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ETV jätkuvalt vaadatuim

Kolmandat kuud järjest on vaatajate eelistatuimaks telekanaliks
ETV. Märtsis veetsid Eesti elanikud teleri ees keskmiselt 4 tundi 10
minutit päevas.
Eestlased istusid telerite ees 3 tundi ja 59 minutit ning mitteeestlased 4 tundi ja 34 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali
jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (24.4%), Kanal 2 (23.0%)
ja TV3 (17.9%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (23.7%), NTV Mir
(12.5%) ja RTR Planeta (9.0%) vahel.
Samas on ETV liidripositsioon Kanal 2 ees vähenenud 3,1 protsendipunkti võrra. Kui veebruaris oli ETV vaatajate üldosakaal 18,1%
ja Kanal 2-el 14,2%, siis märtsis olid vastavad numbrid 16,7 ja 15,8.
Vaadatuimad saated märtsis
(vaatajaid saateminuti kohta)

Vaatajaid Vaatajaid
(tuh)
%

1

Eesti Laul 2012 ﬁnaal

ETV

264

20,6

2

Pealtnägija

ETV

220

17,3

3

Pilvede all

Kanal2

215

16,8

4

Õnne 13

ETV

214

16,7

5

Kättemaksukontor

TV3

174

13,6

6

Sind otsides

TV3

173

13,6

7

Võsareporter

Kanal2

170

13,3

8

Tantsi tagumik trimmi

TV3

166

13

9

Aktuaalne Kaamera.
Nädal

ETV

164

12,8

10

Kelgukoerad

Kanal2

163

12,8

11

ENSV

ETV

161

12,6

12

Saare sosinad

Kanal2

153

12

13

Kodutunne

Kanal2

153

12

14

Reporter+

Kanal2

150

11,7

15

Aktuaalne Kaamera

ETV

149

11,7

16

Heeringas Veenuse õlal

Kanal2

148

11,6

17

Rääkimata lugu

Kanal2

147

11,5

18

Eesti tippmodell

Kanal2

141

11,1

19

Selgeltnägijate tuleproov

TV3

139

10,9

20

Vere kutse. Teatripidu
Nukus

ETV

138

10,8
TNS EMOR

päikesepaneelide ostmist
Kuu hakul jõustunud määruse järgi
toetab Kredex ka eramajade energiasäästlikumaks ehitamist kuni 40%
ulatuses. Päikesekollektori ostu korral
maksab riik sellest kinni lausa 60%.

OÜ Toru-Jüri Tartu poe juhataja Aivar Järve sõnul on torukollektorid küll efektiivsemad, ent
soodsama hinna ja pikema eluea tõttu eelistavad kliendid lamepaneele.
RASMUS REKAND

„Eesti on seni olnud üks vähestest Euroopa
riikidest, kes eramutes alternatiivenergiaallikate kasutuselevõttu sendigagi ei toetanud,“ liigitab Tartu regiooni energiaagentuuri spetsialist
Kalle Virkus otsuse ühtviisi lahtritesse „positiivne“ kui ka „ammu oli aeg“.
Kuigi päikesekollektorid pakuvad soojust
minimaalsete tootmiskuludega, ilma abirahata
inimesed neid ostma ei kipu – lihtsalt investeeringu summa on üpris kopsakas ning tasuvusaeg pikk. Paneele müüva OÜ Toru-Jüri Tartu
poe juhataja Aivar Järve rehkenduste kohaselt
on üheruutmeetrine paneelipind paras soojendama 60–100 liitrit vett. 4-liikmelise pere sooja
vee ööpäevane vajadus on umbes 250 liitrit, mis
eeldaks vähemalt 2–3 päikesepaneeli.

Efektiivne, ent kallis
Soodsamate lamepaneelide (2 m²) hind algab
300 € juurest, efektiivsemad torukollektorid
maksavad üle kahe korra rohkem. „Kui lisada
automaatika, soojusvaheti ning torustik, siis
läheb summa ikka tuhandetesse,” kostis Järv,
kelle sõnul küsijatest puudust pole ning päikeseküttekehasid läheb müügiks pea igal nädalal.
Efektiivsus kasvab, kui päikeselt tulev soojus
õigesti liita maja küttesüsteemiga.
Ehkki paneelide paigaldusel tuleb ilmakaari ja kraadinurki teada, pole nende parimasse asendisse sobitamine täppisteadus – satelliiditaldriku installeerimisega seda võrrelda ei
saa. Ka peaks ühendustöödega hakkama saama keskmise tublidusega torumees. Siiski leidub selles pealtnäha päikeselises loos pilviseid
kohti.
„Paneelide kasutegur sõltub suuresti tarbimisharjumustest ning süsteemi ülesehitusest,”
viitab Virkus Inglismaal tehtud uuringule, kus
sajakonna majapidamise näitel kõikus päikese
abil soojendatud vee osakaal 9st 98 protsendini. „Sooja vett kulub kõige rohkem hommikul
ja õhtul, mil päikest pole. Keskpäeval, kui päike
lõõmab, pole tarbimist. Seega tuleb süsteemi
rajades mõelda, kuidas energiat talletada, millised on optimaalsed akupaagid, aga ka tarbimist
võimalikult ratsionaalselt ajastada.”
Päikesekollektorite elueaks pakutakse paari-

Päikesekollektoriga
veesoojendussüsteem

Tihti saab paneelipind liiga suur, kesk palavat
suve pole soojust kuhugi panna ning siis hakatakse kollektoritele kardinaid ette ehitama.”

Vigu tehakse palju

kolme aastakümmet. Virkuse sõnul võib seda
oluliselt lühendada ülekuumenemine. „Teadmised selles vallas pole meil eriti head. Üllatavalt sageli kohtan läbimõtlematuid lahendusi.

Ekstreemse näitena, kuidas soojust tallele panna, kirjeldas Virkus kogemusi Berliinist,
kus päikesesoe juhitakse sadade meetrite sügavusele kivisesse maapinda, et seda sealt siis talvekuudel tasapisi tagasi ammutada.
Tõe huvides tuleb ära märkida, et veel suuremat, suisa 70% toetust saab see, kes paneb majapidamisse pöörlema väiketuuliku või püstitab
päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Virkuse hinnangul on tuuliku teema aktuaalne
vaid rannikul, sisemaal jääb selle jõudlus kasinaks. Elektrit tootvad päikesepaneelid on omaette teema ning neist saab lähemalt juttu teha
peale seda, kui Eesti Energia on endatingimused, kuidas ületoodetavat elektrit tarbijalt tagasi
ostetakse, paika pannud. Kuuldavasti on sealgi
lõpplahedus käega katsuda.
RASMUS REKAND
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Keeruline
liiklussõlm
Suur-Kaare ja Riia ristmikul on mööda Riia tänavat kesklinna poole sõites stoppjoon enne Suur-Kaare teeotsa. Tihti sõidetakse sellest mööda
ja jäädakse seisma täpselt foori ette.
Sellega blokeeritakse aga tee SuurKaarelt väljuvatele autojuhtidele,
kes tohivad Riia tänavale pöörates
kohe edasi sõita.
Viimati nägin, et lisaks ühelekahele autole, kes mahuvad üle
risti sõites foori taha seisma, oli neil
sabas ka kogu ülejäänud rivi, mis
pani terve teeotsa kinni. Seetõttu ei
saanud Luninilt Suur-Kaarele pöörata tahtnud autojuht seda teha
ja tulemuseks oli risti tee peal ees
olev auto, mis blokeeris pööramisvõimalust oodates terve fooritsükli
ajal ühe sõidurea.

Kaido Iste
Lõuna prefektuuri vanemkomissar
Liiklusseaduses on kirjas nii:
„Foori või reguleerija keelava
märguande korral peab juht seisma
jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees. Selle puudumisel võib
jalakäijat takistamata sõita kuni lõikuva sõidutee ääreni.“
Probleemiks ongi, et osad juhid
ei peatu keelava fooritule korral
õiges kohas. Kui juhid täidaks seda
nõuet, saaks Suur-Kaare tänavat
pidi tulijad sooritada vasak- või
parempöörde ning teisi takistamata edasi sõita.
Probleemist on informeeritud
ka linna liikluskorraldusteenistust.
Plaanis on paigaldada stoppjoone
kohale täiendav liiklusmärk ning
markeerida stoppjoon üle.

Eluohtlik RiiaVaksali ristmik
Olen mitu korda Riia-Vaksali tänava kõnnideed ületades tundnud, et
sinna mu elu jääbki. Kolmest suunast tulevaid autosid on raske silmas pidada ja tipptundide ajal võib
vaid loota, et keegi viisakas autojuht laseb jalakäija üle. Mina noore
inimesena saan vajadusel veel kiire tänavaületusega hakkama, kuid
mida teevad vanemad inimesed,
lastega emad ja jalgratturid?

Tõnu Lukmann
Liikluskorraldusteenistuse juhataja
Kahjuks ei ole võimalik ristmikule
reguleerimata ülekäigurada teha,
kuna Riia tänaval peatuv sõiduk võib
tekitada liiklusohtliku olukorra. Vaksali tänavale, ristmikust kaugemale,
ülekäiguraja tegemist kaalutakse.
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Heategevusportaali eestvedajal hämar minevik
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Heategevusportaal abireit.eu on võtnud eesmärgiks raskustes suurperede elamute kordategemise, pakkudes sellega ka noortele spetsialistidele võimalust kätt harjutada.
„Meie sihtgrupp on eelkõige
suurpered ja üksikemad, kelle
elamud on kehvas seisus,“ selgitas portaali eestvedaja Margus
Tomp. Esmajärjekorras kogub
abireit.eu meeskond praegu
raha kolmele perele.
Tombi sõnul tegeleb ta portaali loomisega juba 2004. aastast. „Vahepeal jäi see soiku, aga
ma leidsin sobivad inimesed ja
nüüd 2011. aasta lõpus võtsime
asja kätte,“ lausus ta.

Meeskond Facebookist
Portaali veab Tomp koos
IT-spetsialistist ja sisedisainerist sõbraga. Ülejäänud tiimi leidsid mehed suhtlusportaali Facebook fännilehe „Hea
on teha head“ kaudu. Praeguseks on meeskonnas 12 aktiivset Tartu noort. „Meie eesmärk
on pakkuda ka noortele võimalust näidata oma andekust, et
hiljem oleks neil lihtsam tööturule siseneda,“ selgitas Tomp.
Portaali külastades jääb selgusetuks, kuidas raha abivajajateni jõudma peaks ning kellelt annetusi oodatakse. Tomp
selgitas, et nende sihtgrupp on
eelkõige ettevõtted. „Me ei taha
inimestelt niisama midagi küsida,“ ütles ta. Firmad ostaksid

abireit.eu-lt reklaamiteenust
ning reklaamitulu lähebki otse
heategevusse. „Kui bänner maksab näiteks 400 eurot, siis selle
summa investeerimiseks teemegi eelarve ja kalkulatsioonid,
arvestame ikka pereema maitset ka.“
Tombi sõnul pole veel ühtegi
annetust laekunud, kuid meeskond on teinud juba mitmeid
videoid remonti vajavate perede
elamutest. Näiteks klipp Supilinnas elava kahte väikelast kasvatava üksikema kodust. Tiimi hinnangul oleks vaja puumaja korteris paljude teiste tööde seas ka
renoveerida lagi, soojustada seinad ning vahetada aknad. Piisava summa laekudes hakkavad
noored spetsialistid pisikese tasu
eest annetussummast seal kohe
remonditöödega pihta.
Video annab ülevaate korterist – kus on karjuvalt kehvade sanitaartingimuste taustal
siiski uhiuus dušikabiin –, kuid
peret ennast kaadris ei näe.
Portaali eestvedaja Tomp lubas,
et kui korteris läheb reaalseks
remondiks, siis jõuavad elanikud ise ka ekraanile, lapsed
mõistagi ema nõusolekul.
Tombi kinnitusel külastab
portaali loenduri järgi päevas keskmiselt tuhat inimest.

Kodulehel viibides näitab lehe
statistika, et korraga on saidil
keskmiselt 20 külastajat.

Tume minevik
Saidi idee on üllas, kuid
politsei andmetel on portaali
eestvedajat Margus Tompi korduvalt kriminaalkorras karistatud. Mees on esinenud ka Margus Sepa nime all, kuid nimevahetus on politsei kinnitusel
ametlikult registreeritud. Tema
nimedega seostub 10 kohtulahendit, karistused on tulnud
varavastaste kuritegude ja alkoholi kuritarvitamise eest.
Enne vangistamist 2008. aastal tegutses Tomp FIEna ning
mõisteti süüdi ehitustöödel
ettemaksusummade väljapetmise eest. Mullu talvel taotles
Tomp edutult ennetähtaegset
vabastust. Tema karistus Viru
vanglas lõppes eelmise aasta
augustis.
MARI METS

Tasku laieneb lärmakalt
Tasku ja Plasku vahelise
ala ehitustööd on blokeerinud osa jalakäijate
läbipääsust ning tekitavad omajagu müra.
Möödunud nädalal Dorpati
spaakeskuses massaažis käinud
naine kurtis, et pooleteisttunnine lõõgastav massaaž päädis eelkõige tugeva peavaluga,
sest akna taga käis kogu aeg
intensiivne puurimine. Veebruari lõpus alustati ehitustöödega Tasku kaubanduskeskuse
ja Plasku ühendamiseks, mis
annab juurde 2500 ruutmeetrit
kaubanduspinda.
Tasku külastajad pole keskuse kommunikatsiooni- ja
turundusjuhi Kristel Tanniku
sõnul ehitusest põhjustatud
ebamugavuste üle kaevanud.

Küll aga nentis Tannik, et ajutiselt tuli sulgeda Tasku külgsissepääs ning see on tekitanud pisut ebamugavusi. „Oleme püüdnud panna igale poole
jalakäijatele võimalikult palju

suunavaid silte,“ lisas ta.
Ka Dorpati hotelli juht Gea
Puidak pole klientidelt seni kaebusi saanud. Ehitustegevus on
lõiganud ära sissepääsu hotelli
restorani, kuid viimane on praegu remondis. Juhataja sõnul on
see siiski juhuslik kokkulangevus. „Restorani remondi aja
panime ikka oma hotelli klientide arvu järgi,“ selgitas ta. Dorpati külastajatele serveeritakse
praegu hommiku- ja õhtusööki
hotelli fuajees ning lõunat söövad nad Ahhaa keskuses.
Tasku ümberehitust korraldava ASi Tartu Ehitus projektijuhi Priit Pruuli kinnitusel püsib ehitus graaﬁkus ning
peaks valmima juulis. Uue kaubanduspinna rentnikud kinnitatakse kuu aja jooksul.
TARTU EKSPRESS

Veel loetud päevi saab Barclay pargis kaasa elada ilmataadi ja
südalinna viimase lumememme surmaheitlusele. „Ära kaota
pead!“ teab sandistatud lumemees soovitada linnakodanikele ja
sõnadega „Tulen tagasi järgmisel talvel“ annab mõista, et õige
sõda on veel ees.
JUHAN LANG

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Tarandid pajatavad
tudengipõlvest

Keskerakonnast võib
lahkuda rahata

TÜ ajaloo muuseum alustab kohtumisõhtutega „Vinged vilistlased“, kus oma üliõpilasaastatest,
sõpradest, tegudest ja tegemata
jätmistest räägivad mitmed TÜ
vilistlased, sarja avaüritusel 12.
aprillil kõnelevad Kaarel ja Indrek
Tarand, 17. aprillil Jaak Aaviksoo.

Tartu maakohus jättis tänase
otsusega rahuldamata Keskerakonna hagi Harri Jallajase vastu
4729,46 euro ja viiviste väljamõistmiseks, menetluskulud jäid
hageja kanda.
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alkoholijoobes juhti tabas politsei
Tartus ja Tartumaal nelja pühadeaegse päevaga, kriminaalasi
ootab kümmet patustanut.

Kellad rahapuuduses
Arsise kellade kooli esindajad asutasid toetusfondi, et soetada koolile vajalikud basskellad, annetused on oodatud SA Tartu Kultuurkapitali SEB panga arveldusarvele
10102052050006 märgusõnaga
“Arsise Kellade Kool”.

Kihutaja pisteti
trellide taha
Esmaspäeva õhtul Tartu-Valga
maanteel 205 km/h kihutanud
52-aastane Audi juht pisteti karistuseks kuuks ajaks pokri; politsei
eest põgenema ajendas teda
ilmselt autost leitud 50 000 salasigaretti.

ERM 103!
14. aprillil tähistab Eesti Rahva
Muuseum 103. sünnipäeva ning
sel puhul toimuvad kõigis majades tasuta ekskursioonid, samuti
saab kätt proovida meisterdamistoas ja piiluda tööruumidesse.

Viin vedas maadligi
10. aprilli varahommikul pidas
politsei Laial tänaval kinni
Peugeot 306, mille tagaosa oli
märgatavalt maadligi, turvakontrolli käigus avastas patrull pagasiruumist ja tagaistmelt 202 pooleliitrist Vene maksumärkidega
viinapudelit.

Avati Spargel
Nädala algul avas Tartu Loomemajanduskeskuse Kalevi 13 majas
uksed kohvik Spargel, 50 inimest
mahutava toidukoha seintel on
kunstinäitused ja laudadele tulevad eraldi menüüd, kust saab teoseid kaasa tellida.
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Tuleks pingutada usaldusväärsuse nimel

Oleme töötanud selle nimel,
et Tartus oleks rahvusvahelisi
lende võimaldav lennujaam. Kui
nüüd liin suletaks, oleks seda
tulevikus uuesti käivitada keeruline. Kes tuleks siia riskima?
Üritan Estonian Airist aru saada,
aga täna öelda, et nad panevad
lennud kinni, on natuke ennatlik.
Linnaametnike lendude puhul
oleme soovitanud kasutada
Tartu lennujaama, aga käskida
ei saa. Uus lennuaeg alles võeti
kasutusele. Läheb aega, et inimesed nii Tartus kui mujal maailmas sellega harjuks. Sestap ma
väga loodan, et esiteks tartlased
ja lõunaeestlased pingutaksid
selle nimel, et nad lendaksid
Tartu kaudu. Ja teiselt poolt
peab Estonian Air pingutama
enda usaldusväärsuse nimel.
Üle kahe tunni maanteel
loksuda oleks ju teatud mõttes katastroof. Küsimus on ka
nendes inimestes, kes maailmas raha liigutavad ja on ühel
päeval Tallinnas või Tartus, teisel
päeval Bangkokis ja kolmandal
päeval New Yorgis. Ma olen
veendunud, et on inimesi, kes
pole endale Tartust lendamise
võimalust veel teadvustanud.
Vajalik oleks teavituskampaania
Lõuna-Eesti meedias.

URMAS KRUUSE

Tallinna le
Läinud nädalal imbus meediasse info, et
vähese lennuhuvi tõttu kaalub Estonian Air
Tallinna-Tartu lennuliini sulgemist. Et seda
ei juhtuks, peab reisijate arv kerkima 1100
inimeseni kuus.

617
537

696

457

441
oktoober

517

november detsember

jaanuar

veebruar

märts

Reisijaid Tartu-Tallinna lennuliinil

Liiga palju tõmblemist

Tasku keskus, Turu 2

Kasutan lennuliini pea iga nädal. Ei peaks paanitsema, kui inimesed kohe ja massiliselt ei lenda – andke neile aega mõttega
harjuda. Ka pole mõtet pärastlõunastele jätkulendudele Tallinnasse ja Tallinnast minna ja tulla lennukiga. Aga hommikul
vara ja õhtul hilja on see liin asendamatu. Estonian Airi häda
läbi ajaloo on olnud tõmblemine – liine avatakse ja suletakse
nii kiiresti, et inimesed ei jõua nendega veel kohaneda. Ka Tartu
liiniga toimus sügisel totter muutus, kui kaks kuud lennati ainult
päeval ja siis imestati, et lendajaid pole. Samuti peaks vältima
lendude ära jätmist, mille tulemusel veetakse inimesi bussiga.
Pole just parim reklaam.
Hommikune väljumine toodi küll pool tundi hilisemaks kella
5:30-lt 6-le, kuid selle tõttu ei jõua enam Tartust hommikusele
Tallinn-Müncheni lennule. Kasutasin seda varianti ise tihti ja
nägin ka kaasreisijaid samal suunal liikumas. Selliste sammude
järel pole ju ime, et lendajate hulk väheneb. Seega: enam stabiilsust, läbimõeldud lennuaegu ja vähem rabelemist.

HANNES ASTOK

24. aprillil kell 19.00 Athena keskuses
kaasa teevad:
Margit Saulep (sopran)
Triin Ella (mezzosopran)
Jaak Jõekallas (tenor)
René Soom (bariton)
Ülla Millistfer (klaver)
Piletid müügil Piletimaailmas ja enne kontserti kohapeal

Peame valima töökin
Tartu ülikooli rahvusvahelise koostöö arenguks on sujuv lennuühendus tingimata
vajalik, sest akadeemiline elu ei ole teisti kui
rahvusvaheliselt mõeldav. Samas on ülikooli
inimesed nõudlikud kliendid – akadeemilistel eesmärkidel reisimine tähendab tihtipeale
just konverentse, koosolekuid või loenguid
sihtpunktis ja need algavad väljakuulutatud
ajal, mitte siis, kui kolleegid Tartust lõpuks
kohale jõuavad.
Seega on Tartu lennujaama kaudu reisimi-

tartuekspress
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TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.

Me ei ole
veel otsust
langetanud
Estonian Airi huvi on nii Tartu kui
Lõuna-Eesti ühendatust hoida,
aga mõistagi ei sõltu see ainult
meist, vaid ka tartlastest. Viimastel kuudel on huvi liini kasutamise vastu kasvanud. Nii oli see ka
eelmisel aastal ning loodame, et
sama trend eelseisval suvel jätkub.
Me pole Tartu liini osas otsust langetanud, kõnelemata ultimaatumite või ähvarduste esitamisest.
Analüüsime jooksvalt kõikide liinide efektiivsust ning iga liini jätkusuutlikkus sõltub nõudlusest.
Oleme püüdnud nõudlust ka
kasvatada ning Tartu sihtkohana
kampaaniatesse lülitanud. Tartu
turundusega on tegeletud nii linnas kui väljaspool ning kavatseme
sellega jätkata.

Olen Estonian Airi Tartu lendude tuline toetaja, sest see on väga
oluline nii tartlastele kui kogu Lõuna-Eestile. Estonian Airi uued
sihtkohad annavad üha enam väga häid ühendusvõimalusi kogu
Euroopaga ning ilmselt ei pea kellelegi seletama, kui mugav on
maanduda õhtul oma kodulinnas.
Kutsun kõiki üles kasutama Euroopasse lendamisel Tartu lennuväravat, sest nõustun väitega, et lennuliini jätkusuutlikkus sõltub ennekõike just lendajatest. Loodan väga, et Estonian Airil on
jaksu ja usku vastu pidada oma otsuste kujundamisel ning tartlastele antakse kvaliteetset teenust pakkudes võimalus lennuliini
vajalikkust tõestada vähemalt käesoleva aasta lõpuni.
Vanemuise teater kasutab Tartu lennuväravat üha aktiivsemalt
(mais, juunis ca 40 lendu). Lennutades nii Tartusse kui Tartust
oma külalislavastajaid, kunstnikke, soliste, artiste.
Peatselt oleme Tartu lennujaama kasutades lendamas lavastusega „Rumm ja Viin“ Makedooniasse, lavastustega „Kessu ja Tripp“
ning „Elling“ Brüsselisse jne. Ise kasutasin Tartu lennuväravat
viimati möödunud nädala kolmapäeval lennuks Tallinna kaudu
Hispaaniasse ning peatselt viivad tööreisid Viini ja Londonisse –
mugav!
Küll aga möönan seda, et turundustegevusele võiks Estonian
Air just Tartus mõnevõrra rohkem rõhku panna. On selleks siis
linnapildis nähtavad reklaamid või ühesuunapõhised hea hinnaga
piletid või muud nipid. Ainuüksi Vanemuise teatris töötavad 13
erineva riigi kodanikud. Ma ei ole kindel, et nad kõik on teadlikud
Estonian Airi uutest sihtpunktidest Euroopas, „light eco“ hinnataseme piletitest või kasvõi sellest, et nüüd väljub lend Tartust
Tallinnasse mitte kell 5.30, vaid 6.

PAAVO NÕGENE

RAUNO PARRAS
Estonian Airi kommertsjuht

dlamaid teekondi
se eelistamise esimene nõue usaldusväärsus. Viimase kasvatamisel on Estonian Air
Tartus olnud üksjagu visa. Kui oodatud lennuki asemel sõidab terminali ukse ette buss,
kui väljumist peab tundide kaupa ootama,
sest lennukit ei ole või teiste klientide lennud
viibivad, siis tuleb meil oma lubadustest kinnipidamiseks hakata töökindlamaid teekondi
valima. Tunnistan, et sellise valiku olen sageli
teinud ka enda töösõitude puhul.

ALAR KARIS

Jahutatud
lõhe, kg
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-43%
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TAGAOTSITAV:
Kui politsei aktiivsemalt töötaks,
oleks mind juba ammu kinni võetud
Intervjuud leheveergudel,
uuendused virtuaalsetes
sotsiaalvõrgustikes – Eesti
tõenäoliselt kuulsaima tagaotsitava Anna Maria Galojani
näitel võib täiel rinnal elada
ja vabadust nautida ka siis,
kui kohtuhaamer on ammu
langenud.
Tartu Ekspress püüdis eksperimendi korras leida kontakti politsei
koduleheküljel esile tõstetud 21 tagaotsitavaga, et uurida kuivõrd glamuurne on nende kohalike kurjategijate redupõli, kes veel riigipiire pole
ületanud. Ühel juhul õnn naerataski. Vaid kümme minutit guugeldamist ja kaks aastat Eesti politsei eest
pakus olnud kurjategija oli populaarses suhtlusvõrgustikus oma näo
ja initsiaalidega leitud. Samuti jagas
ta avalikult isiklikku e-posti ja MSNi aadressi. Tõsi, materiaalne kahju,
mille Taaniel (nimi muudetud) joobespäi juhtimise ja grupiviisilise
murdvargusega põhjustas, pole võrreldav Galojani poolt pihta pandud
59 438 euroga. Põgeniku elust rääkima oli ta valmis sellegipoolest.

nad m***id panid pildi lehte. Aga
üldjoones, kui ise kuskil just väga silma ei torka neile, siis ei ole ka probleemi. Ei tasu kuskil ringi jooberdada ja lärmata, vaid peab vaikselt olema. Vaatab, kaua saab neid m***e
huiata nii, et nad mind kinni ei pane
veel. Muidugi on variant, et lähen
tiksun enda üheksa kuud ära ja olen
jälle vaba poiss.

Ütlesite, et käisite tagaotsitavana kohtus ütlusi
andmas. Oli see mõne
teise süüasjaga seoses või
kohus ei teadnud, et Teid
taga otsitakse?
See ei olnudki mingi süüasi, vaid
lihtsalt käisin inimesele kohtus tunnistajaks.

Kas peale pildi lehte panemist on liikumine raskem
või tunnevad võõrad Teid
tänaval ära?
Ei tea, kas inimesed mind just ära
liikumin on
tunnevad tänaval, aga liikumine
raskendatud sest
sellega natukene raskendatud,
tuttavaid on nii palju. Parem on
on, kui
kohtadees.
ei liigu eriti avalikes kohtades.

teate, et igaüks võib anda
politseisse vihje?
Kõik oleneb muidugi sõbrast, tuttavast, aga jah, kunagi ei saa kellelegi
kindel olla.

Kuidas Te Eesti kohtu- ja
politseisüsteemi suhtute?
Kohtupraktika on ikka jumala
mööda ja kui politsei aktiivsemalt töötaks, siis oleks mind juba ammu kinni võetud. Nad ei kuula inimest äragi, ajavad ainult enda s***a suust välja, viidavad inimese aega. Aga jah, nad
ju peavad ka kuidagi raha välja teenima. Samas ma ei ole mingi mõrvar, et
mind nüüd nii pingsalt otsima peaks.

Ma saan aru, et politsei
eest varjus olemine on
omamoodi ka sportlik
huvi, et vaadata kaua nende eest saab peituda?
Jah, see on omamoodi äge seik
elus, kui saab kuidagimoodi neid
värdjaid huiata.

Kas elukohta või tööd leida on sel moel keeruline?
Selge see, kui oled juba pildiga
politsei poolt tagaotsitav, siis on see
loomulikult raskem kui tavaelus.

Pangakaartide, mobiili
või teiste suhtluskanalite
kasutamist peab kuidagi
piirama?
Mina ei ole seda veel teinud, aga
tegelikult oleks see väga hea, kui ei
kasutaks igasuguseid liigseid vidinaid, mis aitavad tagaotsitavat kergemini leida.

On mingeid „trikke““ kuiku
jääda?
das hästi varjatuks jjää
Ei ole siin mingeid trikke.
trikk
ke. Kui
K ise
ei ole koomas ja kuskil um
umbjoobes
mbjo
ringi ei tuterda, siis ei ole eriti
erriti hullu.
h
Peab hoidma madalat pro
proﬁ
ili.
oﬁili

Saate vabalt liikuda
liikud
da
pidudel või näiteks
näitek
ks
politseimajast
linnas politseimaj
ast
mööda kõndida nii,
nii, et
e
keegi ei märka?
Kui kaua Teid taga on otsitud?
Hetkel juba kaks aastat.

Kui raske on politsei eest
varjatuks jääda?
Olen liikunud väga vabalt ringi
ja ei ole endale mingeid piiranguid
pannud, et ei oleks soovitav kusagil
käia. Olen isegi tagaotsitavana käinud kohtus ütlusi andmas. Nüüd on
natuke raskem liikumisega, kuna

Küsimus on hea,
hea aga sinna
sin m
mendimaja ette töllerdama ei tarvi
tarvitseks
i
Pid
d l olen
l käinud
käi d ja
j ei ole
minna.
Pidudel
olnud erilisi juhuseid.

Sugulaste ja tuttavate juures käimine on tõenäoliselt raskendatud?

Lehtedes kirjutati, et 2010.
aastal mõisteti Teile grupiviisilise murdvarguse eest
tingimisi vangistus?
Seda küsimust ma ootasin, aga see
tekst seal pildi all on vale, sest üheksa kuud määrati mulle roolijoomise
eest, kuna varguse eest ma olen juba
kinni istunud.

Miks te üldkasulikule tööle
ega registreerimisele ei
läinud?
Teadaolevalt teed ÜKT-d (ühiskondlikult kasulikku tööd – toim) selles vallas, kus sa elad, aga minul n****i
vaja oli oma valda kuidagi abistada –
mida vald mulle head teinud on?

Kirjeldage murdvargust,
mida politsei välja toob.
Mis seal täpsemalt toimus
ja kuidas see välja tuli?

Selles osas ei ole mitte midagi
muutunud, nemad on nii diskreetsed, et nad ei anna välja.

See on vana teema ja ei hakka
kommenteerima.

Kui lihtne on sõpru või
tuttavaid säilitada, kui

Tunnete ka teisi tagaotsitavaid?

Jah, mul on üks sõber samamoodi tagaotsitav, aga ta on olnud väga
lühikest aega.

Kui oleksite ise politseinik, kuidas tagaotsitavaid
püüaksite? On see kerge?
Seda teha oleks väga kerge, aga
näed, nendel lollidel ei ole mõistust
peas lihtsalt.

Millega Te praegu igapäevaselt tegelete?
Teen tööd ja kirjeldada ei ole siin
midagi, tavaline töö.

Elate Te seal, kus enne, kui
teid taga otsima hakati või
olite sunnitud elukohta
vahetama?
Elukohavahetus peab ilmtingimata olema, aga ega nad sealt ka otsinud ei ole, kus varem elasin.

On Teie aadress ka politseile teada või on nad
jätnud kirju, stiilis „palun
ilmuda hiljemalt...“?
Jah, on teada neile see aadress,
aga vahet ei ole, kui mind seal pole.
Ühtegi kirja ma ei ole kätte saanud,
nii et savi. Teadaolevalt ei ole nad
saatnud ka enam mulle kirju.

Kas tööandja oli asjast
teadlik või pööras ta sellele üldse tähelepanu, et
Teid samal ajal ka taga
otsiti?
Ikka on teadlik, aga tal on savi sellest. „Ise tead, mis teed!“ vastas ta.

Tagantjärele poleks olnud
targem mõni tegu tegemata jätta?
Ennast tundes, ei hakka ma midagi kahetsema.

Jookseb kusagilt ka piir,
kust alates Teil saab villand
ja otsustate oma aja ära
istuda?
Olen sellele mõelnud, aga samas
ikka on neid ägedam huiata.

Kui karmiks peate vanglakaristust?
Karmi ei ole seal midagi, aga
samas ajab närvi, kui teine inimene saab hullema asja eest ühe kuu
pikkuse reaalse vanglakaristuse
ja mind siis mõisteti roolijoomise eest üheksaks kuuks kinni – see
on ebareaalne! Ma saan aru, kui ma
oleks sellega seoses kedagi ohustanud või mida iganes... Kardetavat ei
ole seal midagi, kuna ma olen seal
enne olnud ja on savi sellest kohast.
Ainult see on s**t, et ei ole piisavalt
vabadust.
TARTU EKSPRESS

On see kurjategijate puhul tavaline, et
vanglat justkui ei kardetagi, kuid püütakse
jooksus olla nö sportliku hasarrdi
pärast?
Lõuna prefektuuri kriminaalteabeab
beteenistuse komissar Mart Sisask:
Kes see ikka vangi tahaks minna. Tegelieg
gelikult aja möödudes siiski valvsus kaob
ja see võib töötada politsei kasuks.
Mõni isik aga väsib ja tuleb ise välja, et
karistus ära kanda ja normaalset elu
edasi elada.

Kas omakseid, sõpru või ka näiteks võhivõõraid saab võtta vastutusele, kui nad
on kurjategijaga kokku puutunud, teavad
tema asukohta, ent korrakaitsjaid sellest ei
teavita?
Seadus ei näe selle eest karistust ette, küll aga saab
karistada kuriteost mitteteatamise puhul.

Kuidas väiksema kaliibriga kurjategijate
püüdmise protseduur välja näeb: kas oodatakse vihjeid või käib nende tabamiseks
järjepidev töö?
Politsei kasutab loomulikult tagaotsitavate tabamiseks
kõiki vahendeid ja jälgib kõiki võimalikke kanaleid ning
kogub infot väga erinevatest allikatest, olgu selleks siis
inimese suhtlusringkond, tehnilised vahendid või virtuaalsed kanalid. Kindlasti on sellisest infost abi. Alati
100% toimivat ühte head meetodit ei ole, infokillud tuleb
kokku panna. Tagaotsitavaid tabatakse erineval viisil,
mõni jääb vahele ka rutiinse kontrolli käigus või mõne
muu rikkumisega, mõni tabatakse vihje põhjal, paljude
osas viib jälitustöö sihile. Mida aeg edasi, seda hooletumaks muutub ka inimene ise.
Et vormikandja läheb kurjategija ukse taha, on elukoha
kontrollimiseks vaid üks variant, kuid taktikaid ja meetodeid inimeste otsimiseks ja leidmiseks on erinevaid.
Arusaadavalt ei saa jälitusmeetodeid leheveergudel lahata, see oleks juba kurikaelale kasulik manuaal. Ka pildi
avaldamisel meedias alati kaalutakse, kas see toob tulu
või hoopis kahjustab isiku leidmist.
Praktika näitab, et see on kindlasti abiks raskemate
kuritegude puhul, kui inimesed teevad oma turvalisuse huvides politseiga aktiivselt koostööd. Märtsi alguse
seisuga oli Eestis umbes 1300 isikut tagaotsitavad, neist
rahvusvaheliselt 78. Aastas lisandub umbes 1000–1300
tagaotsimist ning sama palju neist lõpetatakse. Siin hulgas on nii kuritegude kui väärtegude toimepanemise
eest tagaotsitavad, vanglakaristusest kõrvalehoidujad,
kriminaalhooldusnõuete rikkujad jne.
Lõuna prefektuuri peamajas kodakondsus- ja migratsioonibüroos on üleval ekraan tagaotsitavate piltidega
ning tuleb tõdeda, et selle abil on nii mitmegi isiku kohta
infot saadud. Samuti on edastatud ja saab jätkuvalt anonüümselt infot edastada vihjemeilile louna.vihje@politsei.ee. Värskemate ja olulisemate tagaotsitavate fotod on
üleval politsei kodulehel.

Kas on võimalik, et tagaotsitav käib teise
inimese protsessi arutamisel nõnda, et
kohus pole teadlik, et tunnistaja enda näol
on tegemist tagaotsitavaga?
Krista Tamm, Tartu maa-, haldus-- ja
ringkonnakohtu pressiesindaja
Teoreetiliselt on võimalik, et tagaottsitavaks kuulutatud isik võib käia kohtus
uss
a
mõnes teises protsessis tunnistajana
kohal. Samas väidetava konkreetse juh-tumi osas ei ole võimalik fakte teadmaa-a
ta selle tõele vastavust kinnitada ega
ümber lükata.
Kuigi isiku võib kuulutada tagaotsitavaks teiste hulgas ka kohus, täidab
vastavaid määrusi politsei. Sellest tulenevalt ei pruugi kohtunikud olla teadlikud teiste ametnike/kohtunike tehtud tagaotsimismäärustest. Kohtusse ilmunud tunnistaja osas tuvastab kohus
ainult tema isiku, kontrollimata tema tausta.
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Palametsa
pajatused

50 korda Puškini juures

Rajacas ja ühikad
Mihkel Zilmer meenutab.
Enamik meie ansambli poisse elas ühiselamutes, mida varem
nimetati tudengiargoos intriteks, hiljem ühikateks. Ühikaelu lausa koondas poisse taidlusprogrammide loomisel. Ja inspireeris mitmeid sketše ning laule tegema.
Kui 1966. a tulin ülikooli, siis määrati mu eluasemeks linnast väljas Emajõe kaldal paiknev Kvissental. Ain Kallis on selle kohta kirjutanud: „Varem oli siin olnud kõrts ja tudengite väljasõidukoht. Siis
anti ta üliõpilaste majutuspaigaks ja seda intrit hooldas vana Rudolf
Luik, kes elas seal oma naise ja jahikoeraga. Hoolitses nagu isa meie
eest. Mingeid mugavusi ju ei olnud, pealegi linnast eemal, aga mida
kauem me seal elasime, seda enam hakkas see koht meeldima. Nagu
elu on mind õpetanud: mida raskem aeg, seda lõbusam olme. Kui sa
ainult oskad selle elu-olu rõõmsaid külgi märgata.“
Kvissentalis oli elanud teisigi Rajaca poisse ja pole siis imeks panna, et 1967. a novembris sündis laul, mis algas sõnadega:
Linna taga Tartumaal
on üks inter Kvissental
vaikne kena kohake
meie tudengitele.
Toad on suured, avarad
soojust palju, valgust ka jne.
See laul läks meie kontsertidel tudengitele hästi peale. Pruukis
vaid laval alustada „Kvissentali“, kui paljud saalis viibijad hakkasid
kaasa laulma. Ilmselt andis tunda omamoodi igatsus, sest sügisel ja
kevadel oli ju Emajõe kalda haljuses olnud ilus olla.
Mul läks korda elada alguses“partisanina“ Uus-Pälsonis, kus minu
kehakultuuri õppival vennal oli voodikoht olemas. Kuna ta suusatajana viibis sageli treeninglaagrites, siis kasutasin tema aset. Või
mõnda muud vaba voodit. Mingit pahandust sellest ei tõusnud.
Mõni aeg hiljem majutati bioloogid Leningradi (nüüd Narva) maantee äärde ehitatud hästi pikka viiekorruselisse ühikasse. Seal olid
köökides korraliku võimusega elektripliidid ja see soodustas kodust
toiduvalmistamist. Stipp oli küllalt väike ja sageli tuli läbi ajada vaid
kodunt kaasa pandud toidukraamiga.
Eriti levinud oli kartulite praadimine rasvase pekiga, millest poistel
juba puudust ei olnud. Selles osas oli ületamatu zooloogiks õppiv Rajaca
poiss Nikolai Laanetu, üldiselt tuntud Kolla nime all. Kui juba Kolla
hakkas kartuleid praadima, siis hõõrus pool korrust rõõmust käsi: täna
õhtul saab jälle hästi süüa! Sest lahke loomuga Kolla kostitas paljusid,
kes kogunesid kööki tema kokameisterlikkust jälgima. Sinna juurde
käisid kirglikud mõttevahetused bioloogiateaduse põhiprobleemide
üle ja ümber. Nii kujunes ühikaköögist mingi improviseeritud diskussiooniklubi, kus lendasid vaimukused ja pandi alus mitmele Rajaca loolegi. Peale bioloogide elas selles suures ühiselumajas veel arvukalt arste
ja kehakultuurlasi. Minu tuba oli alumisel korrusel. Täpselt korrus kõrgemal elas mu vend ja kolmandal korrusel meie onupoeg. Nii kenasti oli
saatus meid paigutanud ja seda ilma mingi onupojapoliitikata.
Aga „Kvissentali“ laul lõppes sõnadega:
Kvissi vana elab seal
oma ahtrat lehma peab.
Tudeng piima ostab sealt
piima hinda kalliks peab.
Öösel aga vana tüssab
lehma ise ära nüssab.
Lisan omalt poolt: nüssab ei ole rumal sõna. Lõuna-Eesti keeles
tähendab see lüpsmist.

Kauaaegse vene
keele õpetaja Anna
Ivanovna Krjukovaga esmakohtumine
on kui kohtumine
ammuse tuttavaga –
soe ja avatud. Samasuguse vahetu ja kelmika rõõmuga räägib
Anna Krjukova oma
õpilastest, reisidest
Krimmi ning suurest
huvist ja armastusest
Puškini vastu.

Üle 50 aasta tagasi Kaagveres oma esimesele töökohale asunud ning hiljem mitmetes Tartu koolides õpilaste mälusse podiseva samovari ja vene keele õhtutega jäänud
Krjukova põhjendab õpetaja ameti valimist
tõigaga, et juba lapsena meeldis talle õpetajat mängida. Kuid õpingud esimeses klassis jättis toona pooleli maa vallutanud sõja
tõttu.
„Siis oli kõige maitsvam toit mädanenud
kartulitest pannkook. Selline kartul, mis
kevadel korjati põllult,“ meenutab Krjukova,
kes on sündinud Venemaal Volga ääres Tveris ja päritolult karjalane. „Nälg oli suur, soola ei olnud ja maitset polnud mingit,“ kirjeldab Krjukova. Kui Krjukova pere 1947. aastal Tartusse kolis, siis oli parajasti ka rahareform: „Mäletan, et läksin talongiga leiba
tooma. Sellega sai 100 grammi, ja kui seal
järjekorras seisin, siis mööda tänavat lendasid tuules rahatähed. Kõik tänavad olid kehtetut raha täis.“

Usbekistani asemel Eestisse
Eesti keele sai Krjukova selgeks iseseisvalt ja vaikselt hakkas ka lapsepõlvesoov
õpetajaks saada täide minema – 1955. aastal
lõpetas ta Tartu 4. keskkooli ja asus seejärel
E. Vilde nimelisse Tallinna Pedagoogilisse
Instituuti ajalugu õppima. Teisel õppeaastal
lisandus kavasse eesti keel ja kirjandus, kuid

siis läks Krjukova üle kodulinna Tveri (varasem Kalinin).
„Õppisin seal vene keelt ja kirjandust.

Selle seitsme aasta jooksul,
mil Puškin naisega koos elas,
oli ta armunud veel 24 korda.
Õpingute lõpus taheti meid suunata Tadžikistani või Usbekistani. Meie (kursuse tüdrukud – toim) kartsime, sest olime kuulnud,
et seal on kummalised kombed ja varastatakse tüdrukuid,“ jutustab Krjukova. Tüdrukute
varastajatega Krjukoval õnneks tegemist teha
ei tulnud, sest ta kirjutas haridusministeeriumisse ja soovis tööd saada Tartusse. Tartus
aga tööd ei olnud. Nii sai esimeseks ametiks
Kaagvere lastekodu, kus toona tuli nii poisse
kui tüdrukuid kasvatada.
1965. aastal sai Krjukova lõpuks töökoha Tartusse, praegusesse Forseliuse gümnaasiumi, mis siis kandis veel 8. keskkooli
nime. „Hakkasime vene keele õhtuid korraldama, milletaolisi keegi ei olnud varem
teinud.“
Samas koolis töötas kirjandusõpetajana
Vello Saage, kes ka Krjukovasse kirjanduspisiku süstis. Suurem huvi Puškini loomingu
ja elu vastu tekkis aga siis, kui Tartu ülikooli
vene kirjanduse kateedri juhataja Juri Lotman kinkis talle raamatu Puškinist.

Nii jutustab Krjukova nähtava huvi ja
elevusega oma Annelinna korteris, mille
seinad on kaetud raamaturiiulitega, siinkirjutajale juba kohtumise esimestel minutitel Puškinist ja sellest, et suur kirjanik oli
elu jooksul armunud 137 korda. „Ja selle
seitsme aasta jooksul, mil ta koos naisega
elas, oli ta armunud veel 24 korda,“ vestab
Krjukova nii Puškini kui Lermontovi muusadest. Viimase omad sai ikka kahel käel
kokku lugeda.

Reisid Krimmi
Kahe aasta jooksul kirjutatud artiklitesse
mahtus Puškini muusadest ainult kaheksa.
„Puškin lasi kergesti kõiki oma südamesse,“
leiab Krjukova. Kuna käesoleval aastal möödub Puškini abikaasa Natalja Nikolajevna
sünnist 200 aastat, on Krjukova soov, et keegi
võtaks kirjutada kuulsa luuletaja abikaasast.
„Ise enam ei jaksa, tervis ei luba,“ põhjendab
Krjukova, kes on 50 korda käinud Mihhailovskojes, kus oli Puškini vanematekodu.
Krjukova on töötanud Tšehhis ja Saksamaal, aga rännanud ka Pariisi ja Krimmi.
Eupatooria linna Selvinski nimelise gümnaasiumi ja Miina Härma gümnaasiumi
õpetajate ja õpilaste vahel toimus Krjukova eestvedamisel 12 sõprusreisi. „Kord tulid
nemad meile ja siis käisime meie jälle Krimmis,“ sõnab Krjukova ja näitab pilte küll

Mehed Liikuma
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15. aprillil esietenduv „Rudolf Allaberdi testament” on
viimane osa Urmas Vadi isikunäidendite triloogiast. Kaks
eelmist on “Peeter Volkonski viimane suudlus” ja “Rein
Pakk otsib naist!”
Kuna Rudolf Allabert oli nii ﬁlmi- kui teatrinäitleja ja
on olnud ka õppejõud, siis nüüd tulevadki tema õpilane
Urmas Vadi ja Piret Laurimaa, et mängida läbi viimane Allaberdi näidend. Sest seda näidendit ja lavastust
on Allabert oodanud. Ta helistas Vadile ja rääkis oma
unenäost ja arvas, et sellest võiks näidendi kirjutada.
Aga Vadi ei kirjutanud ega kirjutanud ja ei kirjutanudki.
Eelmisel kevadel Allabert suri. Aga sellest pole midagi,
sest see lavastus, mida ta ootas, tuleb. Ja veel enamgi,
ka Allabert ise sulandub lavastusse ja teeb oma viimase
rolli.
Läbi lavastuse hakkavad kumama küsimused – kuidas
elada õigesti, mis on meie põhiväärtused, sest ükski
inimene ei peaks elama ja surema pimedas ja üksi. Aga
kuidas ikkagi läheb ühe inimese elu nii, et sa elad näiteks
oma naisega ühes korteris, aga ei räägi ega kohtu temaga. Ja miks üks inimene, kes on olnud kunagi näitlejana
tipus, jääb korraga üksi ja kogu maailm akna taga näib
nagu vana mälestus. Kuidas püsida elus?
Mängivad Piret Laurimaa (Endla) ja Urmas Vadi.
Autor-lavastaja Urmas Vadi, kunstnik Kerili Jõgi, helirežissöör Külli Tüli. Lavastus valmib koostöös Raadioteatriga.
Etendust mängitakse kevadhooajal Tartus, Tallinnas ja
Pärnus kokku kuuel korral.

UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

AUTOABI 24h: 5618 5701
175/65 R 14
175/70 R 14
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Tsirkus peibutab
lapsepõlveradadele

etendustest ja kirjandusõhtutest Krimmi
sõpradega, aga ka ekskursioonidest Eesti
ja Krimmi kaunitesse paikadesse. Eestlaste
viimane külaskäik Krimmi oli 2002. aastal.
„Meeldiv oli kuulda, kui õpilased rääkisid, et mitte kuskil mujal polnud sellist elamust kui Krimmis. Seal oli õpilastel huvitav
kohalike kodudes elada, see soojus ja sõprus.
Lisaks vene keele praktika,“ nendib Krjukova. Proua pensionile minek ja eriarvamused koolipapadega lõpetasid reisid Krimmi,
kuhu eestlased rändasid üle 150 aasta tagasi
kui maale, kus voolab piim ja mesi.
Kuigi Krjukova on pensionil, siis vanuse
kohta küsides kilkab ta rõõmsalt, et kõigest
18. Rõõmsat sära ja energiat, aga ka õpetajalikku hoiakut Anna Ivanovnast lausa kiirgab.
Heldimusega meenutab ta oma tublisid
õpilasi Forseliuse, Miina Härma ja Annemõisa gümnaasiumis. „Näed, siin on mu Tarmoška,“ näitab Krjukova albumit, kus pilte Tarmo ja Toomas Urbi kontsertidest ja
külaskäikudest.
Enne lahkumist palub Krjukova külalisteraamatusse midagi kirjutada. „Näed, varem
kinkisid õpilased mulle sellise kena raamatukese. See sai täis ja kui tuli kokkutulek, siis kinkisid nad uue. Aga see on nii suur ja paks, et
nüüd tuleb mul küll 300-aastaseks elada, enne
kui see täis saab,“ muheleb Krjukova uhkusega.
TIINA REKAND

11. aprillil esitlevad Tartu mänguasjamuuseumis oma
esimest ühisnäitust „Rändtsirkus“ loomemajanduskeskuse ettevõttes Kujunduskuurort tegutsevad tekstiilikunstnikud Maris Aare ja Kaili Kask.
Maris Aare loob tsirkusemaailmaks tekstiilist ja paberkollaažidest taustad koos hoonete ja atraktsioonidega.
Kaili Kask ilmestab tegevust nukktegelastega.
Kunstnike sõnul kõlab nende eluvaade, millest sünnivad ka nende tekstiililood, kõige paremini Urmas Lennuki teatritükis „Kadunud tsirkus“ öeldud sõnades: “Seni,
kuni me ei unusta, et leib on saia mees ja teelusikad
kahvli ning noa lapsed. Kuni meile meenub, et silmi
tugevalt kinni surudes hukkub viimane kui näotu hirm
me voodi all. Kuni me igal hommikul mõne hetke lennata mõistame. Seni oleme me alles!“

Kostüümidraama vaateaknal
10. aprillist kuni 10.
maini saab Tasku
keskuse Soola tänava vaateaknal näha
valikut Eesti viimase
aja mängufilmide
kostüümidest.
Esindatud on „Detsembrikuumus”, „Taarka”, „Idioot”, „Püha
Tõnu kiusamine”, „Kirjad Inglile” ja paljud teised. Eesti
näitlejatele on kostüüme loonud kunstnikud Mare Raidma, Reet Aus, Riina Põldroos, Jaanus Orgusaar, Helen
Ehandi jt.
Ekspositsiooni koostaja Mare Raidma sõnul on põnev
lähedalt vaadata, kuidas ning milliste vahenditega on
saavutatud ekraanil teinekord vaid mõne viivu kestev
efekt: “Igal kostüümil on oma lugu jutustada!”
Näitus on pühendatud Eesti ﬁlmi 100 aasta juubelile.
Eesti ﬁlmikostüümide väljapanekut saavad külastada
ja vaadata ka 30. aprillil toimuva Eesti ﬁlmi Sajandipeo
külalised.

Eesti keele õpetaja Krimmis 2008–2010

Vanemuise uuslavastus

O s a d e s:

Robert Annus, Tanel Jonas,
Martin Kõiv, Markus Luik,
Maarja Mitt, Aivar Tommingas

ESIETENDUS SEL LAUPÄEVAL
SADAMATEATRIS
vanemuine.ee
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maakera, Tartust lahkumata
Küsimus ülikoolilinna elanikele: kas peatusesse sõidab buss või bussijuht? Kumb neist avab uksed?
Kes jälgib, et kodanikud jõuaksid turvaliselt, õigeaegselt ning võimalikult mugavalt punktist A punkti B?
Tartu
u linna punased bussid on
vasteks töövahenditeks
igapäevasteks
u 135-le baranka-keerajapeaaegu
le, kelle värvikas kollektiivis on ka
minul õnnestunud tore aastakene
veeta. See aeg on pakkunud miljoneid silmapilgutusi, pidedmevahetust, omavat andmevahetust,
amusi, aga tõenäolijagu elamusi,
selt ka röövinud lugematu
üütuid närvirakke.
hulga süütuid
aga koguneAastaga
nud kilometraa ž
olis on piltlibussiroolis
ldes 1/10 diskult öeldes
tantsistt Kuule või peaäistiir ümber
aegu täistiir
ra. Mina aga
maakera.
n 40 ruuttiirutan
etri suurukilomeetri
rtus, mis kubiseb
ses Tartus,
kodule lähedal olevatest
erinevatest
atest paikadest,
kuhu tsiviliseeritud
siviliseeritud
inimene
ne pole paraku iseseisvalt
seisvalt võimelinee jalutama
ega väntama...
ntama...
Kui rä ä k ida kitsastel
sastel tänavatel
m a nööverd
överd a m i sest
ning klientidega
lientidega suhtlemisest,
st, siis on bussijuhi
amet minu tõlgendustes endieaalilähedane. Ometi
selt ideaalilähedane.
nus hakanud avalduma
on minus
teatav tõrksus keskkonna suhtes,
ski minu sees tahab lisaks
sest miski
ale liiklusele ka igapäevaelavamale
seid trajektoore natuke sirgemaks
lõigata ning piirkonda laiemaks
venitada.
Püüan siinkohal teha väikese
ülevaate, kes on Tartu ühistranspordi peamised kasutajad.

Memmed
Nemad eelkõige, pärast neid
tulgu või veeuputus! Vaieldamatult kõige vahvam kontingent,
keda sõidutada!
Talvisel ajal on nende määramine imelihtne. Pead katab villane
tutiga barett, seljas on pikk mantel, värvitoonidest on eelistatumad
tumedad värvid ja hall. Käes on ise
kootud soojad kindad ning jalas
talvesaapad, millele on libedusekartuses talla alla löödud naelad.
Kaasas on riidest turukotike ning
miks mitte ka vibutav kepike.
Tegemist on seltskonnaga, kes
kunagi bussist maha ei jää, sest
peatusesse jõutakse igaks juhuks
10 minutit enne bussi. Vahel moodustub peatuses paremate kohtade nabimiseks järjekord.
Harjumuste jõud on tugev ja nii
ei sisenetud bussi pikka aega esiuksest, isegi juhul, kui buss peatus peatuses esiuksega esimeste
inimeste juures. Nüüd on tasapisi hakatud ikkagi aru saama, et
esimene uks jääb äärekivile kõige
lähemale.
Mis sellest, et bussid on madalapõhjalised, ilma treppideta ning
võimelised end ka alla kallutama
– bussi ikkagi ronitakse! Bussijuhid naljatavad, et mõnda liini sõites kuuleb vaid kaigaste klõbinat.
Piletikontrolöridel tasub kella 9-st kella 13-ni lõunatada, sest

Lume sulades avastatakse, et
on mõistlikum sõita jalgrat
jalgrattaga. Üleüldse, miks maksab lin
linn 7
se
miljonit eurot SEBE-le, kui selle
raha eest võiks osta 55 000 n
normaalset jalgratast?

Ja teised

ANTI VEERMAA

valdav osa bussisõitjaid näitaksid neile vaid pensionitõendeid.
Bussijuht peab sellel ajavahemikul peatustes eriti ettevaatlik olema, et ükski otsustamisvõimetu
memm oma turukottidega uste
vahele ei jääks. Mõni kodanik
võib bussis ka avastada, et ta rüseles end valesse bussi või otsustab
istumiskohtade puudusel järgmist
bussi ootama hakata
Kella 18 ajal memmesid bussis
ei näe, kodus käib „Kirgede torm“.
Bussijuht peab olema infopunkt ning teadma, kus asuvad
asutused nagu Eesti Gaasi kontor, Hea Kaltsukas või Leida Korter. Baranka-keeraja liigne abivalmidus võib maksma minna minuti graaﬁkus püsimisel või rohelise
fooritsükli kaotamise.
Pensionärid on vaieldamatult
suurimad seiklejad – väga tavaline on olukord, et lõpp-peatusesse
jõudes selgub, kuidas bussi jäänud
memm lootis jõuda hoopis Rahumäe peatusesse.
Eriti kihvtid prouad ei lahku
enne bussist, kui neid turvaliselt
kodupeatusesse sõidutanud bussijuht on neile vastu lehvitanud.
Memmedel on kodus ka taktitundelised taadid, keda näeb bussis palju harvem.

Proletariaat ehk töölised
Tänu lihtinimeste maksurahale
linn ühistransporti üleval peabki.
Valdavalt igapäevasõitjad oma
murede ja rõõmudega. Töö – see
on elu, seda tihti haigutavas rutiinis juba aastakümneid.
Varajastel hommikutundidel
tunneb sohver kodanike eriti siirast tänulikkust selle üle, et bussid

nii varakult sõidavad ja tulemata
ei jää. Bussisõiduga peab päev ju
hea hoo sisse saama.
Kuulsaid linnaisasid pärast
aasta-taguseid SEBE demoürituste sõnavõtte bussides näinud
ei ole; samuti pole näinud legendaarset ametnikku, kes kehtivaid
„geniaalseid“ liinigraaﬁkuid üllitab. Graaﬁkud kui sellised vajavad
omaette teemat.

Bussijuhid
See seltskond vajaks eraldi
pikemat teemat, sest kolleegide
varal olen õppinud tundma, et
issanda loomaaed on tõepoolest
väga kirju.
Tartus kehtib liigisisene klassisüsteem, määramistunnuseks on
baranka. Üldises plaanis on kõige ninakamad ja ülbemad Scaniamehed, kõige tuimemad aga PikaMazi-vennad. Täielik alamklass
on Väikse-Mazi- ehk kutsikamehed, kelle ainsaks eeliseks on
võime kiirelt eest ära sibada. Vanhool-busse kutsutakse Van Hulludeks, igaüks võib teha ise järeldusi,
kes nende giljotiin-uste puldi taga
istub.
Kuigi bussijuht peaks olema
võrdselt osav nii roolikeerajana
kui klienditeenindajana, kipub see
viimane meist paljudel vajaka jääma. Legendaarsetelt juhtidelt võib
kuulda vürtsikaid sajatusi, et mida
vähem sõitjatega tegemist teha,
seda parem! Õnneks on pooltes
bussides kabiin, kuhu introverdid
saavad end luku taha sulgeda...
Venekeelsete bussijuhtide osakaal kasvab tavaliselt vastu suve.
Bussijuhid sõidavad bussiga tasuta ja see pärsib (ka minu)

Loo autor ja tema truu tööhobune.

ERAKOGU

aktiivset iseseisvat liikumist, võibolla ka alternatiividele mõtlemist.
Palga vähesuses on kõik bussijuhid ühel meelel, kuid keegi ei julge
avalikult piiksatada. Ametiühing
oskab ainult oma logosid pastakate ja kruuside peale kleepida.

tustest teadliku sõitjaskonna.
Nii mõnigi koolipoiss jälgib
bussijuhi tegevust sellise pilguga, et pole raske tulevast karjääriunistust ära arvata.
Mõnel koolijütsil on bussijuhist
sõber, kellega on tore juttu ajada.

Koolijütsid

(Üli)õpilased

Nad moodustavad kompaktse,
kuid arvuliselt olulise osa sõitjatest. Hommikul vaiksed ja unised,
õhtul lärmakad ja ulakad.
Must marker ja käärid on istmetel istudes kenasti pinalis ning
pinal ranitsas püsinud.
Väikesed koolijütsid oskavad
lugeda ja sisenevad bussi tublisti
esiuksest. Nemad on meie tulevik,
kes loodetavasti ühel päeval moodustavad oma õigustest ja kohus-

Kellel võrri, bemmi või taksoraha pole, sõidavad bussiga.
Hilishommikul kooli, õhtul
kaubanduskeskustesse hängima,
öösel pittu. Vahel jõuan mõelda,
et noorus on hukas. Seejärel pean
tõdema, et järelikult ka mina ise.
Noored teavad, kuidas 90% juhtudel ilma piletita sõita.
Tartus on palju ilusaid tüdrukuid, kuid amet nõuab tähelepanu fokusseerimist liiklusele.

Turistid on vä
väga
kaasasõ
head kaasasõittava
jad, sest tavaliselt on neil kü
küsimus bussi suusu
na kohta ja sobiso
va vastuse jä
järel
saab nendega maast
ma
ja ilmast rääkima hakahak
ta. Hea, et Tartu bu
bussid
des pole bussijuhibussiju
sides
ga jutustamise k
keelavat silti, muidu
mui
oleks amet vä
väga
nüri.
Lapsevanemad lapselap
vankritega tekitavad vvist
enamikus bussis ol
olijates hea tunde ja neile
ne
lubatakse alati vaba
va
r uu m i. Hoi at a n
sellegipoolest ühe
ü
Tartus ringiliikuva
ringiliiku
pudelikäru eest – toda pole mõ
mõtet
bussi aidata ega bussi ka seepär
seepärast
kallutada.
Igapäevased autosõitjad,
autosõitja
kes pool päeva peavad auto
au
remonti jätmise tõttu bussiga liikuma. Kahjuks kehtib siinkohal
siinkoh
tihti Murphy seadus, et halb linnalogistika, täistuubitud bussid
või sisenevad kontrolörid võtavad
neilt igasuguse tuju edaspidi ühistransporti kasutama hakata, vaatamata bussijuhi omapoolsetele
pingutustele.
Asotsiaalid püüavad bussi siseneda märkamatult koos suure
rahvamassiga. Kaassõitjad vist
isegi naudivad nende lehka, sest
bussijuhile ei teata juba õndsalt
nurgatagusel pehmel istmel unne
vajunud prükkarist keegi. Õnneks
on sellel probleemil langustrend.
Vangid (algpeatus: Tartu vangla), äsja vabadusse saanuna, keerutavad kohapeal ja ahmivad sisse maailma, mis on võib-olla mitmeid aastaid nende jaoks vaid
unistustes eksisteerinud. Bussi sisenedes võivad nad olla üsna
jutukad (vene keeles), kuid piletiraha ei pruugi neil olla ja nii olen
andnud tsivilisatsiooni naasnud
kodanikule prügikastist kasutatud pileti, et algus ikka võimalikult positiivne oleks!
Identifitseerimatu tänavalaps
või naisnarkomaan, kes rohkem
kui ühe ringi bussis veedab ning
vaatamata kõnetamisele tuleb
lõpuks politsei kutsuda.
Sisekontroll on kas puudulik
või ülimalt salajane, seega on
bussijuhtidele jäetud üsna suured vabadused käituda liinil,
kuidas igaüks heaks arvab, tihti
unustatakse näiteks kohustuslik
esiuks avamata jätta. Enne palgapäeva üritatakse muidugi viisakamad olla, sest kaebuse tõttu
oma preemiast ilma jääda ei soovi keegi...
ALLAN KAHAR
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avasid linna suurima salon
Maailmas olla kahte sorti inimesi. Ühed, kellel on tätoveeringud
ja teised, kes esimesi kardavad.
Kui aga uskuda Rainer Lillot, Ants
Raubat, Edmar Sulaojat ja Rainer
Pleeri, siis see tundmatu autori
mõttetera tõele ei vasta – tätoveerimata inimesed pole lihtsalt jõudnud endale pilti veel teha.
Läinud neljapäeval avasid needsamad kehakunstnikud Eesti õigeusukiriku naabruses Narva mnt
101 majas Backbone Tattoo salongi.
„Kõik oleme koristajad, kõik oleme
omanikud,“ selgitasid nad 97 ruutmeetril laiuva stuudioga samanimelise OÜ omandisuhteid.

Juba avamispäeval
olid tattoo-meistritel käed tööd täis.
Ants Rauba nõela all
„mõnusat valu“ kannatanud Reigo Luidalepa õlg sai päeva
lõpuks klouni pildi
võrra rikkamaks.
JUHAN LANG

Sõjakirvest ei ihuta
Kõik peale Lillo teenisid veebruari lõpuni leiba linna nimekaimas Tartoo Tattoo salongis. Rainer Pleeri selgitusel küpses idee isekeskis uus koht luua juba ammu.
„Tulime ära, sest tundsime, et ei saa
seda, mida oleks vaja, Lillo oli üksik
hunt ja nii lõimegi kampa.“
Värskete omanike sõnul käidi
neid vanast kohast otsimas ka siis,
kui uued ruumid olid alles valmimisjärgus. Kuigi sealt lahkunud
artistide kohta infot ei jagatud,
klientide ülelöömise pärast Pleeri kinnitusel sõjakirvest ei ihuta,
sest paljud leidsid tee üles ka Narva maanteele.
Ruume hakati oma jõududega ja sõprade abil ehitama mullu
oktoobris. Salongi au ja uhkus on

Tuntud muinasloo järgi näidendiks kirjutanud ja
lavastanud Toomas Suuman
Nimiosas Natali Lohk

Tartus ainulaadne steriliseerimituba, kuhu kliendid ei pääse.
Pisemate tätoveeringute ehk
„kleepekate“ hinnad jäävad 50–110
euro vahele, sõltudes pildi keerukusest. „Kuna töötasime ka Tartoo Tattoos, püüame hoida nendega ühtset skaalat. Hinna langetamine konkurentide pärast ei tule
endale kasuks ja miinusesse ei ole
mõtet töötada. Kliente tuleb võita
kvaliteediga,“ lausus Pleer ja lisas,
et üks inimene jõuaks päevas teha
maksimaalselt kolm tööd.

Kuigi koht on avatud alles esimesi päevi, alternatiivkunstnikud
nõudluse üle ei kurda. „Näha on,
et inimeste huvi ennast tätoveerida kasvab. Miljonäriks ei saa, aga
kõige tähtsam ongi, et töö ja hobi
oleks koos,“ rääkis Pleer.

Ohtlikud „kodutegijad“
Kehakunsti populaarsust kinnitab seegi, et soovijal tuleb nõela alla pääsemiseks varuda nädala jagu kannatust. Suurematest

salongidest tegutsevad Tartus
veel Tartoo Tattoo ja Tartu-Tattoo.
Lisaks mõningad ühemeheputkad
ja hulk põrandaaluseid artiste.
„Kodutegijad on pinnuks silmas. Nad solgivad väga palju turgu ja toodavad tihtilugu kräppi,
mida meie peame üle tegema,“ ei
varjanud Pleer põlgust just viimaste aadressil. „Imestan, et kliendid
lähevadki Annelinna kellegi köögilaua taha pilti tegema. Kui küsida inimeselt, kas ta läheks isehakanud perearsti juurde, kes teeb
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Telli ja igal reedel
on Tartu linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
Sinu postkastis.
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6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

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

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!
E, 23. aprillil kl 12 Vanemuise teatris
Neil Simoni komöödia

Lavastaja Toomas Suuman

www.läätsed365.ee

-52% Tavahind*

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

Kooselust naistega ja ilma

+ All Clean Soft 60ml hooldusvahend & konteiner tasuta säästad
1 kuulised kontaktläätsed, parima UVA/UVB kaitsega +26.35€

-39%

Air Optix Aqua
6tk või 3+3tk

46.80€*

28.32€ säästad

+18.48€

1 kuulised kontaktläätsed

1 kuulised kontaktläätsed (sinine, pruun, roheline, hall)

-54%

E, 23. aprillil kl 19 Vanemuise teatris

FreshKon värviline
kontaktlääts 2tk

29.90€

13.61€ säästad

+16.29€

Parimaid pakkumisi vaata ka
https://www.facebook.com/Laatsed365.ee
* Tavahind optika kaupluses seisuga 04.04.2012
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tnikud
gi
köögis süsti, võtab vereproovi ja
teeb väikse operatsiooni ka ära,
siis öeldakse, et jumala eest ei
lähe. Tattoo on ju täpselt sama asi,
aga inimesed ei teadvusta seda.“
Ehkki salonge külastavad ka
vanemas eas kunded, moodustavad põhiklientuuri noored vanuses 20–35 aastat. Harvem satuvad
sekka alaealised, keda torgitakse
vaid vanema loal.
Kui varem on tüdrukud soovinud alaseljale tribaleid, kuklasse
Rihannast inspireeritud tähekesi ja poisid hieroglüüfe kaelale, siis
nüüd on Pleeri hinnangul see hoog
raugemas. Populaarsust koguvad
realistlikud portreed inimestest ja
loomadest ning järjest enam eelistatakse mustale tindile värve.
Kindlasti ei maksa end kaunistada kallima nimega. „Loomulikult ma ei hakka kliendile ütlema,
et niikuinii lähed lahku, aga on
mingisugune must maagia, sest ei
kulugi kaua aega, kui juba tullakse
üle tegema,“ tõdes Pleer, et märksa
kindlam valik on laste nimed.
Alates avamisest katab salongi
seinu Heikki Leisi kunstinäitus.
Võimalust pilte ja käsitööd stuudios promoda ja müüa pakutakse
artistide kvarteti kinnitusel kõigile, kel vähegi soovi. Lähitulevikus plaanitakse vastava huvi korral hakata torkama kõrva-, nina-,
naba- ja keeleauke.
Vaata galeriid stuudio avamisest
veebist www.tartuekspress.ee
JUHAN LANG

tartuekspress
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Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
20. aprillist 18. juunini 2012 vältava kampaania

«HOOLAS ÜHISTU»
Infotund 17. aprillil kl 17 TarKÜL-i büroos Gildi 3-4.
KAMPAANIA AJAL SAAB TELLIDA KEVADISE
SUURKORISTUSE TARBEKS SOODSA HINNAGA
7 m³ JA 10 m³ PRAHIKONTEINEREID.
Korteriühistutele, kes on TarKÜL-i või EkÜL-i liikmed,
kehtib EKSTRA HIND! Vaata täpsemalt: www.tarkyl.ee
Registreerimine E-R, tel 740 0755 või 5342 7912.
Sten Soku ja Kristo Saage näoilmest võib järeldada, et trennid Käärikul nutma ei aja. MARKO JAKOBI, DELFI

Korvpallurid valmistuvad
Käärikul ﬁnaalmängudeks
Põhiturniiril esikoha kindlustanud TÜ korvpallimeeskond kosutab vaimu
ja keha Käärikul.
„Iga-aastane traditsioon,”
põhjendas peatreener Gert Kullamäe, miks mehed juba eelmisel laupäeval Valgamaa metsade
vahele põrutasid. „Põhieesmärk
on rutiinist välja tulla. Seitsekaheksa pikka kuud oleme ju
vahtinud Ujula tänava spordihoone rohelist kardinat. Nüüd
on paras aeg tulla loodusesse
tuulutama. Ilm on suurepärane – täna lausa päike lõõmab,”
kummutab pealik oletuse, et
ilmataat mängis hilise lumesajuga laagerdajatele vingerpussi.
Laagris löövad kaasa kõik
mehed, ka niiöelda tõbised. „Val-

lo Allingule, keda enne viimast
mängu vaevas kubemelihas, teeb
nüüd hüppeliiges valu. Vana raudmees hakkab siit-sealt natuke järele andma,” lõõpis peatreener, lisades kohe, et midagi tõsist pole ning
Vallo panusega arvestatakse.
Sootuks segasemad lood on
Asko Paadega, keda põlvehäda
on palliplatsilt eemal hoidnud
juba mitu nädalat. „Teda ootavad
ees uuringud, siis oskame täpsemalt öelda, kuna ta mängukõlblikuks võib saada,” ei nõustunud
Kullamäe kahtlusega, et Paade
hooajal on kriips peal.

Kinnine kontrollmäng
Järgmise ametliku kohtumise peab TÜ korvpallimeeskond
20. aprillil, kui poolﬁnaalis tuleb

Telli numbril 5566 1888 abijõudu, et laadida
konteinerit ning koristada keldrid ja panipaigad.
NB! TASUTA saab ära anda vana elektroonikat ja kodumasinaid
(AS Epler&Lorenz, E-R 742 1398, ühistu kooskõlastab aja) ning
kastutamiskõlblikku vana mööblit ja kodutehnikat
(Korduvkasutuskeskus, tel 5599 5511).

kodusaalis vastakuti minna paari Piimameister Otto / Rapla –
TTÜ võitjaga. Enne seda peetakse teisipäeval, 17. aprillil treeningkohtumine Peterburi Spartaki järelkasvumeeskonnaga.
TÜ meeskonna mänedžeri Meelis Pastaku sõnul on aga mäng
kinnine, tribüüne pole ning treenerite soovil publikut saali ei
lubata.
Peamiselt 1991. aastal sündinud Spartaki noori treenib MM-i
kahekordne hõbe Jevgeni Kissurin, kel Eestis laagris käimine
näib heaks tavaks saavat. Sama
seltskond seikles siinmail ka näiteks eelmise aasta oktoobris, mil
sõbralikku konkurentsi pakuti
Rapla, Pärnu, TTÜ ja Tallinna
Kalevi meeskonnale.
RASMUS REKAND

EE/PSG/0001/12

Küsi apteekidest üle Eesti*
Physiogel tooteid

20% soodsamalt

Tootja: Stiefel
Tootja:
T
f Labo
Laboratories
ratories Ltd., Sligo, Iirimaa
Esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ
T
tel: +372 6676 900
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

www.nahk24.ee
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Nädalapäevad tagasi Tartus käinud Tele2 Eesti juht Mindaugas Ubartas selgitab Tartu Ekspressile
muu hulgas, kuidas liigne jõukus, laiskus ja argus võib maksma minna miljardeid.
Mis plaanid on teil tänavu Tartus?

ja see on ilmselgelt teie taktika.

Meil on siin üsna korralik võrk, aga me saame siiani klientidelt mõningaid kaebusi 3G-le
ja see pole seotud katvusega, vaid võimsusega. Siin on palju kasutajaid ja kui nad ühenduvad ühe tugijaamaga, siis ei kogeta ootuspärast kiirust. Tartus plaanime teha sel aastal 50 uut 3G tugijaama. Lisaks kolm-neli
2G tugijaama. Mitte Tallinnasse ega kuhugi mujale, sest Tartu on suuruselt Eesti teine
linn ja me tahame siia ideaalset võrku.

Jah, see on tahtlikult nii. See ei tähenda,
et me ei teaks, kuidas seda ehitada. Meil on
võrk Rootsis olemas ja las rootslased maksavad oma õppetunni eest. Me peame tegema
asju enda moodi. 4G võrk on Tallinnas saadaval juba kaks aastat. Aga kui küsite, kui palju
on sellel kasutajaid, siis isegi parimal juhul
ei ole neid rohkem kui 10 000. Ma arvan, et
isegi mitte 5000. Investeeringud on suured,
aga väga vähe on kasutajaid, kes maksavad
selle teenuse eest 20–30 eurot kuus. See hakkab ennast ära tasuma tunduvalt hiljem, kui
oskame oodata. Sellega, et Tele2 kaks aastat
tagasi ei investeerinud, säästsime väga palju
klientide raha.

Kui palju on teid ACTA valguses
survestatud oma klientide jälgimise pärast?
Me ei taha kedagi jälgida või jälitada. Kui
seadus võetakse vastu, siis me ei võitle selle
vastu. Ma arvan, et nad kukuvad läbi ühel või
teisel tasandil. Ei saa sulgeda internetti ja kõiki jälgida. Seda ei juhtu.

Aga äride jaoks oleks see hea?
Kui võtta ammustest aegadest peale, siis
ACTA suurim eesmärk oli autorikaitse tagamine. Me võime leiutada ACTA-sid või mida
iganes soovime, aga see ei aita. Meie jaoks
oleks see kulukas, sest jälgimise, andmete salvestamise, lukustamise ja muuga kaasnevad
kulud. Tänane intellektuaalomandi kirjeldus
põhineb 19. sajandil, meie oleme 21. sajandis. Võib-olla on aeg muutusteks. Ma ei nõua
neid, aga need võivad tulla.

Kas 4G on parim asi, mida pakkuda või on see rohkem kelkimiseks?
Sel aastal me investeerime 4G-sse põhiliselt Tallinnas. Meil on äri ajamiseks oma stiil
ja strateegia. See on mitmel korral end ära
tasunud ja ma olen enam kui kindel, et see
tasub ära ka 4G-ga. Konkurendid juba kuulutavad, et neil on 4G võrgud ja kõik on nii hästi, aga see on turundus. Kui asi jõuab kasutajateni ja lõpptarbija seadmeteni, siis neid veel
põhimõtteliselt ei eksisteeri. Tele2-l on 4G
võrk näiteks Rootsis, kus meil on 3000 tugijaama, aga 4G-d kasutavad väga vähesed, mis
tähendab, et selle teenuse stardiks kulub rohkem aega. Et pakkuda klientidele parimaid
hindu, peame hoidma kulud väga madalal.
Tehnoloogia läheb iga aastaga 30% odavamaks ja investeeringud peavad olema kasutajatega kaetud. Seega oleme väga ettevaatlikud
ja ei jälgi moodi. Isegi 3G-ga on meil praegu
väga suur valik telefone, aga andmed on siiani
arengustaadiumis ja 3G võrk on samuti siiani
arengujärgus.

Tähendab Tele2 on 4G võrgu
väljaehitamisel kõige aeglasem

Tele2 on sama taktikat kasutanud Eestis ka varem, on see
ennast ära tasunud?
3G-ga me olime päris kiired. Me ei kasutanud seda taktikat teistes Balti riikides. 4G
puhul on küsimus selles, kas turg on valmis.
Ja samuti on küsimus sisus. Kas sisu, mis seda
kiirust vajab, on kättesaadav. ACTA proovib
seda piirata. See tähendab, et kui internetis on vähem sisu, on ka kasutajatel vähem
põhjust seal olla. Kui me võtame populaarsed
veebilehed – sotsiaalvõrgustikud ja uudisteportaalid, vabandust, aga need ei vaja kiirust
100 mbit/s. Tele vaatamiseks on vaja suurt
kiirust, aga kui ligipääs on piiratud, siis on
see vajadus küsitav.

Veel mõni aeg tagasi oli Tele2
EMT järel teine. Nüüd olete Elisaga kohad vahetanud. Kas seesama taktika on põhjuseks?
See on natuke taktikaga seotud. Me ei
olnud piisavalt agressiivsed ja seda me peame muutma. Paar aastat tagasi tekkis nihe,
kus me ei keskendunud piisavalt hinnale ja
see juhtiski numbriteni, mida välja toote. Me
saame selle kõik tagasi, arvestades Tele2 strateegiat pakkuda turul parimat hinda ja me
teeme seda iga hinna eest.

Seega hinnasõda jätkub?
Mida suurem võistlus, seda parem kasutajatele. Kui konkurendid esitavad meile hindadega väljakutse, siis hinnad jätkavad kukkumist.
Viga tehti mõned aastad tagasi sellega, et
me konkurentidele väljakutset ei esitanud.
Siis me nägime, et klientidele see ei meeldinud. Kui kliendid ootavad Tele2-lt võistluslikkust ja parimat hinda, siis me teeme seda.
Tele2 ei alusta hinnasõda mitte kunagi, oleme seda teinud ainult korra 1990ndate lõpul,

kui turule sisenesime. Kui konkurendid lasevad hinda alla, laseme meie rohkem. Me ei
provotseeri, aga Tele2 strateegia on võtta hinnaliidri positsioon kõigil turgudel.

Konkurentide sõnul peavad
hinnad olema stabiilsed ja nad
investeerivad uutesse tehnoloogiatesse. See on nende lugu, et
lollitada kasutajaid.
Kui tulud langevad, pole raha
ka investeeringuteks, ent sektor
eeldaks justkui pidevat panustamist uutele tehnoloogiatele?
Raha on alati. Tulud langevad, tehnoloogiate hinnad langevad samuti. Praegu maksavad näiteks tugijaamad kordades vähem kui
kümme aastat tagasi. Mida Te küsite, on selgitus, mis Te saite meie kallitelt konkurentidelt, kes ütlevad, et hinnad peavad olema
stabiilsed ja nad investeerivad uutesse tehnoloogiatesse. See on nende lugu, et lollitada kasutajaid. Nii mina kui Teie jääme ellu
ka ilma 4G-ta. Kui hakkame investeerima
suurt raha asjadesse, mis ei loo väärtust,
siis peame hakkama lõpptarbijatele selgitama, et nad maksavad nii kõrget hinda,
sest see aitab meil investeerida tulevikutehnoloogiatesse, mida nad isegi ei kasuta
ja mida pole vaja.

Millest tuleb Tele2 peamine
sissetulek?
Mitte ainult Tele2, vaid kõik mobiilioperaatorid saavad enamiku kasust
tavalistelt telefoniteenustelt. Ehkki
andmeside osakaal kasvab aastas kordades.

Millega kavatsete end ära
elatada, kui üha enam
kliente kasutab nutitelefonidega suhtlemisel
tasuta lahendusi? On teil
suur plaan olemas?
Kui on, siis mina sellest ei tea.
Kogu telekomisektoris on tuleviku tulud andmetelt, mitte
kõnedelt ega SMS-idelt. Aga
pikk tee on veel minna. Kui
kaua on Skpye turul olnud?
Ütleme, et seitse aastat.
Kas nad on kedagi selle aja
jooksult ära tapnud? On
mõni operaator pankrot-

tartuekspress
llu ka ilma 4G-ta
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ti läinud? Ei. Need
d muutused võtavad aega.
Mobiilioperaatorid
d on turul olnud 20 aastat.
Seega kõik leiavad
d endale koha. Selles pole
küsimustki.

Te ise ei kasut
kasuta
a Skype’i?
Ma ei kasuta Skype’i
Skyyp üldse. Niklas Zennston endine Tele2 töötaja. Ta
röm, Skype’i looja, o
leiu
ut
hakkas Skype’i leiutama
töötades samal ajal
ol
Tele2-s. Juhtkond o
oli alguses väga tige, kui ta
m
selle leiutas ja kahee miljardi
eest maha müüs.
Skyy
Samal ajal oli Skype’i
kasutamine Tele2aja muutusid ja inimesed
le keelatud. Kui ajad
tta
maha rahunesid, tahtis
Tele2 luua Skype’ile
Loom
mu
konkurenti. Loomulikult
me põrusime. See
ebaõnnestumin
ne millest me ei räägi. Aga
on ebaõnnestumine,
jaao isiklikult puudub vajatänapäeval minu jaoks
d
dus Skype’i kasutad
kasutada.

Kui palju tuleb
b know-how‘d
osta?
väljast sisse os
st
Lubage mulle,
mullle et Te seda kirjutate: kõik
inimesed, kes arvavad, et
oskustega iin
suudavad
d ja tahavad aidata, saatmulle
ku mull
le meil CVga. Me otsime
alati õi
õige
ig iseloomu ja väärtustega inim
m
inimesi.
Mina otsin inimesi,
teevad
kes tee
ev asju ja tahavad raha
teenida,
teenid
da mitte saada. Ma ei otsi
kogemust
kogem
mu ega haridust. Tähtis
inimese
on ini
im isiklik võime ennast
arendada.
arenda
ad Loomulikult, kui Eeselaks
tis ela
ak 10 miljonit inimest,
oleks T
Tele2 äri palju parem. Inimesed
d on olemas, küsimus on,
kuida
as neid leida.
kuidas

Millis
Milliseid
uusi pakettlahendusi,
app‘e ja muud
hen
d
plaanite
tulevikus pakplaa
a
kuda,
kud
d mida konkurendid
ei suuda?
re
en
See on hea küsimus, aga
m ei vasta sellele. Teil on
ma
he ajaleht, mina loen seda,
h
hea
m
minu
inimesed loevad seda.
Sa
S
Samuti
loevad seda konku
k
kurendid.
Seega miks põrg päralt peaksin ma oma
gu
k
kaardid
avama?
Võiduajamine klientide pärast on peaaegu
lõppenud. Telekomiettevõtted võistlevad kasvõi
kohvitootjatega, sest ma
t
tahaksin,
et meie vestlus
o
oleks
telefoni teel. Ja me
m
mõlemad
kasutaksime teleko
om teenuseid. Nii peaksin
komi
maa seda promoma. Aga me
istu
um kohvikus ja maksame
istume
rahaa tee ja kohvi eest. Sektor
võistle
eb sektoriga. Teine võistlus
võistleb
on turu jagamise pärast ehk ope-

raatorite vahel, kes jagavad ühte pirukat. Meie
soov on, et klient meist võimalikult palju sõltuks.

Kui kaua 2G võrk veel kasutusel
püsib? Mõnes riigis on see juba
välja lülitatud.
Mitte Eestis. Ma ei tea ühtki juhust ka
Euroopas. Mul pole õigeid andmeid, aga ma
olen kindel, et see kestab rohkem kui viis aastat. Võib-olla ma teen täiesti rumala ennustuse, aga ma arvan, et see säilib küllalt pikka aega.

Eesti, siis see pole kahjuks tõsi. Ja Kõu on selle kohta parim tõestus. Tuhandetel inimestel puudub võimalus ühtki teist tehnoloogiat
kasutada, sest neil pole seal levi.

Ehkki teenindus liigub veebi,
otsustasite siiski Tartus kallil äripinnal esinduse avada.

Mis ajani saab viie-kuue aasta
vanuste või vanemate telefonidega Tele2 võrgus rääkida?

Me müüme kommunikatsiooni. Ja on mitmeid teenuseid, mis kukkusid kommunikatsiooni mõistes täielikult läbi. Üks neist on
e-post. See ei ole suhtlus. Sisuliselt e-kirjade
hulk tapab igasuguse produktiivsuse ja efektiivsuse. Kommunikatsiooni on väga raske
müüa, kui me inimestega ei suhtle. Veebipoed
on kasvamas, aga sellised kulutused tasuvad
end ära, kui suudame inimesi ligi meelitada.

Rohkem kui viis aastat tänasest. Kuigi
praeguste muutuste taustal on väga keeruline prognoosida rohkem kui viit või isegi kolme aastat.

Tele2 oli tennise suursponsor ja
toetas ka raamatusarja väljaandmist. Viimase aasta jooksul pole
teid enam kusagil näha.

EL-is on käivitatud programm, et
viia lairiba internet kõigisse kodudesse. Kas vana ﬁiberoptiline tehnoloogia on elujõuline?

See on puhas strateegia. Inimesed segavad
väga tihti sotsiaalse vastutuse heategevusega. Kui me räägime sotsiaalsest vastutusest,
siis ettevõtte jaoks on esmatähtis rahuldada
kliente, riiki ja töötajaid. Meil on Eestis pool
miljonit klienti, kui paljud neist huvituvad
tennisest? Miks kõik teised peavad selle eest
maksma?
Tennise toetamine polnud viga. Inimesed vahetusid ja neil on neist asjadest erinevad arvamused. Kui me võtame Tele2 korporatsioonitasandil, siis me aitame lastel saada
haridust. Meil on sotsiaalse vastutuse kampaaniad Aafrikas. Mina isiklikult saan palju
rahataotlusi. Inimesena ma tegelen heategevusega. Aga ma olen ﬁrma ees vastutav ja ma
pean olema kindel, et me teeme õigeid asju
õigetes kohtades ja et me ei sega sotsiaalset
vastutust näiteks reklaamiga. Kui olid streigid lasteaedades, koolides ja transpordis, siis
ütlesime oma töötajatele, et võtke lapsed tööle kaasa. Aga ma ei lähe ajakirjandusse rääkima, et olen suurepärane juht, sest lubasin oma töötajatel, nagu jumal, võtta lapsed
kaasa. Me ei pea seda kuulutama. Ma kuulen
esimest korda, et me lõpetasime raamatute
väljaandamise toetamise. Luban, et selle me
taastame.

See on hea eesmärk. 4G tehnoloogia saab
igapäevateenustes fiiberoptilisele tugevaks
konkurendiks. Kus andmete tarbimine on
suur, sinna peaks kaabel edasi jääma.
Läbi õhu pakutava andmeside kiirus sõltub teisalt kasutajate hulgast. See on probleemiks näiteks Tallinnas, kus mobiilse interneti kasutamine on järsult kasvanud.
Tänapäeva mobiilitehnoloogiad pole kõige
paremad. Mulle ei meeldi need samuti, sest
see pole täiuslik. Operaatorile on kõige suurem õudusunenägu, kui võrgus on liiga palju
iPhone, sest need hävitavad võrgu täielikult.

10 aastat tagasi olid paljud
mobiilioperaatorid arvamusel, et
hakkavad ise sisu tootma.
Tõsi, 10 aastat tagasi unistasid kõik operaatorid, kaasa arvatud Tele2, sisu pakkumisest.
Aga unistus ei saanud teoks.

Praegu teil neid plaane pole?
Vähemalt minul mitte. Aga ma võin oma
arvamust homme muuta, kui ma näen võimalust.

Kui hea investeering oli Kõu võrgu ostmine Eesti Energialt?
Oleme samas grupis olnud kõigest kuu
aega. Olen rohkem kui kindel, et see oli hea
investeering, aga tegelikult me ei ostnud
Kõud, vaid ligipääsu ﬁibrile, sest me vajame
seda ise ja turul on selle järele suurenev nõudlus. Kui mobiilioperaatorid oma reklaamides
ütlevad, et nad katavad oma võrguga kogu

Eckerö Line’i autopaketid on alati
soodne ja mugav valik mõnusaks
laevareisiks Tallinn-Helsingi liinil.
Autopaketi hinda kuulub sõiduauto* ja 2-5
reisija ülevedu ühel suunal, hind sõltub
nädalapäevast:

TEISIPÄEV kuni
NELJAPÄEV

57€
REEDE kuni
ESMASPÄEV

69€

Mis on olnud Tele2-e suurimad
vead?
Suurim viga oli Skype, mis läks maksma 8
miljardit. Oleme telekomis suured, tulusad
ja uhked. Kaotame võimalusi, sest me ei näe
neid. Telekomiettevõte oleks pidanud leiutama Google’i, Facebooki või Skype’i. Miks
seda ei juhtunud? Esiteks me pole piisavalt
innovatiivsed ja teiseks me kardame uusi
asju. Liiga palju raha, liiga laisad ja liiga arad.
Peaksime olema rohkem avatud mõtlemisega kui täna.
JUHAN LANG

15. aprillini
AKNAD
kuni
SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.

Autoga
soodsalt
Soome!

%
0
-6

Kehtib, kui tellite korraga
aknad, aknalauad, paigalduse
ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)

Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

* sõiduauto max pikkus 6 m, max kõrgus 1,9 m

LAEVAPILETID

ÜHE
SUUNA
PILETID
alates

EDASITAGASI
PILETID

18€
34€

Info ja broneerimine reisibüroodest üle Eesti ja
Eckerö Line Tallinna kassast telefonil 66 46 000,
www.eckeroline.ee
Hinnad kehtivad kuni 01.05.2012
05..201
012
2
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SõbraKeskus

Sõbralik
Sõbrakeskus
Renoveeritud Sõbrakeskus Võru tänaval pakub klientidele rohkelt avastamisrõõmu. Siin asub linna ainus booling, palju poode ja teenusepakkujaid, keda linnast mujalt
ei leiagi.
Hoone ajalugu ulatub 19. sajandisse, mil Tartu raad alustas linna heakorra ning sanitaar- ja hügieenitingimuste
parandamiseks ettevalmistusi tapamaja rajamiseks.
Hoone projekt telliti toonaselt Tartu ülikooli arhitektilt Reinhold Guleke’lt, kes lisaks sellele hoonele on projekteerinud Tartusse A. Le Coq’i sümboliks saanud Tartu õlletehase torni, uue anatoomikumi ning korporatsioonide Estonia ja Livonia konvendihooned.
Ehitustööd algasid 1903. aastal ja lihunike noad hakkasid välkuma kümme aastat hiljem. Töötajaid oli 12 ning
tapamaja direktor või tema abi täitsid ühtlasi ka loomaarsti
kohuseid.
Sajand tagasi valminud kompleksi dominant oli 30,3
meetri kõrgune tellistest laotud katlamaja korsten,
mis 1970. aastatel lammutati. Tapamaja maakivivundamendil ja punastest tellistest peahoone aga ongi tänane
Sõbrakeskus.
Peale Teist maailmasõda rekonstrueeriti tapamaja
peakorpus külmhooneks. 1949. aastal asutati 5568-ruutmeetrise laopinnaga Tartu Külmhoone.
Aastatel 1955–1962 toimusid ulatuslikud juurdeehitustööd. 2001. aasta kevadest lõpetas külmhoone külmatootmise ja alustati hoone ettevalmistamist uue kaubanduskeskuse ehituseks. Sõbrakeskus taasavati kaubanduskeskusena 2002. aasta lõpus ja renoveeriti 2010. aasta suveks.

Naiste juuksur
Meeste juuksur
Laste juuksur
Kosmeetik
Maniküür-pediküür
Küünetehnik
APRILLI SOODUSTUSED:
UUS! Ultraheli näohooldus tutvumishinnaga
Geelküünte hooldus
Keemiline lokk
Juuste ravihooldus- LAMINEERIMINE
TAHE juuksehooldustooted

al 20 €
17 €
- 10 %
- 10 %
- 10 %

Lea Ilusalong hoolib Sinu Ilust!
Võru 55 F (Sõbrakeskus), Tartu
E- R 10 - 19, L 10 - 15

Tel 744 2144
www.leailusalong.ee

Lea
ilusalong

FunBowling
asub II korrusel

Naiselt
naisele

AVATUD UUS KOMISJONIKAUPLUS

imaedd!
Alaptai kpkaurm
is
Sõbrakeskuses
Võru 55f,
Tartu

www.naiseltnaisele.ee

Illikuku

Tänane Sõbrakeskus
Tartlased teavad küll hästi, kus asub Võru tänava Maxima, ent et sama maja linnapoolses küljes on hulganisti
teisigi põnevaid poode, väärib avastamist. Seal on väiksed
boutique’id, mis näevad head välja.
„Omanikud on arutanud, et Sõbrakeskus võikski jätkata vintaaži-stiilis. Mitmete rentnike kaubavalik on küll
peetud ja kulunud, aga kvaliteetne, lisades loetellu vanakraamituru ja hoone välimuse, tulebki kokku iseloomulik
kontseptsioon, mida lõhkuda ei tahaks,” räägib keskuse
haldusjuht Sven Ohno.
„Meie eripära peitub ka näiteks selles, et keskus ei ole
orienteeritud puhtalt kaubandusele. Sõbrakeskuses on
mõnus kooslus poodidest, meelelahutustest, ja leidub
ka vajalikke teenuseid – näiteks ilusalongid ja pesumaja. Veel enne suve hakkab Sõbrakeskuses tööle Werneri pagaritöökoda, mille tooteid saab seejärel ka keskuses
avatavas kohvikus osta.”
Kesklinnale üsna lähedal asuva keskuse eelistena loetleb
Ohno veel tasuta parklat ja rentnikele soodsat rendihinda,
mistõttu mitmed ärid on just Sõbrakeskusse kolinud.
Et keskuse asukoht on Võru ja Sõbra tänava ristumispaigas, nimeotsingutele liialt aega ei kulutatud. „Mõned
tükivad meid ekslikult otsima küll tänava teisest, jõepoolsest otsast. Õnneks on nüüd kogu Sõbra tänav täies ulatuses kahesuunaline, Võru tänaval foor ning keskuse parklast väljudes saab pöörata ka linna poole,” kiidab Ohno
paranenud liikluskorraldust ja kutsub lahkelt uuenenud
näoga keskust uudistama.
1913. aastal valminud Tartu
tapamaja, millest nüüdseks
on saanud Sõbrakeskus.

- parim hind Tartus!
2-kordse kontrollsüsteemiga
täisautomaatne
Elavhõbedavaba
vererõhuaparaat
termomeeter

Vivax

50€

3.50€

ParadiisButiik

www.vivax.ee

E-R 10-17

Tel 735 1952

C
AVATUD
IGA PÄEV
10-22
Käekotid, ehted, kellad,
aksessuaarid ja riided
naistele ning meestele
Tartu parima hinnaga!

ALEKSANDER
1 PINT

0,69

ROCK
1 PINT

HINNALE LISANDUB PANT 0,08 SENTI

Aprillis kogu kaup - 15%
Lisa meid facebookis
www.paradiisbutiik.ee

E-R 10-19 ja L 10-15
Sõbrakeskus,Võru 55f
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SANO kauplus
kvaliteetne kodukeemia

95€

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

www.funbowling.ee
Rooste ja lubjakivi eemaldaja
k Rust 500ml
Sano Antikalk

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee

Sõbrakeskuse pesumajas
rõivaste pesu ja hooldus.

Selle kupongiga
kaltsuvaibad -20%
PESUTUBA

Pakkumine kehtib aprilli lõpuni.

PESUMAJA

E - R 9 - 17
Tel 516 5527.

17

58

info@funbowling.ee
Võru 55f, Tartu
asume Sõbrakeskuse 2. korrusel.
Info ja radade broneerimine

7 404 111

1 -20%
26

1

EUR

AVATUD
IGA PÄEV
10-22

OLD CAPTAIN RUM
0,7 LIITRIT

8,50

T.A.T.U. Eesti pakub
naiste ja meeste kvaliteetriideid.
Suur valik käekelli, prille ja ehteid.

Sano

Võru
jalats

Lisandra

Meeldivate kohtumisteni
T.A.T.U. Eesti esinduspoes!
E - R 10 - 19

Ostes aprillis 3 toodet,
maksad vaid 2 eest!
soodsaim toode tasuta kaasa!
Kiirematel parim valik!!!

T.A.T.U.

Lingerstudio

Pesutuba

City Alko
Clinica
Afrodite

OÜ ABRIS
VÕRU JALATSIVABRIK
avas oma toodete müügikoha
TARTUS SÕBRAKESKUSES Võru tn 55f.
Naturaalnahast tänava-, töö- ja kaitsejalatsid
Oleme avatud E-R 11-18, L 10-15.
Sobiv king sobiva hinnaga!

ellad,
akotid, käek
h
ra
,
d
e
id
ri
iste
Meeste ja na äekotid jpm.
,k
id
päikeseprill
Aprilli lõpuni kõik kaubad
10 eurot/tükk.
E-R 10-19 ja L 10-15 • Sõbrakeskus, Võru 55f.

Make up
Kulmud, ripsmed
Näohooldused
Depilatsioon
Fotoepileerimine
IND :
H
S
I
Fotonoorendamine
16
AM
e
V
n
i
A
Mikrolihvimine
m
)
lihvi0 hooldust
o
Ultrahelihooldus
r
k
Mi limiit 10
Hapnikuhooldus
(
Keemiline koorimine
Ilusüstid
Mesoteraapia
Püsimeik
Hammaste valgendamine

€

www.afrodite.ee • Tel 529 9301 • Sõbrakeskus
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MIKU!

Lõngade lao tühjendusmüük
4. - 30. aprillil

gad

Kõik lõn

KUI SA JONNIGA TEED TOOD,
TOO SAAB KOLE NAGU OO.

E
E
Tee
T rõõmu!
ONU KAUPO

U
M
Õ
Õ
R
3

6€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

ANEKDOODID
ANEKDOODID
D
Kohtunik: „Kas te sooritasite selle varguse üksi?“
Kohtualune: „Jah, Teie Ausus.
Me elame praegu väga halval
ajal - mitte kedagi ei saa usaldada.“
¬¬¬
„Miks te oma naabrit lõite?“
küsib kohtunik kaebealuselt.
„Seepärast, et ta kasvatab
salaja kanu ja teeb seda linnamaja 16. korrusel.“
„Kuid see pole ju veel põhjus, et inimesele rusikatega
kallale minna.“
„Seda küll, Teie Ausus, kuid
asi on selles, et enne seda
ravisin ma ennast kolm kuud
psühhiaatri juures, kuna arvasin, et kukkede kiremine seina
taga on minu haiglase kujutlusvõime vili.“
¬¬¬
Teatris käib komöödiaetendus.
„Kas tõesti viiakse see vaene pealtvaataja saalist välja
ainult sellepärast, et ta naeris?“ küsib naine mehelt.
„Oh ei,“ vastab mees, „tahetakse lihtsalt teada, mis põhjusel ta naeris.“
¬¬¬
Vanapapi on postkontoris.
„Ma pean telegrammi saatma,“ räägib ta ametnikule.
„Kas mingil juhul on ka hinnaalandust?“
„Ainult õnnitlustelegrammide puhul,“ vastab ametnik.
„Ahah. Noh, kirjutage siis
selline tekst: „Saabun homme
kell 17. Õnnitlen. Jaan.“.“
¬¬¬
Gabrovlane saab rikkaks ja
sõidab Pariisi elama.
Ärasõidu eel lubab ta sugulastele, et hakkab neile regu-

-30%

TOOS KUI ROOM ON VAIKENE
TOO SAAB HEA KUI PAIKENE.

Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

SUDOKU

Kolmapäev, 11. aprill 2012

Villane vaibalõng 7€ kg 4.90€ kg
Villane lõng 15€ kg 10.50€ kg
Lõim ja heegelniit 10€ kg 7€ kg
Akrüülllõng 9€ kg 6,30€ kg
Värviline peenvillane- ja puuvillane efektlõng 25€ kg 17,50€ kg
Valge peenvillane lõng
30€ kg 21€ kg
Aardla Kaubandus OÜ
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov)
Tartu E - R 10 - 16, L 10 - 14
520 7727, www.aardlakaubandus.ee

laarselt suurlinna vaadetega
postkaarte saatma. Pikka aega
ei tule talt midagi. Lõpuks
saabub postkaart, millel on
kujutatud Eiffeli torn. Kaardi
tagaküljele on kirjutatud:
„See on Eiffeli torn. Selle
tipust on näha kogu ülejäänud linn.“
¬¬¬
Kolm meest jõuavad viimasel minutil jaama. Nad tormavad juba liikuma hakanud
rongile järele. Kaks jõuavad
peale hüpata, kolmas jääb
aga maha, kuid puhkeb sellest
hoolimata naerma kui hull.
„Miks te naerate?“ imestab
keegi mööduja. „Te jäite ju
rongist maha!“
„Seda küll,“ itsitab mees,
„aga need kaks, kes peale
jõudsid, tulid mind tegelikult
ainult rongi peale saatma!“
¬¬¬
Klient: „Kus on see teine
habemeajaja, kes alati lõbusaid lugusid rääkis?“
Habemeajaja: „Ta pingutas
üle. Ta hakkas oma lugusid
žestidega saatma.“
¬¬¬
„Mina küll aru ei saa,“ ütleb
üks sõbranna teisele, „miks sa
sügisel oma mehega pahandad, et ta sulle päevituskostüümi ei osta.“
„Kuidas sa sellest aru ei
saa,“ vastab teine, „ma ju tunnen teda. Enne kui ma kostüümi kätte saan, on juba jälle
sügis.“
¬¬¬
„Kas te, doktor, panite mu
haigusele punkti?“
„Ei.“
„Aga kes siis seda tegi?“
„Arvan, et kärbes.“

RISTSÕNA
RISTSÕNA
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Ehitus

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus.
Tel 501 6453, www.muraia.ee.
Fassaaditööd, puit ja krohv, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.
Katusetööd (kõik katused), vihmaveesüsteemid, eramud, korteriühistud. Tel 733 3454.

Haarang
Märuliﬁlm, linastub Cinamonis 13.04 kell 23
Jakarta slummide kõige mustemas südames asub turvamaja, mis on
maailma juhtivate kõrilõikajate ja gängsterite kindel linn ja varjupaik. Seni
on väsinud korrusmaja jäänud ka kõige teravama seadusesilma pilgust
puutumata. Kuid nüüd, kõige paksema saladuskatte ja vaikimisvande
varjus valmistub elitaarne politseisalk ründama maja ning kukutama selle
niiditõmbajat - kurikuulsat narkoparunit. Õnnejumala tahtel rünnakrühm
paljastatakse ning võmmid jäävad maja kuuendale korrusele lõksu. Võitlus
käib elu ja surma peale, kõik kaardid on laual ning vastaseks on vanakurat
ise.
Lavastaja Gareth Evans ja võitluskunstide täht Iko Uwais ühendavad
jõud, et pakkuda teravat, adrenaliinist pakatavat märulit.

Teater
SADAMATEATER
14.04 kell 19 Karjäär

TEATRI KODU
14.04 kell 12 Kunksmoorimäng
15.04 kell 12 Kunksmoorimäng

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
11.04 kell 19 Härra Amilcar
12.04 kell 19 Lõbus lesk
13.04 kell 19 Helisev muusika
14.04 kell 19 Onegin
15.04 kell 16 Mary Poppins

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
12.04 kell 19 Casanova
13.04 kell 12 Aja lugu muusikas

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

13.04 kell 16.10; 14.–15.04
kell 12.30; 16.–19.04 kell
13.15 Kallis sõber
13.04 kell 14.15; 14.–15.04
kell 12.45 Plahvatusohtlik
13.04 kell 12.05, 20.45; 14.–
18.04 kell 19.15; 19.04 kell
14.45 Raudne leedi
13.04 kell 17.05, 19.50, 22.35;
14.–15 kell 14.45, 17.30, 21.15;
16.–19.04 kell 17.30, 21.15
Näljamängud
13.04 kell 17.30; 14.–19.04 kell
16.15 Looraks (eesti keeles)
13.04 kell 21.15, 23.30;
14.–15.04 kell 20.15, 22.25 21
Jump Street
19.04 kell 19.15 Esilinastus:
Lahingulaev

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

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

12.04 kell 12.30, 14.45, 19.30,
21.35, 23.45; 14.–19.04 kell
15.30, 17.45, 20, 22.10 Metsamajake

kuni 2.05 Tartu Lastekunstikooli õpetajate graaﬁkanäitus
R.E.T.K.

13.04 kell 23; 14.–18.04 kell
21.30; 19.04 kell 22 Haarang

18.04 kell 16 ﬁlmiaastale
pühendatud näituste Vigastest pruutidest Idioodini:
kirjanduse ekraniseeringud
Eesti ﬁlmis ja Eesti ﬁlmiplakat 1960-ndatest kuni
2000-ndateni avamine. Osalevad kirjanik Toomas Raudam ja kunstnik Silver Vahtre

13.04 kell 18.15; 14.–18.04 kell
14.45 Kuninglik armulugu
13.–19.04 kell 12, 14 Piraadid! (eesti keeles, 3D)
13.04 kell 13.15, 15.15; 14.–
15.04 kell 11.30, 13.30; 16.–
19.04 kell 13, 15.15 Piraadid!
13.04 kell 12.15, 14.30, 16.45,
19, 21.45, 23.50; 14.–19.04
kell 12.15, 14.30, 16.45, 19,
21.45 Kuum pirukas: Klassikokkutulek

LINNARAAMATUKOGU

kuni 21.04 näitus Mõnusad
mänguasjad Sven Petratškovi kogust
kuni 28.04 raamatunäitus
Eesti rahvaraamatukogude
algusajast

13.–19.04 kell 18.05 Titanic
– 3D

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

13.–19.04 kell 16 Titaanide
raev (3D)

kuni 30.04 Riina Lastiku
maalinäitus Silmapiiril
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

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

Kinnisvara ost
1-toal korter Tartu linnas otse
omanikult. Pakkumised teha
tel 5646 0147.
2-3toal korter. Tel 5561 4114

Katuste (korstnate) ehitus,
remont ja hooldus. Katusematerjali müük. Tel 5625 1750.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.
Müüa õhksoojuspump Midea
MSA12HRDN1 (550 eurot).
Tel 5818 1181.
Puitaedade valmistamine, aialipid, puitmaterjal. Tel 5678 2513,
tanel@hento.ee.
Torustike ehitus ja kaevetööd
(gaas, vesi, kanalisatsioon). E-post
info@labidakasi.ee, tel 534 71 534.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel 507 2544,
www.erametsa.ee.
Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid, ka põllumaad. Ettemaksuvõimalus. Tel 506 9554.
Ostame parima hinnaga raieõigust ja metsamaad Saaremaal.
Tel 5550 2661.

Vundamenditööd, remont,
soojustamine, drenaaž, eramud,
korteriühistud. Tel 733 3454.

Ostan ehituseks sobiva krundi
Tartu või Otepää lähedal, vajadusel
aitan suuremast maatükist
lahku mõõta. Tel 508 0065,
kristjanmuts@gmail.com.

Üldehitus, fassaadid, katused,
maalritööd, plaatimine, saunad.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.

SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal.
Hinnapakkumine paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing.
Tel 508 0065, info@skpinvest.ee.

Materjal

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

Müüa soodsalt ehituslikku
saematerjali! Tartus vedu
TASUTA! Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

Üürile anda
1-toal korter Riiast 18 km
(heas seisukorras, 8 €/ööpäev).
Tel +371 2996 2306.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Üürile võtta

Mööbel
SISUSTUSPOOD müüb kasutatud mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

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.
Töökas mees otsib tööd, kogemus ehitustöödel, talutöödel,
välismaal jne. Tel 5199 4797.

Pakun tööd
Pakume tööd kogemustega
haljastajale. CV saata
info@eestimuru.ee. Tel 523 9415.
Telefonimüüjale. Töö kirjeldus:
toodete ja teenuste müük telefoni
teel. Nõudmised kandidaadile: hea
eesti kõnekeele oskus, tulemustele
orienteeritus, suhtlemisjulgus.
Tööaeg E–R kell 9–16. E-post
c@telemarketing.ee, tel 5645 3977.
Müügimeistrite AS

Teenus
Aitame haljastuse hooldusel:
muru niitmine, hekkide pügamine, ohtlikud puud. Kodumuru OÜ,
tel 5782 6470.
Anname laenu kuni 5 a. Konsulteerige asjatundjaga, tutvuge tingimustega. Tel 5199 7679.
Elektritööd. Tel 5684 7007.
Fekaalivedu, pikad voolikud.
Andrei, tel 517 0003.
Fekaalivedu. Hinnad soodsad!
Tel 551 1816.

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.

Koolitus
A-, B-, C-, CE-kat, ADR- ja ametikoolitused, reguleerija koolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
Arvutijoonestamise (CAD) kursused. Kursusest osavõtja saab
tarkvara osta 30% odavamalt. Info
www.zwcad.ee, tel 5388 9110.

Küte

2-toal korter Elvas (rõdu, eriplaneering, ilus vaade akendest, 23
900 eurot). Tel 5841 7373.
2-toal korter Elvas vahetada
korteri vastu Tartus või müüa.
Tel 551 2199.
2-toal korter Äksis Saadjärve
(vajab remonti, aiamaa, 15 000
eurot). Tel 5841 7373.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.
Laen Invest laenud 30-300 €.
Olete tööl käiv inimene, kuid raha
napib ja palgapäev kaugel. Nt võttes
50 €, tagasi 15 päeva pärast 55 €
jne. Tutvuge laenutingimustega
kodulehel www.laeninvest.ee. E–R
9–17. Tel 5668 0344.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Metsakuiv (45 cm, 38 €/rm), toores
lepp/haab (45 cm, 36 €/rm) jne.
Tel 5386 1215, www.kyttepuud.eu.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Laurits Leima laurits@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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
San-tehnilised tööd ja küttesüsteemide hooldus. Tel 516 6836,
moveor@hot.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, mitmekülgne ja soodne.
Tel 514 9885.
Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

Vedu ja kolimine Tartust üle Eesti.
Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused
furgoonautoga (ka Baltikumis).
Tel 5562 2646,
e-post: Jyrgen01@mail.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Tervis
Liblikmassaaž. Tel 528 4775,
www.hingamine.ee.

Muu
Ostan heas seisukorras voodimadratsid (70 x 200 cm).
Tel 5452 2544, 748 4530.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

3-toal mug korter Varal (korralik,
rõdu, II k, 16 000 eurot).
Tel 5841 7373.
Suvila Kabinas (72 m², 939 m²,
garaaž, abihoone, saun, linnast 4
km, 51 000 eurot). Tel 5841 7373.

Haljastus- ja koristustööd.
Põõsaste lõikamine, muru niitmine, istutusalade rajamine ja
hooldamine, suurpuhastus.
Tel 525 2862, www.kobruleht.ee.

Lõikan viljapuid (õuna-, pirni-, kirsi- ja ploomipuud). Tel 5841 1771.

3-toal korter Lähtel (väga hea asukoht, aed, vajab remonti, 24 000
eurot). Tel 5841 7373.

Pandimaja Tartus

Vana mööbli, kodumasinate, lammutusprahi, okste, lehtede jms
äravedu. Tel 554 9781, muraia.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.

2-3toaline kõigi mugavustega
korter Tartus. Tel 518 5246.

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

Otsin tööd

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Kinnisvara müük

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

Ostame ja viime ära vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
Raamatupidamisteenus.
Tel 520 2224.

Ostan vanu fotosid, märke,
ümmarguse laua jm. Tel 554 4647.

Teated
Villavahetus, meriino, värvitud ja
villase lõnga müük 13.04 Tõrva
laadal, 14.04 Võru laadal, 15.04
Räpina ja Tartu Võru tn Maxima
laadal. 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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Testipäevad!
inult

A

Laenud auto või kinnisvara tagatisel,
käenduslaen ning tagatiseta väikelaen.

€
5
1

Kutsume Teid testima oma
VOLKSWAGENI sõidukit.
•
•

Auto võib olla uus või vanem.
Meie diagnostikaseadmetega ja õppinud meeste
abil saad teada sõiduki tehnilise seisukorra.
Teeme autole erinevaid kontrolli-, reguleerimis- ja
hooldustöid (ligi 30 tööoperatsiooni).
Kaasneb meistri konsultatsioon.

Erihinnad remondi- ja hooldustöödeks vanemate Volkswagenite omanikele.
Uued suverehvid ekstrahinnaga.
Rehvitöödel lühike järjekord.
Meie autokeskuse esmakülastajatele kliendikaart tasuta.

TASUTA INFOTELEFON
Lisainfo saamiseks ja täpsemate
tingimustega tutvumiseks palume
kontakteeruda meie konsultandiga.

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

Aasta Auto Pluss, Aardla 101, 50414 Tartu. Teenindus: 680 3660
www.aastaautopluss.ee

