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Hea põhikoolilõpetaja,
jätka oma haridusteed

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMIS
Vali omale sobiv õppesuund:

• KULTUUR
• MEEDIA
• SPORT
• TEHNOLOOGIA
- Kõigile õpilastele tasuta koolilõuna.
- Kaugemalt tulijatele koht õpilaskodus 20 € eest kuus ning
soodsalt hommikune- ja õhtune toitlustamine kooli sööklas.
- Võrratud võimalused harrastustega tegelemiseks.
Lahtiste uste päev algab 30. märtsil kell 11.
Vastuvõtukatsed toimuvad 28.-29. aprillil algusega kell 11.
Registreeru katsetele või küsi lisa:
info@lahte.edu.ee või telefonil 733 4180.

Neljapäev, 29. märts 2012

Tartu ja Tallinna vahel regulaarselt sõitev Kristjan Pentus pakub meelsasti soovijatele küüti, kuna see on kasulik ja mugav lahendus mõlemale osapoolele.
ANNES AUS

Internetiküüt on bussisõidust

KIIREM JA ODAVAM
Noorte, eriti üliõpilaste seas on saanud väga populaarseks otsida ja pakkuda küüti internetis, kuna
suuremate linnade vahel sõites on teekond sageli ühine ja bussi- või rongisõiduga võrreldes on selline variant kiirem, mugavam ja sageli ka soodsam.
Kuigi vastavasisulisi teemasid
leiab enamikest internetifoorumitest, on üheks peamiseks keskkonnaks sellise info levitamisel
Facebook. Kommuunid TallinnTartu-Tallinn, Tartu-Pärnu-Tartu
ja muud taolised on spetsiaalselt
loodud selleks, et liikmed võiksid
leida sobival ajal transporti soovitud suunas.
„Enne bussipileti ostmist tasub
ikka korra Tartu-Pärnu-Tartu või
Keskuhu kommuunile pilk peale heita,“ märkis üliõpilane Evelin Leerimaa, kes enda sõnutsi
otsib vähemalt paar korda kuus
Facebookist küüti, et Pärnu ja Tartu vahel liikuda.

Läbirääkimiste küsimus
„See on kindlasti odavam. On
ikka suur vahe, kas maksta bussisõidu eest 9–10 eurot või kõvasti
kiirema võimaluse eest 5–6 eurot,“
tõi Leerimaa näiteid autosõidu
eelistest. Ta kirjeldas, et kuigi enamasti on autoga minek bussisõidust oluliselt mugavam, on olnud
ka olukordi, kus auto on inimestest ja pagasist täis tuubitud.

„Aga üldiselt on kõik läbirääkimiste küsimus,“ ei pidanud ta seda
märkimist väärt probleemiks.
„Alati saab ju juhilt küsida lisainfot, et mis autoga liigutakse, kui
palju rahvast tuleb ja palju mahub
pagasit.“
Haapsalust pärit üliõpilane Sille Sepp eelistab sõiduinfo otsimisel samuti just Facebooki. Lisaks
mugavusele ja kiirusele tõi ta olulise eelisena välja ka selle, et kasutajate proﬁilid on nähtavad, mistõttu ei ole ohtu täiesti tundmatusse
autosse istuda.
„Kuna suur osa sotsiaalsest
kommunikatsioonist on üldse
Facebooki üle kolinud, siis saab
seal lihtsamini ja kiiremini ka
oma sõprade-tuttavate seast järele
uurida, kas keegi samasse sihtkohta peaks liikuma,“ selgitas Sepp, et
alati ei peagi võõra seltskonnaga
kaasa sõitma.
Tallinna suunal liikuv üliõpilane Eve Lõhmus on sellisel teel
küüti kasutanud vaid ühe korra,
kuna tol korral osutus see mugavamaks variandiks.
„Sain peale kohast, mis sobis
mulle paremini kui bussijaam.

Samuti on 5 eurot parem kui 10
eurot,“ põhjendas ta. Samas ei pea
Lõhmus odavamat hinda alati piisavaks eeliseks, kuna küüdiga sõit
on tema hinnangul väga riskantne.

Teatud risk jääb
„Sa usaldad oma elu võõra inimese kätesse ja ei tea seetõttu iial,
mis võib juhtuda. Ta võib viia su
kes-teab-kuhu või lihtsalt kihutada ja nii edasi,“ selgitas ta ja lisas,
et kuigi ka liinibussidega võib
õnnetusi juhtuda, on need siiski
palju usaldusväärsemad.
„Minu see ainus kord juhtus
ka nii, et juht veidi kihutas, väljas
oli asfalt märg ja ausalt öeldes oli
päris kõhe tunne,“ meenutas Lõhmus.
Evelin Leerimaa näeb peamise
puudusena aga hoopis ebakindlust, et ei pruugi ettenähtud ajal
või üleüldse kohale jõuda.
„Kui buss sõidab graaﬁku alusel
ning alustab ja lõpetab kindlal ajal
kindlas kohas, siis sellise netiküüdiga ei saa alati kellaaegades kindel olla,“ toonitas ta. „Mul on juh-

tunud, et sõidutaja jääb paar tundi
hiljaks ja ei võta siis ise ühendust
ega vasta ka telefonile.“
Tartu ülikoolis õppiv Kristjan
Pentus, kes igal nädalal regulaarselt Tallinna ja Tartu vahet sõidab, pakub soovijatele küüti, kuna
näeb selles mõlemapoolset kasu.
„Põhjus ongi pigem selles, et
ma saan inimesi aidata ja küsida
ka bensiiniraha – antud juhul küll
diiselkütuse raha,“ rääkis Pentus,
kel sõitudeks kasutada Volkswageni buss. „Minu ja nende jaoks on
see soodsam – kõik võidavad.“
Pentus rääkis, et mida rohkem
sõita ja küüti pakkuda, seda rohkem on inimesi, kes nime ja näo
Facebookis juba ära tunnevad
ning võtavad julgemini ühendust.
Samuti Tartus õppiv Andras Banyasz sõidab peaaegu igal
nädalal Tartu ja Kilingi-Nõmme
vahet ning võtab ka soovijaid peale. „Pakun küüti, sest seltsis ikka
segasem ning osa kütusele kuluvast rahast saab niiviisi kompenseeritud,“ põhjendas ta. „Enamasti
saan ikka auto täis, harvadel juhtudel sõidan üksi.“
ANNES AUS
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Viimaseid päevi Zum Zumis klaase kõlistaval Triin Fedotoval uue ameti leidmiseks pead murda ei
tule, sest tal on juba Püssirohukeldris töökoht soolas. „Kahju on muidugi, sest siin oli hubane töökeskkond ja toredad püsikliendid,“ möönis ta siiski.
JUHAN LANG

E-äriregister avas sel nädalal
registriandmete vaatamise keskkonnas võimaluse tasuta kontrollida ettevõtja maksuvõla suurust
ja vaadata, millest see täpsemalt
koosneb.

Kas tööandjal on õigus pidada töötaja põhjustatud õnnetuse korral
kinni kogu alluva palk?

Neenu Pavel
Tööinspektsiooni jurist
Kuigi töötaja on tööandjale kahju tekitanud, kehtib ometi töötasu
puutumatuse põhimõte! Tööandjal
on vajalik saada enne töötasust kinnipidamist selleks töötaja nõusolek
vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas (näiteks e-kiri) vormis.
Mõni tööandja on suures kavaldamishoos juba algselt töölepingusse
kirjutanud punkti, et lepingu allkirjastamisega annab töötaja edaspidiseks nõusoleku mistahes tekkida
võivate kahjude tema töötasuga
kinnipidamiseks. Selline seadusest
töötaja kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.
Isegi kui töötaja on oma süüd
tunnistanud ja andnud kirjaliku
nõusoleku kahju kinnipidamiseks,
ei saa teda ilma jätta kogu kuu
töötasust. Tasaarvestamisel tuleb
lähtuda täitemenetluse seadustiku
piirangust.
Töötajale peab jääma alampalk
ja lisaks 30% alampalgast ka iga
ülalpeetava kohta. Kui töötaja töösuhe on juba lõppenud, on sellest
päevast tekkinud nõudeõigus saamatajäänud töötasule ja puhkusehüvitisele, millele lisaks võib nõuda
ka viivitusintressi.
Kui töötaja tasaarvestamiseks
nõusolekut ei anna, on tööandjal
õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse.
Ei väsi kordamast, et avaldust
omal soovil töölt lahkumiseks
ei tohiks esitada emotsioonide
või tööandjapoolsete ähvarduste mõjul, vaid ikka ainult siis, kui
endal on soov tööleping üles öelda
ja koht, kuhu minna. Omal soovil
lahkujale töötukassast töötuskindlustushüvitist ei maksta ja oma tahteavaldust vaidlustada on ka mõttetu. Töötaja saab tööandjapoolse
ülesütlemise vaidlustada ning „kohtukulli“ ees ei piisa üksnes emotsioonidest, vaid tööandja peab
oma põhjendusi ka tõendama.

ÜHE LAUSEGA

Maksuvõlg
E-äriregistrist

Mure palga
pärast

Zum Zumi kohvik
läks Rakvere ärimehele
Nädala algul lõppenud
kirjalikul enampakkumisel jäi Küüni tänaval Zum
Zumi kohvikut pidanud AS
Pere Restoranid pinnast
ilma ja peab 31. märtsiks
ruumid vabastama.
„Eks ikka on kahju, olin algusest peale juures, kui 1997. aastal
siin koht avati,“ möönis allrentnik Janis Jaomaa, kes majandab
lisaks Zum Zumile OÜga Püssikas ka Püssirohukeldrit.
Kuigi esialgu pidanuks rendileping kestma veel aasta, öeldi see märtsi alguses linnale üles. „Rendiperiood oli liiga
lühike ja nägime, et olemasoleva kontseptsiooniga tulemuste
saamiseks oleks raha vaja juurde panna, aga nii lühikese ajaga ei näinud põhjust,“ tunnistas
Jaomaa. Kui ettevõte teinuks

kõrgeima pakkumise, oleks
leping sõlmitud viie aasta peale.
400,5 m2 üldpinnaga Küüni 2 äriruumide alghinnaks oli
8 eurot ruutmeetrilt ehk 3204
eurot kuus. Püssikas maksis sama pinna eest varem 8,96
eurot ruutmeetrilt. Sama hinnaga loodeti ruume saada ka nüüd.
Linna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne kinnitusel oli kolmapäeval avalikustatud kirjalikul enampakkumisel
viis osalejat. Rakvere kinnisvaraärimees Hanno Saaremets
pakkus FIEna kõrgeimat hinda,
14,10 eurot ruutmeetri kohta.
Eva Lääne hinnangul iseloomustab nõnda krõbedaks kruvitud üürihind suurenenud huvi
kesklinna pindade vastu. Alles
mõni nädal tagasi püstitati sealsamas kõrval Küüni 4, endise
pesupoe rendipinna enampak-

kumisel absoluutne hinnarekord, mil AS Suva nõustus ruutmeetrist maksma 23,5 eurot.
Hinnaralli taustal on küsimärgi alla sattunud uute rentnike võime end jätkusuutlikult
ära majandada. Liiatigi pole
veel Suva ega Saaremets lepinguid allkirjastanud. Mõlemal
juhul on selleks aega üks kuu.
„Raskeks läheb loomulikult,“
rõhutas Lääne.
Sama meelt oli ka Janis
Jaomaa, kuid tõdes, et särava
äriplaaniga pole ka sellise rendihinnaga endise Zum Zumi ruumides majandamine võimatu.
Kõigile kümmekonnale töötajale on tema kinnitusel uut töökohta pakutud Püssirohukeldrisse. Millal Küüni 2 ruumides
uus toidukoht avatakse, jättis
Hanno Saaremets enda teada.
JUHAN LANG

Kassitapja uuesti kohtusse
Et augustis Laeva alevikus sihilikult naabri kassi tapnud Rannar Vesi taganes varem prokuratuuriga tehtud kokkuleppest,
ootab nüüd sadisti ees üldmenetluses kohtuasi.
„Alles peale läbirääkimisi prokuröri, süüdistatava ja
tema kaitsja vahel saadetakse
asi uuesti kohtusse, nüüd juba
üldmenetluses,“ ei olnud prokuratuuri pressiesindajal Kristina Kostinal uue istungi võima-

remiks 2 vaatuses
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autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline
kujundaja ANDRES NOORMETS
osades AGO ANDERSON, PIRET LAURIMAA,

SEPO SEEMAN, INDREK TAALMAA,
LAURI KINK, STEN KARPOV jt

www.endla.ee
2. aprillil kell 19 Vanemuise suures majas
piletid 8/11/13 teatri kassades ja Piletimaailmas

lik toimumisaega veel võimalik
öelda. Millise karistuse saanuks
Vesi kokkuleppe kohaselt, jättis
prokuratuur samuti enda teada.
Margo Kuiva „kalleim pereliige, uhke valge isane kass
Rambo“ leidis oma õnnetu otsa
Vesi auto rataste all pool aastat
tagasi. Tunnistajate kinnitusel oli juhil võimalus otsasõitu
vältida. Viga saanud kassi jättis südametu naaber teepervele tundideks piinlema. Julmale

intsidendile lisab võigast vürtsi
asjaolu, et tahtmatult oli sündmuse üheks pealtnägijaks auto
tagaistmel viibinud alaealine.
Süüdimõistmisel ootab Rannar Vesi ees rahaline karistus
või kuni üheaastane vangistus.
Oma tegu on süüalune varem
leheveergudel kommenteerinud sõnadega: „Alevis kasse nii
et tapab, kurat, söövad silmad
peast ära!“
TARTU EKSPRESS

3

Baltistika kabinet

Reedel, 30. märtsil avatakse TÜ
keelekeskuses läti ja leedu keele
auditoorium ning baltistika kabinet-raamatukogu, ﬁlosooﬁateaduskond plaanib hakata mõlemat
keelt ka kõrvalainena õpetama.

Tartu poiss
jalgpalli EM-ile
McDonald’s Player Escort programm pakub võimalust kahele
6-10-aastasele lapsele saata juulis Kiievis jalgpalli EM-il väljakule
Euroopa jalgpallistaare, üks neist
valitakse välja Tartus toimuva
noorte jalgpalliturniiri Hillar Otto
Memorial parimate mängijate
seast.

AHHAA otsib
juhatuse liiget
AHHAA otsib sobivaid kandidaate
juhatuse liikme kohale, soovijate
elulookirjeldusi koos motivatsioonikirjaga oodatakse aprilli
lõpuni, kasuks tuleb juhtimiskogemus, varasem töötamine haridus- või teadusvaldkonnas ning
väga hea inglise keele oskus.

30 000

eurot jagab linn tänavu restaureerimistoetusteks, mis on ette
nähtud miljööväärtuslike hoonete detailide taastamiseks.

Linn valmistub
jõuludeks
Raad ootab konkursi korras ideekavandeid raeplatsile jõuluaegse
kujunduse leidmiseks, võitjale antakse 1400, teisele kohale
1000 ja kolmandaks tulnut premeeritakse 700 euroga.

Uus mänguväljak
Tamme staadionile
Tamme staadionil alustatakse
aprillis 2500 ruutmeetrile mänguja spordiväljaku rajamist, 87 956
eurot maksev ehitus peaks valmis
saama suve keskpaigaks.

Oodatakse verd
loovutama
Tartu verekeskuses on jätkuvalt
väga suur vajadus O Rh negatiivse
ning A Rh positiivse doonorvere
järele, et haigete ravimisel ei tekiks
probleeme
me verekomponentide
v
puudumise
p
tõttu.

RÄÄGITAKSE …
RÄÄGITAKSE
... et maksuamet on kõrgendatud tähelepanu alla
a
võtnud Eesti ehitusﬁrmad. Näiteks ilmunud sel nädalall
ühtäkki Plasku remonttöödele Tartu Ehituse ning alltöövõtövõt
õtjate tegevusi kohapeale uudistama tosinkond ametnikku.
u.
Kuuldavasti on EMTA-l käsil üle-eestilised reidid, et ümbrikuga palka saavatel kellumeestel natist kinni krabada.
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Palametsa
pajatused

Rajacas kui protsess
Olles nii aastat 20 tagasi jõudnud ühele poole Ain Kallise meenutustega, soovitas intervjueeritav mul pöörduda veel biokeemikust õppejõu Mihkel Zilmeri poole, seda just Rajaca muusikalise külje osas.
Nii ma tegingi ja 1992. a oktoobris jutustas Zilmer ülikooli helistuudios paljugi põnevat, millele tugineb käesolev ja järgnevadki lood.
„Minu meelest,“ ütles Mihkel Zilmer, nüüd juba professoriseisuses populaarne raadiohääl, „oleks õigem nimetada Rajacat mitte
ansambliks, vaid protsessiks. Sest kümnekonna aasta vältel esines
noortele mitte üks, vaid kolm üksteisele järgnevat ja erineva koosseisuga loomingulist üliõpilaskollektiivi. Alguses oli KVN-i laadis
ainult sõnaline koosseis. Siis lisandus muusikaline omalooming,
nii et võime rääkida sõnalis-muusikalisest Rajacast. Ja lõpuks jäid
ainult muusikamehed ehk Postrajacas. Just kahe viimase vormiga
olin lähedalt seotud, lõpus juba selle kandev tala.“
„Olin Valga poiss ja juba keskkoolipõlves harrastasin pillimängu ning
muusikalist omaloomingut. 1960. aastate algupoolel panime koolipoistest kokku kitarristide ansambli ja käisime koolipidudel ning Läti Valka
üritustel mängimas. Mulle tundub, et meie punt oli siis Eestis esimene
omataoline. Oli biitlite aeg ning levimuusika noorte hulgas hästi populaarne. Hakkasin selle ansambli tarvis instrumentaalpalu komponeerima, 1965/66. aastal abituuriumis tegin juba mõned laulud.
1966. a sügisel tulin Tartusse biokeemiat õppima. Tudengiks löömisel lasti meil esitada paar omaloomingulist laulu. Need meeldisid
lööjatele, kelle hulgas olid ka Ain Kallis, Priit Pärn ning Rein Tensing.
Rääkisid meile, et nende KVN-i laadis esineval pundil olla tugev
sõnaline osa, muusikaline pool aga puudub. Kas me ei tahaks oma
kaasalöömisega seda tühikut täita? Loomulikult olime nõus ja nii sai
sõnalisest Rajacast sõnalis-muusikaline ansambel, mis sellises formaadis esines 1970. a kevadeni. Siis sai sõnalise osa poistel suurkool
läbi ja aasta hiljem lõpetasid ka laulupoisid.
1970. a oli meiega liitunud minu hea sõber, germaani ﬁloloogiat
studeeriv Toivo Tasa – praegune Eesti Vabariigi suursaadik Jaapanis.
Mina olin siis aspirantuuris, tema tudeng. Koos Toivoga tegime 1975.
aastani ridamisi uusi laule ja esinesime duona. Mõnikord ka triona,
kus kolmandaks oli Jüri Kask. Rajaca kontsert kestis ikka oma poolteist tundi. Saime poistega kokku kas mõnes Uus-Pälsoni intri toas
või all keldris. Sõnalise osa naljade peamine lihvija oli Priit Pärn, kel oli
eriline talent panna teiste poolt pakutule lõppu selline puänt, et lugu
muutus vähemalt kaks korda naljakamaks, lausa löövaks. Oli sõnaline osa paigas, siis anti meile, muusikapoistele, tellimus: olgu pool
tundi teemakohaseid laule ja pillilugusid. Sellega oli täismetraažiline
stsenaarium koos ja seda esitati ikka kindlas rütmise: suuline sketš –
muusikaline vahepala – jälle tekstiosa ja jälle muusikat. Minu ülesanne oli laulude tegemine, seda koos teiste taidlejate-poistega. Just laulude sõnad-refräänid valmisid meil ühistöös. Teiste sõnadega – oli kollektiivne looming selle sõna otseses ja paremas tähenduses.“

Tänav täis kunsti

Svingides kevadesse
Laupäeval, 31. märtsil kell 13
korraldab tantsuklubi Swingiring
Tähe 3 majas võistluse „KevadSwing“ lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Võisteldakse kuues erinevas kategoorias. Lapsed ja noored tantsivad
Lindy Hopi. Täiskasvanud peavad
parima tulemuse nimel võrdselt
hästi tantsima viit tantsu – Balboa,
Blues, Charleston, Collegiate Shag
ja Lindy Hop. Sõu kategoorias näeb
paaride esituses lavastatud tantse.
Osalema on oodata tantsijaid
üle Eesti. Tantsitamise eest kannab
hoolt Big Band Tartu ja õhtut juhib
Meelis Kompus.

5.–27. aprillini Tartus Y-galeriis avatud näitust “Eesti tänavakunstnikud”
võib vaadelda kui tunnustust Eesti tänavakunstile ja selle tegijatele.
Näitus toimub Tartus tänu
linna paremale õhustikule, mis
ei mata tänavakunstitöid valimatult nulltolerantsiga. Sellest annavad tunnistust Stencibility festivali raames loodud
legaalsed muralid Võru ja Vanemuise tänaval ning Vabaduse
galerii olemasolu. Tartus asub
ka staažikas raudteega paralleelselt looklev grafitigalerii,
mis kannab kohanime Betoon.
Väljapanek sõidab samal
laineharjal omasuguste näh-

tustega Berliinist, Barcelonast, São Paulost ja paljudest
teistest tänavakunstirikastest
linnadest. Tõekspidamine, et
avalik ruum kuulub linnarahva ühisomandisse ning elanikel peaks olema õigus seda nö
täiendada, on andnud paljudele loomingulistele inimestele tõuke muutmaks linnapilti omanäolisemaks.
Ning seda mitte ainult subjektiivsest vaatepunktist, mis
lähtub mina-olin-siin printsiibist, vaid pigem
soovitakse vaatajale elamust pakkuda, teda kõnetada
ja tema tähelepanu suunata mingile
kontseptsioonile.
Puhtalt oma teoste signeerimine
annab tunnistust
jä r jepidev usest,
organiseeritusest
ning austusest seina vastu. Seda ei
kasutata uitmõtete väljaelamiseks,
vaid läbimõeldud
teose peale kandmiseks, mille juures võetakse vastutus oma nimele
(olgugi et tegu on
alias‘ega).

Näituse autorid
Multistability töid näeb
Tallinna kultuurikilomeetri läheduses, mahajäetud
keraamikatehases Koplis
ning Tartus Võru tänaval,
kui nimetada vaid üksikuid
kohti.
Hypnobooster & KLR-i
kuulsaim teos on Tallinnas
Narva mnt ja Maneeži tänava nurga ood tüdrukutele.
MinajaLydia on Tartu trafarett-tehnika meister.
Tallinnast pärit Pintsel on
katnud lagunevaid lobudikke ja elektrikappe lopsaka
värvitiheda pintsliga.
EvL ehk Edward von Lõnguse looming kujutab
mängumaailma reaalsust
ning teisalt keskendub ühiskondlike valupunktide esile
toomisele.

Näitusel osalejatel on vabad
käed loomaks etteantud ruumi seinamaaling, mis on kvaliteediprooviks kõrvutatuna fotodokumentatsiooniga
teostest tänaval. Lisaks näeb
tänavakunstnike vabaloomingut teistes meediumites.
MARIKA AGU,
NÄITUSE KURAATOR

Põllu kupatab tõde vales
Reedel, 30. märtsil esietendub Tartu Uues Teatris Ivar Põllu autorilavastus „Vanemuise biitlid”.
Mängivad Maarja Jakobson,
Maarja Mitt (Vanemuine), Nero
Urke ja Helgur Rosenthal. Autorlavastaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene
Liivamägi.
Teatriuuendus nõukogude Tartus on ilmselt kõige mütologiseeritum periood eesti teatris. Lavastus
“Vanemuise biitlid” olemasolevale
uut infot juurde ei lisa, küll aga viskab tõed, valed ja kuulujutud võrdsete lähteandmetena ühte patta.
Tulemuseks on mänguline teatriuurimus, kus on olemas nii teatrist
jutustava lavastuse tundemärgid kui
ka teadusliku uurimuse tunnused.
Küsimus oli selles, kuidas jääda teatrimasinavärgis ellu ning mitte kaotada oma elusamust.
„Vanemuise biitlid” on 3. osa Ivar
Põllu teatritriloogiast “Armastus,
teater, hullus ja surm”. Triloogia
on ﬁktsioon eelmise sajandi Tartu
kultuuri- ja teatriajaloost. “Endspiel”
(2008), ”Ird, K.” (2010), ”Vanemuise
biitlid” (2012).
Etendust on Lai tn 37 majas võimalik näha 1.–4. aprillil, 6.–7. aprillil,
30. aprillil ning 1.–2. mail.

Neljapäev, 29. märts 2012

Tartu võõrustab
korvpallinoori
Reedel pannakse pall mängu Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) Tartu
etapil, kus U14 vanuse poisid selgitavad ﬁnaalturniirile pääsejad.
Senitoimunud kahe etapiga on
Toomas Kandimaa ja Rein Raami
juhendatava Salva/TÜ kontos võrdselt viis võitu ja viis kaotust. Teise
Eesti satsi, KK HITO saldo on kaks
võitu ja kaheksa kaotust.
Favoriidid Marciulionise korvpallikoolist juhivad tabelit kümne võiduga. Osalevad veel soomlaste BC
ToPo, lätlaste BS Pardaugava ning
kolm vene meeskonda: SC SDJSOR,
BC Metall Proﬁl ning BS Orbita.
Kohtumised peetakse TÜ spordihoones reedest pühapäevani ning
on pealtvaatajaile tasuta.

Pere Leib ﬁnaalist
võidu kaugusel
Kuna Pere Leib alistus teisipäeval
Eesti meistrivõistluste poolﬁnaali
kolmandas mängus Pärnu VK-le,
katkes ka 17-mänguline võitude jada.
Finaali viiv kolmas võit loodetakse peatreener Rainer Vassiljevi sõnul
võtta juba neljapäeval, 29. märtsil
kell 19 kodusaalis algavas mängus.
„Raske oligi loota, et võrdsete duellis üks meeskond seeria 3 : 0 võita
suudab. Pärnakad olid kodus lihtsalt
kindlamad ja paremad. Aga ka Pere
Leiva mängumehed on kodupubliku
toel valmis õiget sisu näitama,” kutsus
peatreener võrkpallisõpru TÜ spordihoonesse omadele kaasa elama.
Paari Pere Leib – Pärnu VK võitjat
ootab heitluses Eesti meistri tiitlile
ees Tallinna Selver, kes alistas teises
poolﬁnaalpaaris TTÜ kuivalt 3 : 0.

tartuekspress
UUDISED

Lastekliinik – 90
Tuleval nädalal tähistab
TÜ kliinikumi lastekliinik
90 aasta juubelit. Tartu
Ekspress uuris ümmarguse numbri täitumise
eel, mille üle on tohtritel
põhjust uhkust tunda ja
kust pigistab king kõige
rohkem.
„Laste puhul on näha kiiret
paranemist, nad on reeglina
hästi elavad, elurõõmsad ja see
annab kõikidele arstidele väga
palju positiivset energiat, muidu ei kujutakski seda tööd ette,“
räägib kliiniku direktor Marika Kirss, kes on lastekliinikus
N. Lunini tänava päevinäinud
roosas majas töötanud alates
1984. aastast.
Selle aja tähtsamaks läbimurdeks lastemeditsiini arengus
nimetab ta pikemalt mõtlemata
insuliinipumbad ja Eestis võrdlemisi uued liigeshaigete bioloogilised ravimid.
Kirsi sõnutsi tekitab aegajalt
nurinat 30 aastat vana haiglahoone kehv seisukord. Kuna
lähima 7-8 aasta jooksul plaanitakse kolida Puusepa 8 uude
korpusesse, ei kiputa ka remondi peale suuri summasid panustama. „Sellises olukorras on
mõistlik raha panna pigem arstide ja õdede palkadesse, mis
võrreldes kliinikumi keskmiste palkadega, jäävad sellest allapoole, samuti oleme püüdnud
jõudu mööda osta juurde uut
aparatuuri ja teha siseremonti.
Paratamatult jääb selle tõttu nii
mõnigi välissein parandamata,“
resümeerib Kirss.

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

30. märtsist müügil uus kaup!

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee
Ka vaatamata haigusele on lapsed
elurõõmsad ja mänguhimulised.
JUHAN LANG

∞ Alustas tööd 90 aastat tagasi Veski tänav 6 majas.
∞ Sõja ajal tegutseti erinevates kohtades. Alates 1945. a töötas haigla
Oru tänaval.
∞ 2002. aastast on kogu lastekliinik koondunud 30 aastat tagasi
ehitatud Lunini 6 hoonesse
∞ 6 osakonda, 74 voodikohta.
∞ Kliinikus töötab 36 arsti ja 72 õde.
∞ 3500-3600 ravitud haiget aastas.
∞ 38 000 ambulatoorset visiiti aastas.
∞ Ravitakse patsiente vanuses kuni
19 aastat.

Kõige rohkem oli läinud aastal haiglas ravil olnud hingamiselundite haigusega lapsi (üle
650), järgnesid nakkushaigused
(600) ja enneaegsete erineva-

te haigused (550). „Meie töö on
ligi 90% erakorraline, väga suuri planeeritud tegevusi me teha
ei saa,“ selgitab Kirss.
JUHAN LANG

INIM ESE
PAR IMA D
SÕB RAD

LIINA OLMARU
ANDRES MÄHAR
KAROL KUNTSEL
autor-lavastaja

REIN PAKK

ESIETENDUS SEL LAUPÄEVAL VANEMUISE VÄIKESES MAJAS
vanemuine.ee

+

25 000 - 45 000 nädalalehte ja
50 000 - 100 000 lugejat igal neljapäeval
Kasutades Tartu Ekspressi ja LõunaLehe ühist reklaamipakkumist,
saate suurepärase lisasoodustuse.
ÜHISPAKKUMISE HINNAKIRI: www.tartuekspress.ee/TE+LL.pdf

Kaupo Torim
Tartu Ekspress
kaupo@tartuekspress.ee
730 4535
511 6923
Sven Härsing
LõunaLeht
sven@lounaleht.ee
782 1310
555 11 005
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

VÕIDA 100 EURi!!!

-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

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€
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 optika kaupluses
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Telli
ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.
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3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

H
E
L

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

ANEKDOODID
ANEKDOODID
D
Müüjaõpilane asub kaubamajas agaralt tööle. Mõne aja
pärast kutsub ärijuht ta kõrvale:
„Teie kiirus on kiiduväärt,
jõudsite veerand tunniga
mitmekümnel mannekeenil
vaateaknal riided vahetada.
Ainult et kaks neist olid tegelikult müüjad...“
¬¬¬
Hullumaja külastab tuntud
välismaa psühhiaater. Peaarst
näitab talle maja. Ühes koridoris näitab külaline näpuga
mehe poole, kes lühtri otsas
ripub ja küsib:
„Kes see seal on?“
„Ah see? See vennike arvab,
et on lamp.“
„Miks te teda alla ei võta?“
„Miks? Nii on ju palju valgem!“
¬¬¬
„Kuidas te küll võite säärast õhku hingata?“ kirtsutab
mittesuitsetaja suitsusesse
kupeesse astudes nina.
„Me ei tõmba alla,“ vastab
üks suitsetajatest.
¬¬¬
Patsient pöördub sümpaatse meditsiiniõe poole:
„Ma armastan teid nii väga,
et ei suuda paraneda.“
„Ärge muretsege,“ vastab
õde, „te ei paranegi. Arst on
minusse samuti armunud
ja juhtus nägema, kuidas te
mind eile suudlesite.“
¬¬¬
Karu taheti sõjaväkke võtta.
Ta läks rebase käest abi otsima.
„Ega siin muu aita kui tuleb
sul hambad välja lüüa,“ arvas
rebane.
Karu punnis küll algul vastu,

KLIINIK

www.läätsed365.ee

Neljapäev, 29. märts 2012

kuid jäi lõpuks siiski nõusse
ja lasi rebasel endal hambad
välja lüüa.
Järgmisel päeval kutsuti
karu sõjakomissariaati. Õhtul
tuli ta sealt maruvihasena koju
tagasi.
„Noh, kas võeti sõjaväkke?“
uuris rebane.
„Ei võetud!“
„Hammaste pärast?“
„Ei! Mul on lampjalad!“
¬¬¬
Sapöör astub bussi, pomm
kaenla all, võtab külmavereliselt istet ja asetab pommi
oma põlvele.
„Mis asi see teil on?“ küsib
konduktor.
„Ah, see on üks lõhkemata pomm,“ selgitab sapöör.
„Komandör käskis selle linnast välja viia ja polügoonil
õhkida.“
Reisijad tarretuvad õudusest.
„Sina idioot,“ käratab ärritatud konduktor, „sina tuled sellise asjaga bussi! Pommi koht
on pakiruumis!“
¬¬¬
Buss on puupüsti rahvast
täis. Üks mees küsib enda ees
olijailt: „Kas te väljute?“
Keegi ei vasta. Siis ähvardab mees: „Hea küll, sel juhul
ronin ma ukseni üle teie peade!“
„Et sa, raisk, libiseksid!“
hüüab selle peale üks kiilakas.
¬¬¬
„Kui ma naisega külla lähen,
siis ei joo ma peaaegu üldse.“
„Naine keelab?“
„Ei. Ükskord, kui olin palju
võtnud, tundus, et mul on
kaks naist...“

RISTSÕNA
RISTSÕNA
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Teater

Mallory Ka
Kane
n (Gina Carano) on tipptasemel väljaõppega ag
agent,
ge kes täidab valgustkartvaid tellimustöid
maailma
maailm
m kõige räpasemates ja ohtlikumates paikades.
kade
es Pärast seda, kui ta päästab pantvangis hoitud H
Hiina ajakirjaniku, reedab Mallory üks tema
lähedastest
läh
he
kolleegidest ning jätab ta surema.
Korraga
Ko
o
on temast saanud sihtmärk halastamatutele tapjatele, kes teavad ette iga ta samma
m
mu. Selleks, et tal oleks mingitki lootust ellu
m
jjääda,
ä
peab naine jõudma tõeni.
„Plahvatusohtlik“ on kaelamurdvas tempos märulipõnevik, mille lavastajaks Oscarip
vvõitja Steven Soderbergh ning stsenaristiks
Lem Dobbs. Osades Channing Tatum, Ewan
L
McGregor, Michael Fassbender, Antonio BanM
deras, Bill Paxton, Michael Douglas, Michad
el Angarano jt. Nimiosas kinodebüüti tegev
e
vabavõitluse superstaar Gina Carano, kes teeb
vva
ise o
oma adrenaliinirikkad kaskadööritrikid.

29.03 kell 19 Kadunud käsi
30.03 kell 19 Rumm ja viin
31.03 kell 19 Haldjakuninganna
1.04 kell 16 Tappa lauluräs-tast
5.04 kell 19 Harmoonia

TEATRI KODU
30.03 kell 11 Kunksmoorimäng
3.04 kell 16 Kessu ja Tripp
3.04 kell 18 Kessu ja Tripp
5.04 kell 18 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
29.03 kell 19 Onegin
30.03 kell 19 Lõbus lesk
31.03 kell 19 Kalendritüdrukud
1.04 kell 16 Carrrmen!
2.04 kell 19 Hamlet Anderson
3.04 kell 15 Appi! Ooper!? 2.
tund
3.04 kell 19 Mary Poppins

30.03 kell 12.45, 15.15, 17.45;
31.03–1.04 kell 12.45, 15,
17.45, 21.35; 2.–4.04 12.45,
17.30, 19.45; 5.04 kell 12.45,
17.30, 20.15 Kallis sõber
30.03 kell 12, 14, 22.30; 31.03
kell 14, 20.30, 22.30; 1.04
kell 14, 20.20, 22.15; 2.–3.04
kell 12, 20.20, 22.15; 4.04
kell 12, 14, 20.20, 22.15; 5.04
kell 12, 14, 22.15 Plahvatusohtlik
30.03–5.04 kell 18.30
Kuninglik armulugu
30.03 kell 18.15, 20.20;
31.03–1.04 kell 11.45, 18.15;
2.–3.04 kell 18.15; 4.–5.04
kell 18.10 Raudne leedi
30.–31.03 kell 13.15, 16,
18.45, 21.50; 1.–5.04 kell
13.15, 16, 18.45, 21.35 Näljamängud

4.04 kell 19 Härra Amilcar

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
31.03 kell 19 Inimese parimad sõbrad
1.04 kell 12 Morten Viks lollide laeval
1.04 kell 19 Werther

30.03 kell 12.30; 31.03–1.04
kell 11.30, 13.30; 2.–5.04 kell
12.30, 17.15 Looraks 3D (eesti
keeles)
30.–31.03 kell 20, 22.25; 1.04
kell 19.30, 22; 2.–5.04 kell
15.15, 22 21 Jump Street
30.03–5.04 kell 14.15 Projekt X
30.03–5.04 kell 12.15 Koletis
Pariisis (eesti keeles)

3.04 kell 19 Kontsert diktaatorile

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.04 Külli Laidla
tekstiilinäitus Mõni meri,
mõni rand
kuni 30.04 Pille Tammela
näitus Üksteist ühte

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.03 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Talverõõm

LINNARAAMATUKOGU
kuni 14.04 Kalli Kalde graaﬁkanäitus Külmunud unistused

4.04 kell 19 Inimese parimad
sõbrad

Kino

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

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
30.03 kell 14.30, 17.15, 19.30;
31.03 kel 15.30, 17.25, 19.40;
1.04 kell 17.35, 19.40, 21.45;
2.–5.04 kell 14.30, 19.15,
21.45 Titaanide raev

30.03–5.04 kell 16.25, 21.15
Vasaku jala reede
30.03–5.04 kell 16.15 Nüüd
läheb sõjaks
4.–5.04 kell 19.45 Eel-linastused: Ameerika pirukas:
Kokkutulek

UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
AUTOABI 24h: 5618 5701
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€

RAV

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

ILA

AS OY
L •Mootori ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
AD

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.

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

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

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Üldehitus ja santehnilised tööd.
Tel 5551 6366.

Materjal

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

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.

Müüa märga lõhutud segalehtpuud (lepp, remmelgas) ja lõhutud metsakuiva okaspuud.
Tel 5617 8585.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5370 0337.

Otsin tööd
Raamatupidaja (bilansivõimeline,
suur töökogemus erineva spetsiiﬁkaga ﬁrmades) soovib tööd väikeﬁrma pea- või keskmise suurusega
ﬁrma raamatupidajana Tartus või
Tartumaal. Tel 5665 7315,
sirje.lest@hotmail.com.

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

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

Uued H&M riided ning toredad
kasutatud riided Euroopast saate
avarast Sarapuu riidepoest aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood Anne sauna lähistel).
www.sarapuuriidepood.ee.

Sõidukid

Pandimaja Tartus

KUU 41
Tel 734 3432, 505 0871
E–R 9–20, L 10–18, P 11–16
Kiirlaenud pandi vastu!
Pantvara müük!
www.incassor24.ee
Laenud kinnisvara tagatisel
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee,
tel 501 5312.

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

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

Üürile anda 1-toal korter Riiast 18
km (heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.

31.03 kell 10.30 muinasjututund lastele, kavas on lugu
Kahe varese tähtis ettevõte

Tel 55 579 399
info@kodurada.ee

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

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

kuni 30.04 Riina Lastiku
maalinäitus Silmapiiril

29.03 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik,
vaatluse all on briti kirjaniku
Jeanette Wintersoni romaan
Kivist jumalad

Lisateenusena
• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustöid
• Lume ja jää koristamist katustelt

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.

LINNARAAMATUKOGU

Kodurada OÜ pakub
Põhiteenusena
• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste
ehitus- ja remonttöid
• Lamekatuste ehitus- ja remonttöid
•Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitside
ehitust ja renoveerimist

Riided

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

Muu

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

Tel 5197 8500.

kuni 21.04 näitus Mõnusad
mänguasjad Sven Petratškovi kogust

kuni 30.03 Eero Ijavoineni
puuskulptuuride näitus Puupeade 2. kokkutulek

CINAMON

Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.

kuni 14.04 Rein Rätsepa
fotonäitus Itaalia järvede
panoraamid

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

5.04 kell 19 Manon

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

kuni 14.04 raamatunäitus
Eestlased võõrsil, mitte üksnes statistika…

kuni 28.04 raamatunäitus
Eesti rahvaraamatukogude
algusajast

4.04 kell 12 Nukitsamees

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

Küte

Linastub Cinamonis
Ciin
30.03 kell 12

SADAMATEATER

S

Ehitus

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

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

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

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

Müüa soodsalt uus kanalisatsiooniummistuse kõrvaldamise
elektriline seade. Tel 509 0750.

Teenus
Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.
Firma teeb väliskoristustöid ja
san-tehnilisi töid. Töö kiire ja korrektne. Telli tel 509 0750.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.

Naturaal- ja kunstküünte hooldusvahendite müük. Kesklinna
kaubahall, Küüni 7, 0-korrus. Mereneid Sari, www.anee.pri.ee.

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

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 29. märts 2012

SS-i karastusega ekstremistid

KAITSEVAD TARTU AU

Kannatusnädala
kontsert

Johann Sebastian Bach

JOHANNESE PASSIOON

www.concert.ee

Raul Urberg (19) on tõusnud üheks
huvitamaks ja paremaks sõitjaks. Osales
ka mullu, aga tähelepanuväärset kohta
ei saavutanud. „Tänavune tase on hea,
kuid enne üritust on alati raske kommenteerida, sest kõik panevad hullu.
Ootan võistluselt mõnusat atmosfääri
ja haamreid!“ ei lähe Urberg enda sõnul
kindlat kohta püüdma.

Talis Viirpalu (16) on nooruke
ja lootustandev Simple Sessioni
kogemuseta trikirattur Tartu
pargisõidu koolkonnast. Simple
Summer Sessionil 2011 tuli 41.
kohale. „Ei lähegi mingit kindlat kohta püüdma, vaid lihtsalt
annan endast parima. Ma ootan
võistluselt palju suuri ja hulle
uusi trikke ja et kõik läheks hästi!“ kommenteeris tulevast suurvõistlust asjaosaline ise.

Ainsa eestlasena mullu ﬁnaalis osalenud (lõpparvestuses 21. koht) Andres
Lainevool (21) on 2009. aastast järjepanu olnud SS-il kodustest sportlastest
parim. Edukalt esindas Eestit ka Simple
Summer Sessionil 2011. aasta augustis
Helsingis.

Kaarel Pütsep (16) saavutas
Simple Summer Sessionil
52. koha ning kvaliﬁtseerus
tänavusele SS-ile viimase
eestlasena.

FOTOD: ERAKOGU, AINER HANNI, ADAM TAYLOR, LAURI TÄHT

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Sinfonietta Rîga
Dirigent DANIEL REUSS
Evangelist COLIN BALZER
Kristus UKU JOLLER
L 31. märts kell 19 Tartu Jaani kirik

Laupäeval, 31. märtsil võtavad Tallinnas rula- ja BMX-festivalil Simpel Session (SS) mõõtu 200 osalejat
35 riigist, nende seas trotsivad gravitatsiooni ka kuus Tartumaa ekstreemsportlast.
Kui kohalikel rulameestel Jaan
Suitsul, Raul Urbergil, Aleksandr
Tubinal ja trikiratturitel Kaarel Pütsepal ja Talis Viirpalul tuleb endale
karmis rahvusvahelises konkurentsis veel nime teha, siis kolmel aastal
Eesti parimaks sõitjaks tunnistatud
Andres Lainevool enam tutvustamist ei vaja.
„Võib julgelt öelda, et Tartus ongi
Eesti parimad võimalused BMXi
pargisõitjatele. See aga kasvatab
omakorda ka harrastajate seltskonda ja nii see läheb,“ kommenteeris SSi pressiesindaja Liina Ristoja
tartlaste tugevat taset. „Eesti rulatajad on enamasti tänavasõitjad,
mis tähendab, et nad pole ehk nii
võistlushimulised kui BMXi pargisõitjad, kelle puhul seisnebki efekt
rohkem trikkides endis kui tänavasõidule omases kulgemisilus.“
Tema sõnul on harjutamistingimused võtmeküsimuseks ka rulasõidus, ent selles osas pealinn alla ei jää.
JUHAN LANG

Aleksandr Tubin (19) on SS-i
suvetuuridel käinud juba üpris
väikesest peale (alates 2005.
aastast). “Axl Rose” rula peal –
teeb kõrvalt rokabilli kantribändi.

„Ei tahaks oma ootusi kõrgele seada. Tase on alati hea ja läheb aina paremaks. Loodan näha
palju sõpru, tuttavaid ja nendega koos SS-i nautida!“ jäi Elvast pärit rulamees Jaan Suits (20)
tagasihoidlikuks. Ehkki vahepeal polnud temast palju kuulda, sahistavad vanad olijad, et tulemas on kõrgelennuline comeback. „Stiililt on ta kartmatu, hüppab kõrgele ja kõikvõimalikelt
obstaaklitelt,“ põhjendas konkurentide hirmu tundmatuks jääda sooviv rulaveteran.
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Leia sobiv hind!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

