeetrine mõra
jookseb tänaval,“ meenutas Kuimets. „Siis ajasin kõik mehed välja remontima ja selgus, et oli väike
löökauk.“
Samuti on laekunud kaebusi,
milles kurdetakse, et august läbi
sõites lõhkesid rehvid või purunesid veljed. „Ei kujuta ette millised need kiirused peavad olema...
Hästi ei tahaks uskuda, et seal 50
km/h läbi sõidetakse,“ kommenteeris Kuimets ja toonitas, et enamasti on kaebused siiski õigustatud ja teated ohukohtadest on alati oodatud. „Augud on olnud olemas, aga kui suured need on, eks
see oleneb iga inimese vaatenurgast,“ selgitas ta.
Ohtlikest löökaukudest ja lahtistest ning vajunud kaevukaantest saab teatada linna heakorratelefonile 1789 või e-posti aadressile 1789@tartu.ee.
JUHAN LANG

Annelinna tuleb uus ringristmik
Eeloleval suvel ehitatakse
ringteeks Mõisavahe, Kalda
tee ja Lammi tee ristmik.

„Heade värvide” preemiad jagatud
Tartu linnavalitsus kuulutas välja kampaania „Heade värvide linn
Tartu 2011“ kõige paremini tehtud värvitööd.
Seekordseks võitjaks osutus Soinaste tn 39 asuv üksikelamu
ning äramärkimist väärivaks peeti A. Kitzbergi tn 1 ja Ravila tn 15
asuvaid elamuid.
„Alati ei ole vaja ette võtta põhjalikke rekonstrueerimistöid, et
väsinud väljanägemisega hoone välisilmet värskemaks muuta.
Tunnustan kõiki hoonete omanikke, kes ülevärvimise ette võtsid
ning kelle majad jäävad nüüd aastateks meie linnakeskkonda kaunistama,“ ütles žürii esimees abilinnapea Raimond Tamm.
„Heade värvide linna“ kampaania on Tartus toimunud alates
2001. aastast. Konkursi võitjale on ette nähtud rahaline preemia
ning autahvel maja seinale kinnitamiseks. Auhindamine toimub
samal ajal „Aasta parim ehitis 2011“ parimate tunnustamisega
5. aprillil kl 15 Raekojas.

Teedeteenistuse peaspetsialist
Siim Mitt ütles, et ristmikule pole
korralikku taastusremonti tehtud juba aastaid ning kuna peatselt avatakse Nõlvakul uus Prisma,
suureneb oluliselt ka liikluskoormus. Ligi kuu aega kestvad tööd
on planeeritud suvisele ajale, mil
liiklus on hõredam.
Tänavu suvel on kavas välja ehitada ka Räpina maantee ja Nõlva-

ku tänava ühendustee. Et tegemist
on täiesti uue tänava ehitamisega,
hindas Mitt seda planeeritud töödest kõige kulukamaks.
L i i k lu skor r a ldu s teen i s t use juhataja Tõnu Lukmanni hinnangul parandustööd suuri liikustõrkeid kaasa ei too. „Igasugune teeremont natuke takistab,
aga meeletut košmaari, et linn
lukku läheb, ei ole, sest pisikesed
jupid on võimalik mööda suunata. Probleemid tekivad pigem sildade ehitamisega, näiteks siis, kui
hakatakse tegema Sõpruse silda.“

Tartu 2012. aasta teetööde esialgne kava
Eelarves :
∞ Sõiduteede rekonstrueerimine: 300 000 €
∞ Kruusatänavate pindamine/
tolmuvabad katted: 64 000 €
∞ Kõnniteed: 30 000 €
∞ Asfaltkatted/ülekatted (taastusremont): 650 000 €
∞ Kõvakattega tänavate jooksevremonttööd (nö augulappimine): 320 000 €
Taastusremonttööd:
∞ Mõisvahe, Kalda tee ja Lammi
ristmik
∞ Kalda tee (Sõpruse pood –
Mõisavahe)
∞ Tähe (Tehase–Vaba ja Aardla–
Sepa)
∞ Puiestee (Narva mnt – Liiva)
∞ Jaama (Pärna–Raatuse)
∞ Kastani (Võru–Riia)

Asfaltkatte pindamised:
∞ Jaama (Rõõmu tee – Nõlvaku)
∞ Ihaste tee
∞ Fr. R. Kreutzwaldi
∞ Ilmatsalu (Ravila–Betooni)
∞ Betooni (Ilmatsalu–Ravila)
Rekonstrueerimistööd:
∞ Nõlvaku/Mõisavahe tn ja Räpina mnt ühendustänav
Tolmuvaba kate:
∞ Maarjaturu (Kalmistu–Peetri–
Lubja)
∞ Vase (Purde–Saekoja)
∞ Vaba (Turu–Sassi)
∞ Arukase (Männimetsa–Metshaldja)
∞ Supelranna (Ranna pst – tupik)
∞ Purpuri (Lohkva tee – tupik)
∞ Tempera (Lohkva tee – Molberti)
∞ Oa (Kartuli–Piiri)
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Järjekordne ajutine lahendus?
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Kesklinn ei ole kummist – uute parklate ehitamise asemel loodetakse tõsta ühistranspordi kasutajate hulka.
LAURITS LEIMA

Aruküla tee ja Põllu tn ristmikust
linna saabuval sõidurajal on olnud
juba mitu aastat vajunud kaevukaas. Mõned nädalad tagasi kaevati selle ümbrus lahti, kergitati
kaant ja paigaldati (loodetavasti)
„ajutine“ asfalt. Kuna antud kaas
asub sõidurea keskel, ei olnud
sellest möödumisega probleeme.
Peale tehtud töid tuleb aga selles
kohas põigata vastassuunavööndisse.
Tekib lihtsalt küsimus, miks ei
võinud nende töödega oodata veel kaks kuud ja teha siis see
kohe korralikult ära. Praegune
tehtud töö tundub vägagi lihtsalt
raha kulutamisena.

Kõnealusest kanalisatsioonikaevust Puiestee tänaval, Põllu
tn ristmiku ligidal, teatas meile
tähelepanelik autojuht. Tema
hinnangul oli kaev lihtsalt veidi
vajunud. ASi Tartu Veevärk töötajad leidsid kohapeal, et kaevu
rake ja katteplaat on mõrased
ja vajavad väljavahetamist. Kuna
tegu on suure liikluskoormusega
tänavaga, pidime kaevu remontima võimalikult kiiresti, et vältida
kaevu konstruktsiooni purunemisel kaasnevat võimalikku liiklusavariid.
Kaevurakke ja katteplaadi väljavahetamine nõuab kaevetöid,
mis omakorda rikub asfaltkatet.
Praegu, külmal ajal, ei toodeta
ega paigaldata kuuma asfalti,
kõikvõimalikud avariilised kaevekohad asfaltkattega aladel
kaetakse külma asfaltseguga,
mis soojal ajal kuuma asfaldiga
asendatakse. Külm
m asfalt
ei ole nii kulumism
miskindel, kui kuum
m
asfalt, seetõttu
tuleb seda aegajalt avariikohtadele lisada.
Kaevud ja nende ümbruses olevv
asfalt kipub eriti
riti
iti
lagunema just kevadtalvisel perioodil, kui miinus- ja
plusstemperatuurid vahelduvad ja
maapind sulama hakkab. Katkistest kaevudest tuleks teada anda
AS-i Tartu Veevärk avariitelefonil
736 2600.

Lugejate kirju
ootame aadressil
toimetus@tartuekspress.ee

SÄHVATUS

„Sul on maailma parimad sõbrad“ teadustas hiljuti silt Tiigi tänaval
toidukilesse pakendatud autol. Seda, kas tegemist oli semude
vembu või omapäraselt pakitud kingiga, teavad vaid asjaosalised.
ERAKOGU

Priit Põder
Tartu Veevärgi
võrguosakonna juhataja
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Tasuta bussid
kütavad kirgi
Koalitsioonileppes olev punkt tasuta bussiliini loomisest tekitab
linnajuhtides tulist vastuseisu. Sellegipoolest loodetakse esimeste
katsetustega alustada järgmisel aastal.
„Tasuta asju ei ole!“ hüüatas
plaani tuline vastane, volikogu
esimees Mihhail Lotman, kelle
hinnangul on vastaseid ja pooldajaid umbes pooleks, kusjuures toetajate leeris on peamiselt
vastava ala asjatundjad. „Tasuta bussiliiklus tähendab seda,
et seda rahastatakse kaudselt.
Pooldan seda, et kõik maksud
peavad
olema läbipaistvad.“
pea
pe
Koalitsiooninõukogu kaasesimees
Peeter Laurson aga
e
vastas, et kui tasuta liinide
vastased võtavad projekti sotsiaalse alatooniga, siis
võibki
tekkida kartus, et kõik
v
halveneb.
ha
h

Tänavad pole kummist
„Meie plaan on teha kõigepealt pilootprojekt, mille raames näeme, kui palju aitaks
tasuta põhiliinid linna liiklust
optimeerida,“ selgitas Laurson ideed ja lisas, et kuna linnakeskkonda ei saa enam palju
laiemaks planeerida, peab hakkama mõtlema, kuidas ühistranspordi kasutamist tõsta.
Kui tulemused on head, pole
Laursoni hinnangul kaugemas

tulevikus välistatud ka kogu
bussiliikluse priiks muutmine.
Kui Tallinnas toimuvast jääb
tema sõnul mulje, nagu püütakse seal lahendada sotsiaalprobleemi, siis Tartus keskendutakse keskkonna säästmisele ja inimeste harjumuse kujundamisele. „Liigne autode kasutamine võib olla tulenenud sellest,
et inimestele ei sobi kas sõiduajad või on bussid liiga mustad,“
arvas Laurson. Uute bussidega
on aga hakatud ühistransporti
varasemast rohkem kasutama
ning tasuta sõiduga loodetakse
veelgi rohkem inimesi autodest
bussidesse meelitada.
Lotmani arvates on tasuta
sõidu osas negatiivseid aspekte
väga palju. „Busse tuleb vähem,
nad käivad harvem ja on korrast ära,“ loetles ta.
Laurson vaidleb sellele vastu ja kinnitab, et kui pilootprojekt toob oodatud tulemusi, siis
saadakse kindlasti hakkama,
vajadusel tehakse ka uued hanked. Ta möönab siiski, et ühistranspordi puhtus ja korrashoid
nõuab suurt ja pidevat tööd.
Lotmani sõnul on võimalikuks probleemiks ka kodu-

tud, kes tasuta sõidu õigust
kasutades bussidesse kolivad.
Kui praegu saab pileteid kontrollides bussist maha tõsta,
siis tulevikus sellist võimalust
poleks. Laurson leidis, et kuigi
olukorrast ei saa mööda vaadata, ei saa sel lasta ka suuremaid
tegemisi takistada.

Noorte
tööturukonverents

Antoniuse õu
otsib poepidajat

11. aprillil toimub Dorpati konverentsikeskuses tasuta tööturukonverents „Piire ületades“, kuhu
on oodatud Tartumaa gümnasistid ja Tartu kutsehariduskeskuse
õpilased, ürituse üks eesmärk on
tõsta noorte teadlikkust välisriigis
töötamise osas.

Antoniuse õu korraldab konkursi käsitööpoe avamiseks Lutsu 5
hoone esimesel korruse 13,3 ruutmeetri suurusel pinnal, lõplik rendihind selgub läbirääkimiste käigus.

„Kapid korda!“
Humana kauplustes oodatakse
12. aprillini rõivakogumiskampaania raames terveid ja puhtaid
riideid, jalatseid, aksessuaare,
mänguasju ja kodutekstiili, iga
annetaja saab tasuta kliendikaardi
või väikese kingituse

Tasuta liinide positiivse näitena on olemas erainitsiatiivil
loodud bussid, mis sõidutavad
inimesi kesklinnast Prismasse
ja Lõunakeskusesse. Sellisel viisil saab vähendada parklate üleautostumist ja vajadust nende
laiendamiseks raha kulutada.
Kolm korda tunnis kesklinna
ja Prisma vahel sõitvas ja umbes
paarkümmend inimest mahutavas bussis on reisijaid keskmiselt
tosina jagu. Kaubanduskeskuse
infotöötaja kinnitusel ei ole neil
puhtuse ja korraga probleeme:
„Bussijuhid hoiavad ikka silmad
lahti, neil on ka õigus inimesi välja tõsta. Samuti ei ole bussi sooja kippuvate asotsiaalidega
suuremat probleemi.“
LAURITS LEIMA

TASUTA INFOTELEFON

800 2424
Aleksandri 1-36, Tartu, tel 730 2155.

Moeke näitab glamuuri
Laupäeval, 24. märtsil kell 15 toimub
Taskus koolinoorte moekonkurss
„Moeke 2012“, kus lisaks modellidele astuvad püünele ka ansambel
Paha Polly ning Shaté tantsukooli,
Error Stuudio ning Deﬁtsiit ja Chantelle gruppide tantsijad.

149 598
tartumaalast ehk 103% elanikest
oli 21. märtsiks rahvaloendusel
üle loetud, statistikaameti teatel
on absurdse numbri põhjuseks
tõik, et osa inimesi on end loendanud mitu korda või erineb nende
püsielukoht registreeritust.

Eraﬁrmade eeskuju

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA

Märtsiküüditamise
mälestusüritused
25. märtsil kell 10 algab 1949.
aasta märtsiküüditamise mälestusjumalateenistus Pauluse kirikus ja kell 12 toimub mälestusmiiting ja pärgade panek Pepleri
tänaval mälestusmärgi „Rukkilill“
juures.

Lutsu muuseum
kutsub külla
Laupäeval, 24. märtsil kell 11
oodatakse peresid ning kõiki
huvilisi filmide, loominguliste
tegevuste ja orienteerumismänguga lutsupäevale, kus saab püüda „lutsu“ ning kehastuda erinevateks Lutsu tegelasteks, nuputada ja meisterdada.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE
RÄÄGITAK
... huvitava kokkusattumusena tuleb vara omastanud haridusametnikega samal nädalal kohtu ette
astuda ka skandaali tõttu abilinnapea kohalt tagasi
astunud Jüri Sasi pojal Priit Sasil. Tõsi küll, hoopis
muu paragrahvi alusel – nimelt olla mees napsusena rooli keeranud.
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Rootsi õpetajate arvates on
UUDISED
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Tartus lapsed korralikumad
Eelmisel nädalal käisid
kolleegide tööd Tartu
lasteaedades uudistamas
pedagoogid Rootsist ja
Lätist. Kogemuste vahetamise tuhinas jätkus ühtviisi
nii tunnustavaid sõnu kui
väärt ettepanekuid.

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!

Piiriülese ettevõtmise üks eestvedaja, Ristikheina lasteaia direktor Margot Fjuk tunnistas ühisel
ümarlaual, et projekti juured ulatuvad eelmisse aastasse, mil lätlased-eestlased käisid lasteaedade
elu uudistamas Rootsi linnas Västerås. „Peale pedagoogide silmaringi laiendamise uurime Archimedese programmi alaprogrammist Nordplus rahastatud projekti käigus laste ettevõtlikkust
ning võrdset kohtlemist soolisest
aspektist kolme riigi näitel,“ tutvustas Fjuk töövarjuks käimise
täpsemat eesmärki.
Lätist Limbažist olid Tartusse külla sõitnud Buratino lasteaia
õpetajad Iveta Sinka, Anita Majore
ning Dženita Izmailovska. Rootsit
esindasid pedagoogid Britt Lindkvist, Kristina Babenkova ning
Jonas Erikkson .
Kui Läti lasteaedades on elu
Eestiga võrreldes külaliste endi
sõnul üpris sarnane, võib-olla
tuleb erinevusi sisse vaid taristu
kaasaegsuses, siis Rootsi koolieelsete õppeasutuste mudilaste elu
on mõnevõrra erinevam.
„Mind üllatas, kui distsiplineeritud on lapsed Eestis,“ rääkis oma Tartus tehtud tähelepanekutest Eriksson. „Meie rühmades on melu suurem, hääled valjemad ning ka päevaplaan pole
sedavõrd konkreetne. Mulle kui
õpetajale selline kord meeldib.
Rootsi lapsevanemad ei pruugiks
seda aga heaks kiita.“ Erinevusena toodi välja ka see, et Västerås

Lisaks külalistele Rootsist ja Lätist võtsid ümarlauast osa praktikandid Saksamaalt ning Ülenurme ja Klaabu
lasteaia pedagoogid. Eestis haruldased meesõpetajad ei ole välismaal lasteaedades midagi eriskummalist.
RASMUS REKAND

on lasteaiarühmad isegi siinseist
pisut suuremad, suisa 28-pealised.
Samas hoiab neil korraga silma
peal 5 pedagoogi ning tegevused
toimuvad väiksemates gruppides.

Vabatahtlik uinak
„Mõningane erinevus on ka
näiteks toitumises. Meie söömisele kulutatud pausid on pikemad,
osaliselt kasutame seda perioodi
individuaalseteks vestlusteks. Teil,
vastupidiselt, on söögi ajal lobisemine taunitav,“ arutles Lindkvist.
Ent Rootsis võõra kombe iga lõuna
lõpus desserti jagada juurutaks ta
võimalusel endagi töökohas.
Ka pole päevane puhkepaus
Rootsis kombeks. Õigemini see,

kas järglane lasteaias ka päevauinakut peab pidama, on jäetud
vanema otsustada. Ja valdavalt seda
ei soovita, „sest siis on laps õhtuks
väsinum ja jääb kodus kiiremini
magama“, kõlab Rootsi õpetajate
põhjendus.
Fjuki meelest on taoliste töövarjuks käimiste juures peale töökvaliteedi võrdluse võimalus kolleegidelt hankida häid praktilisi võtteid.
Näiteks võeti peale mullust Rootsis käiku Ristikheina rühmadeski
kasutusele digitaalsed pildiraamid,
kust vanemad võsukeste igapäevatoimetusi näha saavad ning soovi
korral ka pilte mälupulgal koju kaasa võtta võivad. Söögiportsugi saavad lapsed nüüd ise endale sobivas
suuruses taldrikule tõsta, mitte ei

„mõõdeta kõigile ühe kulbiga“.
„Lihtsad asjad jah, aga väga olulised,“ kõneles Fjuk. „Tihti ongi ise
lihtsate asjade peale tulemine kõige raskem. Näiteks, et vesi oleks
kogu aeg lastele joomiseks kannus
valmis. See pole Eestis väga levinud, meie seda oma aias aga võimaldame.“
Kokkuvõttes jäi ümarlaual kõlama seisukoht, et pedagoogilises
töös väga suurt vahet pole. „Asjaolu, et palgad erinevad Baltikumis ja Skandinaavias pea 5 korda, taandub vähemalt korrakski
rõõmsa teadmise taha, et eelkooliealiste koolituse tasemelt ei ole
meil Eestis küll midagi häbeneda,“
resümeeris Fjuk.
RASMUS REKAND

Kogemusnõustaja: Vaimsed hädad kuuluvad ikka veel piinlike haiguste hulka
Hiljuti alustas kooskäimist
psüühikahäiretest taastuvate inimeste tugigrupp. Viieteistkümne kokkusaamise
jooksul – igal nädalal korra
– õpitakse tundma ennast,
oma haigust ja võimalusi,
kuidas edasise eluga paremini hakkama saada.
Gruppi juhivad kogemusnõustaja Riina Kenn ja psühholoog
ning hingehoidja Signe Uustal.
“Psüühikahäire diagnoosi saanud inimesele tundub sageli justkui kogu senine maailm langeks
kokku, nagu oleks vaip jalge alt
ära tõmmatud,” teadis Kenn, kel
endalgi sarnane kogemus olemas.
Nagu nimigi ütleb, peab kogemusnõustajal endal olema kogemus,
millele tuginedes aidata abivajajal
ennast uuesti üles leida.
Kenn eelistab kasutada just
sõnaühendit psüühikahäire, mitte haigust või muud meditsiinilist
terminit. “Psüühikahäire diagnoosimine pole tegelikult mitte
maailma lõpp, vaid teistmoodi elu
algus,” julgustas ta muutma oma
vaatenurka neil, kes seda veel teinud pole. Vaimsed hädad kuuluvad meie ühiskonnas ikka veel niinimetatud piinlike haiguste hul-

ka, millest tavaliselt hea meelega
ei räägita. Kui südame- või liigestehädasid üldjuhul ei varjata, siis
psühhoneuroloogiahaiglas ravil
olemist püütakse enamasti “elu
unustatud lehekülgede” hulka
keerata.
“Siiski – nooremad inimesed
on selle koha pealt mõistvamad
ja tolerantsemad, suuresti tänu
kõikvõimsale internetile, kus igasugu infot võimalik leida. Ju see
on meie, keskealiste taak,
aak,, pärand
p
nõukogude ajast,” leidis
diis Kenn, kes
on läbinud nõustamisalaseid
saalaseid koolitusi nii Eestis kui Soomes.
oo
omes.
Eeskuju Soomest
Soomes on psüühikahäiik
kahäiretega inimestele koolituoliitused ja tugigrupid toimumu
unud juba ligi 10 aastat.
att.
gaGruppe rahastab orgas-nisatsioon, mille ülesäi-andeid meie riigis täidab haigekassa. .
Esimene taolinee
grupp käis koos eel-misel aastal, kui Ees-ti Psühhosotsiaal-ose Rehabilitatsioousse
ni Ühing sai rahastuse
Duo-projekti raames. Kuna tagasiside oli positiivne,

otsustas MTÜ Hingekeel taotleda
rahalist abi uuele projektile ning
Hasartmängumaksu nõukogus
sai see heakskiidu.
“Meie eesmärk oleks tegelikult
sellise grupi pidev tegutsemine,
sest inimesi, kes saavad esmakordselt psüühikahäire diagnoosi või vabanevad psühhoneuroloogiahaiglast, tuleb pidevalt juurde
ning kogu nende senine elu vajab
ümberkorraldusi,” rääkis Kenn.
Kogemusnõustaja
g
j saab aidata
“Kogemusnõustaja

tal seda valutumalt teha. Tähtis
on teada, et taastumine on võimalik ja inimene saab oma eluga
ise hakkama. Kui inimene kaotab
hambad, soetab ta endale proteesid. Meie aitame inimese psüühilist poolt uuesti jalgele tõusta,” tõi
ta näite.
Kõige tähtsam on see, et inimene ise tahaks oma eluga edasi minna. “Kui inimene teadvustab, et tal on psüühikahäire, on
see juba suur samm. Kui ta võtab
ühendust sellise grupiga, kus on
teised saatusekaaslased, on ta
teinud olulise hüppe oma edasise elukvaliteedi parandamiseks,“
selgitas Kenn.
Psüühikahäiretega inimesi on
märkimisväärne osa ühiskonnast: arvatakse et lisaks muudele
haigustele põeb skisofreeniat ehk
vaimuhaigust umbes 1% elanikest, mis Tartu suuruses linnas on
ligi 1000 inimest. Märtsikuus on
oodatud liituma uued inimesed.
Grupp kohtub aadressil Munga 4, alguskellaaeg on 17.15 igal teisipäeval, kui ei lepita kokku teistmoodi. Kui oled otsustanud rühmaga liituda, siis helista 5397 1245
Riinale või 5395 3280 Aino-Liisale.
Meiliaadress on riinakenn@hot.ee.
KAIE PÄIKE
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hoiab tudengid ärkvel

Väsimust ja hajuvat tähelepanu turgutavad ajanappuses tudengid erinevate ergutite abil. Levinumad on kofeiini sisaldavad
joogid, palju tarbitakse ka toidulisandeid, mõnevõrra vähem retseptiravimeid. Ükski neist pole aga täiesti ohutu.
„Mina olen õppimise jaoks
kasutanud küll kõike, kus kofeiini sees on,” ütles Tartu ülikooli
kolmanda kursuse ajakirjandustudeng Mattias Tammet. Peale
tee ja kohvi tarbib Tammet aegajalt ka kofeiinitablette. Ühes
tabletis sisaldub umbes sama
kogus kofeiini kui kohvitassis, s.o
ligi 100 mg.

kusetablettide turg veel hoogu kogunud, siis näiteks USA
nõudlikemas kolledžites kasutab mälu ja keskendumisvõimet
parandavaid ravimeid kuni veerand tudengkonnast. Täpsemalt
metüülfenidaadi ja amfetamiini.

Populaarseim erguti –
kofeiin

Professor Harro sõnul jõuab
selline tabletiturg tulevikus ka
Eestisse, kuna on hulk inimesi,
keda vaevavad tähelepanuhäired. „Mida jõukamaks me saame, seda rohkem hakkab seda
olema, sest nende ravimite järele
on objektiivne vajadus,” kinnitas
Harro. See tähendab omakorda,
et paratamatult hakkavad medikamentide vastu huvi tundma ka
need, kellel selleks otsest vajadust
pole, sealhulgas tudengid.
Nootroopikumide mõju ja võimalikke kõrvaltoimeid neile, kel
selleks tegelikku vajadust pole,
alles uuritakse. „Meil ei ole praegu mingeid mõistlikke andmeid,
kas kognitiivseid võimeid parendavate ravimite kasutamisest
on pikemas perspektiivis mingit
kasu,” tõdes Harro. „Veel vähem
teame seda, kas neist võib kahju olla. Kuid kahtlemata – mida
tugevam ravim, seda rohkem
peab arvestama kõrvalnähtudega, nii et mõned kindlasti tulevad.”
Sydney ülikooli teadlane Vince
Cakic on öelnud, et nn tarkusetablettide laiem levik võib tulevikus viia ka tudengite dopingutestimiseni. Kas või millal Eesti tudengitest võistlussportlased
saavad, näitab tulevik.
KAIDI KASENÕMM

Kuigi kofeiin on looduslik aine,
mida leidub enam kui 60 taimes,
on tegu farmakoloogilises mõttes ravimiga. Mõõdukas koguses
suurendab see võimekust ja kontsentratsioonivõimet ning vähendab väsimustunnet, kuid kofeiiniga liialdamine võib olla ohtlik.
Tartu ülikooli psühhofüsioloogia professori Jaanus Harro hinnangul on ergutavast ainest küll
abi, kuid nagu iga ravim, võib ka
kofeiin tekitada sõltuvust ning
kõrvaltoimeid. „Kofeiinitablett
on ilmselge liialdus,” ütles Harro.
„Kofeiin on närvisüsteemi piisavalt ergutav aine, et tekitada riski, et inimene on hoopis üleerutatud ja kaotab seetõttu õppimisvõimes.”
Osa tudengeid aga ei piirdu
vaid kofeiini tarbimisega ja pöörduvad abi saamiseks apteeki. Seal
müüakse käsimüügiravimitena
ravimitena
avimitena
mitmeid toidulisandeid,
deeid,
mis lubavad parandada
daada
lähimälu ja keskenduu-misvõimet. Levinumad neist on letsitiin,
B-grupi vitamiinid,,
d
omega 3 rasvhapped
tja erinevad kombinatt.
sioonid eelnimetatuist.

Tarkusetabletid jõuavad
ka Eestisse

Tarkusetablettide hinnad algavad kolmest-neljast eurost ja võivad ulatuda mitmekümneni.

„Tudengeid käib meil päris palju. Iga päev mitmeid, kes on väsimuse küüsis või siis hakkavad
eksamid tulema,” rääkis Küüni
tänava Ülikooli apteegi farmatseut Kaja Alas.

Usk aitab
Sageli aga ei oska või ei viitsi
tudengid toidulisandeid õigesti kasutada. Neid võetakse valel

ajal või jäetakse kuur poolikuks.
EBS-i ärijuhtimise tudeng Krõõt
Laesson proovis samuti pingelisel õppimisperioodil toidulisandeid, kuid tõdes, et ei tundnud
nende toimet, kuna võttis neid
harva ja juhuslikult. „Enne eksamit, siis kui meelde tuli, et üks
tablett on vaja sisse panna,” muigas ta.
Tegelikult tuleb toidulisandikuuriga alustada kolm nädalat kuni kuu enne soovitud
mõju ilmnemist, kuid ka siis
ei ole tuntav toime tagatud.
Kuna toidulisandeid on palju, siis on ka nende toimed ja
mõju igale inimesele erinev.
„No usk aitab. Ja võetakse
ka
k siis, kui on lootus, et ehk
aitab,”
aitaab ütles professor Harro. „Kui
toidulisandi
tootjal oleks kindel
toid
du

ECHO metsa- ja aiatehnika nüüd Stokkeris!
Esmakordselt Eestis annab ECHO oma metsa- ja aiatehnikale
5-aastase tarbijagarantii.
See on märk kvaliteedist ja töökindlusest.

JUHAN LANG

teadmine, et see parandab mälu,
siis ta müüks seda kui vastavat
ravimit.”
Peale toidulisandite on olemas ka mälu ja keskendumisvõimet parandavad retseptiravimid, kuid neid on suhteliselt vähe
ning tudengid nendeni tavaliselt ei jõua. „See, et tudeng siia
psühhiaatri vastuvõtule jõuaks,
on suhteliselt vaevaline protsess
selle kahekuuse järjekorraga, mis
meil praegu on,” tõdes Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaater
Tuuliki Hion.
Tema sõnul sobib õppetööst
kurnatud noortel toidulisandeid
kasutada küll, kuid ta rõhutas, et
üleväsimuse puhul ravimite toel
kaugele ei jõua ning kõige paremini aitab siiski piisav uneaeg.
Kui Eestis pole retseptiga tar-

5

Plahvatused
Nõlvakul
Esmaspäeval, 19. märtsil kella 11
paiku vapustasid Nõlvaku elanikke mitu kõva kärgatust. Inimestes
alusetut pommihirmu tekitanud
kõmakate põhjuseks olid läheduses
sõidu ajal lõhkenud rekka rehvid.
„Majal aknaklaasid värisesid, esimene mõte oli, et kuskil korteris
toimus plahvatus,“ kirjeldas juhtunut kolme „ebatavalise matsaka“
peale kohkunud majaelanik. „Aknalt
nägin, et ka Nõlvaku bussipeatuses
olnud inimesed olid ärevil ja segaduses.“
Veidi hiljem lisandus teepervele
veel üks veok, kes aitas kreeni vajunud sõiduki taas rajale. Kella poole
kaheks olid mõlemad autod teed
jätkanud.

Linn toetab
noorsportlasi
Tartu linn toetab 83 andekat
noorsportlast vanuses 13–23 eluaastat kokku 27 633 euroga.
Kergejõustiklane Grit Šadeiko
saab 2000, suusataja Karel Tammjärv 1500, veemootorisportlane
Sten Kalder 1033, kergejõustiklane
Rasmus Mägi, vehklejad Erika Kirpu ja Julia Beljajeva ning VK Janika
SunShine rühm igaüks 1000 euro
suuruse toetuse. Lisaks saab 10
noort toetuseks 590 eurot ning 66
sportlast 200 eurot.
Toetused
kantakse
üle
noorsportlaste koduklubidele, kes
saavad seda kasutada konkreetse
noorsportlase edasiseks arenguks
(treeninglaagrid, võistlused, varustus jm).
Toetuse saamise eelduseks oli,
et toetuse taotleja on osalenud
vähemalt omavanuste vabariiklikel
tiitlivõistlustel, tulnud seal kõrgeimale kohale ning osalenud vabariigi omavanuste koondisega rahvusvahelistel võistlustel. Taotlejaid
oli kokku 109.
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PVC-AKNAD EESTI AKNATOOTJALT

Talve järel tuleb kevade, aasta järel tuleb

sünnipäev!

Sünnipäeva kuu on
aknavahetuse kuu!

HINNAD

-59%
kuni

Tellijatele
parimad pakkumised
ja lisaks kingitused!

LISASOODUSTUSED
pensionäridele ja
lastega peredele

MEIE
MÜÜGIESINDUSED
TARTUS
Riia 128, tel 744 1129
Kalda tee 24, tel 746 0505
Kampaania tingimused vaata www.aknakoda.ee

AKNAKODA - AKNATOOTJATE ÄRIKLASS

Neljapäev, 22. märts 2012

Tartu Ekspress loodi veidi vähem kui neli ja pool aastat
tagasi. On rõõm tõdeda, et nende aastate jooksul on
väljaanne olnud kasvulavaks paljudele tänastele tublidele ajakirjanikele ja toimetajatele. 200. numbri puhul
heidame sõprade meenutuste abil põgusa pilgu üle õla.
Aitäh eredate mälestuskildude ja heade soovide eest!

Oliver Kund POSTIMEHE AJAKIRJANIK
Tulin 2008. aasta hilissuvel reporteriks otse
ajateenistusest. Kuna juhtisin seal suurõppuse Kevadtorm päevil Sõdurilehe tegemist n-ö
rindelt ehk põlevkivikaevanduse administratsiooni ruumide nappidest tingimustest kusagil Kiviõli kandis, siis olin kindel, et akadeemilises ja viisakas Tartus ma kindlasti hätta ei
jää. Linn polnud ju võõras – olin siin juba kaks
aastat ajakirjandust õppinud.
Ekspressi esimene toimetus oli noor ja naiselik. See, et klaviatuuri tippisid valdavalt lakitud
küüned, paistis välja ka lehest ja lugejatest, kelle
hulgas oli väga palju noori. Usun, et see viimane on ka tänaseni nii jäänud. Kui ma 2010. aasta suvel lehe peatoimetajaks sain, oli siht selge –
peame olema hea ninaga, et leida linnast alternatiivseid vaatenurki ja tõsta fookusse teemad,
mille üle tartlane ikka ja jälle kukalt kratsib.
Millal valmib mõni oodatud objekt? Mida
mõtleb tuntud tartlane või mis toimub linnaelu pahupoolel - alates koduvägivallast kuni
Tartut rüüstanud Poola autovarasteni?
Tagantjärele olen mõelnud, et toimetus

on oma eksperimentides, reporta ažides
ja uurivates lugudes
ikka taotlenud üht –
näidata, et elu Tartus
ei ole nii igav, kui me
seda sageli tajume.
Ka nali on omal
kohal. Meer Urmas Kruuse abiga avaldasime mõne aasta eest 1. aprilli puhul uudise, et
linnavõim on lihavõtteks varunud 100 000
muna, millele tartlased raekoja saali kindlal
kellajal järele võivad tulla. Kohalolnud räägivad, et ametnikel oli hiljem mitmekümne
munahimulise mammiga tükk tegemist…
Tartu-suguses linnas elades võib kergesti
muutuda harjumuseks nuriseda tühiste asjade üle. Samas võib korras linnaelu mõjuda
ka teisiti – muuta pimedaks selle suhtes, kus
tegelikult on rohkelt arenguruumi. Linlased
ja ajakirjanikud leiavad üheskoos need kohad
üles. Kriitilist meelt toimetuse suleseppadele ja lugejatele!

Teele Tammeorg EESTI PÄEVALEHE TOIMETAJA
Minu kuus kuud (detsember 2008 – juuni 2009) toimetuses olid... Hmm, raske ühe
sõnaga öeldagi. Selge ja mäletamisväärt on
see, et olin tol ajal väga elevil noor reporter –
2008. aasta suvel olin kaks kuud olnud Eesti
Päevalehe uudistes praktikant ning iseendalegi üllatuseks edukalt. Lausa nii, et mõned
vanemad kolleegid raatsisid Tartu ülikooli
ajakirjandusõppe kohta paar soosivat sõna
mühatada. Sellise soodsa tuule toel otsustasin kohe ka Tartu Ekspressi töökuulutusest kinni haarata, ise täies tõsiduses veendunud, et minusugust talenti ei lükka keegi
tänavale.
Tollane peatoimetaja Jaan Olmaru ei lükanudki, ehkki kahtles elupõlise pealinnatüdruku võimetes ülikoolilinnas orienteeruda.
Tookord oli meid, kirjutajaid, neli: mina,
mu kursaõde Karit Kaasik, instituudikaaslane ja üldine nunnupoiss Oliver ning suur boss
Jaan. Mäletan meie tööpäevadest õige vähe ja
episoodiliselt. Küll aga on mulle mällu justkui templiga löödud teadmine, et Karit oli see,
kellel õnnestus iga teine lugu vabatahtlikest
kirjutada. Oliver tegi kommunaaliat. Jaanile
meeldis eriliselt Vanemuise teater ning anda
ülesandeks (mulle!) kirjutada uudis järjekordse söögikoha avamisest Tartus. Milline on
menüü, mis värvi on seinad, kui palju on istekohti... Ausõna, mina kui noor ja lootustandev
(ennekõike enda meelest) reporter pidin seda
infot kogudes iga kord, telefonitoru käes, pea-

aegu tukkuma jääma.
(Lugupeetud Tartu restoomanikud, teie olite
väga vaprad. Ja detailsed.) Nii ma enda säravat tulevikku küll ette
ei kujutanud, võtkem
teadmiseks.
Selle pagana mündi teine pool on loomulikult see, et väikeste uudiste treimise ning pideva kirjutamisega saab ennast kenasti vormi treenida. Tookord uskusin ise, et olen vähemalt maratoniks
sobivad säärelihased saanud. Nüüd juba pikka aega Tallinnas töötades märkan end vahel
igatsusega mõtlemas, et eksisteerib linn, kus
linnapea ise sulle tagasi helistab. Nalja sai
aga siis – ja andestage mulle, et ma seda enda
tarvis ära kasutasin – kui keegi sai telefonis
valesti aru, et teda intervjueerib EESTI Ekspress. Nagu võib arvata, polnud ma aldis seda
viga parandama...
Palju õnne juubeli puhul, Tartu Ekspress!
Tulgu sul neid kahesajaseid veel rodus järgemööda. Ma loodan, et sa mõistad, kui ägedad inimesed sind ümbritsevad, nii toimetuse seinte vahel kui nendest väljaspool. Kui
väga Tartu tegelikult tahaks endale korralikku valvekoera, kes taipaks ka hea naaber olla.
Kui väga on noortel ajakirjanikel vaja sinu
kaudu maailma muuta. Jätaks nende sööklatoolide lugemise, eksole. Sinu terviseks!
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Jaan Olmaru TARTU POSTIMEHE AJAKIRJANIK
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Tartuga
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populaarseks. Kindlasti oli selle üks põhjus
Minu jaoks oli tõsine väljakutse nii lehe käinooruslik toimetus, kes teadis kõige paremitamimalükkamine kui meeskonna moodus
ni, mis eakaaslasi huvitab. Ja kuigi olin peaabiga
e
tuttavat
kuidas
ne. Mäletan selgesti,
toimetaja, siis tegeliku lt olime üks meessai otsitud Tartu ülikooli ajakirjandustudenkond, kus kõik tegid kõike – kirjutati, piljuba
gite hulgast helgemaid päid, kes oleksid
distati, toimetati ja vajadusel ka kritiseeriti
dusajakirjan
tset
suutelised tootma kvalitee
üksteise töid. Ma arvan, et Tartu Ekspressi
likku sisu. Kohtusin noortega Raekoja platturuletulek raputas positiivses mõttes kogu
si kohvikutes ning püüdsin selgitad a oma
kohalikku ajakirjandusturgu.
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Loomulikult on praegune Tartu Ekspress
EkspresTartu
et
öelda,
võib
rele
Tagantjä
mõnevõrra teistsuguse sisuga, sest iga väljasi esimene toimetus oli täis andekaid noori,
anne on oma peatoimetaja nägu, kuid kindväga
juba
kes on nüüdseks meediamaastikul
lasti pakub see ka praegu tartlastele ühe lisaEkspresTartu
alustas
näiteks
hinnatud. Nii
võimaluse ajalehte lugeda. Ja kui vähegi peasis praegu Eesti rahvusringhäälingus töötav
le satun, võtan ka ise värske lehe levikorvist.
UT
Kadri Inselberg, Tartu ülikooli ajakirja
Ümmarguse numbri ilmumise puhul soovin
l
eelmise
ning
u
Merisal
toimetaja Merilyn
praegustele tegijatele eelkõige oskust märgasügisel parimaks noorteajakirjanikuks valita tartlaste jaoks olulisi asju ning hoida lehe
tud Tartu Postimehe reporter Elina Randosisu kvaliteetsena.
sse
toimetu
e
ja. Samuti kuulus lehe esimess

Mihkel Lendok TARTU LV PRESSIESINDAJA
Kord sai politsei kaasabil tehtud eksperimenti alkoholi sisaldavate kommidega. Nimelt
tahtsime teada, kuidas mõjutab näiteks
liköörikommide söömine alkomeetri näitu.
Selleks läksime Lõuna prefektuuri hoonesse,
kaasas hunnik erinevaid alkoholi sisaldavaid
komme ning hakkasime alkomeetri kõrval
neid järjest suust sisse ajama. Ilmselt on see
kõige vastikum katse, mida ma teinud olen,
sest pärast hunnikute viisi äärmiselt läägete
kommide söömist ei ole mul seni tekkinud
tunnet, et tahaks veel mõnda sellist kommi süüa. Katsega selgitasime, et alkomeetrisse puhudes on äärmiselt raske ennast sellega välja vabandada, et just sai liköörikom-

me söödud . Joobe tekitam iseks
p e a k s kom me
lihtsalt ebatervislikult palju ära
sööma.
Minu toimetu ses
es olemise ajal (august 2007 – august 2008) tegi lehe
unikaalseks see, et kuna tegemist oli lehe
algusajaga, siis pöörati peamine tähelepanu
rohkele ja huvitavale sisule ning oli võimalus
kaasa lüüa just lehe näo kujundamisel. Soovin ikka jätkuvat indu, et tuua Tartu kohalikku ajakirjandusse konkurentsi ja ehk ka värskemat ning teistsugust pilku.

ERR-I RAADIOUUDISTE TOIMETAJA
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tasime. Ajakirja niMina olin üks Tartu Ekspressi esimestest
kud tänavale! Põne2008).
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ajakirjanikest (august 2007
vad ajad olid. Tartu
jaoks
minu
oli
saamine
tööle
i
Tartu Ekspress
Ekspres s on leheväga suur üllatus, kuna tulin ju otse keskna äärmiselt mitkurle
koolist ja alles läksin ülikooli esimese
mekesine, praktiajad
esimese
oma
sain
lehest
susele. Sellest
liselt ükski teema,
kirjanikutöö kogemu sed väga erinevatest
mis Tartu piirkonsaavaldkondadest. Ühel hetkel püüdsin aru
nas mingitki mõju
mitte
Rootsis
mees
da, kuidas saab Tartu
ttu, ett
äht
avaldab, ei ole liiga tähtsuse
kelletegelesin
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millegi
sil ei ole nina
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kuidas
meeles,
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Eredalt
Tähtpäevaks sooviksin Tartu Ekspressile,
Tartu Ekspressi ilmumisel seda kollastes särhaistmismeel ikka terav püsiks!
et
tutvuskides Tartu linnas jagasime ja lehte

Kadri Inselberg
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Palametsa Paberlennukid tegid Tartu
pajatused õhuliiklusele silmad ette
Teisipäeval, 20. märtsil toimus Turu tänava spordihoones paberlennukite võistluse Red Bull Paper Wings Tartu kvaliﬁkatsioon.

Treffner ütles,
Treffnerist räägiti
Omal ajal oli koolidirektor Hugo Treﬀner Tartu-Dorpat-Jurjevi üks
tuntumaid tegelasi. Hea suhtleja, kes valdas vabalt eesti ja saksa ning
hädiselt riigikeelt. Aga kui kooli huvid nõudsid, siis pidas vene keeleski tšinovnikute ees pidulikke kõnesid. Rahvasuu, seda eelkõige
tema kooli kasvandike kaudu, on säilitanud kirjalikes mälestustes
arvukalt Treﬀneri ütlusi. Kas need just sõna-sõnalt autentsed on, on
iseküsimus, aga nende mõte küll. Nii et – Treﬀner ütles:
∞ Mina olen mees, kes käib vene seltsis saksa keeles eesti asja ajamas.
∞ Poisid! Pidage emakeelt kalliks, aga kallist asja ei sobi ju iga päev
pruukida, seepärast rääkige argipäeval ikka vene keelt.
∞ Õppige argipäevadel, õppige pühapäevadel, õppige kroonupühadel, õppige kui hullud! Hakake juba täna õppima!
∞ Kas teil on taskus raha või mitte – see ei ole tähtis. Hoidke pea püsti, ajage rind ette ja kõndige sirPean teda põhigelt. Ning ärge kandke maavillaseid halle rõivaid! Ainult musti!
mõttelagedaks
∞ Küsite, kes on sotsialist? Sotsekeldajaks, kelle sialist on inimene, kelle juuksed
veidruste taga vae- on sassis, taskud dünamiiti täis
ja peas mõrtsukamõtted.
valt rahvuslikke
∞ Eriti sõnakas oli Treﬀ ner siis,
veendumusi oleks kui asi puudutas tema kooli, selle renomeed:
peitunud.
∞ Minu koolis on õpetanud neli
ülikooli professorit, kolm ekstsellentsi ja kõik Tartu linna paremad
õpetajad.
See ei olnud pelk enesekiitus ega petlik reklaam. Väide vastas tõele, sest kogu suures tsaaririigis ei leidunud küll ühtegi teist gümnaasiumi, kus kõrvuti tavaliste koolmeistritega oleksid õpetanud nii
ülikooli professorid kui erustatud keskkoolidirektorid, keda Treﬀner väärikat honorari pakkudes oma 1. järgu poeglaste kooli kogus.
Nüüd siis kaasaegsed „Eesti Hugost“.
Juhan Kõpp, üks õpilasi: „Elujõuline, priske ning ilus mees. Sihvaka kerega, paraja mahuga, terve, natuke punaka näonahaga ja hästi
hooldatud peaaegu valge habemega ning hallide juustega.“
Johannes Voldemar Veski, õpilane ja kolleeg: „Treﬀner oskas alati
seltskonda liikvele panna. Ta oli inimene, kes üksindust vihkas. Ikka
pidi ta kellegagi kõnelema, kas siis oma kooli õpilaste või õpetajatega, kes aga juhtusid kohal olema. Pööras suurt tähelepanu oma välimusele. Kui ta koolimajast välja läks, lasi poistel vaadata, et poleks
mõnda kübet kuue või palitu peal näha. Pidime teda alati harjaga
puhastama.
Sõitis ainult kahehobusevoorimehega, istudes viltu tagaistmel. Et
kui juhtub mingi õnnetus, siis saab kähku troskast välja hüpata. Ei
olnud sobivat veokit saada, võttis odavama, ent niipea, kui nägi vaba
kahehobuselist, istus ümber.“
Lühemat aega Treﬀneri koolis õppinud Friedebert Tuglas: „Vanast
Treﬀnerist on palju head ja halba kirjutatud. Ning kirjutatakse vist
tulevikuski, ilma et tema keerukast olemusest ometi tõepilti saadaks. Isiklikult pean teda põhimõttelagedaks sekeldajaks, kelle veidruste taga vaevalt mingeid rahvuslikke või muid veendumusi oleks
peitunud. Kuid ei saa unustada seda suurt kultuuritööd, mida sooritas tema kool otse võimatuis oludes. Vahest poleks tollal säärane
kool mõne põhimõttekindlama mehe juhatusel üldse võimalikki
olnud. Ja meie hariduselu tunduvalt vaesemaks jäänud.“
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Ehkki ligi poolesaja osavõtja seas leidus neidki, kelle õhumasina lennukaarele korvpallisaali mõõtmetest väheks jäi, prantsatasid mitmed
tiivulised tugeva heite kiuste stardijoonest vaid
mõne sentimeetri kaugusele.
Võisteldi kolmes alagrupis: pikim disk
tants, kõige kauem õhus püsiv lennuk
is
ning akrobaatika. Pikima distantsi võitis
hu
ulen24 meetriga Hasan Steinberg, pikima õhulenigga ning
nu kategooria Marek Lentsius 9,8 sekundiga
ga. Kauakrobaatikavooru Jüri Luist 26 punktiga.
gusrekordi (27 m) viskas Martin Tamm.

tal on lennuvalmis juba ligi 500 kvaliﬁkatsiooni
enam kui 85 riigis.
Iga alagrupi parimad piloodid võidavad piletid
päris lennukile, mis transpordib nad ülemaailmsele ﬁnaalvõistlusele Salzburgi, helilooja Wolfg g Amadeus Mozarti sünnikohta. Finaalvõistgang
l toimub
i bH
Hangar 7-s, kus
k on eksponeerik
i
lus
tud kõik Red Bulli lennukid, helikopterid,
vormelid ja muud imemasinad.
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85 riiki
Red Bull Paper Wings stardib üle maailma,
aaailma,
ksse juba
kokku 85-s riigis. Maailmameistrit otsitakse
6. aastal
kolmandat korda. Esimest korda 2006.
el aasosales paberlennukite võistlusel 48 riiki. Se
Sel

Tee vahet!
Akrobaatika
∞ Lennukid ei tohi olla
puldiga juhitavad või
töötada patareidega.
∞ Üritusele võib kaasa võtta
juba eelnevalt valmis ehitatud
lennuki.
∞ Lennuki õhku viskamisele ei ole
keelde.

Pikim õhulend
∞ Katse ajal peavad osaleja mõlemad jalad olema maapinnal.
∞ Paberilehe ehituses võib kasutada ainult voltimist! Rebimine, liimimine vmt pole lubatud!
∞ Lennukid tuleb valmis ehitada
kohapeal, selleks eraldi ettenähtud paberist.
∞ Hoovõtt või kiirkõnd lennuki õhku paiskamisel
ei ole lubatud.

VÕIDA 100 EURi!!!

SUURIM VALIK
ÖKOKAUPU
LÕUNA-EESTIS

-52% Tavahind*

Acuvue Oasys 6tk või 3+3tk 24.65€ 51.00€

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parimad arvutikasutajale +26.35€

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

Avatud tööpäevadel kl 10-19
ja laupäeval kl 10-15
Saekoja 36a, Tartu. Tel 740 0691.

1 kuulised kontaktläätsed

-39%

46.80€

28.32€ säästad

+18.48€

-62%

48.00€

SofLens 38 4tk või 2+2tk 18.25€ säästad
(Optima FW) 3 kuulised kontaktläätsed +29.75€

Siidi- ja villapesu hinnad
on sulanud!

Acuvue2 Colours 6tk või 3+3tk

1 kuulised värvilised kontaktläätsed

51.00€

-30% säästad

36.10€ +14.90€

Kõik, kes vajutavad
„Like” ja jagavad seda
pakkumist, loosime välja 30.märts 2012 100€ puhtalt kätte!
* Tavahind Pro Optika kaupluses seisuga 07.03.2012
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TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND
www.khk.ee/koolitus, tel 7 361 831
E-post: koolitus@khk.ee
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Teatri Kodu saalis lastelavastus
lavast
tu „Kunksmoorimäng“.
„Kas
„Ka
as teile on teada ka igavese
nooruse
nooru
us saladus?“ küsis keegi. „Muidugi,““ vastas Kunksmoor tähtsalt.
Noor ajakirjanik,
a
kes enne Kunksmoori
moor
ri käest nina peale oli saanud,
küsis n
nüüd mürgiselt: “Miks te seda
saladust
saladu
us siis enda juures ei kasuta?“
Kunksmoor
Kunks
sm
vaatas noorele ajakirjanikule
eo
otsa, nii et sellel külmajudinad
üle se
selja
el jooksid, ja ütles:“ Kui ma
oma n
nooruse tagasi tooksin, kaotaksin
n ma sellega kõik elu jooksul
kogutud
kogut
tu tarkused ja kogemused.
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p
meelega vana tark
nõiamoor
nõiam
mo kui noor lollpea.“
Tõsieluliste
Tõs
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probleemidega lugu
heast
heast nõiamoorist ja tema sõprusest
sesst meremees Trummiga on
kevadisel
kke
hooajal mängukavas
kuuel
kku
korral. Teatripileti hinna
n sees on ka teatrinukkude
muuseumi
mu
m
külastus. Etendusele
tulles palutakse kõigil kaasa võtta
vahetusjalanõud.
vahet
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Lõuna-Eesti Ökokeskus

“Enesetundmine, töövõimalused ja valmisolek
muudatusteks” 48 t
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2. aprillil näeb Vanemuise suures
majas Endla juubelilavastust „Hamlet Anderson“ esmakordselt väljaspool koduteatrit.
Andres Noormetsa Shakespeare’i
„Hamleti“ ainetel kirjutatud lavastus
räägib inimestest meie ümber ja
sellest, kuidas suured lood, olgu siis
muinasjuttude, ajaloosündmuste, ajaleheartiklite või tragöödiate
kujul, paratamatult meie elu ja arvamusi mõjutavad.
Osades Ago Anderson, Piret Laurimaa, Kadri Noormets (külalisena
Eesti Kunstiakadeemiast), Sepo
Seeman,
Seem
ma Indrek Taalmaa, Lauri Kink
Sten
ja Ste
en Karpov. Lisaks astub üles
teisi Eesti inimesi.
hulk tte

Kun
Kunksmoor
nk
jõuab
Teatri
Teat
tr Kodu lavale

Mitte lihtsalt paberileht
Paberlennukid on päris lennukite ehituse
usse prototüüpideks ning isegi tänapäeval murravad
vaad füüsikud ning arhitektid pead, kuidas leiutada
daa parimat aerodünaamilist konsensust läbi nende
ndee vaiksete liuglejate.
Pikim vahemaa, mille on läbinud lihtne
ne paberist volditud lennuk, on seniajani 63.19 meetrit
meetrit –
see vahemaa on muide pikem, kui vendade
de Wrightide esimene õhulennukatsetus. MaailmareailmareGu
uineskord pikima õhulennu kategoorias on Guines8--ndast
si rekordiraamatu järgi 27.6 sekundit 1998-ndast
aastast Ken Blackburni käes.
nsseneriRekordiomanik töötab USA Air Force’i inseneriäiustana ning tema eriülesandeks on uuendada jaa tä
täiustada väikelennukeid. Mehe sõnul on paberlennukid
en
nnukid
nagu putukad ning tema ammutas inspiratsiooni
attsiooni
oma võidulennuki tarbeks just putukatiibadest.
deest.

Andersoni Hamleti saatus selgub Vanemuises
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tartuekspress
Venezuela rändur armus Tartusse
PERSOON

Neljapäev, 22. märts 2012

Läbi 65 riigi Venezuelast Eestisse rännanud tantsuõpetaja, keemik, sisekujundaja, hobikokk
ja filmitegija Jhonny Tarazona
on leidnud tõelise kodutunde ja
meelerahu just pisikeses Tartus.
„Minu uus elu algas siit,“ võttis 28-aastane maailmakodanik
Tarazona lühidalt kokku oma
Tartu-armastuse. 2009. aasta juunis tuli Jhonny Hispaaniast Eestisse kümneks päevaks
sõpradega reisile. Jäi aga kogu
suveks ning sellest ajast alates on
Venezuela päritolu rändur ikka
alati ringiga Eestisse tagasi jõudnud.
Los Roques‘i nimelises Kariibi
mere paradiisisaarestikus sündinud ning Andide ülikooli keemikuna lõpetanud Jhonny mõtles
2004. aastal naaberriiki Columbiasse hääletada, aga juhtus nii,
et tee viis ta hoopis Argentinasse. Plaanitud paaripäevane väljasõit kujunes mitme kuu pikkuseks. Aastanumbrite ja täpsete
teekondade üle ei suuda Jhonny
enam arvet pidada, sest seiklusi
on olnud nõnda palju.
Samal aastal lendas ta juba üle
ookeani Hollandisse õele külla ning sealt paari kuu pärast
Hispaaniasse, mis on Eesti järel
Jhonny teine lemmikkodu.
Lisaks Málaga ülikoolis sisekujunduse õppimisele ja Briti kinnisvarabüroo heaks töötamisele
jõudis ta viie Hispaanias veedetud aasta jooksul Costa del Solis
ka oma restorani avada ja peaaegu abielluda.
Paraku juhtus aga nii, et enne
plaanitud pulmi korraks kodumaale põiganud Jhonny väljavalitu lahkus sel ajal kogu tema maise
varaga Uus-Meremaale. Kui laostatud ja murtud südamega Jhonny eestlastest sõbrad teda Eestisse reisile kutsusid, ei vaaginud ta
pikalt kaasatuleku üle.
Hispaaniast Norrasse tööle käinud lõunaameeriklane oli
põhjamaise eluoluga mõnevõrra harjunud. Jhonny kummutab kiiresti müüdi eestlastest kui

külmadest ja kalkidest inimestest. „Eesti jättis väga sooja mulje, esimene inimene, kellelt ma
Tallinnas teed küsisin, viis mind
oma autoga kohale,“ meenutas
ta. „Ida-Euroopa kohta levinud
müüdid narkomaaniast, alkoholismist ja maffiast murdusid väga
kiiresti.“ Kõiki Jhonny reise iseloomustab üleinimlikul kiirusel sõprade ja sobivate tööotsade
leidmine. Nii on ta pärast Eesti
avastamist viimased kolm aastat mööda maailma ringi rännanud, õpetades lisaks veebiülesele
„päris“ tööle erinevates kohtades
salsat ja hispaania keelt.
„Ladina-Ameerikas tahavad
kõik poisid tantsida osata, sest
kui sa ei tantsi, ei leia sa tüdrukut,“ võtab Jhonny kokku oma
tantsulembuse. Eestlasi peab ta
tantsupõrandal püüdlikeks, kuid
pisut tuimadeks: „Tantsus peab
kirge olema, see ongi asja mõte!“
Tartus annab ta hispaania
keele eratunde metoodikaga,
mis hõlmab nädalas kahte keeletundi ja ühte kokandustundi,
kus gastronoomilisi elamusi hispaania keeles kirjeldatakse. „Ma
jumaldan söögitegemist, kunagi annan ehk isegi oma kokaraamatu välja,“ jutustas ta.
Budistlike vaadetega Jhonny
reisib maailmas ringi, et näha,
kuidas inimesed erinevates paikades mõtlevad ja söövad. „Mulle meeldib kohtuda inimestega,
kes ei räägi inglise keelt,“ ütles ta.
„Tavaliselt lähen ma uues kohas
turule, sest seal kohtab alati kõige
huvitavamaid inimesi ja kehakeelega saab kõik selgeks.“ Toidu kõrval on talle pakkunud erilist huvi
ka moslemikultuur.
„Ma olen väsinud ühest kohast
teise hüppamisest ja Tartus tunnen ma end koduselt,“ rääkis ta.
Eestlaste külalislahkust peab
ta sarnaseks venelaste omaga.
„Eestlased ei hinda, kas ma olen
arst või mõrvar,“ arutles ta. „Lõuna-Ameerikas on kõik kõigiga
sõbrad, siin on sõprusel suurem
tähendus. Näiteks Eestis on nai-

Jhonny Tarazona:
… rööviti Peterburi metroojaamas paljaks ja elas kuni passi tagasisaamiseni suvaliste inimeste juures. Linn hakkas aga nii meeldima, et ta veetis
Peterburis 3 päeva asemel lausa 2 kuud.
… lavastab varsti oma 2 nädalat hispaania keelt õppinud õpilastega Tartus
näidendi.
… on kirjutanud oma elust ja unistustest paarisajaleheküljelise raamatu,
kuid jättis selle pooleli.
… sai väiksena gloobuse, kuhu märkis peale kohad, kuhu tahab minna.
Paikade seas oli ka Nõukogude Liit.
… plaanib järgmiseks mööda Trans-Siberi raudteed Hiina sõita.

sed palju avatumad kui mehed.“
Välisüliõpilastele on Tartu Jhonny meelest ideaalne õppimiskoht. „Siin on puhas ja rahulik
ning ma jõuan öösel alati turvaliselt koju,“ rääkis ta. „Aga tööd
on siin küll noortel hirmus raske
saada, see on nii Norras kui Hispaanias hulga lihtsam.“
Ülikoolilinnas pühendab
Jhonny oma aega peale keele- ja
tantsutundide capoeira‘le, fotograaﬁale, muusikale, veebidisainile ning oma suurimaks hobiks
peab ta ﬁlmide tegemist. Praegu
on Jhonnyl käsil lõunaameeriklastele Eestit tutvustava video
tegemine ning idee avada Tartus
keeltebaar, mille üksikasjad on
praegu veel saladus. Järgmisest
aastast loodab ta asuda õppima
psühholoogiat või ﬁlmikunsti.
MARI METS

Maailmas ei ole ilmselt järel palju seesugust, mida Jhonny juba ei oskaks või
proovinud poleks. Samamoodi ei ole
ka inimest, kelle puhul ta õigetele nuppudele vajutada ei oskaks, mis teeb
temast soodsa tuule korral õige põneva
kaaslase.
Hoolimata lõunamaisest päritolust,
õhkub Jhonnyst karget ratsionaalsust
ja laitmatut enesekontrolli. Nii noore
inimese kohta uskumatuna tunduv kogemustepagas ja elukohanimestik üheskoos paanilise privaatsusevajadusega on
inimesi pannud teda kahtlustama muu
hulgas isegi spiooni elukutse pidamises.

See aga ei takista Jhonnyt nautimast
otsatut Eesti külalislahkust, inimeste
vahetut siirust ja tähelepanu, mida ta oma
eksootilisusega lakkamatult pälvib. Seda
seni, kuni tuul ehk taaskord pöördub ja ta
silmade särades Nipernaadi kombel järgmisesse sihtkohta lugusid vestma rändab.
Nii ütleb ka Jhonny karateﬁlmist pärit
moto: „Ole nagu vesi – vesi leiab alati
pragude kaudu tee ka läbi kõige paksema
kiviseina – kohane vee kombel alati vastavalt olukorrale ning ära kunagi peatu, sest
liikumises on jõud ja värskus, kuid seisev
vesi läheb roiskuma.“
Grete Kõrgesaar, salsapartner
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ANEKDOODID
ANEKDOODID
D
Ostja: „Te ütlete, et see on
vill, aga etiketile on kirjutatud,
et see on puuvill.“
Müüja: „Me teeme seda
selleks, et koisid petta.“
¬¬¬
„Kust sa selle ilusa kelgu
said, Juku?“ uurib ema.
„Selle kinkis mulle kelgumäel üks väike tüdruk,“ vastab
Juku.
„Ja mis ta sulle ütles?„
„Ta ei öelnud midagi, ainult
karjus.“
¬¬¬
Mehed omavahel:
„Ma olen sügavalt õnnetu.
Mu naine petab mind!“
„Miks sa nii arvad?“
„Ta ei ööbinud eile kodus
ja ütles, et oli oma õe juures.“
„Aga ehk oligi?“
„Võimatu! Tema õe juures
olin kogu öö mina...“
¬¬¬
Sünnitusmajas toob õde
noorele isale näha kolmikud.
Näost kaame isa pomiseb:
„Kui te vastu pole, siis
võtan ma arvatavasti keskmise.“
¬¬¬
Loomaias:
„Ema, kes see on ?“
„See on vaal, pojake.“
„No mis vaal see on, proua,“
sekkub mööduv härrasmees,
„ see on ju krokodill.“
Sel ajal ronib krokodill kaldale.
„Näete, proua, vaalad ei
roni ju iialgi kaldale.“
„Nagu näete, mõnikord
siiski ronivad.“
¬¬¬
Klient müüjale:
„Kui te ütlete, et pole kunagi näinud 17-kroonist rahatäh-

te, kuidas ta saate siis öelda,
et minu oma vale on?“
¬¬¬
Hulle viiakse lennukiga
ühest linnast teise. Kui lõunasöögi aeg kätte jõuab, annavad sanitarid igale hullule
pudeli keﬁiri ja pätsi saia ning
lähevad ise piloodikabiini. Kui
nad tagasi tulevad, on kõik
hullud peale ühe kadunud.
„Kus ülejäänud on?“ küsivad nad.
„Läksid pudeleid viima.“
„Aga miks sina ei läinud?“
„Ega ma hull ole! Täna on
ju pühapäev, aga pühapäeval
klaastaarat vastu ei võeta.“
¬¬¬
„Härra kelner, palun üks
õlu!“
„Olge lahke, kuid daamidel
on eesõigus.“
„Kuulge - kas see on siin
kõrts või päästepaat?“
¬¬¬
Kaks koera ajavad tänavanurgal juttu. Äkki ütleb üks:
„Istu kohe maha!“
„Mispärast?“ küsib teine.“
„Näed seda taksi, kes siiapoole tuleb,“ küsib esimene.
„Näen, mis siis“, vastab teine.
„Ta elab meie kõrvalmajas,
ma tunnen teda“, ütleb esimene. „Tal on õudselt külm
nina“.
¬¬¬
Surnukuurist helistatakse
kohalikku tehnikakauplusesse:
„Öelge, mitu mootorratast
te täna müüsite?“
„Kõigest viiskümmend,“
vastatakse poest.
„Selge. Tähendab, kolm tükki sõidavad veel kuskil ringi.“
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Kallis sõber

Teater

Linastub
Linastu
u Cinamonis 29.03 kell 20.10

SADAMATEATER

Georges Duroy (Robert Pattison), rikaste taluGeorges
poegadest
poegade
e kõrtsiomanike poeg on sünnipäraselt ilusa
ilussa väljanägemisega. Ta meeldib väga
naistele ja tta elab Pariisis. Aga tal on taskus vaid
kolm frankii jja palka saab alles kahe päeva pärast.
Tal on palavv ja soovib õlut... Duroy kolab sihitult
mööda Pariisii jja ootab juhust, mis peab ju tekkima?
Juhus — see
se on ennekõike naine, kes teda aitab...
Kenake
Kenak
ke Georges Duroy, libe avantürist, naistelemmik,
telemm
m kes üritab iga hinna eest naistele
meeldida,
meel
ld
et saada ligipääs Pariisi kõrgseltskonda.
selts
k
Tema karjäär sõltub nüüd
tema
tem
a hurmavast välimusest ja võluvatest
maneeridest.
ma
an
Georges on muutunud
omapäraseks
om
m
kergemeelseks meheks,
kes on raha ja positsiooni nimel valkke
mis kõigeks. Muutudes oma karjääri
m
orjaks, on ta unustanud, mis on tõeo
line armastus.

23.03 kell 19 Tappa laulurästast

TEATRI KODU
24.03 kell 12 Kunksmoorimäng

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
23.03 kell 19 Lõbus lesk
24.03 kell 12 Helisev muusika
24.03 kell 19 Kalendritüdrukud

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
24.03 kell 19 Manon
25.03 kell 12 Nukitsamees

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

23.–29.03 kell 14.45, 20
Nüüd läheb sõjaks

kuni 31.03 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Talverõõm

23.–25.03 kell 17.25 Reis 2:
Saladuslik saar

23.–25.03 kell 11.30, 13.30,
15.30; 26.–29.03 kell 13.30,
15.30, 17.25 Looraks 3D (eesti keeles)

23.–29.03 kell 14.15, 18.25
Projekt X

Piiride vahel – Between
Borders

23.–29.03 kell 17.45 Järeltulijad

23.–29.03 kell 19.35 Põrguline: Kättemaksu hing

23.–29.03 kell 12.30, 19.15,
21.45 21 Jump Street

23.–29.03 kell 17.05 Minu
suur O!

23.–28.03 kell 16.15, 20.15,
22.15; 29.03 kell 16.15, 22.15
Vasaku jala reede

23.–29.03 kell 12.15, 15.20,
18.10, 21 Näljamängud

29.03 kell 20.10 Esilinastus:
Kallis sõber

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.04 Külli Laidla tekstiilinäitus Mõni meri, mõni
rand

23.–29.03 kell 12 Koletis
Pariisis (eesti keeles)

kuni 30.04 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

23.–29.03 kell 12.40 Me ostsime loomaaia

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

23.–29.03 kell 22 Saatan
seespool

kuni 24.03 Tartu kõrgema
kunstikooli graaﬁkanäitus

PÄI
KE

LOOMA

KLIINIK

UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
al 38 €
al 39 €
al 41 €
al 45 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
245/70 R 16

al 45 €
al 59 €
al 68 €
al 101€

kuni 14.04 Tartu kõrgema
kunstikooli nahadisaini- ja
restaureerimiseeriala tudengite näitus kUUTMOODI

ILA
BETOONI

www.sadloy.ee

E-R 8-19, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.
Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.
Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport. Tel 5664 0228.

Müüa ehituslikku saematerjali
(140-155 €/tm, vedu tasuta). Tel
523 0013 või puidupood@gmail.com.

Kinnisvara
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.

kuni 30.03 Eero Ijavoineni
puuskulptuuride näitus Puupeade 2. kokkutulek

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

kuni 5.04 fotonäitus Reaalsus
fantaasiates. Eksponeeritud
on Piret Kiisleri arvutitöötlusega fotod

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
28.03 kell 17.30 reisimuljete
õhtu Mandliõites Sitsiilia.
Külas on loodusajakirjanik
Toomas Jüriado

24.03 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Kuidas linnud pesa ehitama
õppisid
29.03 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse all on Jeanette Wintersoni romaan Kivist jumalad

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

Teenus

Kuivad kase kamina- ja pliidipuud
(40 l võrgus, 30 cm). Ka väikesed
kogused! Tel 554 6945.
Kuivad ja toored küttepuud
koos kohaletoomisega Tartumaal.
Metsakuiv 38 €, toores lepp, haab,
sega 45 cm 37 €. Tel 5386 1215.

Otsin tööd

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Pakun kodust koristamisteenust
(nt suurpuhastus). Tel 5845 3695.

Pakun tööd
Müügikonsultandile, küünetehnikule, kosmeetikule, massöörile
ilusalongis Anee & Mereneid Sari.
Tel 5568 7575, aine.tiik@gmail.com.
Poola keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.
Soome keelt valdavale klienditeenindajale Tartus. Nordcom OÜ,
tel 5802 1692.

Sõidukid

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

Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

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

Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Müüa Man 8.153 F (multilift, 1993,
114 kW, tühimass 4 t, nelja 4,2 m3
kastiga, läbisõit 452 000 km,
12 600 eurot km-ga). Tel 5622 2742,
aare@berryfarming.ee.

Ostame ja viime ära vanarauda.
Tel 5612 5006.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

Võtan üürile peresõbraliku
3-toalise korteri Tartus või väiksema maja(osa) Tartu lähedal.
E-post mihkel.tartusse@gmail.com,
tel 5193 3993.

Viin ära vana kodumasina, teleka
jne. Tel 520 2155.

Teated
Koolitus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja
ametikoolitused, reguleerija
koolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Müüa Mazda 323F 1,6 (2002, heas
korras, üv 03.2013, talve- ja suverehvid velgedel). Tel 5629 0394.

31.03 ELVA LAADAL villavahetus,
naturaalne ja värvitud maavillane
ja meriinolõng. Tel 5661 8707.

U
KU
A
T
LU

KUULUTA LEHES JA VEEBIS

tartuekspress.ee/kuulutused

LASTEKAUPADE KOMISJONIMÜÜK.
www.illikuku.ee

Kuiv lepp (50 cm, hind 45 €).
Tel 522 5810.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Küte

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

Ostan veo- ja sõiduautosid,
traktoreid, haagiseid (ei pea
olema komplektsed). Vedu meilt.
Tel 5639 6807.

kuni 21.04 näitus Mõnusad
mänguasjad Sven Petratškovi kogust

LINNARAAMATUKOGU

RAV

AUTOABI 24h: 5618 5701

kuni 14.04 raamatunäitus
Eestlased võõrsil, mitte üksnes statistika…

Muu

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

kuni 14.04 Kalli Kalde graaﬁkanäitus Külmunud unistused

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.

LINNARAAMATUKOGU

kuni 14.04 Rein Rätsepa
fotonäitus Itaalia järvede
panoraamid

23.–29.03 kell 15.05, 21.35
John Carter

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

Ehitus
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• Reakuulutus kuni 90 tähemärki - 2 €
• iga järnev 30 tähemärki - 1,5 €
• logo või pildi lisamine - 3 €

Kasepinnud (30, 40, 50 cm, vedu,
tšekk). Tel 5594 7098.

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

kuulutus@tartuekspress.ee • www.tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 REKLAAM

Neljapäev, 22. märts 2012

KAS TEAD, KUI TIHTI PEAB KUSTUTEID KONTROLLIMA ?
2 AASTA TAGANT - TULEB KONTROLLIDA KÕIKI TULEKUSTUTEID
(V.A. KUSTUTEID, MIS ASUVAD LIIKUVSÕIDUKIS VÕI VÄLISTINGIMUSTES)

1 AASTA TAGANT - TULEB KONTROLLIDA KUSTUTEID AUTOS,
VEESÕIDUKIS VÕI VÄLISTINGIMUSTES

MIS ON KUSTUTI KONTROLL ?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse toiminguid veendumaks, et ülevaatuse hetkel on kustuti töökorras. Kontrolli eesmärk on
tuvastada, kas tulekustuti on kasutamisvalmis, ohutu kasutajale ning oleks täidetud tootjapoolsed tehnilised nõuded kustuti töökorra tagamiseks.
Tulekustuti kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, tuvastatakse kustutusaine laengu vastavust nõuetele, hinnatakse tulekustuti valmisolekut
koheseks kasutamiseks ja teostatakse teised tootjapoolt ettenähtud toimingud.

HOOLDATUD
maintenanced

KONTROLLITUD
inspected

JÄRGMINE KONTROLL

MILLAL TEOSTATAKSE KUSTUTILE HOOLDUST JA MIS SEE ON?

next inspection

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

Tulekustuti hooldust teostatakse kustutile:
- alati peale selle kasutamist
- juhul kui kontrolli käigus tuvastati puudused, mis võivad mõjutada tulekustuti töökorda ja seada ohtu kasutaja
- jõuab kätte kohustuslik perioodiline hooldus ja survetest.
Kõikidel kustutitel on kohustuslik perioodiline hooldus ehk survetest iga 10 aasta tagant. Lisaks tuleb vesi- ja vahtkustuteid perioodiliselt hooldada iga 5 aasta tagant.

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
JÕHVI Tartu mnt 30

Tel 654 9900
www.tamrex.ee

HOOLDUS
EELMINE HOOLDUS
last maintenance

HOOLDATUD

maintenanced

JÄRGMINE HOOLDUS

next maintenance

SURVETEST

proof test

JÄRGMINE SURVETEST

next proof test

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KES SAAB TEOSTADA KUSTUTI KONTROLLI JA HOOLDUST ?

Tulekustutite kontrolli ja hooldust võivad teostada tulekustuti hoolduskeskused, mis omavad vastavat registreeringut majandustegevuse registris ja inspekteerimisasutuse
heakskiitu ja tunnistust.
Tagamaks enda ja oma lähedaste ohutus, tuleb hoiduda juhuslike ja ebausaldus-väärsete teenusepakkujate eest, kes ei oma vastavasisulist registreeringut ja
tunnistust.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

VASTUTAV SPETSIALIST

work performer

MTR nr FKH000064
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130,
Katusepapi 35
TARTU Ringtee 37a
RAKVERE Pikk 2
PÄRNU Riia mnt 169a
VILJANDI Riia mnt 42a
Tel 654 9900

Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on Tuleohutuse seaduses ette nähtud maksimaalne rahatrahv 300 trahviühikut ja juriidilisele isikule kuni 3200.- €.

www.tamrex.ee

2.93€

KUSTUTI
KONTROLL

-35%

AUTOKUSTUTID:
1kg, 2 kg, 3 kg
(pulberkustutid)

(Norm hind 4.50 €)

-10%

KAMPAANIA KEHTIB MÄRTSI LÕPUNI
TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

