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TÖÖPÜKSTE OSTUGA KAASA
VÄÄRTUSLIK KINGITUS!
*Ostes

Snickers Workwear
tööpüksid, saad
TASUTA kingituseks
6 vajalikku toodet
(väärtusega 51.- €)

Snickers Workwear
DuraTwill püksid
ripptaskutega

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid

art 3212/7404

HIND 79.- €

TASUTA*

art 3223/5804

HIND 92.- €

TASUTA*
tarvikute
komplekt

seljakott

*Ostes

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid, saad TASUTA
kingituseks veekindla
seljakoti
(väärtusega 45.- €)
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja pakkumine kehtib kuni 30.06.2012 või kuni kaupa jätkub.
Pakkumine kehtib kõigi tavahinnaga DuraTwill, Rip-Stop ja XTR pükste ostmisel ning ühe toote kohta kehtib üks kampaaniasoodustus.

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Sündide arv langeb järsult

2011. aastal sündis maakonnas kokku 1951 ja suri 1759 inimest,
ehk kogutulemus jäi 192 isikuga plussi.
Selle aasta algus on numbrites aga sootuks trööstitum. Nelja
kuuga on registreeritud sünde 569 ja surmasid 644 (vahe -75).
Aasta eest oli sama perioodi vastavad tulemused 589 ja 658 (-69).
Kui surmade arv liigub mullusega võrreldes üsna sarnases graaﬁkus, siis sündimuse kõver põrutab järsu langusnurgaga allapoole.
Vähem kui tänavu aprillis (113) sündis Tartumaal viimati lapsi 2003.
aasta novembris (106).
Ka maikuu esimene pool (63 sündi) ei luba oletada, et juurdekasv tagasi positiivseks pööraks.

200

Surmad 2012
Surmad 2011
Sünnid 2012
Sünnid 2011

213

150

113
Jaanuar

Märts

Mai

Juuli

September

November

Tartu maavalitsus

Alkoholi tarbimine kasvab
TNS Emori analüüsist „Eesti alkoholiturg 2011. a“ selgub, et Eestis
2011. aastal müüdud alkoholikogused on 2010. aastaga võrreldes
mõnevõrra kasvanud. Suurenes nii kohalik alkoholitarbimine kui ka
turistide poolt kaasa ostetud alkoholikogused.
Eestis 2011. aastal müüdud alkoholist (absoluutalkoholi arvestatuna) ostsid ca 28% turistid. Seega kujuneb ühe Eesti elaniku
arvestuslikuks absoluutalkoholi tarbimismahuks 10,6 liitrit, mis on
umbes 11% võrra enam kui 2010. aastal. Alkoholi tarbimise kasvu
on mõjutanud sissetulekute kasv ning vähenenud tööpuudus.
Suurima osa ehk ligikaudu pool tarbitavast absoluutalkoholist
moodustab kange alkohol, mille osakaal võrreldes eelmise aastaga on kasvanud. Lahjade alkoholide seas tarbiti peamiselt õlut.
Õlle sagedaste tarbijate osakaal on kõrgem ning ühel tarbimiskorral joodavad kogused on suuremad kui teiste lahjade alkohoolsete
jookide puhul. Õlle tarbimine moodustab alkoholi kogutarbimisest veidi enam kui kolmandiku. 2011. aastal tarbitud õllekogused
ei muutunud võrreldes 2010. aastaga.
2011. aastal kasvas enim muude lahjade alkohoolsehoolseoolse
te jookide (siider, alkoholikokteilid jms) ning veinide
id
de tarbimine. Alkoholi kogutarbimisest moodustavad la
lahjad
ahjad
alkohoolsed joogid ja veinid kumbki vähem kui kümüm
mnendiku.Turistide kaasaostud mängisid kõige oluu-lisemat rolli lahjade alkohoolsete jookide (siider,,
long drink jms) puhul – Eestis müüdud kogustest
liikus piiri taha umbes pool. Veini puhul kasvas kohalik tarbimine siiski kiiremas tempos kui
müük turistidele.
Kuigi alkoholi hinnad näitavad läbi aastate
kasvavat trendi, jäävad olulisemad hinnatõusud
d
e.
e
enamiku alkoholi puhul paari eelnevasse aastasse.
2011. aastal kasvas suhteliselt kiiremini siidri hinnatase.

Kuigi majandusmees Ott Toomet kandis eeskujulikult kiivrit, noorsoopolitseinik Maarja Punak teda kleepsuga ei premeerinud, sest rattal puudus
signaalkell. „Mul on olemas, aga ei kasuta, sest see on väga ebaviisakas!“ tunnistas laitmatuks kiidetud ratta sadulast Clemens Buden. RAUL SULTSON

VELOMEHED, VALVEL!
Võmmid varitsevad teie „vokke“
Eelmisel nädalal kontrollisid noorsoopolitseinikud Kai Alakivi ja Maarja
Punak raeplatsil ja koolides
teemanädala raames 64
jalgratast, neist nõuetele
vastas vaid 16.
„Täiskasvanud ütlevad, et neil
on jalgratas täiesti korras, aga
tegelikult signaalkella pole,“ viitas neljapäeval Raekoja platsil rattaid inspekteerinud Maarja Punak
levinumale probleemile. „Tihtipeale ei teatagi, et see peab olema. Tänaval autode vahel seda ei
kuule, aga kui kooliõuel keegi ette
jookseb, saab endast märku anda.“
Kell puudus enam kui pooltel kontrollitutest, valget helkurit
polnud ees 24 juhul ja tagumine
punane helkur puudus 18 korral.
Load olid 25st Alakivi ja Punaku
huviorbiiti sattunud 10–16aastasest vaid kuuel.
„Kurb on ka see, et vanemad
saadavad 7–8aastaseid lapsi üksinda jalgrattaga kooli, kuigi neil puudub absoluutselt igasugune õigus,“
rääkis Punak. Kainikud ei tunne sageli liiklust ega oska aimata
ohte. Teise ohukohana tõid korravalvurid välja tõiga, et uue liiklusseaduse kohaselt ei pea ülekäigurajal ratta pealt maha tulema ja
lapsed vuravad sealt kiiresti üle.

lükatud kuklasse ja kasu sellest
pole,“ tõdes Punak, kelle sõnul on
mureks veel pidurite puudumine
ja joobes ratturid. „Kahjuks selliseid veidi svipsis noormehi leidub
küll. Üldjuhul nad teistele inimestele ohtlikud ei ole, aga iseendale
kahtlemata.“
Kui purjutajatele on karistused märksa karmimad, siis kipaka
ratta eest on trahv kuni 40 eurot.
Kel elu armas või raha vähe, soovitavad politseinikud pähe raiuda
lihtsa tõe: kiiver pähe, ratas korda,
sõiduvahend ja liikleja nähtavaks!
JUHAN LANG

Õnnetused jalgratturitega

Trahv kuni 40 eurot

• 2011. aastal hukkus Lõuna regioonis 7 ratturit, üle
Eesti 13.

Kuna alla 10aastased võivad sõita vaid õuealal ja vanemate silme
all, soovitasid politseinikud üksinda tänavatel seiklevatest võsukestest teatada politseile.
Ka ei ole Kai Alakivi kinnitusel
paljud noored kursis, et trikiratastega tänaval liigelda ei tohi. „Helkuritest ja kellast ei ole mõtet rääkidagi ja kuna nad hüppavad kõnniteelt sõiduteele ja tagasi, ajab see
autojuhte segadusse“.
Kiivridki ei ole moes. Kui täiskasvanud seda üldjuhul ei kanna,
siis lastel ei ole need sageli korralikult peas. „On liiga lõdvalt või

• 20 hukkunust ei kasutanud kiivrit 12.
• Erinevalt jalakäijatest, kes üldjuhul ei ole liiklusõnnetustes ise süüdi, on jalgratturid 56% juhtudest ise
avariide põhjustajad.

Õpi teiste vigadest
• Möödunud aasta detsembris sõitis valgustamata
teel alkoholijoobes jalgrattur. Rattal puudus ees
valge ja taga punane tuli, mees kandis tumedaid
rõivaid. Helkurvesti ega kiivrit polnud. Rattur sattus
liiklusõnnetusse sõiduautoga. Tagajärg: luumurd.
Soovitus: Rattur peab olema nähtav – tuled ja helkurid külge! Joobnuna ratta juhtimine on keelatud,
kuna ei suudeta adekvaatselt tajuda liiklusohte.

• Möödunud aasta septembris pidurdas kõnniteel
sõitnud jalgrattur vastutuleva jalakäijaga kokkupõrke vältimiseks järsult, keerates seejuures juhtraua paremale. Jalakäija pääses kokkupõrkest,
kuid rattur kukkus sadulast maha. Tagajärg: luumurd.
Soovitus: Kõnniteel tohib sõita vaid alla 13aastane
laps. Vanematel on jalgteel rattaga liiklemine keelatud, kuna nii ohustavad nad jalakäijaid.
• Möödunud aasta juunis sõitis jalgrattur ette liinibussile. Pealtnägijate sõnul liikus ratas võrdlemisi
aeglaselt, bussi kiirus oli ligikaudu 40 km/h. Kokkupõrke tagajärjel paiskus rattur bussi ette sõiduteele ning sai raskeid peavigastusi. Kiiver puudus.
Tagajärg: surm.
Soovitus: Kukkudes saadud marrastused ja luumurrud paranevad, ent tugev peapõrutus võib
tekitada pöördumatu kahju. Rattakiivri kandmine
vähendab oluliselt võimalikke traumasid.
Allikas: politsei
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Linn saab uue kodulehe

Raad on kavandamas uut Tartu
kodulehte ja uurib selleks linlaste
arvamust praeguse kohta, sestap
on koostatud küsimustik, millele
palutakse vastata kodulehel „Pane
tähele!“ rubriigist või aadressilt
ht tps://w w w.sur veymonkey.
com/s/tartu.

Prügikasti roojavad asotsiaalid
Tartu bussijaama ümbruses häirivad
sente kerjavad asotsiaalid ja mustlased. Kui viimased on vähemalt
väljapeetud, siis kodutud lehkavad
ja roojavad, kuhu juhtub. Sõidan
bussiga tihti ja iga kord kodulinna
naastes avaneb vaatepilt pinkidel
magavatest eluheidikutest. Samuti
purjutavad bussijaama ümbruses
noored. Vahel näib, nagu oleks
linna sõlmpunkt muutumas Kopli liinideks, kuhu lihtsurelik naljalt
jalga tõsta ei julge ega tahakski. Ei
tuleks enam mõttessegi saata last
üksinda bussijaama. Mäletan aega,
kui ooteterminalis oli võimalik pinkidele istuda ja Tartusse tagasi tulla oli puhas rõõm. Kas bussijaama
juhtkonna ja linnavalitsuse käed on
tõesti sedavõrd seotud, et reisijad
peavad päevast päeva taluma eluheidikute terrorit?

SILVIA HANTSOB

Mati Paju
OÜ Tartu Bussijaam juhataja
See on probleem ja mitte ainult Tartus. Omalt poolt oleme teinud kõik.
Lootsime, et ilusamate ilmadega
parmud kaovad ära, aga nendega
on nii, et ühest uksest lähevad välja
ja teisest tulevad tagasi. Pigem on
linna probleem, kuhu nad panna.
Vahepeal mõtlesime, et võtame ehituskonteineri ja paneme radiaatori
sisse, las istuvad seal päev otsa. Kui
me ise jagu ei saa, siis paanikanupud
on olemas ja kutsume turvaﬁrma või
politsei. Märtsis oli näiteks 180 väljakutset. Aga nii kui patrull lahkub, on
nad jälle tagasi. Samas ei ole kellelegi otsaette kirjutatud, et tegemist
on asotsiaaliga. Äkki inimene haiseb
natuke rohkem, aga ootab bussi,
et koju sõita? Eks eluheidikuid on
võrreldes algusaegadega ka juurde
tulnud. Kunagi oli meil kohapeal ka
turvamees, aga tema ülalpidamisele
kulus 300 000 krooni aastas.

33 689
10 aasta jooksul on elekter majas olnud vaid pool aastat, pärast mida Eesti Energia võlgnevuste tõttu
juhtme seinast tõmbas.
LAURITS LEIMA

Õpitakse heategu

Lobudik seisab kindlusena töölistel ees
Tartu ringtee ehitusel
askeldavad oranžide helkurvestidega töömehed
juba pikemat aega, kuid
Variku viadukti lähedal
asuva teeäärse lobudiku elanikud ei ole veel
kuhugi kadunud.
Ilmar ja Ülle, mõlemad pensionärid, elavad pisikeses lagunevas saunahoones kunagise
elumaja ja kuuri kõrval. Luud
seisab ukse kõrval, sissepääsu
takistab suur tabalukk, välipeldik on peaaegu ümber kukkumas ning elektriliinid on läbi
lõigatud. Raske uskuda, et keegi siin elab, kuigi nööril kuivav
pesu ning neljanda mai kuupäevaga jogurtipakid väljas
laual seda kinnitavad.
„Nad on siin elanud juba
kümme aastat,“ räägib maja
juurde vikati ja kirve järele tulnud Ilmari poeg, kes ise elab teisel pool raudteed. „Iga ilmaga
saavad hakkama. Kui talvel lii-

ga palavaks läheb, teevad akna
lahti ja kui külm hakkab, panevad jälle tule alla. No kuidas nii
saab?“ on mees rahulolematu.
Tema sõnul veab Ülle pidevalt koju joodikuid ning on ka
ise kogu aeg purjus: „Läheb
hommikusele ringile, leiab
pudeli õlut või lonni (odekolonni – toim) ja joob end täis. Tühjad pudelid ja prügikastidest
leitud ebasobivad riided viskab
majja. Õudne, mis siin on!“

Pidurdavad tööd
„Nad pidid siit juba eelmisel nädalal ära kolima. Pool
kuuri seina on juba lammutatud, kuid siis üks ütles, et ära
tee, siin elavad veel inimesed,“
jutustas Ilmari poeg rahumeeli.
Ümbruskond on võsast puhas,
ka uue plaanitava tee algus, lai
nagu lennurada, praeguselt
maanteelt otse maja suunas on
sisse aetud. Vaid need kolm pisikest hoonet takistavad tööd.

Linn on lubanud Üllele ja
Ilmarile korteri, kuid selleks
tuleb eelnevalt sotsiaalosakonda kohale minna. „No kuidas
ta läheb, kui ta kogu aeg purjus
on, keegi ei võta teda jutulegi!“
Li n n ava rade osa kon n a
vanemjuristi Kadi Uibo sõnul
on sarnase kirjeldusega juhtum
arutlusel küll olnud ning Ülle
ja Ilmari nimel on avaldus uue
elukoha saamiseks tehtud. Kas
see on rahuldatud või mitte, ei
saanud ta isikuandmete kaitse
seadusele viidates öelda. Siiski
on eelnõu komisjonist läbi käinud ning otsus peab olema tehtud kolme nädala jooksul.
Positiivse otsuse järel on elanikel aega 15 päeva väljakolimiseks. Ilmar on juba mitu nädalat
haiglas, esmaspäeval viidi sinna
ka Ülle. Ilmari poja sõnul peavad
nad seal olema vähemalt paar
nädalat, mil nad ei pääse oma
kodu koristama või kolima. Uus
tee vajab aga lõpetamist.
LAURITS LEIMA

Merle Kivest
Tartu LV sotsiaaltööteenistuse juhataja
Jah, see on häbiväärne, aga siin on
kusagil kaugemal midagi tegemata.
Alkohoolikuid on tõesti väga palju
ja see hulk aina kasvab. Ega mina
ka ei tea, mida antud olukorras kõige parem teha oleks, sest inimesel on õigus teha, mida ta soovib.
Avaliku korra rikkumise korral tuleb
pöörduda politseisse. Oleme ka
sekkunud ja selgitanud võimalusi,
mis linnal on, aga vägisi kedagi suunata ei saa. Kui nüüd on küsimus,
et neil pole kohta, kuhu minna,
siis varjupaik ja päevakeskus (Lubja 7) on olemas. Kaasinimestega
arvestamine ja sellele tähelepanu
juhtimine võiks toimuda omaniku
poolt. Niikaua, kui bussijaamas pole
vastavat sisekorraeeskirja kehtestatud, ei saa haisemist keelata. Raha
ei pea asotsiaalidele keegi andma,
sest siis nad jäävadki küsima. Neid
juhtumeid teame palju, kus kõige
levinumad kerjajad tegelikult elavad palju paremini, kui näiteks üksik
pensionär Annelinna korteris.

inimest peatus Tartu majutusettevõtetes tänavu esimeses kvartalis,
võrreldes mullusega on seda 13,8
protsenti rohkem.

kell 13-19

environ.emu.ee

Laupäeval kell 11– 15 on Antoniuse õuel (Lutsu 5) Tartu erakoolide päeva raames heategevuslik
kontsert ja laat „Hoiame ja hoolime“, millega kogutakse toetust
Peedule rajatava noorte miljööteraapia keskuse heaks.

Võimlemispidu
Tamme staadionil
26. mail kell 18 toimub Tamme staadionil võimlemispidu

„Kodutunne“, milles osaleb
2000 võimlejat Tartust ja maakonnast, liikluskorraldust on
spordiväljaku lähistel muudetud
ja sõidukid saab parkida raudteeäärsel alal.

Perepäev Tammelinnas
Laupäeval toimub Tamme staadionil perepäev, kus lisaks Tammeka ja FC Kuressaare kohtumisele toimuvad erinevad mängud
nii lastele kui suurtele.

Raadile loitsima
Laupäeva hilisõhtul toimub teekond koos laulude ja loitsudega
Raadi mõisapargist ERMi uue
maja ehitusplatsile, retke juhivad
Ülo Siimets ja Mikk Sarv, kogunetakse Raadi mõisa peavärava
juures kell 21.

Pommioht õliﬁltrist
16. mail teatati häirekeskusele,
et Puiestee tänaval on aiatööde
käigus leitud lõhkekeha taoline
ese, kohale läinud demineerijad
tegid kindlaks, et lõhkekehaga
tegemist ei olnud ja leid osutus
õliﬁltriks.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Liivimaa suurimat poodi avamas käinud linnapea Urmas Kruuse
tõi enda sõnul kingiks „linna sümboli suudlevad tüdrukud.“ Vastava temaatikaga skulptuuri purskkaevu pole niipea oodata, meer
lihtsalt eksis sõnaga.
REIO LAURITS

Näitus
Videoprogramm
Õpitoad
Retked parkidesse
Taimevahetuslaat
Tartu raekoja platsil
Toetajad:

Eedeni kauplustes kuni 6.06.2012
SOODUSKUPONGIGA kuni -30%
Ühest poest ostes saad kupongi, mis annab mõnes teises Eedeni kaupluses soodustust.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Kaubandus- ja
vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee
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Ülenurme
kerkib uus
lasteaed
Ülenurme Kurepalu tee
äärde kerkib kõlava nimega
Laululinnu lasteaed. Kõigile
soovijaile aga ei jagu lasteaiakohti ka uues majas.
Valla ehitusnõunik Tiit Lukas
selgitas Tartu Ekspressile, et projekteerimistööde algusest on
möödas juba pool kümnendit.
„2008.–2009. aastal alustasime.
Projekti autor on arhitekt Ott Ojamaa. Sisekujunduse tegi Inroom
OÜ.”
Just viimase, omanäolise ruumikujunduse osas, teeb värske
lasteaed silmad ette enamikulee
Eestimaa kolleegidele. „Ei midagii
funky‘t. Vineer ja puit,” jäi Lukass
sisemust hinnates tagasihoidli-kuks.
Silmatorkav on ka haridusasu-tuse õueala, kus kelgumäe, män-gupaviljonide ja –platside vahell
ei kulge ühtegi sirget rada. Teed
d
siuglevad ussidena rohus. „Väikse-mad lapsed liiguvad ühte osa pidi,,
suuremad teisalt. Projekteeritud
d
on hea asi, loodame, et tuleb kaa
välja nii,” kirjeldas Lukas isepärastt
lahendust. „Eks siit paista pisut, ett
majanduslikult heal ajal projek-teeritud asi. Aga ei tahtnud pro-jekti ümbertegemisega venitamaa
hakata. Lasteaeda on kiiresti vaja.””

Kõigile ei jagu
Laululinnu lasteaia ehitab
2 457 000 euro eest valmis Eventus Ehitus OÜ. „Oleme ka EASilt küsinud 928 115 euro ulatuses
toetust, kuid kahjuks pole siiani
positiivset otsust. On tehtud ekspertiise, kontrolle, esitatud lisaküsimusi. Nüüd oleme taas ootel,”

Eventus Ehituse objektijuht Elmo Kirik (ülemisel pildil) näitab songermaad, kus peaaegu aasta pärast peaks uksed avama kolmetiivaline
Laululinnu lasteaed.
KAUPO TORIM; ÜLENURME VALLVALITSUS

avaldas Lukas lootust, et lasteaja
rajamine ei jää tervenisti valla eeleel
arve kanda ning toetuskraanid
võiksid peatselt avaneda.
Kolme omavahel koridoridega
ühendatud maja 2000 ruutmeetrile mahub õppima, mängima ja
puhkama kuue rühma jagu lapsi.
Kui kõik kulgeb plaanide kohaselt,
võiks mudilaste kilkeid Laululinnust kosta tuleva aasta aprillis.
Paraku ei pääse aga Laululinnu katuse alla kõik soovijad.

„Elanike
Elanike vajaduvajadu
si rahuldab lasteaed tõesti vaid
osaliselt,” nentis Lukas. „Maksimaalselt 132 last mahub ära, aga
umbes poole lasteaja jagu jääb
veel kohti vajaka.”
Vallas on praegu kaks lasteaeda. 144kohaline Ülenurmes ning
85kohaline Tõrvandis. Veel tegutsevad 54lapseline eralasteaed
Külitses ning lastehoiud.
RASMUS REKAND

MULTIMEEDIA TALITUS
NB!

Lõputööde printimine ja köitmine hea hinnaga!
Kujundame, küljendame ja prindime.
«
«
«
«
«
«

brošüürid
voldikud
ajakirjad
plakatid
paljundamine
postkaardid

«
«
«
«
«
«

õppematerjalid
raamatud
ajalehereklaamid
esitlusslaidid
visiitkaardid
=EANE@

«
«
«
«
«
«

kleebised
trükiste köitmine
kiletamine
teaduspostrid
tänukirjad
CD-d

Pakume erinevaid veebilahendusi (veebilehtede kujundamine,
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järgmise doosi ümber
Munga tänaval tagasihoidlikus hoovisügavuses, kuhu
ilma täpsema juhatuseta on
raske kohale jõuda, alustab
mai keskel kooskäimist
HIV-positiivsetele mõeldud
tugigrupp.
“HIV-ist on siiani harjutud mõtlema kui narkomaanide ja prostituutide probleemist, kuid see haigus on jõudnud ka juba niiöelda
keskklassi ning sellega võib kokku puutuda igaüks,” räägib nõustamis- ja tugikeskuse Hingekeel
kogemusnõustaja Avo Vesberg.
Veel mõned aastad tagasi oli haigust peamiselt Ida-Virumaal ja
Harjumaal, ent üha sagedamini diagnoositakse seda ka LõunaEestis elavatel inimestel.
“Diagnoosi teadasaamine on
loomulikult šokk nii inimesele
endale kui lähikondsetele. Kuna
HIV on suhteliselt uus haigus, saadavad seda ikka veel mitmed mõttetud hirmud ning pole harvad
juhud, kus HIV-positiivset inimest
hakatakse ühiskonnast eemale
tõrjuma,” teab Vesberg. “Kuigi iseenesest on see ju samasugune haigus nagu näiteks diabeet – tuleb
lihtsalt kogu aeg rohtusid võtta.
Karta tasuks hoopis nakkavamaid
haigusi nagu näiteks hepatiit, mille tekitajat võib saada ka saastunud asjadelt.”

Kas oleme
HI-viiruseks valmis?
Eestis on ligi 8000 diagnoositud
HIV-positiivset, umbes 4000 arvatakse olevat neid, kes on nakatunud, kuid sellest ei tea.
Lisaks neile, kes on nakkuse
saanud elu jooksul, sünnib üha
rohkem viirusega lapsi. Ka neil,
kes seni pole HIV-iga kokku puutunud, tasuks vaadata endasse ja
küsida – kas ma olen valmis selleks, et viirusesse nakatanu elab
minuga samas trepikojas? Kas ma
olen valmis töötama ühes kollektiivis HIV nakkust kandva inimesega? Kuidas ma suhtun sellesse, kui mu lapse lasteaiarühmas
või koolis käib sellise diagnoosiga
laps? Kas peaksin lapse klassijuhatajat sellest teavitama?
“Tean juhtumit, kus kooliõpilane sattus tõrjutu staatusesse
nii laste kui õpetajate poolt, kuna
teade tema haigusest levis koolis
kulutulena,” toob Vesberg kurva

Hingekeskuse kogemusnõustaja Avo Vesbergi sõnul on eestlane pelgliku loomuga, mure hoitakse pigem
endale, abi saama ja lahendust otsima minnakse sageli alles viimases hädas.
RASMUS REKAND

näite. “Tegelikult ei tohiks inimese tervislik seisund kuuluda avaldamisele rohkematele isikutele
kui vaid neile, kellel seda tõepoolest hädapärast teada vaja.”

Sõltuvusest priiks
Peale HIV-positiivsete ja nende
lähedaste saavad Hingekeelest nõu
ja tuge ka sõltlased ja nende lähedased. Ehk siis rahvakeelselt väljendudes alkohoolikud ja narkomaanid ning nende lähedased.
“Sageli on just lähedane see, kes
meie poole esimesena pöördub,”
teab tugikeskuse juhataja ja psühholoog Signe Uustal. “Kõige tähtsam on see, et inimene ise tahaks
muutuda ning oleks valmis koostööd tegema. Vägisi ei saa kedagi
ümber kasvatada, kuid kui tahtmine on olemas, siis meie poolt on
spetsialistid ning tugi.” On neid,
kes käivad tugikeskuses vaid korra või paar ja siis kaovad, kuid on
ka neid, kes tahavad iga hinna eest

sõltuvuse nõiaringist välja pääseda ning selle lõpuks ka saavutavad.
Leiavad töö, saavad laenud tagasi
makstud ning hakata lõpuks elama sellist elu, nagu neile meeldib.
“Sõltuvusega tahetakse sageli põgeneda reaalse elu probleemide eest,” teab kogemusnõustaja Avo Vesberg. “Kergem on ju
end täis juua või narkodoos sisse
võtta kui leida raha järjekordseks
laenumakseks või leida lahendust
mõnele probleemile.“
Signe Uustal lisab, et narkomaan tahab uue narkodoosiga tunda esimese doosi eufooria
tunnet, kuid see tunne on jäädavalt kadunud. Iga järgmise doosiga
eufooriaperiood lüheneb, depressiooniperiood aga pikeneb. Ühel
hetkel ollaksegi seisus, kus elu
keerleb ainult uue doosi saamise
ümber.
Üha süvenev trend on ka psühhotroopsete ainete liigtarvitamine
– arsti kirjutatud unerohutableti
või rahusti annust suurendatakse

omavoliliselt ning mõne aja pärast
jääb ka kahe- või kolmekordsest
annusest väheks. “Tablettidest
võib kergesti sõltuvus tekkida,”
hoiatab Uustal, soovitades kasutada ravimeid nii harva kui võimalik ning vaid arsti ettekirjutuste
kohaselt.
“Eestlane on ju pelgliku loomuga, mure hoitakse pigem endale, abi saama ja lahendust otsima minnakse sageli alles viimases hädas,” on Vesberg kogenud.
“Peljatakse et mõni tuttav võib
tugirühmas juba ees olla ja et mis
temast siis mõeldakse ja et mine
tea, mis linna peal pärast räägitakse jne. Meil kehtib range reegel,
et see, mis majas räägitakse, seda
teistele isikutele edasi rääkida ei
tohi.” Nõustamisele tulles pole
vaja öelda ei enda nime ega muid
andmeid – kõik on anonüümne
ning abivajajale tasuta.
Täpsem info www.hingekeel.
com.
KAIE PÄIKE

Kõige soodsamad kontaktläätsed EESTIS!!!

www.läätsed365.ee
-52% Tavahind*

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

+ 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%

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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Maanteemuuseumis
öine autokino

Palametsa
pajatused

Raadio ja diskod – Tartu
koolinoorte harrastused
Kümmekond aastat tagasi küsitlesin raadiotehnika entusiasti Meelis Michelsoni, sõprade hulgas tuntud Mihkana. Ta jutustas järgmist.
Olen läbi ja lõhki Tartu poiss. Siin 1970. aastal sündinud ja 11 aastat Tammelinnas V keskkoolis õppinud. Huvi raadioasjanduse vastu
tärkas minus nii 7–8aastasena. Leidsin kord kuuri alt vana vastuvõtja ja hakkasin sellega „raadiot tegema“. See tähendab – saateid eetrisse andma. Kuni ülikooli töökojas meistrina töötanud isa tegi mulle
selgeks, et saatja ja vastuvõtja on ikkagi hoopis erinevad riistad.
Kogu meie pere oli musikaalne ja sageli kuulasin koos teistega
raadiost tulevat muusikat. 10. sünnipäevaks kingiti mulle lintmagnetofon. Sellega õppisin salvestama meeldivamaid muusikapalu.
Minu kooliaastatel toimus maailma sidetehnikas tõeline revolutsioon ja selle kaja paelus Tartu koolipoissegi. Vabal ajal jõlkusin alatasa isa töökohas, kus sain algteadmisi ja oskusi elektroonika alal.
Kolm suve olin koguni palgaline, abitööline peenmehaaniku Einar
Toominga käe all. Sain seal tuttavaks tema noorema venna, Annelinnas elava Urmasega,
suure elektroonikafänniPeagi telliti minult
Suhtlesime pea iga päev,
palasid medpersonali ga.
sageli käisin nende pool
või palatikaaslaste
kodus. Meid ühendas suur
raadioasjanduse vassünnipäevadeks. Nii huvi
tu. Samuti osalesin Noorte
et olin omamoodi
Tehnikute Maja raadioringis. Käisin Arvo Tõnissohaigladiskor. Kestis
ni juhendamisel seda värk
see 1991. a sügiseni. õppimas ja käepärast olevatest detailidest – neid hangiti Tartu sõjaväelennuväljalt, aga ka ülikooli arvutuskeskusest, väljapraagitud tehnikat demonteerides – oma seadmeid ja aparaate
kokku panemas.
1986. aastal hakkasin koos koolivend Urmas Kolsariga noortele diskosid tegema. Peagi liitus meiega Hando Sinisalu – suur levimuusikafänn. Nemad rääkisid mikrofoni, mina hoolitsesin heli- ja
valgustehnika eest. Et mitte paeluda koolmeistrite tarbetut tähelepanu – diskoreid kiputi just esmaspäeviti tunnis küsima – ja lisada
„soliidsust“, esinesime ingliskeelsete varjunimede all. Kolsar oli mister Samuel Diferent, Sinisalu H. F. Sini ja mina Michael Sun. Niimoodi vihjati, et vastutan valgusefektide eest.
Esinesime koolipidudel Tartus ja lähikonnas. Oma tehnika tõime
esinemiskohta veotaksoga, see tuli õige odav. Tegime läbi ametliku
tariﬁtseerimise ja saime koguni 1. kategooria. See tähendas, et meile tuli õhtu eest maksta kokku 10 rubla. Mitte just palju (tavaliselt
pisteti erapidudel 100 rubla pihku), aga rahast rohkem huvitas meid
eakaaslaste lugupidav suhtumine, endale nime tegemine. Tänapäeval öeldakse selle kohta – promomine.
Pärast Tammelinna kooli lõpetamist – just meie lennu lõpuaktusel oli kooli saalis esimest korda väljas sini-must-valge trikoloor – viisid poiste teed mõneks ajaks lahku. Urmas ja Hando jätkasid õpinguid ülikoolis, mina läksin tööle laohoidjaks Riia tänava lõpus pargis paiknevasse kopsuhaiglasse. Siin panin tööle laos lahtipakkimist
ootava traatlevi võrgu. Vedasin juhtmed ja kõlarid ruumidesse ja
hakkasin igavlevatele patsientidele aeg-ajalt andma muusikat. Peagi
telliti minult palasid medpersonali või palatikaaslaste sünnipäevadeks. Nii et olin omamoodi haigladiskor. Kestis see 1991. a sügiseni,
mil läksin äsjaloodud Raadio Tartusse südamelähedasemale tööle.

Teatribussi etendus „Vandersellid“

ERAKOGU

Teatribuss toob
teatri külasse kätte
Nädala algul Laulupeo
muuseumi välilaval esietendunud lastetükk
„Viisk, Põis ja Õlekõrs“
sõidab juunis Teatribussiga Eestimaa väikekohtadesse meisterdamisrõõmu ja kultuuri
külvama.
Teatribuss peatub suve jooksul ligi kümnes külas ja alevis,
et pakkuda teatrielamust ka
nendele lastele, kel pole muidu võimalust teatrisse minna,
rääkis tükis Õlekõrrena üles
astuv lavastaja Marko Mäesaar.
Peatused on plaanitud näiteks Räpinas, Tarvastus, Missos, Varstus ja isegi Läänemaal
Pivarootsis.
Erinevalt harilikust suve-

lavastusest saavad teatribussi etendusi külastavad lapsed Mäesaare sõnul enne näitemängu nii emale-isale kui
endale käsitöömeister Tiina
Põllu juhendamisel laululinnu meisterdada. Üheskoos laulavad lapsed läbi ka paar lugu,
mida nad saavad pärast etenduse ajal kaasa laulda.
Teatribussi reisiseltskonda
kuuluvad peale näitleva lavastaja Marko Mäesaare ka vabakutselised näitlejad Veljo Reinik, Rauno Kaibiainen, Kati
Ong ning käsitöömeistrid .
Laulusõnad on seadnud Contra ning kahesaja aasta vanuse
loo on kirjutanud näidendiks
Veikko Täär.
Juba kolmandat suve mööda Eestit tuuritava teatribus-

si etendust „Võlupill“ käis eelmisel aastal vaatamas ligi 1700
last. „Esimene kord oli rabe, ei
teadnud, kuidas lapsed käituvad, aga eelmise aastaga tekkis juba kindlustunne ja nüüd
saame ise ka oma tegevust täiel
rinnal nautida,“ rääkis Mäesaar. „Lapsed on väga hea publik, nemad saavad eriti hästi
aru, kui see mäng pole päris.“
Rändteater ootab oma etendustele 4-12aastaseid lapsi, kellele lubab lavastaja Mäesaar
korralikku annust positiivset
emotsiooni. Suvetükk „Viisk,
Põis ja Õlekõrs“ etendub Laulupeomuuseumis mai lõpuni ning siis läheb buss reisima,
lisades repertuaari ka möödunud aasta tüki „Võlupill“.
MARI METS

Teatrimaraton Vanemuises
Reedel ja laupäeval on
Vanemuise publikul võimalik vaadata Mika Myllyaho teatritriloogia kõiki
kolme osa.
Reedel, 18. mail kell 19 etendub Sadamateatris „Paanika“.
Laupäeval kl 18 saab suures
majas vaadata „Kaost“ ning
triloogia lõpetab laupäeval kl
21 Sadamateatris „Harmoonia“.
Mika Myllyaho (1966) on
Soome noorema põlvkonna
üks juhtivamaid lavastajaid ja

näitekirjanikke. Tema esiknäidend „Paanika“ jõudis lavale
2005. aastal Helsingi Ryhmäteatteris. Vanemuises esietendus näidend 2010, lavastas Taago Tubin. „Paanikale” järgnesid
näidendid „Kaos” (2007, Vanemuises 2010 – lavastaja Rein
Pakk) ja „Harmoonia” (2009,
Vanemuises 2011 – lavastaja
Taago Tubin).
Triloogia esimene osa räägib kolmest keskikka jõudnud
mehest ning pingetest, mida
nüüdisaegne ühiskond meessoos tekitab. Teise osa keskmes

on kõrgelt haritud ja headel
töökohtadel sõbrannad, kellel
edust hoolimata on ühel hetkel
hakanud elu siiski käest libisema.
Kolmandas osas saavad
laval kokku mehed ja naised
ning töö ja armastus. Töönarkomaanist lavastaja, tema
teatrikunstnikust naise ning
produtsendist sõbra töised ja
elulised kokkupõrked panevad küsima, kust läheb mõistlik piir töö ja isikliku elu
vahel?
TARTU EKSPRESS

Maanteemuuseum näitab laupäeva, 19. mai hilisõhtul esmakordselt
autokino – vaatajate ette jõuab
Nõukogude Liidu esimene katastrooﬁﬁlm „Keskpäevane praam“.
Filmi juhatab sisse PÖFFi peakorraldaja Tiina Lokk. „Eesti ja tollases
Nõukogude kinoajaloos on ﬁlmil
„Keskpäevane praam“ kindlasti oma
koht,“ rääkis Lokk. „ See on üks neist
ﬁlmidest, mida toona kritiseeriti,
sest tol ajal polnud kombeks teha
meelelahutuslikku kino, žanrikinost
kõnelemata. „Keskpäevane praam“
on puhtalt žanrikino, tegemist on
Nõukogude Liidu esimese katastrooﬁﬁlmiga, mida iseloomustab
erakordselt hästi kirjutatud, hea
struktuuriga stsenaarium – kõik
algab ekspositsioonist, hästi on
valitud karakterid-näitlejad, pinge
muudkui kasvab.“
Külastajad on maanteemuuseumisse kinoööle oodatud
19. mail alates kella 19, üritus on
tasuta. Muuseumiööd alustatakse koguperemänguga „Mis ﬁ lmist?“. Osalejad saavad rännata
ajaloolises teeruumis, otsida ning
tuvastada käibefraase tuntud eesti ﬁ lmidest. Samuti leiavad tutvustamist maanteemuuseumi „ﬁ lmistaarid“ – saab teada, millised
maanteemuuseumi eksponaadid
on kaasa löönud kodumaiste ja
rahvusvaheliste ﬁ lmide ja seriaalide tegemisel.
Avatud on maanteemuuseumi
püsinäitus „Tee ajalugu“ ja hooajanäitus „Laadawärk“. Toimuvad väljasõidud postitõllaga mööda hämarduvat postiteed ning pimedasõidud
liikluslinnas. „Keskpäevane praam“
linastub autokinos kl 21. 45.
Et kohtade arv kinoplatsil on
piiratud, tasub eelnevalt maanteemuuseumiga ühendust võtta telefonil 518 6684 või meilitsi
riinu.raim@mnt.ee.

Karlova peab päevi
Kuni 20. maini tähistab Karlova linnaosa Karlova päevi. Täna õhtul kell
18 oodatakse külalisi muusikaõhtule Tolstoi 3 aeda. Reedel, 18. mail
räägitakse koduaedade heakorrastamisest, valmistatakse taimseid
matkatoite ning kell 18 algab Tähe
20 eest rattaekskursioon tutvumaks linnaosa omapäraste aedade
ja hoovidega.
Nädal tipneb 19. mail Karlova
päevaga, mis algab kell 11.30 traditsioonilise paraadiga Sõpruse
silla juurest, kulgedes loomemajanduskeskuse pargialale (Kalevi 13
taga). Päeva jooksul saab osaleda
laadal ja õpitubades nii suurtele kui
väikestele ning nautida muusikaprogrammi.
Nädala võtab 20. mail kell 11
Anna Edasi kohvikus kokku pühapäevane perehommik. Kell 15
esitletakse sealsamas Karlovast
mõjutatud tekstide kogumikku
„Kirju Karlovast“. Täpsemalt vaata
www.karlova.ee.

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

Sõbrakeskus, Võru 55f • E - R 10 - 18, L 10 - 15
Tel 506 7595 • info@illikuku.ee
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läheb käima värske hooga
1. mail avati Võrumaa turismihooaeg ja sel päeval
pääses Pokumaale tasuta. Samast päevast alates
hakkas Pokumaal ka süüa
saama ning suve paljude
sündmuste seas on muu
hulgas ees ootamas Metsatöllu kontsert.

AKNAäri
AKNAD
kuni

Kohvikulaadse asutuse järele
on Pokumaal juba ammu puudust
tuntud. 1. maist tegi Pokukojast
mõnesaja meetri kaugusel Padasoomäel uksed lahti söögikoht,
kus maitsva kõhutäie eest hakkavad hoolitsema Urvaste külade
seltsi lahked perenaised.
„Ma tahaks, et see koht jääks
avatuks statsionaarselt septembrini,“ ütles Pokumaa juht Urmas
Roht.
Suveks tuuakse Hauka kiigeplatsile hobused ja mõned muud
pudulojused, keda lapsed saavad
hellitada.

%
0
-6

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tartu, Aleksandri 1-4
Tel 736 6886, 501 6158
aknaari@city.ee

Tihe kava
Tulekul on palju põnevaid üritusi. 20.-22. ja 27.-29. juuliks valmistavad Viljandi kultuuriakadeemia tudengid koos lavastaja Jaanika Juhansoniga ette uue pokuteemalise näidendi. Mängitakse kaks
etendust päevas.
Veel on plaanis mitmed traditsioonilised üritused, nagu näiteks
puuskulptuuride festival juuli viimasel nädalavahetusel, lõõtsapäev augustis, meepäev 21. juulil ja
maasikapäev 7. juulil.
Muusika- ja kirjandusüritustest
toimub Pokumaal Mari Pokineni kontsert 30. juunil ning Jalmar
Vabarna ja Sandra Sillamaa kontsert. Esinema on tulemas poetess Kristiina Ehin. Pokumaa suve
tippsündmuseks tõotab aga kujuneda Metsatöllu kontsert 21. juulil.
Veel toimub Pokumaal Arne
Aderi fotokoolitus ja saab nautida
Fred Jüssi liblikatiibade makrofotode näitust.

Hea korteriühistu juhatus!
TarKÜL koostöös Tartu linnaga korraldab
18. juunini vältava kampaania
Pokumaa ja pokud

Sel nädalal külastavad Pokumaad kooliõpilased seoses metsanädala üritustega. Koos maanteemuuseumi ja Uhtjärve ürgoru
nõiariigiga hakkab Pokumaa end
turundama loosungi „Laste Lõunamaa“ abil.

Majanduslik kindlus
Urmas Rohu sõnul saab Pokumaa praegu majanduslikult häs-

LÕUNALEHT

ti hakkama. Igapäevaseks toimetulekuks tuleb pool sissetulekust piletitest ja pool suveniiride müügist. Et eelmisel aastal kujunes meenete müük edukaks, suurendatakse tänavu
sortimenti.
„Me ei ole kahjumis,“ kinnitas
ka Pokumaa sihtasutuse nõukogu
esimees Kurmet Müürsepp.
„Teenime oma tulu ise, see on
põhiline,“ lisas Urmas Roht.

Siseministeerium toetas küttesüsteemide uuendamist, tööd on
nüüdseks tehtud. Positiivse noodi
saadab Roht ka kultuuriministeeriumi poole, sest riigi abiga saavad
Pokumaa ehituseks võetud laenud
peagi makstud.
„Kiidan Kultuurkapitali ja
hasartmängumaksunõukogu, nad
on meid rahastanud päris hästi,“
sõnas Urmas Roht.
ELINA ALLAS

«HOOLAS ÜHISTU»
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.
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, tel 742 1398, ühistu kooskõlastab aja) ning
kastutamiskõlblikku vana mööblit ja kodutehnikat
(Korduvkasutuskeskus, tel 5599 5511).

RAVIMTAIMED

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Pargi 6, Tartu
Postimüük üle Eesti. Kullermüük Tartus.
Toome Teile ravimteed koju või tööle.

VADI LOODUSRETKED
Maa- ja veematkad Kihnus ja Tartus
Teekond läbi klaasi – kanuumatk Meleski ja
Rõika klaasivabrikute ajaloolisel klaasiteel.
Võistlusmatkad matkagruppidele Kihnus.
Merekalastus (võrgupüük,trolling).
Väljasõidud merele ja laidudele.

TERVIS PUHTAST LOODUSEST
Vaata: www.vadigild.ee
Telli: vadigild@vadigild.ee või 529 5531.
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tartuekspress
Aasiast maailma parimasse tu
TEE VALIK

Neljapäev, 17. mai 2012

Tartus on kinnitanud kanda maailmakodanikest krüptograaﬁamagistrandid, Indiast pärit Vignesh ja Indoneesiast pärit
Prastudy, kes ei kavatse Eestist niipea lahkuda. Tudengilinn
Tartu on nende meelest just see koht, kus saata mööda elu
parimad ülikooliaastad.

Tee
ee valik

Prastudyle ja Vigneshile meeldib tutvustada krüptograafiat kui
salakoodide muukimist – ääretult
keeruline ja ülisalajane. Peagi loodavad mõlemad noormehed saada
sel erialal Tartu ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonnast
magistrikraadi. Nädalapäevad enne
lõputöö esitamist leidsid tulevased
krüptograafid hetke, et anda hinnang Tartule kui maailma tudengilinnale ning rääkida oma plaanidest
Taaralinnas.

Tee valik

Eestlased on häbelikud,
mitte külmad



Vignesh: Kohe minu esimene
mälestus Tartust näitab, kui abivalmid on eestlased. Ma seisin oma
suurte kohvritega nõutult Raatuse
ühiselamu ees ja püüdsin neid uksest
sisse tarida. Uks ei püsinud lahti ja
kõik pudenesid laiali. Mööda kõndinud ema ja tütar tulid mulle appi ja
aitasid lahkelt kohvrid sisse viia.
Prastudy: Mina saabusin esimest
korda Tartusse pimedal hilisõhtul.
Ma kartsin juba, et satun paanikasse ning ei oska kusagile minna, aga
meie suurepärane tuutor Helen tuli
mulle õhtul bussijaama vastu ja näitas kõik tähtsad kohad kätte.
Vignesh: Minu meelest on kõik
inimesed tänaval superabivalmid
ja juba loomu poolest kenad. Ainult
pisut häbelikud on eestlased, ei tule
tavaliselt ise juttu ajama, aga seda ei
saa neile pahaks panna.

Mitte ainult peod

Vignesh: Kõik minu ootused
ühest tudengilinnast on Tartus
teoks saanud. Siin on tõesti suurepärased tudengiüritused, mitte ainult
peod, vaid muud sotsiaalsed tegevused ka. Nii on palju lihtsam uusi sõpru leida. Paari nädala eest osalesime
näiteks looduse puhastamise üritu-

sel „Teeme ära!“.
Prastudy: Kui ma Trondheimi
ülikoolis õppisin, siis kippusid ikka
kõik norrakad kampadesse kogunema ja väga raske oli sinna sisse
sulanduda. Tartus sellist asja pole.
Siin on nii palju välistudengeid ja
kõik võetakse seltskonda.
Vignesh: Stockholm polnud minu
jaoks tudengilinn. Seal keskenduvad
kõik ainult oma õpingutele, aga siin
jagub nii palju muid tegevusi ka. Ma
olen õppinud tundma nii palju erinevaid kultuure.
Prastudy: Trondheimi eelis oli
muidugi metsikum ühikaelu, Tartus peavad kõik peod ühiselamutes
olema hästi vaiksed ja tuleb varakult
lõpetada.

Indias ei õpi keegi
semiootikat või ﬁlosooﬁat
Vignesh: Tartu ülikoolis on nii
palju erialasid ja kõik on väga populaarsed. Indias tahavad kõik noored õppida kas meditsiini või IT-d.
Enamasti õpivad esimest naised ja
mehed valivad pigem infotehnoloogia. Religioon ja filosoofia on osa
kultuurist, mis nagunii juba ühiskonda juurdunud on, keegi ei mõtle,
et võiks neid ülikoolis eraldi õppida.
Prastudy: Indoneesia haridussüsteem püüab liiga vähese ajaga
liiga palju õpetada, ainult viis protsenti inimestest suudab selle programmiga hakkama saada. Tartus
on väga mõnus ja rahulik õpikeskkond. Indoneesias hinnatakse kõrgelt ainult rakendusteadusi, kui keegi õpib näiteks matemaatikat, küsitakse kohe miks sa IT-d ei õpi?

Õppejõududega saunas?
Võimatu!
Prastudy: Hiljuti olime konverentsil saunas, kui uksest astus sisse õppejõud. Ma olin sellest rabatud!

Miks pole Tartus mošeed?
Indrek Ranniku
linna planeeringuteenistuse
juhataja
Tartus pole kunagi mošeed
olnud. Tsaariajal, 20. sajandi alguses oli Tartus küll islamiusuliste kalmistu, kuid mitte
mošeed. Praeguseks pole keegi
linna poole ka vastava taotlusega
pöördunud.

Kui mina oleksin näinud, et õppejõud on saunas, siis ma ei oleks sinna läinud. Nende jaoks oli see täiesti normaalne. Indoneesias hakkasin
ma õppejõududega suhtlema alles
pärast ülikooli lõpetamist, enne polnud see sobilik.
Vignesh: Indias on hästi palju ülikoole, konkurents on suur. Kõikides
pannakse suurt rõhku distsipliinile,
see meenutab väga keskkooli. Isegi
kõige palavama ilmaga peab kandma kohustuslikku koolivormi ja kõi-
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IT tegijad

ettevõtlikkus
riigieelarvelised õppekohad mõnus seltskond
robootikalabor

GÜMNAASIUMIJÄRGNE KUTSEHARIDUS

Turismi- ja toitlustuskorraldus (3,5 a)
Puidutöötlemise tehnoloogia (4 a)
Ärijuhtimine (3,5 a)
Mehhatroonika (4 a)
Metallide töötlemine (4 a)
Infotehnoloogia süsteemid (3 a)

rahvusvaheline koostöö

professionaalsed õppejõud

kindel elukutse

täiskasvanute koolitus uued tehnoloogiad
Hea kool kogu eluks!

RAKENDUSKÕRGHARIDUS
x
x
x
x
x
x

Prastudy (vasakul) ja Vigneshi (paremal) meelest on Tartu tõeline
välistudengite meka, kus on lihtne leida sõpru üle kogu maailma
ja õppida tundma erinevaid kultuure.
LAURITS LEIMA

Loodusturismi korraldus (2 a)
Hotelliteenindus (2 a)
Müügikorraldus (2 a)
Väikeettevõtlus (1 a)
Lapsehoidja (1 a)
Ehitusviimistlus (2 a)
Puhastusteenindus (2 a)

PÕHIKOOLIJÄRGNE KUTSEHARIDUS
x
x
x
x
x
x

Majutusteenindus (3 a)
Arvutid ja arvutivõrgud (3,5 a)
Tisler (3 a)
Metallitöötlemispinkidel töötaja (3 a)
Automaatik (3,5 a)
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (3 a)

Vastuvõtt põhikoolijärgsesse kutseõppesse toimub kohapeal 18. juunist – 17. juulini 2012,
gümnaasiumijärgsesse õppesse 25. juunist – 21. augustini 2012 sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu (www.sais.ee) või kohapeal.
Õpinguid saab jätkata ka programmide TULE ja KUTSE õppekohtadel

Tule Võrumaa Kutsehariduskeskusse!

Väimela, Võru vald, 65566, Võrumaa Tel 78 50 800, e-post: vkhk@vkhk.ee

www.vkhk.ee

ki teietama, isegi enda eakaaslasi.
See on harjutamine korporatiivseks
eluks. India õpetuse järgi on kõige
tähtsam ema, siis isa, õpetaja ning
alles seejärel jumal. Õpetaja positsioon on väga kõrge.

Tehke nii vürtsikas kui
suudate
Prastudy: Kodust igatsen ma peale oma väikse venna kõige rohkem
vürtsikat toitu. Lõunakeskuses saab
päris teravat toitu, kuid see on üsna
kallis. Tavaliselt me ütleme neile,
et tehke nii vürtsikas, kui suudate.
Kõik teised vesistavad siis silmi ja
meie Vigneshiga oleme hämmingus,
sest see pole ju tegelikult eriti terav.

Tunnen väga suurt
puudust mošeest
Prastudy: Minul on moslemina
Tartus päris keeruline elada, sest

siin pole mošeed. Lähim on alles
Tallinnas ja sinna on iga nädal väga
kallis sõita. Tavaliselt palvetame sõpradega minu juures, aga selleks tuleb
teha palju ettevalmistusi. Halal toitu ehk moslemite traditsiooni kohaselt töödeldud liha on Tartus samuti
väga raske leida. Vahepeal saadavad
sõbrad mulle seda Tallinnast bussiga, aga see on seal väga kallis.

Kui lund juba ükskord
sajab, on see ikka nii ilus
Prastudy: Ma nägin eelmisel aastal Norras esimest korda lund, nüüd
olin selleks juba natuke valmis. Mu
sõpradel siin Eestis tuli aga -20 kraadiga täiesti hullumeelne idee – me
jooksime saunast otse lumme!
Vignesh: Alguses ma mõtlesin, et
ei taha väga lund, aga kui ükskord
juba sajab, siis on see ikka nii ilus!
Prastudy: Mulle meeldib siinne
kliima rohkem, sauna võib ju ala-

tartuekspress
Võrumaa
kutsehariduskeskus
dengilinna
TEE VALIK

Neljapäev, 17. mai 2012

Prastudy Mungkos Fauzi (26)
• Pärit Indoneesiast Bali naabersaarelt Lombokilt
• Kaitseb Tartu ülikoolis magistritööd krüptograaﬁas
• Magistrantuuriõpinguid alustas Norras Trondheimi ülikoolis
• Bakalaureusekraadi sai Indoneesia ülikoolist
• Tänu isa doktorantuuriõpingutele elas aastaid Austraalias
• Järgmisel aastal plaanib astuda Tartu ülikooli doktorantuuri
• Võistleb Tartu ülikooli võistkonnaga frisbee klubi võistlustel ning
armastab tantsida

Vignesh Meenakshi Sundavam (24)
• Pärit Põhja-Indiast Salemi linnast
• Kaitseb Tartu ülikoolis magistritööd krüptograaﬁas
• Magistriõpinguid alustas Stockholmi tehnikainstituudis
• Bakalaureusekraadi sai Dubai ülikoolist
• Enamiku lapsepõlvest veetis Jeemenis
• Räägib tamili, hindi, araabia ja inglise keelt
• Järgmisel aastal plaanib Tartus mõnes IT-ﬁrmas tööle hakata
• Jumaldab Tartu tudengielu ja kultuuriderikkust
• Vabal ajal armastab tantsida

ti ise minna. Indoneesias elasin
ma peaaegu otse rannal ja pikapeale tüütab see ära. Spontaansed lumesõjad ja sõpradega koos
kelgutamine on palju toredamad!
Vignesh: Me proovisime ka
murdmaasuusatamist, aga kukkusime kogu aeg. Alustasime
muidugi alles siis, kui lumi juba
sulama hakkas.

nin Tartus mõnda tarkvaraarendusfirmasse tööle asuda. Euroopa on suurepärane
koht start up-ettevõtetele, siin
on nii mugav riikide vahel reisida. Küll ma lähen Indiasse
ka kunagi tagasi, mu pere elab
praegu Jeemenis ja nemad on
sellest riigist sama vaimustuses
kui mina Eestist!

Kodus on töökoht
ootamas

Ma nean alati päeva,
mil pean lahkuma järjekordsest linnast

Prastudy: Mu isa töötab Indoneesias ülikoolis ja talle ikka öeldakse, et äkki sa meelitad poja
siia õpetama. Järgmisel aastal
kavatsen ma igatahes Tartu ülikooli doktorantuuri kandideerida ja veel koju tagasi ei kipu.
Kunagi kindlasti.
Vignesh: Minule aitab küll
õppimisest, sügisest plaa-

Prastudy: Ma kiindun oma
kodulinnadesse päris kiiresti. Alati nean päeva, mil pean
lahkuma järjekordsest linnast.
Paari kuu eest mõtlesin veel, et
lähen järgmisel aastal Norrasse tagasi, aga õnneks jõudsin
mõistmisele, et tegelikult ma ei
pea ju siit ära minema.
MARI METS
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annab hariduse kogu eluks
Võrumaa kutsehariduskeskus on
ainus kutseõppeasutus mägi-Eestis, kus võimaldatakse omandada
erialast haridust kolmel tasandil.
Teisisõnu – põhikooli lõputunnistusega õppur astub keskmiselt seitsme aasta pärast tööturule kõrgharidust tõendava dokumendiga. Näiteks põhikoolijärgselt VKHK-s tisleri eriala lõpetanu
võib samas koolis jätkata rakendusliku kõrghariduse tasemel puidutöötlemise tehnoloogia erialal,
metallitöötlemispinkidel töötaja
saab jätkata metallide töötlemise
erialal ja automaatik mehhatroonika erialal.
VKHK-s saab rakenduskõrgharidust omandada kuuel erialal:
ärijuhtimine, mehhatroonika,
metallide töötlemine, puidutöötlemise tehnoloogia, infotehnoloogia süsteemid, turismi- ja toitlustuskorraldus. Rakenduslik kõrgharidus pakub võimalust olla tööturul edukas tippspetsialist õpitud
valdkonnas.
Sel õppeaastal lisanduvad mitu
eriala gümnaasiumijärgse kutsehariduse tasemel: müügikorralduse, lapsehoidja, ehitusviimistluse,
puhastusteeninduse ja loodusturismi korralduse eriala. Müügikorraldajad saavad tööd erinevates kaubandusettevõtetes, nende
tööülesanneteks on müügitöö ja
klienditeeninduse juhtimine ettevõttes, müügipersonali töö korraldamine, töö kaupluse infosüsteemis, dokumentide ja aruandluse

Mälestushetk tislerite kutsemeistrivõistlustelt 2010. aastal.

koostamine. Loodusturismi korralduse eriala lõpetanu leiab tööd
turismiettevõtteis kas loodusturismi korraldajana, giidina või retkejuhina.
Põhikoolijärgses kutsehariduses
on uus eriala kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus.
Võrumaa kutsehariduskeskus
on kaasaegne kutseõppeasutus,
mis on hea valik haridusinvesteeringuks ning edukaks toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas.
VKHK direktor Tanel Linnus on veendunud, et investeering haridusse tasub ennast ära
ja meie kool on noortele parim
valik. Juba praegu tegutseb Võrumaa KHK õpetatavatel erialadel

VÕRUMAA KHK

Euroopa tipptasemel. Kui 2010.
aasta detsembris toimusid Lissabonis noorte kutsemeistrivõistlused EuroSkills (viiekümnel kutsealal ligi 500 kuni 25aastast noort
kutsemeistrit, kokku 27 riigist),
võitis meeskondliku kuldmedali
puidutöötlemise eriala kolmeliikmeline võistkond, mille kaks liiget
õppisid Võrumaa KHK-s. Lisaks
said Võru KHK õppurid individuaalse kulla ja pronksi. Kindlasti
ei näita see üksnes õppurite, vaid
ka õpetamise kõrgeimat võimalikku taset. Rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel on edukalt osalenud ka õppureid mehhatroonika, turismi- ja toitlustuskorralduse erialadelt. Väga kõrgel tase-

mel tehnoloogia õppelaborites ja
tehnomajas võimaldab praktilisi
oskusi täiustada ka teiste koolide
õppureil. 2011. aasta septembris
toimus VKHK-s mehhatroonikute maailmakutsemeistrivõistluste eeletapp, kus harjutati Londonis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.
Kooli moto „Hea kool kogu
eluks“ on saatnud ja saadab kindlasti ka edaspidi edukalt meie
õppeasutuse lõpetajaid, sest töötukassa registrist neid naljalt ei
leia.
Kohtume Võrumaa kutsehariduskeskuses!
ÜLLE SILLAMÄE, VKHK
KUTSEÕPETAJA/HUVIJUHT
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

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

ÕPPIDA ON HEA

Laupäeval, 19. mail Tartus Dorpati Konverentsikeskus
Olete oodatud kuulama loenguid ja esitama küsimusi arstidele. Üritus on kõigile tasuta.

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE
Arvutiteadused

Adobe Photoshop CS5

7.–11.06

30 €

Juhtimine ja haldus

Äriplaani koostamine ja elluviimine

21.08–19.10

1 000 €

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise praktika programmiga Merit

10.09–29.10

240 €

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise algõpe

23.08–4.10

178 €

Majutamine ja toitlustamine

RKT pagari ja kondiitritoodete
tehnoloogia kokale

16.05–20.06

Rahastavad ESF ja HTM

Kodukokkade teemaõhtu grill ja barbecue

31.05

18 €

Materjalitöötlus (puu, paber,
plast, klaas)

RKT nelikant höövli operaatori
koolitus

29.05–22.06

Rahastavad ESF ja HTM

Tervishoid

Toiduhügieeni koolitus

Toiduainete töötlus ja tootmine

RKT vorstitoodete tehnoloogia

Transporditeenused

Tõstukijuhi koolitus

29.05

23 €

25.05–08.06

Rahastavad ESF ja HTM

22.–25.05

123 €

Koolituste eest saab tasuda ka töötukassa koolituskaardiga!
Täiskasvanute koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu, tel 736 1831,
e-post: koolitus@khk.tartu.ee

Kell 13.00 loeng „Sagedasemate peavalude
äratundmine“ (Struve saal)
Dr Mark Braschinsky, Tartu Ülikooli Kliinikumi
närvikliiniku neuroloog, Eesti Peavalu Seltsi
president
Kell 14.00 loeng „Peavalude ravi
retseptivabade vahenditega“ (Struve saal)
Dr Sulev Haldre, Tartu Ülikooli Kliinikumi
närvikliiniku neuroloog, Eesti Peavalu Seltsi
juhatuse liige
Üritusel jagatakse peavaluteemalisi materjale,
kaasa arvatud peavalu ja migreeni infovoldikuid,
Ürituse korraldaja:

peavalu päevikuid, Eesti Peavalu Seltsi
tutvustavaid materjale.
Kell 13.30 jututuba „Peavalu ja sport noores
eas“ (Petersoni saal)
Osalevad:
t(SFUFÀBEFJLP TFJUTNFWÜJTUMFKB NJUNFLPSEOF
Eesti meister, Balti meister, TV 10 Olümpiastarti
LÜJHJBFHBEFSFLPSEJPNBOJLLBVHVTIàQQFTKB
LBIFLTBWÜJTUMVTFT
t"MBO#SBTDIJOTLZ UFOOJTJTU NJUNFLPSEOF
Eesti meister, Euroopa juunior-tennisesarja
QBBSJTNÊOHVUVSOJJSJEFNJUNFLPSEOFWÜJUKB
t&FTUJ1FBWBMV4FMUTJKVIBUVTTFLVVMVWBEBSTUJE
Ürituse toetajad:

tartuekspress
tart
tueksp
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ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
SUDOKU
SU
„Teil on suurepärane koer,“
ütleb keegi mööduja supelrannas mehele. „Ta valvab nii
truult teie riideid.“
„Jah, seda ta teeb hästi,“
vastab mees, „ainult et see
pole minu koer. Seisan siin
juba kaks tundi ega saa oma
riideid puudutada.“
¬¬¬
Puhkajad leiavad Sotši
supelrannast pudeli. Nad
avavad selle ja pudelist kukub
välja kirjake:
„Ma elan asustamata saarel. Siin pole bandiite, krediite,
deebitore, kreeditore, miilitsaid, võlanõudjaid, vahendajaid, pankureid, pankrotte,
aktsionäre ja aktsionäride
koosolekuid... Et te kõik kadedusest kärvaksite!“
Ja allkiri: „Vene uusrikas“.
¬¬¬
Palja pealaega mees küsib
apteekrilt:
„On teil mingit vahendit, mis
aitaks mul juukseid säilitada?“
„Muidugi!“ vastab apteeker.
„Võin soovitada näiteks seda
ilusat väikest plastmasskarpi.“
¬¬¬
Naine kaebab hommikul
mehele, et polevat öösel silmatäitki magada saanud.
„Noh, sa oleksid võinud ju
vana tuntud võtet kasutada
ja mõttes lambaid loendada,“
on mees tagantjärele tark.
„Seda ma tegingi,“ vastab
naine. „Aga juba esimese tunni jooksul tegin ma kuskil vea
sisse ja selle leidmiseks kuluski kogu öö...“
¬¬¬
Mees asutab end hommikul tööle minema ja küsib
naiselt:

„Kas sa mu pintsaku tegid
puhtaks?“
„Jah, kallis,“ vastab naine.
„Aga püksid?“
„Loomulikult, kallis.“
„Aga kingad?“
„Kuidas, kas sul on siis seal
ka taskud?“
¬¬¬
Viieteistkümnenda pulmaaastapäeva hommikul ärkavad
mees ja naine. Naine mõtleb:
„Mida mu kallim mulle küll
kingib? Arvatavasti Prantsuse
lõhnaõli!“
Mees mõtleb:
„Kui ma oleksin ta kohe esimesel päeval tapnud, tuleksin
täna juba vangist välja...“
¬¬¬
Mees tuleb arsti juurest ja
teatab naisele:
„Doktor ütles, et mul on
elada jäänud vaid kaksteist
tundi.“
„Milline kohutav uudis!“
kohkub naine. „Mis me nüüd
teeme?“
„Läheme kõige paremasse
restorani, õhtustame ja seejärel armatseme kogu öö,“
vastab mees.
„Sul on lihtne öelda - kogu
öö!“ pistab naine tänitama.
„Sa ei pea ju hommikul enam
tõusma.“
¬¬¬
Naine loeb mehele ajalehte
ette:
„Kuula, Jack, kui kohutav!
New Yorgis tutvus üks mees
päeval naisega, õhtul abiellus temaga ja järgmise päeva
hommikul tappis ta ära!“
„Siin pole midagi imestada,“ vastab mees ﬂegmaatiliselt. „Hommik on ikka õhtust
targem.“

MS1: Põgenemine vanglast
Action, linastub Cinamonis 18.05 kell 16
Lähitulevik. Endist CIA agenti
Snow‘d (Guy Pearce) süüdistatakse ebaõiglaselt oma kolleegi mõrvamises. Päris ootamatult pakutakse talle viimase
õlekõrrena võimalust vabadusele. Maksimaalselt kaitstavas
vanglas, mis kinnipeetavate
täieliku isoleerimise tagamiseks asub avakosmoses, algab
mäss. Vangid röövivad vanglas rahumissiooni teostava
presidendi tütre Emili (Maggie
Grace). Snow peab tütarlapse
päästma ja et see teoks teha,
tuleb tal võitlusse astuda 500

Teater
SADAMATEATER

www.tartumaraton.ee

kõige ohtlikuma kurjategijaga
kogu universumis.
Pineva, pöörase tempoga
ning ka rohkesti sarkastilist
huumorit sisaldava ulmelise
action-ﬁlmi produtsendiks on
Luc Besson („Leon“, „VIies element“), ning stsenaristidekslavastajateks on James Mather
ja Stephen St. Leger. Osades
Guy Pearce („Memento“, eelseisev „Prometheus“), Maggie
Grace („Röövitud“, „Videviku
saaga: Koidukuma“), Peter
Stormare („Minority Report“),
Vincent Regan („300“) jpt.

18.–21., 23.05 kell 12.45,
19.20, 21.35; 22.05 kell 13.15,
19.35, 21.45; 24.05 kell 19.30,
21.45 Öö varjud

17.05 kell 19 Pulmad
18.05 kell 19 Paanika

22.05 kell 19 Karjäär

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

19.05 kell 18 Kaos
20.05 kell 19 Mängud tagahoovis ehk Because

kuni 24.05 Tartu lapiteki klubi näitus Heategu
18.–23.05 kell 13.25; 24.05
kell 15.45 Tänavatants 2
18.–23.05 kell 15.15, 19.45;
24.05 kell 19.45 Tasujad
18.–21., 23.05 kell 15, 17.15;
22.05 kell 12, 15.25, 17.30;
24.05 kell 12.45, 17.30 Igavesti Sinu
18.–23.05 kell 16.30; 24.05
kell 14.15 Professionaal

23.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte

18.–21., 23.05 kell 11.45,
13.45; 22.05 kell 11, 13.45
Kalad kuival (eesti keeles)

23.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

18.–24.05 kell 22.15 Metsamajake

Kontsert
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
18.05 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
lõppkontsert

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

18.-22.05 kell 22.05; 24.05
kell 12, 22.05 Kuum pirukas:
Klassikokkutulek
24.05 kell 17.45 Esilinastus:
Mehed mustas 3

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 30.05 Liive Koppeli
akvarellide ja Anne Kokkovi
õlimaalide näitus Kuulates
viljade küpsemist

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 26.05 Tartu Rukkilille
lasteaia laste loovtööde näitus Kevade kuulutajad
kuni 1.06 Merike Läte maalinäitus Päikesepüüdija
18.–24.05 kell 13, 14.45,
16.45, 18, 18.35, 20.30, 22.25
Diktaator
18.–21., 23.05 kell 12, 14.15,
18.45, 21; 22.05 kell 11, 14.15,
18.45, 21; 24.05 kell 12.15,
17.05, 19.15, 21.30 Mida
oodata last oodates
Peasponsor:

Meediapartner:

Autopartner:

Rattapartner:

18.–24.05 kell 11.30 Kung Fu
Jänes (eesti keeles)

Raadioülekanne:

18.–23.05 kell 16, 18.15,
20.10; 24.05 kell 16.15, 18.15,
20.10 MS1: Põgenemine
vanglast

kuni 19.05 näitus Vigastest
pruutidest Idioodini: kirjanduse ekraniseeringud Eesti
ﬁlmis

kuni 19.05 näitus Raamatutest ﬁlmiks: kirjanduse ekraniseeringud maailmakinos

17.05 kell 19 Kalendritüdruk

22.05 kell 18 Kosmonaut
Lotte

pastellide näitus Minu õde
õunapuu…

kuni 19.05 näitus Eesti ﬁlmiplakat 1960ndatest kuni
2000ndateni

19.05 kell 21 Harmoonia

22.05 kell 12 Kosmonaut
Lotte

Maraton on sõprus!
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LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.05 Reet Sepa õli-

kuni 31.05 Malle Raeti ja
Johanna Mudisti maalinäitus
UneUdus
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev

Muu
LINNARAAMATUKOGU
19.05 kell 11.30 Lemmikloomaring: oodatud on
lapsed koos oma koduse
lemmikloomaga! Iga väike
loomaomanik võiks oma
lemmikut laval näidata ja
mõne sõnaga iseloomustada. Kõik vanad ja uued huvilised on oodatud!
19.05 kell 13 Muinasjututund lastele. Kavas on Leelo
Tungla lugu Siil Felixi öisest
jalutuskäigust

TÜ KEELEKESKUS
17.05 kell 16.15 (Jakobi
2–231) Interaktiivne miniloeng – õpi tundma Leedut
ja leedu keelt! „Laba diena
ehk lätlastest lõunas!“ Kas
tead, kuidas kõlab leedu
keel ja leedu muusika? Mis
on cepelinai ja alus? Mis
seob Red Hot Chili Peppersit
Leeduga? Miks on korvpall
leedulastele nii tähtis? Mis
teeb Leedust Leedu – mida
sa Leedust ja leedu keelest
tead ja mida tahaksid-võiksid
teada? Tule vaata, kuula ja
proovi ise – tutvume leedu
keele ja kultuuriga, mängime, kuulame muusikat ja
maiustame!

Ehitus

tartuekspress
VABA AEG
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kinnisvarabüroo

PARIM PÄEV

Suurim üürikorterite valik

www.tartukorterid.ee
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

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

Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

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

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.

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

Omanikujärelvalve, ehitusloa
taotlemine. kdgrupp@mail.com,
tel 5833 6638.
Projekteerimine, ehitusloa taotlus,
kooskõlastused. Tel 5833 6638,
kdgrupp@mail.com.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Anda üürile laoruumid Jaamamõisas 100 ja 310 m². Tel 5599 3902.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.
Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.

Koolitus

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

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

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

Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara

San.tehnilised ja muud torutööd.
Tel 516 6836.

Mööbel

Teeme puidust aedasid ja puukuure. Tel 526 8393.

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

Vajad kolimist, koristus-hooldetööd Pärnus (Tartu-Pärnu-Tartu),
vali Ennupoisid! Tel 5622 6895.

Pakun tööd

Vana mööbli, okste, lehtede
jms äravedu. Saeteenus.
www.muraia.ee, tel 554 9781.

Ehitusﬁrma võtab tööle lukksepa
välistorustike ehitustöödele. trassiehitus@hotmail.com, tel 517 8488.
Otsin keskküttesüsteemi ehitajat
Tartus. Tel 5346 5353, Indrek.

Vedu ja kolimine Tartust üle
Eesti. Laadijad ja utiliseerimine.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Pakume tööd autojuhile
(C-, E-kategooria). CV saata
info@kintlog.ee. Tel 740 5410.

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

Tartu lasteaed Meelespea võtab
uute rühmade avamise tõttu
tööle tavarühma ja sobitusrühma õpetajad alates 01.08.2012.
Avaldus, kvaliﬁkatsioonile vastavust
tõendavate dokumentide koopiad
ning elulookirjeldus saata hiljemalt
25. maiks aadressil Ilmatsalu 24a,
50412 Tartu või e-posti aadressil
heda.kala@raad.tartu.ee.

Viin ära kasutu kodumasina, teleka. Tel 520 2155.

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

Teenus
AM-, A-, B-, C-, CE-kat, veoautoja taksojuhi ameti- ning ADRkoolitused. www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

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

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.

Ostame-müüme kaubaaluseid.
Asume Tartus aadressil Roosi 83.
Tel 5561 7362, 512 0394,
e-post sale@hsu-pack.com,
www.hsu-pack.com.

Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.

Pakume veoteenust kallutajaga
12 m³, hüdrotõstukiga varustatud
autod, kraanateenus. Tel 505 4060.

Korstnapühkija. Ummistuste
likvideerimine. Tel 564 4799,
Kerkvel OÜ.

Peielauad Annemõisa 8 (asume
krematooriumist 300 m kaugusel).
M Kõks OÜ, tel 5349 8614.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Müüa 3toal mug korter Lähtel
(vajab sanremonti, aiamaa, hea
asukoht, 23 700 €). Tel 5841 7373.
Müüa suvila Kabinas (garaaž,
kaev, Emajõeni 0,5 km, Tartust
4 km, krunt 939 m², 46 000 €).
Tel 5841 7373.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Raamatupidamisteenus.
Aastaaruannete koostamine.
Info tel 506 9518, info@passiva.ee.

Võtame tööle ventilatsioonilukksepa. CV saata tevent@tevent.ee,
info tel 509 4867 ja kodulehelt
www.tevent.ee.

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

Ostan 2-3toal korteri. Tel 5561 4114.

Lõhutud metsakuiv okaspuu
(50 cm, ka väikesed kogused).
Tel 5617 8585.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud. Hind soodne.
Tel 515 9140.
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Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime vanarauda!
Transport tasuta. Tel 5612 5006.

Võlgade sissenõudmine.
Võlanõuete ost. Taustauuring.
www.mpinkasso.ee. Tel 748 8050,
5303 4457.

Tervis

LÕNGAPOOD. Heegelniit, lõim
10 €/kg, villane lõng alates 7 €/kg.
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
Tartu, Aardla Kaubandus OÜ.
E-R 10-16, L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Teated
Taimekulleri taimeaias
müügil ilupuud ja -põõsad,
suvelilled, püsililled, õunapuud.
www.taimekuller.ee,
tel 5553 6897. Asume Reolas, suunaga Unipiha poole.

TARTU MAARJA KOGUDUSES

Tule sulgpalli mängima! Tahad
head enesetunnet ja tunda
sporditegemisest mõnu, siis tule
sulgpalli mängima Sarapuu sulgpallihalli. Esimesed kaks mängukorda, varustuselaenutus, algõpe
tasuta. Oled oodatud pere ja
sõpradega kogu suve jooksul.
Reg tel 506 1373.

Muu
Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.
Ostan vanu raamatuid, dokumente, postkaarte, pudeleid,
paberrahasid, münte, ehteid,
ikoone, maale, medaleid, ordeneid, märke, hõbedat, mööblit,
nõusid jne. Tel 5829 9810.

17. mail kl 12
taevaminemispüha jumalateenistus.
20. mail kl 12 jumalateenistus ja
kl 18 toomamissa (erilise palveosa ja
mõnusa muusikaga noorte
jumalateenistus).
27. mail kl 12 nelipüha jumalateenistus. Ristimis- ja leeripüha.
Teenistused toimuvad veel kuni mai
lõpuni kogudusemajas,
Õpetaja 5.
Alates juunist
hakatakse teenistusi
pidama Maarja
kirikus, Pepleri 1.

www.eelk.ee/tartu.maarja

Pikenda oma juukseid ohutult
ning kvaliteetselt! Maikuus teipjuuksepikendused supersoodsa
hinnaga! Ilusalong Crystal, Soola
1a, Tartu. www.ilusalongcrystal.ee.
Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnatsanalüüsid, prognoosid
ja äriplaanid. Tel 511 1852.

U
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Leia sobiv hind!

A
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U
L

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
5474
DL AUTOABI 24h: 5675
5618 5701
A
• Mootori ja veermiku remont
S
• Tehnoülevaatuseelne kontroll
• Rehvide täitmine lämmastikuga
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaž
• Keretööd ja keevitustööd

RAV
ILA

LOOMA

PÄI
KE

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-17, L kl 9-14.
Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

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

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

tartuekspress
Potipõllulapid on
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Kui ajakirjanik kaameraga põlluserva jõudis, olid
enamik vagudest juba sisse
aetud, kiletunnelis turritasid kurgid. Tartu Maheaias
pole usinatest põllupidajatest puudust.

„Küll aga võib maast õige pea
puudus kätte tulla,” arutleb Siim
Vatalin. „Paarsada ruutu on veel
seal (viipab mullavälja vastasservas sahiseva võsa suunas) ääres
vaba. Kaks-kolm lapikest saaks
mõõta. Et asi võrdne oleks, kellelegi suuremat kui 100 ruutmeetrit ei anta,” tutvustas MTÜ Tartu Maheaed juhatuse liige aiaelu
reegleid.
Kui Tartu Ekspress samas kohas
aasta eest külas käis, lokkas seal
naadipõld. „Aiamaade taasrajamise maaletooja” Avo Rosenvaldi tulevikunägemus seal peatselt
kõrguvatest põllukultuuridest
kõlas ühtviisi nii õilsa kui ulmelisena.
Reaalsuses ostus aga Hiinalinna serval „datšade”, isetekkinud
prügihunnikute ja võsaviirgude
vaheline roheaed oodatust populaarsemaks. „Muld on siin tegelikult hea, viljakas. Kartulid sain
alles jaanipäevaks maha, aga saak
tuli super. Kurgid vohasid nii, et
ei jõudnud ära süüa. Suurim kõrvits, paarikümnekilone, on siiani
alles. Peakski lahti lõikama ja see-
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kuum kaup

Lihtsad reeglid

Seda, et enda kasvatatud maasikad maitsevad iseäranis magusalt, said Maario ja Kadi teada juba eelmisel suvel. Ema Kadri sõnul tulevad lapsed põllutöödele kaasa vähemagi nurinata. Rasmus Rekand

teisiti. Pea igal ilusamal õhtul seob
tööriistad jalgratta külge ning
pedaalib põllule.

Naised ja lapsed

Kooliealised Maario ja Kadi kastavad äsja istutatud maasikataimi.
Oma põllulapil küpsenud marju
said nad mekkida ka
Omamoodi kultuuri kanna- eelmisel suvel. „Vett
toome konnatiigist.
vad endas ka need „datšad”, Vahel peab rohima
ka. Üldiselt on väga
mida siin ümbruskonna
lõbus,” rä äg ivad
võsade vahel on rohkelt.
noored vaheldumisi põhjustest, miks
emaga aiamaal hea tujuga kaasas
met võtma,” on Siim silmnähtavalt
käiakse.
rahul, et mullu potipõllumehena
„Siia tulebki kartul,” poetab siikätt proovis. Nüüd ei oskagi enam

ra olekuga Kadri kaevamistööde
vahele. „Peete külvan veel ja porgandit proovin ka uuesti, kuigi
mügri eelmisel aastal pistis kõik
pintslisse.” Labidas kõlksatab.
Mullast ilmub päevi näinud rohupudel. Mullu kaevas ta samast
kohast välja mitme meetri pikkuse
raudlati. Andis teist kohe kangutada. „Kunagi oli vanaema maal,
siis sai tehtud. Ja laste jaoks. Mis
neil kortermajas ikka teha on.”
See, et mitmekümne naise ja
poole tosina lapse kohta näeb põllutöödel vaid nelja meest, on linnafarmerite sõnul erand, mitte
reegel. Näppe mulda pistma on
õrnem sugu varmam, aga paljudel olla ikka „mehekont” tihti abis.
Liikmeid on ühistul 79.

OSTA 1
SAAD 2!!!

OSTA 1
SAAD 2!!!

(Ainult 17 mai ja 18 mai.)

(Ainult 17 mai ja 18 mai.)

Sooduspilet ei kehti 17 ja 18 mai.

Siimu meelest on mõned ikka
väga profid aednikud. Vaevalt
saime lapid välja mõõdetud, kui
eriti virkadel oli esimese päeva
lõpuks maa kaevatud, peenrad sisse aetud, seeme maas ja katteloor
ka peal. Igaüks toimetab mõistagi endale sobivas rütmis – spordivõistlust siin pole.

MTÜ Tartu Maheaed juhatuse liige Siim Vatalin oma põllulapil. Maheaia tegemiste kohta leiab täpsemat infot aadressil
tootsipeenar.wordpress.com.

Selle osas, mida keegi oma
maalapil kasvatab, ettekirjutused puuduvad. Erinevalt eelmisest hooajast tänavu sügisel
enam traktoriga ühist sügiskündi ei tehta, sestap pole piirangut
ka mitmeaastaste kultuuride või
püsikute kasvatamiseks. Midagi
sellist, mis naabri „krundile” varju heidaks, ehitada ei tohi. Samuti on lubatud vaid mahepõllundusega kooskõlas väetised ja tõrjevahendid.
„Omamoodi kultuuri kannavad endas ka need „datšad”, mida
siin ümbruskonna võsade vahel
on rohkelt. Miskipärast on neid
järjest hakatud hävitama. Meie
soov oleks linnaaiandust üldisemalt edendada. Usun, et ka linna
teistes servades jätkuks sellistel
ühispõldudel askeldajaid,” mõlgutab roheline aktivist Siim lootust,
et nende linnaäärne ökoala „ajaks
seemneid” ka kaugemale.
Kauaks potipõllumeestel aga
sellel linnale kuuluval maalapil aiapidamist lubatakse, sõltub
kinnisvara arengust. Planeeringu järgi on tegemist elamumaaga. „Praegust ehitustempot arvestades saab siin veel palju aastaid
põldu pidada,” kiikab mees võpsiku suunas, mille taga, paarsada
meetrit eemal, hiljuti mõned korrusmajad püsti pandi.
RASMUS REKAND

