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TÖÖRIIS AKESKUS
Võimekas murutraktor.
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Niidulaius: 117cm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 20 hj
Aku: 12V (28 Ah)
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem: külgväljavise
Lõikekõrgused: 26-100mm
Lõikekõrgusi: 6
Käiguvahetus: hüdrostaatiline
Kaal: 180kg
Toodetud USAs.
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MURUTRAKTORI OSTUGA SAATE JÄRELKÄRU TASUTA KAASA (väärtus 149€)
Sepa Keskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

Traditsiooniline murutraktor
võimsa mootoriga.
Niidulaius 107 cm
Lõikekõrgus 26-100 mm
Mootori tootja: Briggs & Stratton
Võimsus: 17,5 hj, Aku: 12V
Kütusepaagi maht: 4,7l
Lõikesüsteem(id):
külgväljavise, multšer
Käiguvahetus: manuaalne
Toodetud USAs.
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Tartumaal töötus madalaim

Mais langes registreeritud töötute arv kolmandat kuud järjest.
Kuu lõpus oli Eestis
arvel 43 550 inimest
ehk 6,6% 16-aastasest
kuni pensioniealisest
tööjõust. Kõrgeim oli
registreeritud töötuse
määr endiselt Ida-Virumaal (11,9%), madalaim
Viljandimaal ning Tartumaal (4,3%). Kõige suurema osa töötutest
moodustasid oskus-, käsi- (20%) ja lihttöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).
Samas kasvas viimasel kuul kõigi töötushüvitiste saajate arv. Kui
aprillis said töötuskindlustushüvitist 1074, koondamistasu 34 ja
maksejõuetushüvitist 11 tartumaalast, siis mais olid need numbrid
vastavalt 1093, 45 ja 35.
Amet

Tartu

Eesti kokku

Klienditeenindaja

220

1740

Koristaja

127

2046

Üldehitaja

111

1464

Müüja-teenindaja

66

951

Veoautojuht

56

522

Müüja - kassapidaja

54

1282

Ehituse abitööline

49

643

Raamatupidaja

48

505

Tootmise koostetööline

48

752

Sekretär, assistent

47

475

Müügijuht, turundusjuht

47

450

Küsitleja

45

246

Tegevjuht, juhatuse esimees

42

476

Maaler, siseviimistleja

39

487

Laotöötaja, laoametnik

39

369

Müügiesindaja

38

347

Muu tootmise lihttööline

35

481

Käsitsipakkija

34

535

Majahoidja, kojamees

32

442

Puidutöötleja

30

419

Andmesisestaja

27

213

Kauplusejuhataja

27

180

Projektijuht

27

328

Köögi abitööline

27

403

Valvur

25

364

Turvatöötaja, turvajuht

24

426

Majutuse administraator

23

291

Kokk

23

513

Õpetaja abi

22

168

Varasema töökogemusega registreeritud töötud Tartumaal.
Allikas: Eesti Töötukassa

Mustlased liiguvad kerjamiseks ringselt ümber bussijaama, jagunedes igasse strateegilisse punkti.
Daamid mangumispositsioonil number kaks – bussijaama peasissekäigu kõrval.
JUHAN VOOLAID

MUSTLASED BUSSIJAAMAS:
Me ei oska ennustada, me küsime tööd!
„Tahate, ma ennustan
teile?“ küsib pisike, suure
punakaspruuni krunni,
pika musta seeliku, kõrgete suvekingade ning laialt
üle suuääre lillaks värvitud
huultega naine.
Selle mustlaste kaubamärgiks
kujunenud küsimuse kuulmiseks
tarvitseb Tartu bussijaama kohvikusse vaid viieks minutiks maha
istuda, ega päring tulemata jää.
Kell pool kolm pärastlõunal on
bussijaama Ränduri pubisse laua
ümber kogunenud kuus mustlast. Käib elav ning häälekas mustlaskeelne arutelu. Kümmekond
minutit hiljem on väiksemad poisid kadunud ning kolm soliidsetes
seelikutes ja kontsakingades naist

bussijaama eri uste juures rahvast
seiramas. Ringselt liikudes vahetavad nad asukohti.
„Inimesed ei taha, et me neile
ennustaks, võib-olla keegi annab
mõni päev niisama ühe euro,“ vastab konarlikus eesti keeles ennustamisteenust pakkuma tulnud
naine, kes ehmub ja lahkub kiirelt,
kui talle küsimuse vastu esitan.
Paari minuti pärast naaseb ta ühes
pisut noorema sõbrannaga. Tema
räägib paremini eesti keelt. Tegelikult isegi väga hästi.
Sõbrannal on pikk kreemikarva seelik, valged platvormkingad,
käekott, millel lebab hooletult hele
suvepintsak ning sõrmi kaunistamas kauni prantsuse maniküüriga
geelküüned. Ometigi on iga päev
hinge sees hoidmine nii tema kui

jooksu pealt ikka ümber ei veena.
teiste Tartu mustlaste jaoks suur
Pärastlõunaselt uimases bussijaamure.
ma Ränduri pubis ajalehte lugevad
„Kes meile tööd annab? Praegu
või enne bussi väljumist kiiret kohpole tööd isegi nendel inimestel,
kes on suure haridusega ja meile
vitassi nautivad kliendid aga niiannab siis keegi
tööd või?“ küsib Ega me ei saa korki ette
bussijaamas
teenistust loo- panna, hing tuleb sees hoida.
tev sõstrasilmne naisterahvas. „Vene ajal polsama kergelt ei pääse. Pika mannud nii palju joodikuid ja inimegumise peale loovutab punapäine
si, kes käivad mööda prügikaste,
kohvikus istuv naisterahvas kogu
aga nüüd käime samamoodi.“ Naioma sularaha. Seda on vaid 15 senne on enda sõnul Eestis sündinud
ti. Hommikusest bussisõidust jäi
ja kogu elu siin elanud. Sõbranna
järele. Temale ei pakkunud mustpoetab ärritunult vahele, et nad
lasmoor isegi ennustamisteenust.
elavad täpsemalt metsas telgis.
Küsis kohe raha. Sai kõliseva kätte ning sõi nurga taga enne pooleli
Rikkurid võtavad kingi
jäänud mahlajäätist edasi.
Ränduri pubi klienditeenindapuhastama
jale on kõik rahamangujad juba
Proua väidab ladusas eesti keenägupidi tuttavad. Tütarlaps leti
les, et kuigi tema sõbranna paktagant teab täpselt, kes neist kõnekus mulle just mõne hetke eest
leb eesti keelt, ärritub tihti või
ennustamist, tegelikult ta seda ei
allub turvamehe korraldustele.
oska. „Me ei oska ennustada, me
Nende väljaviskamisest on ta juba
küsime tööd.“ Elatist teenitakse
loobunud. Pole mõtet, nagunii on
tema sõnul juhutöödega, kingade
nad tunni pärast tagasi. Kurjaks
puhastamise ja pesu pesemisega.
lähevad asjad harva, peamiselt siis,
Rikkad inimesed palkavad neid
kui hoitakse klientide eest kohti
selleks vahel. „Ega me ei saa korki
kinni, midagi tellimata.
ette panna, hing tuleb sees hoida.“
Seda teavad rändrahva delegaaKüsimusele laste koolitamisest
did teenindaja sõnul küll, et viies
vastab kerjusnaine juba harjunud
on pensionipäev. Siis liigub bussiretoorilisel moel: „ Kes meid võtab
jaamas rahvast rohkem, pensiokooli, kui meil on nii palju lapsi ja
närid sõidavad maale. „Nad on siis
vanematel pole võimalust panna
kohe platsis ja püüavad iga võimalapsi kooli?“
liku nipiga vanainimestelt raha
välja meelitada.“
Pensionipäeva
Kuigi väärikas kerjusnaine kinnitas, et ennustada nad ei oska,
mustlased teavad
lahkub ta minust siiski häälekalt
Ennustamispakkumisest keelsõnadega: „Kui mustlased vannudunud möödakäijad jäetakse kiivad, nemad vannuvad su surnuks.“
resti rahule. Mis neist, ega neid
MARI METS
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Müra teeb
muret
Kirjutan teile pühapäeva hommikul Tartust Filosooﬁ 11 majast,
mille vahetus läheduses ehitatakse
parajasti korterelamut (aadressiga
Filosooﬁ 17). Minu mure on järgmine: miks puhkepäevadel juba
varahommikust peale ja viimasel
nädalal ka argipäevade õhtutundidel võtab ehitusfirma endale
õiguse tekitada tohutut müra? Saan
aru, et tähtaeg ﬁrmal tiksub, ent see
ei ole põhjus, miks häiritakse puhkeaegadel tavakodaniku majarahu.
Marianne Juhanson

tartuekspress
spress
Parimad vigursõitjad
Tartust

Linnavalitsuse keskkonnateenistuse
peaspetsialist
Vastavalt välisõhu kaitse seadusele
kuulub müraküsimuste lahendamine (sh mõõtmiste ja ettekirjutuste
tegemine) terviseameti pädevusse.
Ehitusmüra puhul on normeeritud
öine müratase, mis võib olla 5 dB
võrra kõrgem tavatingimustest.
Ehitusobjekti puhul on üles pandud infotahvlid ehitaja ja omanikujärelvalve kontaktidega. Seega on
võimalik informeerida järelvalvajat
häiringutest ja leida paremad lahendused nende tööde läbiviimiseks.
Avalduses toodud objektil tehti
puhkepäeval heakorrastustöid ehituse lõpetamisel. Tartu linnavalitsuse ehitusjärelevalve vanemspetsialist võttis omanikujärelvalvega
ühendust ja juhtis tähelepanu naaberkinnistute elanike häirimisele.

„Mees väitis, et läks kraavikaldale pissile ja nii leidiski,“
kirjeldas varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar, kuidas töömehe ihuhäda vaevalt kuuvanused koerad kindlast surmast
päästis. Neljajalgsed olid lukustatud pappkasti ega oleks ise
suutnud välja ronida.
Leidmise hetkel olid nad
Roosaare hinnangul kobedad
ja hästi toidetud. „Sama hästi oleks võinud tulla kellegi
kodust.“ Veidi nirum oli olukord Raadi pargist leitud poole aasta vanuste poolpikakarvaliste krantsidega, kes ristiti varjupaigas Velloks ja Villuks.

Võidukorki ei
vahetatud

Teadlikkus paranenud

Leidsin enda taskust ühe traditsioonilise limonaadi võidukorgi äsjalõppenud kampaaniast. Kuigi kampaania
ise pani juba mai viimasel päeval pillid
kotti, vahetatakse siltidel oleva kirja
järgi korke veel juuni lõpuni. Astusin
Rimisse ja küsisin kassast igaks juhuks
kinnitust. Sain vastuseks, et see kampaania on ammu läbi ja protesteerimise peale saadeti mind infoletti.
Vastus sama – kampaania on läbi,
meie korke enam ei vaheta. Tean, et
Comarket on öelnud, et nemad ei
vaheta üldse korke, kuid kas pood,
mis on seda juba teinud, võib ise
mingeid kuupäevi muutma hakata?
M. L.

Katrin Bats
Rimi Eesti Food ASi kommunikatsioonispetsialist
Siinkohal saame kliendi ees vaid
vabandada. Nimelt, kampaania lõppes maikuus ning see eksitas meie
kaupluse töötajaid. Küll aga saab
korke vahetada toodete vastu kuni
juunikuu lõpuni. Oleme nüüd kaupluse teenindajatele kampaania reeglid üle rääkinud ning klient võib julgesti kauplusesse tagasi pöörduda.

Katrin Vernik
A. Le Coq’i turundusjuht
Lugeja on täiesti õigesti ja kampaania reeglitele vastavalt käitunud.
Kuna meie vahetame klientidele
korke ümber juulikuu lõpuni, ei
tohiks olla probleeme kampaania
korkide ümbervahetamisega tarbijatele. Võtame ka omalt poolt nii
Rebase Rimi kui kogu Rimi ketiga
ühendust. Täname probleemist
teavitamise eest!

3

ÜHE LAUSEGA
Varjupaiga argipäev:
ÜHE
LAUSEGA
GA
penid puu küljes ja titepere maanteekraavis
Ehkki hiljuti leiti Lähte ja
Tartu vahelt Jõgeva mnt
kraavist kaheksa kutsikat
ja üle-eelmisel laupäeval teatati kahest Raadi
pargis puu külge seotud
koerahakatisest, jääb
varjupaiga töötajate kinnitusel loomapiinamisi
üha vähemaks.

Helve Arukask

UUDISED

„See on ikka erandlik, võimalik, et keegi tõi nad maalt.
Kuna inimeste teadlikkus on
paremaks läinud, tuleb väga
räigeid variante järjest vähem
ette,“ tunnistas Roosaar, kelle sõnul jäeti alles pühapäeval
varjupaiga ukse taha kolm kassipoega.
Viimased sadistlikumad juhtumid pärinevad talvest, mil
linna prügikastidest leiti kaks
kilekotis hingevaakuvat kassipoega ja kuus mõnepäevast
kutsikat. Kui toona sai hiirekuningatele saatuslikuks külm,
siis pappkasti lukustatud või
puu külge seotud isenditele
võib saatuslikuks saada veeja toidupuudus.
Äsja karantiinist vabanenud kaheksale kutsikale uue

9. juunil Valgas peetud Lõuna
päästekeskuse kutsemeisterlikkuse võistluse esikoha napsas
küll Tõrva päästekomando, kuid
vigursõidus päästeautoga tunnistati parimaks Tartu komando,
mille päästja Taavi Riisenberg oli
parim ka individuaalarvestuses.

Tartlane pokkeri MM-il

Eesti üks edukamaid pokkerimängijaid, Tartust pärit Raigo
Aasmaa lendas täna Las Vegasesse, et võtta osa pokkerimaailma aasta tähtsündmusest World
Series of Poker, mida nimetatakse ka pokkeri maailmameistrivõistlusteks.

Kõrgharidusreformi
esimesed tuksed
Tartu Kõrgem Kunstikool suurendab vastuvõttu tasuta kohtadele,
luues lisaks riiklikule koolitustellimusele kooli eelarvest ﬁnantseeritud tasuta õppekohti.

Tartu Vaim
kaante vahel
Täna kell 15 esitletakse Antoniuse
õues Urmas Vadi raamatut „Tartu
Vaimu saladus“ ja tartlaste endi
fotoraamatut „Meie Tartu“.

Ihaste krossiraja
saatus lahtine
Läinud nädalal kirjutas Tartu
Ekspress artikli Ihaste tee 18 krundile omavoliliselt ehitatud krossirajast, arhitektuuri ja ehituse
osakonna juhataja asetäitja Toivo
Talvingu kinnitusel on linn alustanud menetlust ning otsus rada
seadustada või likvideerida tuleb
omanikul teha 20. juuniks.

Elektriautode suvetuur
Et pühapäeval jõuab linna elektriautode tuur, saavad huvilised
Lõunakeskuse parklas Mitsubishi
i-MiEVi, Nissan Leaﬁ ja Peugeot
iOn’i mudelitega kell 12–16 proovisõitu teha.
Kes tahab üht kaheksast kutsikast varjupaiga haldusjuhi Mairi
Peiponeni sülest endale võtta, peab kiirelt tegutsema, sest broneerimata on veel üksnes õed Fara, Fanta ja Faina.
ERAKOGU

peremehe leidmine tõenäoliselt
probleemiks ei saa. Juba praegu
on viis neist broneeritud. Peremehekandidaadid on ka Villul
ja Vellol.

Loomad
varjupaigas

53,02 m
heitis nädalavahetusel tulemuseks ülikooli spordiklubi kergejõustiklane Kätlin Tõllasson,
purustades pea 30 aastat legendaarse Eha Rünne nimel püsinud
kettaheite juunioride rekordi lausa kahe ja poole meetriga.

Meestelaulupidu Tartus
Eesti Meestelaulu Selts korraldab
sel nädalavahetusel Põhja- ja Baltimaade meestelaulupäevad, mille peakontsert on laupäeval kell
kuus Tähtvere lauluväljakul.

Seikluspark
puulatvades
Järgmise nädala keskel avatakse
Narva maantee äärses kunagises
karjääris Tartu esimene seikluspark, kus viiel erineva raskusastmega rajal saab turnida nii ühe
kui seitsmeteistkümne meetri
kõrgusel.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

∞ 64 kassi
∞ 39 koera

Trahv kuni 3
3200 eurot
„Kutsikaid ja kasse
k
veel küsitakse, aga kurvaks
kurvaak teeb, et tegelikultt meie juurest
koeri
väga otsiko
k
mas ei käida. 2–4aastane on parimas eas koer
jja nad on kõik
sellised,
kellest
se
l
saaks
saaa väga laheda
d seltsilise, aga
inimesed
ei juliin
ge võtta,“ nentis Roosa ar
ja märkis, et
saatuse lemmiklaps pole
ka juba aprillis Narva mnt
ü h i k a st leitud
ttu kuldhamsterr Quattro. Vähe
sellest,, et keegi ei oska
aimata
aima
mataa isanda tegelikma

∞ 1 hamster

ku vanust, on ta ühest silmast
pime. „Kardan, et tema jääbki
meile varjupaika.“
Juhul kui kraavist leitud kutsikate või puu külge seotud
krantside peremees tabatakse,
on karistuseks rahatrahv. Eraisikult saab välja mõista 800
eurot, juriidilise isiku puhul
võib summa küündida 3200
euroni.
Kuna süüdlase leidmine on
keeruline, määratakse veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu büroo peaspetsialisti
Aivar Vuksi kinnitusel trahve
siiski haruharva. „Eks nad sellepärast kraavi jäetaksegi, et jälgi ei jääks. Ega seal märget juures ole, kes tõi.“
JUHAN LANG
Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

Tartlased on praktilised inimesed. Nii ei jää ka viimasele muinsusvõhikule arusaamatuks, mis otstarvet võiks täita Musu-, Kabelivõi Võllamägi. Mida pidasid silmas aga põhjaeestlased mälestisele
17824 nime andes, ei tihka ette kujutadagi. Muhamed selle mäe
TRIIN ÄÄRISMAA
ligi igatahes ei tiku.
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Annelinna Prisma kompab
klientide meelsust

Mai keskel uksed avanud linna suurim pood on tulemustega rahul, ent
hoiab jätkuvalt klientide soovidel näppu pulsil.
Peremarketi turundus- ja kommunikatsioonidirektori Kadri Lainase
sõnul on tartlased kaubandushiiu hästi omaks võtnud ning igapäevane ostude arv ulatub üle 3000. „Arvestades, et kauplus on vaid kuu
aega tegutsenud, saab seda pidada suurepäraseks tulemuseks. Meie
jaoks on aga väga oluline klientide tagasiside ning kutsume üles seda
aktiivselt andma.”
Näiteks jälgib ning analüüsib Prisma linlaste liikumisi, et langetada
otsus eribussi osas. Praegu sõidab see kesklinna ning Jõe Prisma vahet
iga 20 minuti tagant. Mõtet, et see võiks tulevikus ka Annelinna põigata
on kaalutud, ent seni pole vajalikuks peetud.
Ka kummutab Lainas arvamuse, nagu oleks Nõlvaku bussipeatus
raskete poekottidega sinna kõmpimiseks poest liialt kaugel. „Sellise
murega pole tõesti meie poole pöördutud. Ka pole poekärusid bussipeatusest leitud – seega tundub vahemaa päris paras.”
Murele, et hiiglaslikus poes vajalikku toodet üles ei leia, pakub
Prisma suure poeskeemi näol lahendust otse sissekäigu juures. „Ka
on riiulite kohal viidad, mis peaksid hõlbustama toodete leidmist.
Varasemalt oleme kasutanud väikeseid kaarte, ent praktika näitab, et
tegelikult neid väga palju ei kasutata,” selgitas Lainas. „Paremini töötab
see variant, et pöördutakse küsimusega klienditeenindaja poole. Soovitan seda julgelt teha.”
Küsimusele, miks ainsana Prismas peab klient puuviljad ise kaaluma,
on Lainasel selgitus varnast võtta. „Sel moel saame pakkuda Tartu kõige laiemat valikut puu- ja juurvilju. Kassas töötaval inimesel oleks välise
vaatluse põhjal võimatu neil kõigil vahet teha. Prisma sortimendis on
näiteks 15 erinevat sorti õunu, 5 erinevat sorti kartulit jne. Liiatagi on
kassajärjekorrad sedasi lühemad, kui klient kaalumise on ise varem
ära teinud.”
Lainas on valmis kihla vedama, et ühel hetkel hakkavad puu- ja juurviljaosakonnas kaalumist uuesti kasutama ka teised ketid, kuna valik ja
kliendi ootused selle osas aina kasvavad ning vaatluse põhjal ei ole võimalik kassas ökokartulit tavalisest kohalikust kartulist kuidagi eristada.

Vudila võõrustab
turvakodulapsi tasuta
Kogupere mängumaa Kaiaveres kutsub teist suve järjest külla turva- ja
asenduskodude lapsi ilma neilt piletiraha küsimata.
„Meie esimesel tegevusaastal pöördus üks lastekodu Vudila tollase
juhi poole palvega tulla soodsatel tingimustel mängumaale,” meenutab õilsa idee sünnihetke mängumaa juht Anžela Lember. „Siis tekkiski
mõte, et võiks aidata kõiki Eesti lastekodude lapsi kinkides neile ühe
toreda päeva Vudilas.”
Mitu last sedasi eelmisel suvel kokku mängulusti nautimas käis
Lember täpselt öelda ei oskagi. Lihtsalt pole arvestust peetud. Tänavu
juunis on aga lastekodud taas oodatud ühendust võtma, et külaskäigu
aeg kokku leppida.
Juunis seepärast, et siis on mängumaal mõnevõrra vähem rahvast,
kui järgnevatel kuudel. „Sedasi on mängumaal lahedam, kuid alati on
võimalik meiega kokku leppida ka külastusi mõnel muul ajal ja see ei
ole päris nii, et kui kell kukub on väravad lukus,” kostis Lember.
End Eesti suurimaks kogu pere mängumaaks tituleeriv Vudila lubab
lisaks lastekodulaste kampaaniale vastu tulla ka teistele raskes olukorras peredele, nii et tasub julgesti ühendust võtta. Et sedasi tekib ka
alusetult trikitajaid, Lember otseselt ei karda. „Öeldakse jah, et ükski
heategu ei jää karistamata. Aga üldiselt eeldaks, et inimesed on ausad.”

Pilt on illustratiivne.

INTERNET

Palgavaidlus viis kohtusse
Sel neljapäeval asuvad
kohtupingis palga- ja töötingimuste küsimustes selgust taga ajama Saksamaal
vanurite hooldajana töötanud naine ja juba kümnendat aastat sinna inimesi
vahendav ﬁrma Ano Kokojete OÜ.
Tiina Siirus tegi Eestisse naastes töövaidluskomisjonile avalduse ligi 10 000 euro hüvitamiseks.
Tema sõnul oli tal saamata jäänud
ligi kolmveerand töötasust, lisaks
puhkuse- ja komandeeringutasud.
Kuigi Saksamaal pole miinimumpalk seadusega määratud, on
siiski kokku lepitud hooldusalatöötajate miinimumtasu, kusjuures ei ole oluline, mis riigist töötaja tuleb. Eelmisel aastal oli selleks summaks 8,5 €/tund, sel aastal 25 sendi võrra suuremgi. Siirus
sai tunni eest aga vaid 2,5 € ringis.
ngis.
Tema sõnul räägigiiti eelmisel kevadel
ell
töövestlusel käiess
850–1200 € palgast.
t.
Kuupalk oli määra-tud eeldusel, et ülee
kaheksatunniseid
d
tööpäevi ei ole.
Mõne hooldatava
puhul tuli valves olla
aga lausa ööpäevaringselt, sest suures
majas ei elanud peale nende kahe kedagi. Pere võimaldas naiaiisele töökohustustevaba
baa puhkust vaid laupäeviti kaheksaks
h k
tunniks, mil hooldatava poeg ema
külastama tuli.

Firma esindaja väiteid, et Siirus
teadis oma tööülesandeid ning
keegi ei kohustanud teda nõutust kauem töötama, peab naine
absurdseks. Üks patsient kippus
oma tugiraamiga öösiti mööda
maja kondama ja kuna ta ei näinud hästi, siis sõitis aeg-ajalt ikka
kuhugi vastu. „Kogu aeg pidi valves olema. Ma ei saanud ju rahulikult magada, sest ei tea, kas see oli
ta pea või raam, mis vastu radikat
kukkus,“ selgitas Siirus, kes mitmel korral leidiski memme põrandalt.

Koduabiline, mitte hooldaja
Töölepinguseadus määrab, et
kokkulepped, kus töötajale jääb
nädalase perioodi vältel vähem
kui 36 tundi järjestikkust puhkeaega, on õigustühised. Tiina Siirusel on ette näidata kirjavahetus ﬁrma teiste töötajatega, kus ka
nemad
kinnitavad,
n
eet nii pikka puhkust
k ei olnud.
Töövaidluskomisjon
määras
m
Siiruse
kasuks
S
välja
maksmata
v
jäänud
töötasu
j
ligi
l 5000 € ulatuses, lähtudes Saksamaal
kehtivast hooldu s t ö öt a jate minimaalsest tunnitasust,
sus sealjuures
su
viivitamatult
viivitam
vii
i
t l väljamaksmiseks
sellest 1200 €.
Praeguseks on see summa kohtutäituri abiga käes, kuid ülejää-

ÕNNEPÄEVAD!
Tule ja proovi K-rautas oma õnne!
Veereta kassas täringutega hinnad alla! Sinu allahindlusprotsent
on sama suur kui summa sinu veeretatud täringutel.
Kampaania kestab 11.-23. juunini.

www.k-rauta.ee

nu osas ootab osapooli ees kohületundide eest nõude, maksab
tutee, sest Ano Kokojete OÜ kaevanur selle ise kinni. „Selgitasin
bas komisjoni otsuse edasi. Firküll, et ei tasu muretseda, tema
ma juhi Leena Kokojeva sõnul ei
on oma arved korralikult makstöötanud Siirus hooldajana, vaid
nud. Saamata jäänud raha polegi
hoopis koduabilisena, kelle palnii tähtis, kui vana haige inimese
gad on palju madalamad.
meelerahu ja nii ma kirjutasingi,
Siirus juhib tähelepanu tekkiet ma pole selle patsiendi juures
nud vastuolule – Saksa riik toeületunde teinud,“ selgitas ta.
tab oma vanureid, et
nad sa a ks hooldu- Kogu aeg pidi valves olese eest tasuda. Selle
raha koduabilise peale ma. Ma ei saanud ju rahukulutamine oleks aga likult magada, sest ei tea,
mittesihtotstarbeline. Kuigi ettevõte väi- kas see oli ta pea või raam,
tis töövaidluskomisjo- mis vastu radikat kukkus.
nis, et neil on peredeFirma omanik Leena Kokojega sõlmitud lepingud just koduva lükkab selle aga kategooriliselt
abiliste osas, ei ole Siiruse palve
ümber. Samuti tuleb talle üllatupeale ühtegi sellist veel näidasena Siiruse otsus töövaidluskotud.
misjoni kaevata, sest naise töö
„Hooldaja peseb vajadusel nii
osas ei ole neil mitte ühtegi prehooldatava põrandat kui tagumiktensiooni, samuti olid temaga
ku,“ selgitab Siirus, kes tegi vajarahul kõik hooldatavad. „Ju kohdusel ka süüa ja käis poes. Tema
tus Siirus kas Saksamaal töötasõnul on absurdne hakata eraldi
des või Eestis mõne hooldajaga
arvestama aega, mil oli vaja tegelening tundis, et teeb sarnast tööd
da nö „õige“ hooldustööga ja millal
ja peaks rohkem palka saama. Ta
„vabast tahtest“ koduabilise üleskirjutas ju siiski lepingule alla
annetega.
ja töötas tervelt neli kuud, koos
„Koduabiline ma kindlasti polkomandeeringu- ja puhkusetasunud!“ jääb Siirus endale kindlaks.
dega tuleb ka lubatud 850 € kokKokojeva sõnul on hooldajana tööku,“ ütles ta.
tamiseks vaja aga vastavat hariSiirus leiab aga, et ﬁrma püüab
dust, mida naisel pole.
ebameeldivast olukorrast kohtu
Firmapoolne terror
abil venitamistaktikat kasutades
pääseda.
Jääb kohtu otsustada, kas Tiina
Jaanuaris kirjutas Siirus avalduSiirus töötas kodust paari tuhande
se enda esimesel võimalusel töölt
kilomeetri kaugusel veerand aasta
vabastamiseks. Üks naise hooljooksul hooldustöötaja või kodudatavatest rääkis talle, kuidas ﬁrabilisena.
ma advokaat Peter Imhoﬀ oli neid
ähvardanud, et kui Siirus esitab
LAURITS LEIMA

Neljapäev, 14. juuni 2012
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Et alles nädalavahetusel
tasus klient Tartus taksojuhile 100eurose suveniirrahatähega, ei ületa sohvrite
endi seas uudiskünnistki.

tat taksot sõitnud ja pean ütlema,
et Vene aeg oli parim. Praegusega
ei anna võrreldagi. Klientide suhtumine on siiski paremaks muutunud, ollakse viisakamad.

Tõepoolest, kui üle on elatud paarimehe surm, napilt pääsetud poomisest, tuntud kõril habemenuga,
näikse nii valeraha kui igapäevased
külmarved olevat köömes.

Peeter: Ärge tulge taksojuhte õpetama!

Heinar: Paarimees pussitati surnuks
Minule on 1993. aastal nöör kaela pandud ja Žiguli käest võetud.
Tookord oli hirmus bensiinikriis
ja lasti eramasinad taksot sõitma.
Kaks meest, neiu ja väike poiss
tahtsid peale tulla, kuid neil polnud raha. Lubasid tasuks bensiini
anda. Sõitsime Tartust välja Ulila
poole ja poiss tahtis pissile. Pidasime kinni, neiu ja poiss läksid välja,
mehed jäid sisse.
Äkki visati rihm ümber kaela. Jõudsin vaid süütevõtme välja tõmmata. Kas rihm läks katki
või tuli üks ots peost, ei tea, kuid
ühe jala sain autost välja. Libastusin ja kukkusin. Selle ajaga jõudis
teine ümber auto joosta, mõlemal
pikad teravate otstega kruvikeerajad käes ja juba minul silme ees.
Olin sellel päeval alles alustanud
ja raha mul polnud, kuid autoga
sõitsid minema. Neiu oli Kaagverest pärit, poiss lihtsalt peibutiseks
kaasa võetud.
Lõpuks saadi nad Rakvere lähedalt kätte. Auto oli rüüstatud. Ekspertiis mõistis üle 14 000 krooni
välja. Miskit ei toimunud, kuni
sellest lehes kirjutati ja seepeale sain vanglas istujatelt kätte 50
krooni. Sellega kõik lõppes.
Aastaid tagasi pussitati mu paarimees Külitse baari juures surnuks. Tollal oli selliseid punnsilmseid mersusid Tartus vaid
kaks tükki ja eks need kaks õpilast seda autot ka tahtsid. Tänapäeval on asjad õnneks rahulikumaks läinud. Samas on mingi loll
mood lahtiste jookidega peale tulla. Turvavöö ka ei meeldi – seda
juttu pole mõtet üldse rääkida-

„Teinekord kui küsitakse, kas amet tasub ära, olen vastanud, et kaks maja on valmis ehitatud ja kolmas on
pooleli!“ tögab paljunäinud taksojuht Heinar Puksand. „Mõned hakkavad naerma, teised jäävad uskuma.“
LAURITS LEIMA

gi. Kui panebki, siis sõimab terve
tee. Ega see taksojuhi elu trullalatrallala ei ole, peavad olema rauast
närvid ja kõrge stressitaluvus. Töö
juures hoiab rahvaga suhtlemine
ja uudistega kursis olemine.

Politsei võttis nad kinni. Tagaistmel maganud mehelt saadud rahaga maksti sõidu eest ja mina pääsesin minema. Hiljem kuulsin, et üks
neist oli tagaotsitav. Ei teagi, äkki
oleks mind hoopis maha löödud.

Mati: Äkki oleks mind
hoopis maha löödud?

Urmas: Tagaiste on
täis situtud!

Peale tulid kaks purjus naist, kes
teel Annelinna tahtsid vahepeatust. Üks neist läks majja, teisega
jäime ootama. Ühel hetkel ütles
autosse jäänud naine, et läheb vaatab, kus sõbranna on. Läksin mõne
aja pärast vaatama, kuhu nad jäävad, kuid nad olid teiselt poolt maja
välja jooksnud. See on mu ainuke
külmarve, samas standardne.
Kord võtsin 6teistkümnest Kannust peale kolm meest. Siis müüdi Vahi tanklas veel öösel alkoholi, sinna nad tahtsid ka sõita. Poole tee peal hakkas üks rääkima, et
ega nad mulle maksa. Läbi raadio
andsin dispetšerile teada, et valmistu politsei kutsumiseks, kuid
ma ei arvanud, et ta kohe helistab. Võmmid olid aga vaid mõnisada meetrit eemal ja jõudsid hetkega kohale. Mehed ikka jaurasid,
et nemad ei maksa, neil pole raha.

Olen taksot sõitnud 26 aastat.
Kuidas sa käituks, kui sul on tellitud sõit, inimene istub sisse ja sitahais hakkab üle pea käima? Palud
maha minna, kuid tagumine iste
on sitane. Mida politseigi siin
teha saab? Nad ei tule tihti sellise
asja peale väljagi. Sel aastal on nii
juba kaks korda juhtunud. Eelmisel nädalal istus keegi läbimärgade pükstega esiistmele. Asi laheneb
tavaliselt nii, et klient kompenseerib rahakotis leiduva summa ulatuses ja tuleb jälle keemilisse minna.
Muidugi nad protestivad. Takso on
nende jaoks nii odav transpordivahend – ongi nagu sõnnikuvedu.
Kunagi väga ammu on ka noaga
kallale tungitud, kuid politsei sai
nad lõpuks ikka kätte. Öeldi: astu
autost välja ja jäta võtmed ette!
Läks käsikähmluseks ja poistele
lõppes olukord kurvalt, sest olin

tol ajal viis aastat kickbox‘i ja karatega tegelenud. Sellistest oskustest tuleb ikka kasu. Ja kui tegeled
jooksmisega, siis kiired jalad päästavad samuti.
Valerahaga pole kokkupuudet olnud, ei ole ka vajalikku lampi ning aega. 20 eurot on tavaline
summa, mida ei vaevu kontrollimagi. Ei teagi, miks pätid seda viisi
käiku ei lase. Aga Tartu on nii väike ja enamik sõite on tellitud, seega oleks see tagantjärele tuvastatav.

Heilo: Vene aeg oli
siiski parim!
Korra on kallale tungitud, pääsesin siiski minema. See oli Nõukogude ajal kui pandi habemenuga kõrile. Õnneks oli kõrvalmajas pidu ja agarad peolised jõudsid
appi, kuid kahjuks pääsesid pätid
pakku. Kätte neid ei saadudki.
Iga päev on palju lolle väljakutseid. Jõuan juba kohale sõita, kui
helistatakse, et tellimus tühistada. Sügisel püüti ka valerahaga maksta. Anti sajaeurone, kuid
kuna polnud tagasi anda, sõitsime kesklinna Statoili raha lahti
vahetama. Selle ajaga jõudsid nad
juba minema joosta. Olen 36 aas-

Maksmata pole veel keegi jooksu pannud. Peamiseks probleemiks on aga inimesed, kes on elanud Tartus kogu oma elu, aastakümneid. Kui sõidan sihtkohta
kõige lühemat teed pidi, siis peavad nad end nii targaks, et kukuvad õpetama ja kommenteerima.
Olen ka ise terve elu Tartus elanud, taksoga sõitnud neli ja pool
aastat, tean linna peast. Ma ei sõida ju ringiga! Saan aru, et kliendi harjumuspärane tee on teine, kuid see ei pruugi otsem olla.
Rahu huvides on mõistlik alguses
küsida, mis teed mööda minema
peaks. Näiteks bussijaama juurest Annelinna sõitmine käib ikka
Võidu silla kaudu. Esimesest ristist paremale pöörates hakatigi
kord kisama, et „Annelinn, Annelinn...“. „No ja panimaju, Annelinn. Annelinn na prava!“. „A patšemu ne na leva?“ Aga see on juba
ring ju! Uus sild ise juba ligi kilomeeter. Miks niisama sõita? Ei
taheta aru saada. Analoogsed
probleemid on kogu aeg. Provotseerijaid on kõriauguni, kuid peab
suutma rahulikuks jääda. Ühest
kõrvast sisse, teisest välja.

Mati: Noored plikad röögivad: „Laku mind, laku
mind!“.
Vägivallast olen pääsenud, kuid
külma on ikka tehtud. Öösel algavad peamised probleemid. Päeval
pole tavaliselt häda midagi ja kohtab huvitavaid inimesi.
Üks soomlane tuli joostes jutuga,
et taksojuhid teavad kõike ja sedagi
kust saab viagrat. Soovitasin apteeki
minna. Soovis vist leti alt saada või
miskit. Kord istus üks imelik välismaalane peale, seisin jälle hotell
Tartu ees. Kukkus näo ees mingi
kaardiga vehkima, et sõidame nüüd

sinna. Hotelliks oli Dorpat, mõnikümmend meetrit kaugemal.
Korra olen vedanud ka ühte
paari Tartust 70 km kaugusele.
Naisel helises telefon ja kuulsin, et
nad saavad kusagilt lastele toiduabi. No kurat, kui sul seda vaja on,
siis miks sa sõidad taksoga? Arve
on ju meeletu! Nad peaksid taksost suure ringiga mööda käima!
Kuu alguses on öeldud, et sõida
maja ette, siis kõik näevad, kuidas
ma mersuga koju tulen. Kui inimene tahab sõita, siis me ka sõidame, kuid paneb ikka mõtlema küll.
Märatsevad rohkem noored plikad. Nemad on jubedad kujud. Üks
röögib teisele: „Laku mind, laku
mind!“, no mida mina seal siis tegema pean? Joovad end täis ja ropendavad meeletult. Ikka sellist teksti pannakse, et endalgi piinlik. Igal
juhul hullemad kui noormehed.
Ma ei saa aru, miks ei jooda
kõrtsis ära kõike, mida ostetakse.
Siis tulevad plasttopsidega taksosse. Kui nad välja viskan, sest lahtise joogiga ma autosse ei luba, saadakse vihaseks. Aga mul on ju põhjus. Üks klient sai friikartulite karbi varjus joogiga sisse ning märkamatult ajas topsi ümber. Minul oli
siis selleks päevaks töö läbi, sest ma
ei saa tagumisele istmele kedagi ju
lasta, kui seal on kõik märg.

Jane: Mehed ajavad ikka
ligi!
Otseselt külma arvet pole tehtud, korra on siiski üks purjus
noormees rahakotita sõitnud. Mis
mul muud ikka teha, kui viskasin
välja. Mehed ajavad ikka ligi, vahet
pole, kas purjus või kained. Liiale
siiski ei minda. Mulle meeldib olla
oma aja peremees. Vähemalt kassapidaja palga teenin ma ka siin
välja. Olen olnud ka ettekandja –
vahet pole, kus need purjus inimesed on. Valeväljakutsetest olen
õnneks pääsenud, sest ma ei tööta ühegi konkreetse ﬁrma all. Mul
on oma klientuur ja lähen kohale, kui mulle helistatakse või seisan posti all.
JUHAN LANG,
LAURITS LEIMA
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Palamets: Meid on liiga vähe, et hajuda põhimõttel - ubi bene, ibi patria*
Käesolev aasta on legendaarsele
raadiohäälele, õpetajale ja ajaloolasele Hillar Palametsale mitmes
mõttes tähenduslik. Alles hiljuti luges ta sisse 888 ja ühtlasi viimase Raadio 2 raadiosaate „Ajalootund“. Kohe-kohe on täitumas
200 kolumn Tartu Ekspressi rubriigis „Palametsa pajatused“ ja 13.
juulil tähistab alati humoorikas
vanameister 85. sünnipäeva.

on nõukogudeaegne igand. No
kujuta ette, et keegi läheb ja kingib komparteile pool miljonit! Siis
just ei olnud eraomandit ja raha.
Oli ainult kaukaaslastel ja sulidel.
Loomulikult häirib ka raiskamine. Kui Riiamäel ootan bussi, siis
kümnest möödasõitvast autost
istub juhi kõrval inimene vaid
kahes. Kaheksal on ainult juht.
Tähendab, lähen restorani ja tellin
neljale laua. Ühe toidu söön ära ja
ülejäänud ütlen, et visake sigadele.

Mil moel 85 tuleb?
Kesksuvel tuleb suguselts Keilas kokku – see ühendab. Tunnen,
et olen mingi hõimugrupi liige. Nii
abikaasa liinis kui isa-ema liinis. Ja
muidugi lapsed ja lapselapsed, kõik
nii nagu minu põhimõte on: üks
kord päevas peab pere sööma laua
taga üheskoos! Aeglaselt ja arutama selle päeva elu ja asju. Mitte nii,
et igaüks külmkapist võtab ja püstijalu sööb. Näiteks kui meil on esimese kartuli pidu, siis sinna juurde
kuulub heeringaﬁlee ja kamba peale üks pudel jahedat valget viina.
Sööme oma peenralt võetud kartulit. See on primitiivne toit, aga selliseid traditsioone peab olema.

Tartu Ekspress.
Noorte punt teeb innuga. Nii
nagu Tartu raadiot tegi noorte punt. Täitsa korralik leht on,
arvestades, et reklaamist peate
elama. Mind vastupidi Postimehe
reklaam häirib ja ärritab. Mõnikord on mõte, et soovitaks teha
maheajalehe ilma reklaamita. Ja
isegi ilma piltideta. Nii nagu papa
Jannsen tegi. See lükatakse muidugi kohe tagasi. Linnalehel ei ole
nii tugevat materjali nagu teil. Nii
et andku ajakirjanduse jumal teile
pikka iga ja mulle leivaraha!
Kõige tähtsamaks peab vitaalne vanahärra tuumikperekonna säilimist,
tugevdamist ja traditsioone.
JUHAN LANG

Perekond.
Olen 20. sajandi inimene. Telefoni sain alles möödunud aastal.
Tütar pani sundkorras sisse. Igal
õhtul pean talle helistama ja rääkima Tartu uudiseid ja enda seisun-

dist. Abikaasa on insuldiga Tallinnas taastusravil. Keilas on väike
maja ja aiamaa. See on niivõrd rahulik linnake, et seal saab rattaga sõita.

vaid ka Balti meistriks. Küsimus
on ju mängijate ostmises. Ehitada
Eesti korvpall üles leegionäridele,
vat see hakkab vastu.

Sport.

Mis häirib?

Eelisalad on võrk- ja korvpall.
Rock on hea ja sümpaatne meeskond, sest see koosneb eestlastest.
Tallinna Kalev Cramo õige nimi
oleks Tallinna Inter. Sest seal peamised tegijad on väga sümpaatne
afroaafriklane Bamba Fall. Ainuke viga, mis tal on – ta mängib
Tallinna meeskonnas. Teine, kare
aga julge lätlane Armands Skele. Kolmas on valgevenelane Pavel
Ulyanko. Tartus on üks ameeriklane. Kui te annaksite mulle 20
miljonit eurot, siis ilma igasuguste teadmisteta oleks Tartus meeskond, mis ei tuleks ainult Eesti,

Peamine on maaelu süstemaatiline väljasuretamine: koolid,
postiasutused, pangad, meditsiini kättesaadavus... Pidev hindade tõus. Ja muidugi stagneerunud juhtkond Toompeal, kus üks
rahvasaadik istub ühe aja, teise
aja, kolmanda... Professionaalsed poliitikud tekivad. Kusjuures
ma tean, ega nad kogu seda palka ei saa endale, vaid peavad partei kassasse andma sealt küllaltki
suure osa. Praegu on väga lihtne
kõiki asju põhjendada, et see on
nõukogudeaegne igand. Näiteks
parteidele summade kinkimine

Restaurant
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Perekond luua ja lapsi teha. Kõige tähtsamaks meie rahva püsimajäämiseks pean tuumikperekonna säilimist ja tugevdamist.
Perekonna, kus mõlemad vanemad ja lapsed tunnetavad oma
juuri, peavad kinni eelkäijate tavadest ja traditsioonidest ning vastavalt muutuvatele aegadele kujundavad uusi. Kui ka ei ela koos, siis
ometi saavad regulaarselt kokku,
tundes ennast just selle maa rahvana, olgugi, et on linlased. Meid
on paraku liiga vähe, et hajuda
põhimõttel – ubi bene, ibi patria –
maailma mööda laiali.
* Ubi bene, ibi patria – ladinakeelne sentents: kus hästi läheb,
seal on mu kodumaa. Kosmopolitismi põhimõte.
Täispikka inervjuud loe
www.tartuekspress.ee
JUHAN LANG
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Austria köögist pärit maitsvad ja tõhusad road. Paulaner õlled vaadist.
Hea valik Saksa ja Austria pudeliõllesid. Taustaks mängib ”blasmusik”.
Äripäevadel 12.00-15.00 Päevamenüü
E-N 17.00-22.00 R 17.00-23.00 L 13.00 - 23.00 A´la Carte menüü

Mida soovitada noortele?

Raadio.
Ühe raadiosaate tegemisele
kulus 16 tundi. Ja kui arvestada seotud aega, siis tunnitöö tasu tuli 1 €,
mis ei ole küll eriti palju, aga mis
on ausalt teenitud. Mis ma muidu
oleks teinud, istunud ja süganud
tagumikku? Materjale jäi üle ja nendest kirjutasin popraamatuid. Teate, ma ei ole ajalookandidaat. Ma
olen pedagoogikakandidaat. Olen
spetsialist teadmiste edasi andmise osas. Alguses klassi ees, inimeselt
inimesele, siis raadio vahendusel ja
nüüd ajalehes oma kolumnis.

Bierstube
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Ilu saame jagada vaid seda nähes,
näha saame ilu vaid seda vaadates.

Raeoptika soovib, et kõik
võiksid ilust osa saada.

100% ilu - 16% (Raeoptika vanus) = kuni 84% soodsam ost
Pakkumine juuni lõpuni!
Raeoptika
Raekoja plats 1
E-R 9-18, L 10-15
Tel 744 1279

POPULAARNE TERASKIVI KATUS
Soodushinnaga 7,99 €/m2
KIIRUSTA! Pakkumine kehtib kuni 30.06.2012.
* Soodushind kehtib Purex pinnakattega
veinipunasele RR798 katusele.
KÜSI PAKKUMIST:
Tähe 127D, Tartu
tel. 525 9444
tartu@katuseabi.ee
www.ruukkikatus.ee

Tartu Optika
Küüni tn.5b
E-R 10-19, L 10-15
Tel 748 4642

N:
ITOO
VÄRV
E
UUS IPUNAN
VEIN

Kvaliteetne Purex pinnakate.
40-aastane garantii.

Neljapäev, 14. juuni 2012
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12 kokka ühes köögis: välkuvad noad ja lõhnade virvarr
„Misasja, see on pekk vä?“,
„Mis on bruto porgand?“,
„Sa sibulat tahad hakkida?“
„A sa tahad?“ Keegi ei taha.
Need küsimused kõlasid
eile hommikul kutsehariduskeskuse õppeköögis, kui
tosin koolilast linnalaagris
kokakunsti treima asusid.
„Sõrmed enda poole!“ hõikab kokaeriala õpetaja Juta Laatsit minu panniroa-rühma kaaslasele Kristenile, kui ta hoogsalt
küüslauku hakib. Kristen käsitseb
nuga uskumatult vilunult, küüslauguküünest saavad tema noatera all imekiirelt pisikesed kuubikud. Meie kolmene tiim koos Ülenurme gümnaasiumi kaheksanda
klassi poiste Kristen Kodasma ja
Siim Nõmmistega tõmbas omale
loosi teel broileri-kreveti panniroa.
Oleme väga rahul. Mulle meeldivad krevetid ja poisid on õnnelikud, et seeni ei saanud. Enne kokkama asumist selgus, et noorte
kollektiivsed lemmikud on jäätis
ja Caesari salat, üsna ebapopulaarsed on kooliõpilaste seas oliivid, muna ja kala.

Kokk pisaraid ei usu
Tüdrukud Siimu ja Kristeni vastaslauas uurivad innukalt omale
loositud guljaširetsepti, kuid kõlgutavad võõristavalt kotikest toore lihaga. Kahel pool neid valmivad omakorda pilaff ja sealihastrooganov. A4 suuruses retsep-

Kristen Kodasma garneerib oma kama-kohupiimakreemi matemaatiku täpsusega, sest kokakunst on eelkõige täppisteadus.
MARI METS

tid koos tulemuste protokolliga on
kokaeriala esimese kursuse õpilaste varamust. Piinliku täpsusega kaaluvad kokahakatised ühte
kooritud porgandit ja poolt sibulat. Kokakunst on täppisteadus.
Seitsmes küpsis ületab retseptis
magustoitu ette nähtud kaalukoguse. Paneme siis kuus.
Varasemate õpilaste poolt kõva
hääle eest köögikupjaks ristitud
kokaõpetaja Juta Laatsit aitab lapsi
lahkesti, kuid ise neile midagi ette
ära ei tee. Nii ei õpi ju. Sellest hoolimata keerab ta ühe käega pannil
lihatükke ja segab teisega kastrulis
kastet. Kahele poole jagab ta õpe-

tussõnu, kuidas sibulat hakkides
pisaraid vältida, millal on täpselt
õige hetk liha pannile panna, millal lisada maitseaineid ning kuidas kõige efektiivsemalt vispeldada. Uskumatu, kui palju muudavad väiksed nipid söögitegemise
hõlpsamaks!

Ploomikreem ja
rummimarmelaad
Lisaks oskuslikule hakkimisele ilmutab Kristen kaheksanda
klassi poisi kohta ka laialdasi teadmisi kokakunstist. Kodus teeb ta
ise päris palju süüa, eriti siis, kui

vanemad reisil on. Suuremad kokkamised võtab ta ette pidulikel
sündmustel. Kõige paremini tulevad välja šokolaadi- ja küpsisekoogid. Pärast kooli lõpetamist soovibki Kristen kokaks õppima tulla.
Parasjagu käsil olevat broilerirooga ta siiski ilmselt ise kodus teha
ei viitsiks, sest nii palju tooraineid
tuleb valmis panna ja väga kaua
läheb aega. Sõber Siim ei viitsiks
kohe kindlasti.
„Ma ise paneks juba pannile, aga
eks ma teen siis täna selle järgi,“
pidurdab Kristen end õpetaja keelitusel liha pannile valamast. Kristeni hinnangul on teiste retseptid
palju kergemad. Ainult hakivad ja
valavad kohe potti. Sellegipoolest
on ta enda loosiga rahul. Kristen
arvab skeptiliselt, et ta ei söö tegelikult ligi pooli valmivaid toite.
Aga podisevate padade kohalt kerkiv vahemerelik segu küüslaugust,
vürtsidest ja maitserohelisest lõhnab imeliselt ning maitseb hiljem
sama oivaliselt.
Broileriroa järel vispeldame,
higimull otsa ees, vahukoort ja
pigistame paljakäsi sidrunist
mahla välja. Seda kama-kohupiimakreemi tarvis. Meie vastas
podisevad magustoidu jaoks mustad ploomid. Paaritunnine ponnistus päädib eesrindliku lõunasöögiga kuuest erinevast magustoidust ja soolastest roogadest.
Reedel õpivad lapsed juba kingitusi pakkima ja laupäeval ehtekunsti.
MARI METS

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
UUS! LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

SINU DIGIPOOD

Kui sul on pilte, mis väärivad jäädvustamist paberile,
siis telli neist fotod KLICK´ist.

FOTOD

0.11 €/tk
YWÜJYDN

www.foto.klick.ee - kiire ja lihtne veebikeskkond.
Lae oma pildid üles, vali mõõdud ja kogused ning telli fotod. Valmis fotod saadame teile
lähimasse postkontorisse või saate neile ise järgi tulla KLICK´i poodi.
Hinnakiri:

tYDNoû
tYDNoû
tYDNoû
tYDNoû

tWBMHFETFSWBEoFVS MJTBOEVCJHBMFQJMEJMF
tTBBUNJOFQPTULPOUPSJTTFoFVSUFMMJNVT
tTBBUNJOF,-*$,}JQPPEJUBTVUB

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee; Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee;
Lasnamäe Centrum 6668128 |
mustakivi@klick.ee; Mustika Kaubanduskeskus 6668151 |
kadaka@klick.ee; Sikupilli Kaubanduskeskus 6668156 |
sikupilli@klick.ee; Pirita Selver
6668158 |
pirita@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 |
tasku@klick.ee;
Lõunakeskus 6668153 |
lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 |
eeden@klick.ee; PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee; VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee;
RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee; VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee.
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Prismas saad
ostetud tarbekaubad
ümber vahetada.

Neljapäev, 14. juuni 2012
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Pekist priiks diivanil lebades?
UUDISED

Neljapäev, 14. juuni 2012

„Tunnike siin pikutada on
sama efektiivne kui 3 tundi
jõusaalis. Vööümbermõõt
kahaneb sentimeetrites
juba nädala-paariga. Ainuke sedalaadi masin Tartus.”
Jutt, millega põlevate silmadega Fredrika mind üle valab, ei jää
sisu poolest palju maha tüüpilisest
teleturu reklaamist. Kõlab ka optimisti jaoks liiga ilus, et olla tõsi,
rääkimata siis umbusklikust ajakirjanikust. Et skepsisele kinnitust saada, asun katsejänese rollis Tartu Kehastuudio kaht ultramoodsat masinat ise testima.
Kodulehel tõotab stuudiorahvas hõlpsat ﬁguuri korrigeerimist,
vabanemist tselluliidist, liigsetest
kilodest ning pingetest ja lihaste
treenimist . Kahekordselt ahvatlev
suutäis toimetuse arvuti taga kõhtu kasvanu jaoks. Äkki mõjubki!
Ja kui ei – hammast teritada saab
ikka.

Imemasin
Kontorihotell Vaksali lähistel.
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku silt kõrvaluksel lisab
paar kuiva halgu eelarvamuste
lõkkesse. Tudengikorteri mõõtu
aromaatses kambrikeses on midagi idamaist. Selline võiks vaimusilmas olla tattoo-salong või privaatsema doktori kabinet.
Perenaised Fredrika ja Terje
ületavad keskmist meditsiinipersonali pika puuga. Ja mitte ainult
välimuselt, vaid ka meeldiva oleku tekitamise oskuses. Vaid meietamine viitab ametiõdedele haiglas. Võtamegi särgi ära. Keeramegi kõhuli.
Masin nimega Endos suriseb
tervituseks. Välimuse järgi otsustades on tema vanemateks tolmuimeja ja kohviautomaat; suguseltsi kuuluvad veel hakklihamasina
tigu koos hambaarstipuuridega.
Omadele on ta lihtsalt pekiväntsutaja.
Jutt bipolaarsest raadiosagedustikust, infrapunavalguse ning
vaakum- ja mehaanilise massaa-

Mis tunne on pekiväntsutamismasina küüsis olla, on kehastuudio piigad Terje Retter (operaatori rollis) ja Fredrika Jaal omal nahalgi järele proovinud. Tuleb tõdeda, et päris mõnus on.
ERAKOGU

ži ühildumisest, raadioliftingust,
mis rikastab naha väliskihte hapnikuga ja ergutab kollageeni tekkima nagu ka ülessoojendatud
sidekoe fibroplastid, ujub juba
mõne minuti pärast kuskil kaugel
udus. Lihtsalt nii mõnus on. Õlisel nahal suristav ja ludistav Endos
on sel hetkel parim sõber ruumis,
annaks elektrijumal talle jõudu,
tervist ning pikka iga.
Jah, ma olen varem kokku puutunud väga erinevate masseerimise vormidega alates spordimehe
omast, lõpetades seljal tammuva
aseri vanamehega, kes samal ajal
padjapüürist mägede viisi seebivahtu oskas välja pressida. Aga
seesinane on midagi täiesti omalaadset. Sikutab, muljub ja venitab.
Klaviatuuri kohal kössitama harjunud turi tänab. Traumast kange
õlg otsustab tavapärases pakitsemises haltuurat teha.
Tselluliidimassaaž, lümﬁteraa-

pia, rasedusjärgne ﬁguuri taastamine, naha trimmimine, näohooldus ja spordimassaaž. Siinkandis
harukordse masina kasutusala on
sellega mu seljal askeldava Terje
sõnul üpriski lai ning fänniklubi
kasvav. Tema enda perearstki käivat nende salongis keha kosutamas, pidades pakutavat igati tervistavaks.
Seesinane masin on midagi täiest omalaadset. Sikutab, muljub ja venitab. Klaviatuuri kohal kössitama harjunud turi tänab.

Tõhus tõmblemine
Pekiväntsutajaga rännakud ajakirjaniku kehal saavad ühtäkki
julma lõpu. Toa teine staar, ZlimLine Transion Professional tahab
oma jõudu näidata. Ja seda on tal
üllatavalt palju. Vaevata suudab
suure mehe jalad tantsima panna,
ootamata omanikult nõusolekut.
Lugematuid punasilmi vilgutavast seadmest väljub paarkümmend juhtmejuppi. Iga otsas plaadike, mida saab üle keha just mee-

AVATUD
IGA PÄEV
10-22

lepäraste lihaste külge siduda.
Alul läheb lihtsalt soojaks. Seejärel sibavad traate pidi platsi elektrilised sipelgad. Iga „hammustuse”
peale tõmbub lihas trimmi.
Noorusest meenub miski taastusravi ja sarnase toimega Veneaegne masin ühes niiskete kotiriidest lappidega. Tolle nüüdisaegne
järeltulija on märgatavalt võimsam ja ka mõnevõrra loomingulisem. Impulsside rütmi ja inten-

9,90

Saku
originaal 5,2%
24*0,33 cl

Hinnale lisandub pant 1,92 eur

Alexander 5,2%
30*0,33 cl

13,99

Hinnale lisandub pant 2,40 eur
Alkohol kahjustab teie tervist!

siivsust saab timmida. Ning aegajalt tulebki seda teha, sest loetud
minutitega inimene harjub ning
varem võimsalt vappunud lihased
lähevad laisaks.
„Väga sobilik neile, kel näiteks
liigesed, selg või süda jooksutrenni ei talu. Siin pikutad, lõõgastud,
loed ajakirja ning lihased pingulduvad ise, ilma higi valamata,”
jutustab Terje nuppude kruttimise vahele.
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„Eeliseks veel see, et saab hõlpsalt treenida neid lihaseid, mida
aju ei suuda.” Ja daamid, kes reie
saledust hindavad, on selle üle
tänulikud. Ka spordirahvast käib
vahel läbi. Jutt huulil, et tavatrennile mõned kohad kehas ei allu,
elektri mõjul aga pole ühelgi lihasel pääsu.
Fredrika selgitustes napsavad
mu lihased energiat ümbritsevast
rasvkoest, põletades esmalt süsivesikuid ja seejärel rasvasid. Nii
paisub muskel, kiireneb ainevahetus ja ühtlasi leevendub vedelikupeetus.
„Tulemusi on näha juba pärast
esimest kuuri,” lubatakse ja seni
leebelt näksinud Transionil võetakse suukorv ära. Vimplen päris
korralikult ja korrapäraselt. Hoolitseva „kas keeran vähemaks” lükkan
tagasi – lõbus on. Käed-jalad trallitavad omatahtsi. Päris hea, et vaatepildil pole rohkem tunnistajaid.
Mõnele tuleb kordi rääkida,
ärgu vastu punnigu. Lasku aga
lõdvaks ja tõmmelgu rahus – nii
see kõik käibki. Edasijõudnutel
pole mingi mure siplevale kehale
vaatamata tiir unemaale ära käia.
Tunnistan end algajaks ja vappun
väga virgelt.
Mitu sentimeetrit minu vatsalt või istumispolstrilt nädalaga maha saaks, jääbki teadmata. Vähemalt sel korral. Ühe katsekuuri võtaks tulevikus ette hea
meelega. Saateks trafarettvabandus – kui ükskord aega saan.
Ka 5 etendust Endose juures oleks emale jõulukingiks hea
vaheldus. Ehkki 100eurone hind
võtab pisut mõtlema, tean nüüd
omal nahal, kui rahul ta oleks. Aja
ja raha tõhusamaks kasutamiseks
oodatakse sõbrannasid Kehastuudios ka paarikaupa. Saab rõõmsalt
keelt peksta, masinaid kordamööda rakendades.
Sulen stuudioukse sootuks teiste mõtetega, kui selle tund tagasi avasin. Viipan kõrval askeldavatele Jeesuse-meestele. Muretud
mormoonid vist ei tea, et ka naabertoas võib õndsaks saada.
RASMUS REKAND
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Sõidukite keretööd ja värvimine
Kahjukäsitlus. Kvaliteet aastast 1996
Tel 736 2823
www.kasu.ee

SUUR ALLAHINDLUS
AIASÕBRA AIANDIS!

KASU GRUPP OÜ

• Püsililled alates 1 euro
• Päevaliiliad alates 1.99
• 200 sorti soodushinnaga
erinevaid istikuid

Juuni lõpuni
AKNAD
kuni

%
0
-6

Rohkem soodustusi vaata
www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, e-post: aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

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

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
www.kvaliteetaken.ee

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€

-48%

Biofinity
6tk või 3+3tk

49.90€*

25.90€ säästad

+24.00€

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

Valio Eesti on üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid. Peamiselt Lõuna-Eesti farmide
toorpiimast valmistatud Valio Eesti tooteid leiab ka Lätist, Leedust, Venemaalt, Itaaliast ja Soomest. Ligi
340 töötajaga Valio Eesti on juhtivaid kohalikke toorpiima kokkuostjaid, piimatoodete, sh juustude,
eksportijaid ning Võru ja Laeva suurim tööandja. Ettevõtte tootevalikust leiab igapäevaseid, aga ka
funktsionaalseid piimatooteid, mille aluseks on Valio rahvusvahelise kontserni teaduslikud uuringud ja
uued tootmismeetodid. Valios läbi viidud teadustööd on hinnatud ka Nobeli preemiaga.
Otsime oma meeskonda Laeva tehases

MEISTRIT

kelle peamisteks tööülesanneteks on
piimatoodete valmistamine; tehnoloogiliste protsesside parameetrite kontroll ja mõõtmiste teostamine;
protsessidega seotud dokumentide täitmine ja andmete sisestamine arvutiprogrammidesse; seadmete
tsentraal- ja käsipesude teostamine.
Ootame kandideerima
piimandusalase kõrg- või eriharidusega inimest, kes tunneb tehnoloogiliste protsesside ja seadmete
tööpõhimõtteid, on täpne, kohusetundlik, valmis meeskonnatööks ning valdab eesti keelt
suhtlustasandil. Vajalik tervisetõendi olemasolu.
Ettevõte pakub
• Töökohta rahvusvahelises ettevõttes;
• Huvitavat ja väljakutset pakkuvat tööd;
• Toredat meeskonda;
• Tartust tööle tasuta transporti;
• Sportimisvõimalusi ja palju teisi omatöötaja soodustusi.
Lisainformatsioon
Töökoht asub Tartu maakonnas, Valio Eesti AS Laeva meiereis. Töö on vahetustega, sealhulgas ka öisel ajal.
Täpne tööle asumise aeg lepitakse kokku täiendavalt. Kandideerimiseks saatke palun oma CV ja
motivatsioonikiri kuni 07.07.2012 meiliaadressile: kart.ala@valio.ee.
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varavalgest hilisööni
Tartu juurtega Mihkel
Uiboleht peab Euroopa
jalgpallipeol koordinaatori
ametit. Tartu Ekspressi palvel tutvustab ta EMi köögi
poolt vaadatuna.
Jõudsin Poznańisse 3. juunil,
viimane mäng peetakse siin tuleval esmaspäeval. Poolas kulgeb
seni kõik hästi ja plaanipäraselt –
mängude korraldamine on kõigil
siinsetel staadionitel sujunud ilma
suuremate probleemideta.
Poznań on ilusa keskeuroopaliku vanalinna ja väärika ajalooga üks vanimaid Poola linnasid. Elanike arvult Tallinnast veidi suurem, kuigi linnapildis seda
ei tunne, sest elutempo on rahulikum ja arhitektuur väikelinnalikum. Puuduvad metropolile omased tunnused, nagu suured klaasist kõrghooned vms.
EM avaldub linnapildis igal
sammul – vanalinnas asub suur
fänniala, kus ekraanidel näidatakse ﬁnaalturniiri mänge. Tänavad on kaunistatud EMi lippudega, paljudel majadel on välja pandud Poola või mõne teise osaleva riigi lipud, neid on ka autodel.
Kesklinna tänavad on fänne täis –
ainuüksi iirlasi oli siin ligi 30 000.
Ühistranspordisüsteemis on sisse
toodud viited EMi ﬁ naalturniiri
jaoks olulistele kohtadele. Paljud
teed, tänavad ja majad on saanud
uue ilme. Võimatu on mitte märgata, et oled jalgpallilinnas.
Staadion asub kesklinnast
15minutilise trammisõidu kaugusel. Trammid ja bussid on uued,
mugavad ning kiired. Tee staadionini on renoveeritud ja lihtne. Logistika toimib. Taksosõit
kesklinnast staadionile maksab
6 eurot, mis võrreldes Eestiga on
odavam. Tartus maksaks sama
pika teekonna läbimine 10 eurot.
Üldiselt on siin enamik teenuseid ja kaupu pisut odavamad kui
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Viin
VIRU VALGE
40% 0,5 l

AVATUD
IGA PÄEV
10-22

4,99

Siider Somersby Apple
Siider Somersby Pear
4,5% 0,33 l

0,69

Alkohol kahjustab teie tervist!

Eesti jalgpalli liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht Poznańi staadionil.

Access management‘i
ülesanded:
∞ hoolitseb, et kõik staadionile sisenevad inimesed saaks
elektrooniliselt loendatud
∞ tagab, et akrediteeritud inimeste kaartide lugejad toimiksid
∞ spetsiaalne piletite ehtsuse
kontroll, et vältida võltsitud
pääsmeid
∞ seab üles pöördväravates
pileteid skaneeriva tehnika ja
kindlustab selle toimimise
∞ vaatab, et puuetega inimesed
pääseksid ilma probleemideta oma kohale ja et staadionil
oleks vajalikud viidad
∞ jagab teavet staadioni kolmes infotornis ja lahendab
probleeme (kui näiteks on
pilet vihma tõttu muutunud
skänneritele loetamatuks)
∞ koordineerib enam kui 20
vabatahtlikust abilist ning
teeb tihedat koostööd piletiosakonna ja turvameeskonnaga

Eestis. Kesklinna pubis saab prae
ja joogi 5–6 euro eest. Heal tasemel restoran on muidugi kallim.
Kohalikud on väga sõbralikud ja
ka osalevate riikide fännid segunevad omavahel sõbralikult. Iirlased
ja horvaadid laulsid linnatänavatel kordamööda teineteise laule. Et
siin horvaatide ja politsei vahel löömaks läks, ei rikkunud kellegi tuju
– nii suure rahvamassi puhul on
paratamatu, et sekka satub ka neid,
kes tahavad pigem millegi muu kui
jalgpallivaatamisega tegeleda.
Töötan UEFA heaks Poznańi
Access Management osakonnas
ja ametinimetuseks Venue Access
Coordinator. Eesti keeles lahti seletatuna tegeleb see osakond
sissepääsusüsteemidega.
Üldjoontes on kõik sujunud
hästi – töökultuur on siin heas
mõttes euroopalik, inimesed teevad oma tööd pühendunult ja professionaalselt. EURO 2012 on üks
maailma parima korraldusega
võistlusi. Jutud sellest, et korraldusega on probleeme, vähemalt
minu kogemuste põhjal, tõele ei
vasta. Siin nähtu on samal tase-

IZABELA NIEWIŃSKA

mel UEFA Meistrite Liiga mängudel kogetuga. Kultuuriline vahe
Kesk-Euroopaga muidugi on, aga
see ongi hea.
Enamik inimesi on loomulikult
kohalikud või mujalt Poolast. Aga
on ka töölisi kaugemalt – näiteks
minu koordineeritavate vabatahtlike seas on üks Lõuna-Aafrika
Vabariigi neiu ja Hiina noormees.
Töökeel on inglise keel, aga omandan iga päev ka paar poolakeelset
sõna.
Tööpäevad on erineva pikkusega – kõige ekstreemsem on muidugi mängupäev, kus kohustused algavad kell 6.50 hommikul ja
lõpevad kell 1 öösel.
Jalgpalli jälgimiseks väga palju
aega pole jäänud. Vaid paari mängu olen algusest lõpuni näinud.
Korra käisin kesklinnas fännialal,
korra pubis mängu vaatamas. Ülejäänud kohtumised on möödunud
staadionil koos kolleegidega muude tegemiste kõrvalt või hotellis.
Poolas olles on omaette elamus
muidugi Poola koondise mängud.
Seda saab kogeda vaid kohal olles,
kirjeldada pole võimalik.

HIND
299€

Hinnale lisandub
pant 0,08 senti
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Laura Põldvere kireks on laagrid
PERSOON

Neljapäev, 14. juuni 2012

Muusa, moeikoon, džässijumal, eurolaulik, kosmoseneiu, Lõhmuse parem
käsi – need on vaid mõned
märksõnad, mis iseloomustavad võluvat lauljannat Laura Põldveret. Kuid
vähesed teavad teda kui
laagrifanaatikut.

„Algselt oli eesmärk sõpru saada ja suveks tegevust leida, et ei peaks
niisama kuskil Kaubahalli taga lastepargis istuma,“ meenutab Laura,
kuidas tema kirg laagrite vastu alguse sai. Naeratus peljatud paigas reedab, et tõenäoliselt oleks tal mängulusti jagunud sealgi.
JUHAN LANG

Nõnda etendas Laura 12 aastat tagasi suvelaagris lapsevanemate päeva puhul Pipi Pikksukka.
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Ometi nendib neiu, et just laste- ja noortelaagrites käimine on
andnud talle eluteele palju positiivset – muu hulgas ﬁligraansed
sotsiaalsed oskused ning esinemisjulguse, et olla tänasel päeval
just see artist, kellena teda teame.
Tagatipuks korraldab Laura noortele muusikahuvilistele tänavu
juba kolmandat suve laagrit. Tartu Ekspress piidleb kogenud laagrihundi mälestustesse ning uurib
hea laagri edu võtme saladust.

Laagris saab arendada
sotsiaalseid oskusi
Laura oli kolmandas-neljandas
klassis, kui ta esimest korda Segasumma Suvila laagrisse läks ning
käis seal viis-kuus aastat järjest.
Paralleelselt väisas ta Treppoja ning
erinevaid viiuli- ja laululaagreid.
Vanemad otsustasid ta laagrisse
panna, et neiu kiiremini sotsiaalselt areneks, õpiks paremini teiste
lastega suhtlema ning saaks sõpru
juurde ka mujalt kui vaid koolist.
„Algselt ei olnud laagriskäimine seotud esinemisoskuse ja julguse arendamisega, usun, et tollal ei
teadnud keegi, et ma viisigi pean.
Pigem oli eesmärk sõpru saada ja
suveks tegevust leida, et ei peaks
niisama kuskil kaubahalli taga
lastepargis istuma,“ ütleb Laura
muheledes, vihjates intervjuu toimumispaigale.

Laululaager
∞ Oh! Joy laululaagrisse on
oodatud kõik muusikahuvilised 8–15aastased noored
∞ Tegeletakse noortega eratundides ja 5–7liikmelistes
gruppides
∞ Hommikuti on kooritund,
kus õpitakse taustalaulmist
∞ Vabal ajal meelelahutuslikud
üritused ja ettevõtmised
∞ Laagrid 8–11aastastele toimuvad 6.–11. ja 13.–18. augustil
Essu mõisas.

võrd palju,“ naerab Laura.
Küsimuse peale, mis laul kõige paremini noorusaja laagrimelu
meenutab, hakkab Laura oma
džässiliku häälega ümisema ei
kellegi muu kui ’N Synci hittlaulu
„I want you back“. Märgates minu
halvustavat nägu, ütleb ta: „Mis
on, ajad olid ju sellised?!“ Ning
õigusega, sest ei tohi ometi unustada, et just neiu teismeliseiga langeb kokku tagatänavapoiste taoliste bändide tähetunniga, mille
saatel nühiti tantsu vihtuda ning
diskokuuli all sai selgeks, kes siis
ikkagi kellele meeldib. „Ma mäletan, et diskodele minnes sai ikka
kõvasti mukitud, et osale poistele meele järele olla. Praegu vaatan pilte ja mõtlen, et mis mul küll
arus sai olla,“ tõdeb ta.
Kolm aastat tagasi hakkas Lau-

‘N Sync, diskod ja
pättused poistega
Kui küsin Lauralt laagriaegade eredaimate mälestuste kohta,
tulevad talle kõigepealt meelde igasugused pättused – kuid kes saab
talle seda pahaks panna? Krutskid ja noortelaagrid – need käivad ju käsikäes. „Mulle jääb alatiseks meelde, kuidas poisid kutsusid
kamba tüdrukuid õhtu hakul enda
tuppa, et koos nalja visata.
Ronisime siis kambakesi akna
kaudu sisse ja ühtäkki kargas kasvataja voodi alt välja. Poisid olid
kasvatajale välja rääkinud, et tüdrukud plaanivad öösel nende tuppa hiilida. Ma ei tea, miks nad
otsustasid meile noa selga lüüa –
ju me siis ei meeldinud neile seda-

Elektri hind tõuseb. Talve lähenedes ka küttepuu hind.

Tahad sooja? Mõtle talvele täna!

ra aga ise noortele muusikahulaps on koolis pigem vaguramate
vilistele korraldama Oh! Joy laukillast. „Tegelikult on tihtipeale just
lulaagrit, võttes arvesse omal
nemad kõige suuremad ja aktiivsenahal laagrites kogetut, et pakmad üritustest osavõtjad. Kõik olekuda lastele ja noortele vaid parineb sellest, kuidas neid suunata.
mat. „Kolm aastat tagasi mõtlesiKui on head kasvatajad, kes aitavad
me, et teeme väikese workshop‘i,
neis parimad küljed välja tuua, siis
kuna suveplaanid ei olnud niivõrd
laabub kõik,“ nendib Laura.
tihedad. Plaane paika pannes selLaulujumal räägib oma laagrigus, et ühtäkki tahtis sinna aina
tarkusele tuginedes, et koduigatrohkem ja rohkem lapsi ning siis
sus tekib sellepärast, et vanemad
tekkiski juba mõte, et äkki võiks
helistavad lastele öö hakul. „Kui sa
hoopis laagri teha.“ Laagrisse pole
kuuled vahetult enne magamamioodatud vaid lapsed,
kelle südamesooviks Ronisime kambakesi akna
suureks kasvades leiba
kaudu sisse ja ühtäkki
teenida muusikutena,
vaid kõik, kellel üldine kargas kasvataja voodi alt
huvi muusika vastu.
välja. Poisid olid välja rääLaagri plussideks
peab Laura kasvataja- kinud, et plaanime öösel
te pühendumust ning nende tuppa hiilida.
seda, et kõik lapsed saavad piisavalt tähelepanu. „Suurte
nekut oma emme häält, siis sa mõtlaagrite miinusteks on see, et tihled küll, et täiesti suva see laager,
tipeale tekib ikka laste vahel tülitahaks koju minna.“ Tema sõnul on
sid ja hõõrdumisi, kuid kui on
kõige parem aeg lastele helistamivähem lapsi ja rohkem pühenduseks just hommikuti, sest kui lapsi
nud kasvatajaid, siis on võimalik
ootab ees sisutihe päev, pole kodu
kõik probleemid suhteliselt kiiresigatsemiseks aegagi.
ti ja hästi lahendada, et lastel jääkLaura hindab väga aegu, mille
sid laagrist vaid parimad mälestuveetis laste- ja noortelaagrites, sest
sed,“ teab Laura.
leiab, et just see on edu võtmeks, et
tema iga-aastane laululaager aina
Laagri tõeterad
populaarsust võidab. Parim tulemus sünnib vaid kogemuste najal
ning elupõlise laagrifanaatikuna
Lauljatari sõnul kardavad lapseon kosmoselembelisel lauljataril
vanemad tihti oma võsukesi laagneed suuresti olemas.
risse saata, kuna on hirmul, et nad
EVELIIS EEK
ei saa seal hakkama, eriti juhul kui

LUKE MÕISAPARGI KÄRNERIMAJA
KOHVIK AVATUD

Aga kui tuleb külm talv?

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
KUIV: pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

POOLKUIV (talveks kuiv):
pikkus 40 cm, 1 ruum = 37€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 35€

Tel 5366 5327
Kohaletoomine TASUTA Tartus, Elvas ja Tartu lähiümbruses!

• seminarid • sünnipäevad •
K,N,P kl 11-18
R,L kl 11-20
E, T suletud
www.lukemois.ee
Info 5568 9096
Tartumaa
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„Mu handsa sai nii kange, et kui pingi peal rüüpad, võtab ka pingil jala pehmeks!“ suurustab Ott Sepp.

Palametsa
pajatused

ALAN PROOSA

Tänavakunstifestival
Stencibility andis grafitiaustajatele võimaluse
värvilised teosed pildile
jäädvustada. Festivali
korraldajad, rühmitus
nimega Vabad Radikaalid jäid saabunud tööde
ideede ning kvaliteediga
väga rahule.

Tartu oma
raadio algusest
75. sünnipäeva tähistanud raadiomees Vello Lään meenutab.
1980. aastate lõpul tuli mulle pähe mõte: kui meil on juba perestroika ja glasnost, miks ei võiks Emajõelinnal olla oma sõltumatu
raadio? Selle abil saaks ju kohapeal arendada demokraatiat, sillutada
teed taasiseseisvumisele.
Moskva diktaat oli märgatavalt vähenenud, Tallinna oma aga
püsis. Sealsed ülemused olid sedavõrd harjunud ületsentraliseeritud juhtimisega, et mõte mingist iseseisvalt tegutsevast kohalikust raadiojaamast ei mahtunud neile pähe. Mingi järeleandmine
siiski tehti: meie stuudiole eraldati Eesti Raadio (ER) keskpäevases programmis veerandtunnine „aken“. Sellest olevat tartlastele küllalt.
Kasutades avanenud võimalusi, käisin tol ajal mitmel pool Euroopas ja muu kõrval uurisin sealsete kohalike raadiote asja. Tuli välja,
et Soomes tegutses Yleisradio kõrval ja toetusel veel 10 paikkondlikku jaama. Rootsis oli taolisi koguni 24. Aga meil – ei ühtegi. Ühtaegu sain teada, mida ja kuidas tuleb teha, ainult et kust saada selleks
kõigeks vahendeid? Teiste sõnadega – lokaalraadio käivitamiseks ja
tööshoidmiseks oli vaja kapitali. See tähendab – raha.
Sondeerisin pinda ja selgus, et nii Tartu linna kui maakonna tolleaegsed juhid olid oma eetJust noorte abil jõudsi- riaja saamisest huvitatud.
Linnapea oli siis ettevõtlik
me nii kaugele, et võisin mees, uuele aldis Toomas
Mendelson, maavanemaks
kaitseliidu maja pöösamu sõnu vääriv Robert
ningul öelda mikrofoni: Närska. Tallinnast sain
„Eesti Vabariigi esimene nõusse Tartus ajalugu studeerinud Eesti Raadio ühe
eraringhääling alustab juhi, Peeter Sookruusi, kes
suhtus samuti mõistvalt
täna Tartus.“
tartlaste taotlustesse. Just
nende meeste toetusel alustasime eeltöödega, milleks kulus oma
pool aastat. Õla panid alla ka ER Tartu stuudio mehed: Tõnu Sokk,
Madis Ligi, Hillar Peets ja Toomas Jüriado.
Helsingis viibides leidsin hea abilisena Yleisradio estoﬁili Juhani
Nordbergi (häälda Nuurberi Jussi). Yleisradio parajasti kolis uutesse
ruumidesse ja hulk vana tehnikat kanti maha. Seda kingiti sündivale
Tartu lokaalraadiole. Ole ainult mees ja vii ära.
Nii loodigi 1991. a suvel aktsiaselts Tartu Raadio. 60 000 rublaga
osanikud olid Tartu linn ja sama suure summaga maavalitsus. ER
eraldas võrdses väärtuses tehnikat ja lubas tõmmata juhtmed oma
stuudiost kaitseliidu maja 3. korrusel üles pööningule, meie esimesse
pesapaika. Aga kust saada noori raadiotehnikuid? Õnneks pöördusid minu poole Variku linnaosa „piraadid“ – Hando Sinisalu, Urmas
Kolsar, Meelis Michelson ja erakordse tehnilise taibuga Urmas Tooming. Vormistasin mõni aeg hiljem need poisid Tartu Raadiosse tööle. Osa neist diskorite-raadiohäältena, osa tehnikutena. Just noorte
abil jõudsime 1991. a 30. septembri varahommikul nii kaugele, et võisin Riiamäel, kaitseliidu maja pööningul asunud improviseeritud
„stuudios“ istuda puldi taha, tõmmata heebleid ja öelda mikrofoni need ajaloolised sõnad: „Eesti Vabariigi esimene eraringhääling
alustab täna Tartus, ja uskuge mind, talle järgnevad peatselt kümned uued jaamad.“ Võin nüüd uhkusega kinnitada – ennustus läks
täkke. Ja kuidas veel!

Publikulemmik „Peko“
etendub ka sel suvel
Vanemuise teatri möödunud suve menuka lavastuse „Peko“ etendused
jõuavad vaatajate ette kuu
aja pärast.
6.–15. juulini antakse Värska
laululaval kokku kaheksa etendust. „Peko“ on seto ajaloo ja
seto pärimuse teemaline muistne muinasrokk, mis jutustab läbi
ühe seto mehe loo pisikesest rahvakillust ja tema ellujäämispüüdlustest.
„Seto pärimuse järgi on Peko
viljakusjumal. Meie lavastuses
sünnib Peko inimesena – kelleks ja kuidas ta saab ning mis
asjaoludel, seda ei tahaks nendele, kes lavastust veel näinud
pole, ära rääkida. Kuigi žanr
kannab nime muistne muinasrokk, ei ole tegemist ainult
muusikalise ettekandega, vaid
ikkagi näidendi lavastusega.
Muusika poole pealt kuuleb

nii uuemaid kui vanemaid seto
laule, aga ka poplugusid. Poliitiliselt on see absoluutselt ebakorrektne tükk, ümbernurga
juttu me ei aja ja igav siin kindlasti ei hakka,“ tutvustas lavastust Ain Mäeots.
„Peko“ on kirjutanud Kauksi Ülle, Ain Mäeots, Siret Paju ja
Olavi Ruitlane. Nimiosa mängib Andres Mähar. Üles astuvad veel Raivo E. Tamm, Sandra
Uusberg (Tallinna Linnateater),
Birgit Õigemeel, Juss Haasma,
Merle Jääger, Marje Metsur, Riho
Kütsar, Tanel Jonas, Ott Sepp,
Maarja Mitt, Tarmo Tagamets
(Võru Linnateater) ja Artur Linnus (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia).

40 aasta küttepuud
Lavastuses osalevad ka ansambel Zetod, pärimusteater „Taarka“ noortestuudio ja laulukoo-

rid. Kokku teeb lavastuses kaasa
ligi 70 inimest. „Peko“ ainulaadse
lavakujunduse jaoks, mis koosneb puuriitadest, on kohale veetud ning riita laotud ca 800 ruumi lõhutud küttepuid.
Spetsiaalne teatribuss väljub kaks tundi enne etendust
Vanemuise teatri suure maja
eest ja sõidab Värskast tagasi
15 minutit pärast etenduse lõppu. Pileteid müüb Vanemuine.
„Peko“ etenduse eel ning vaheajal toimub laat, kus saab nautida seto toitu ja rahvuslikku
muusikat ning osta kohalikku
käsitööd.
Setokeelse lavastuse paremaks
mõistmiseks soovitab teater
osta kavalehe, mis on nii eestikui setokeelne ja sisaldab olulisi
taustateadmisi ning sisuseletust.
Päikesepaistelise ilma korral on
etenduse jälgimisel abi nokamütsist.
RASMUS REKAND

Ja miks peakski Radikaale peale rahulolu valdama mingi
muu tunne, kui kokku saabus ligi
100 tööd. Enamjaolt kaunistasid
pilte küll Tartu piirkonna graﬁtid,
aga fotodel oli ka muid Eesti kohti. Esikolmiku ning viie eripreemia pälvinud autori teosed hakkavad kaunistama postkaarte, mida
huvilised peagi poelettidelt soetada saavad.
Saladuslikud Vabad Radikaalid
viitavad endale kui rühmitusele,
mis on isikkoosseisuliselt määramata ning millesse kuulumine on
enesedeﬁnitsiooni küsimus. Ometigi olid juhtﬁguurid nõus natukene loori kergitama ning endast ja
festivalist rääkima.

Mis on Stencibility?
Stencibility on Eesti tänavakunstifestival, mida peetakse kord
aastas. Järgmisel kevadel tuleb neljas festival.

Kust selline nimi? Mida
see täpsemalt tähendab?
Nimi Stencibility on sõnamäng, mis tuleb sõnadest stencil
(šabloon – toim) ja sensibility
(tundlikkus – toim), viidates
mõistusliku lähenemise olulisusele tänavakunstis.

Kui palju teid on?
Põhitegijaid on olnud kolmneli, aga oleme alati olnud ava-
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Spordimuuseumis näeb
fotonäitust jalgpallist

Alan Proosa võidutööl „Otsusta ära“ kujutatud üleskutset võib tähelepanelik jalakäija otsima minna Vabadussillale.

Tänavakunsti fotokonkursil pälvis kolmanda koha Uku Oira. ERAKOGU

tud koostööks kõikide huvilistega, alates headest ideedest, lõpetades praktiliste töödega. Üks
Stencibility põhilisi iseloomujooni ongi see, et igaüks, kes on
huvitatud tänavakunstiga tegelemisest ja selle edendamisest,
saab sellele kaasa aidata talle
sobival viisil.

Mis on teie eesmärgid,
võttes arvesse just tänavakunstifestivali?
Stencibility eesmärk on tunnustada Eesti tänavakunstnikke nende panuse eest ühisruumi rikastamisse, tõsta kogukonna tähelepanu ja teadlikkust
meid avalikus ruumis ümbritseva kunsti suhtes ning edendada tänavakunstikultuuri. Ehkki

Stencibility fookuses on stencilkunst, on oodatud ka teised tänavakunstivormid.

Miks tegutsete Tartus?
Meie keskmeks ei ole ainult Tartu, vaid kogu Eesti tänavakunst.
Kaks aastat tagasi toimus festival
näiteks Tallinnas. Kuna Tartu linnas osatakse hinnata kohalikku
tänavakunsti ja seda käsitletakse
üldiselt linna nooruslikule atmosfäärile lisaväärtust andva elemendina, siis on siin tänavakunstnikele loodud töötamiseks mõnus
õhkkond. Vastupidiselt näiteks
Tallinna nulltolerantsile. Positiivne suhtumine annab omakorda
võimaluse tänavakunsti kvalitatiivseks arenguks, mida on Tartus
ka selgesti näha.

Tartu tänavakunstis on viimase
kahe-kolme aasta jooksul toimunud väga huvitavaid muutusi. Üha
rohkem näeb tehniliselt pädevaid
mõtestatud teoseid, enamjaolt
stencil‘id. Hea näide on Vabaduse
Galerii ehk Vabadussilla-aluse tekkimine ja areng.

Miks otsustasite fotokonkursi korraldada?
Esiteks andis fotokonkurss
osalistele võimaluse ümbritsevat keskkonda uue pilguga vaadata-tõlgendada. Teiseks on fotokonkurss väga hea viis näitamaks, kuidas tänavakunst rikastab meie igapäevast elukeskkonda. Kolmandaks on avalikus ruumis olevast kunstist häbiväärselt
vähe väga häid fotosid ja väga palju
keskpäraseid.

Millised on võitjate
auhinnad?
Auhinnafondi on seekord
panustanud kunstnikud ise:
Edward von Lõngus, MinaJaLydia, müra2000, Sorro, Sinuema,
Hatifnatter. Fotokonkursi esikol-

mik saab harukordse võimaluse
valida nimetatud kunstnike loomingust ühe maali. Andsime hulgaliselt välja ka eripreemiaid, mille
auhindadeks on kleepsud ja muud
meened. Auhinnatud fotodest
trükitakse postkaardid ja eksponeeritakse fotonäitusel Tartu Loomemajanduskeskuses 17.08.2012–
31.09.2012.

Mille poolest võidutööd
silma paistsid?
Oli mõeldud ka, kuidas pildistada, mitte ainult, mida pildistada.

Oli fotode juures midagi,
mis teid üllatas?
Žüriile väga meeldis, kui erinevalt läheneti mõistele tänavakunst. Saadeti fotosid nii stencilpiltidest ja klassikalisest grafitist kui ka veidratest siltidest või
objektidest tänaval.
Teise koha saanud foto sünnikoht on žüriile teadmata. Isegi seda pole kindlaks tehtud, kas
see on tehtud Tartus või kuskil
mujal.
SIGNE IVASK

Eesti Spordimuuseumis
avati 8. juunil rahvusvaheline fotonäitus „Football Landscapes – Jalgpallimaastikud“.
Jalgpalli EMi finaalturniiri lävepakul avatud
näitus annab süvenenud
jalgpallihuvilisele võimaluse tunnetada, kuidas
spordiala suudab maailma eri paigus vormida
inimkeskkonda ning mõjutada igapäevaelu. Üha
enam tõuseb jalgpalli sportliku tähenduse kõrval esile ka selle sotsiaalne, poliitiline ja kultuuriline tähtsus ning kui vaadata asju just läbi
niisuguse prisma, võib öelda, et jalgpallimaastike näitus ei ole muud
kui kaasaegse Euroopa portree.
Tundlikult valitud fotodega näitusel ei näe esinduspilte glamuursetest jalgpallistaadionitest ja suurvõistlustest ega ka taotluslikke kontraste, vaid eelkõige objektiivseid ülesvõtteid jalgpallist ja areenidest kui
täisväärtuslikust osast meie kultuuriruumis.
Autorid loodavad, et näitus suudab anda panuse jalgpalli sotsiaalse
ja kultuurilise tähenduse veelgi sügavamaks mõistmiseks.
Fotonäituse autorid on soomlased Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen, kelle pikaaegne jalgpalliteemaline koostöö kandis esimesi vilju
ühisnäitusena juba 2006. aastal. Harri Heinonen on sotsioloog ja fotograaf, kes on kirjutanud doktoritöö jalgpallifänlusest, Mikko Auerniitty
on lõpetanud Helsingi kunstiülikooli.
Näitus jääb muuseumis avatuks kuni 8. juulini.

Jimi Hendrixi juubelikontsert
Ameerika kitarrist, laulja ja helilooja Jimi Hendrix saanuks tänavu
novembris 70aastaseks. Mälestamaks fantaasiarikka ning psühhedeelse kitarrikäsitluse poolest meelde jäänud Johnny Allen Hendrixit, üht
mõjukaimat kitarristi rokiajaloos, esitavad sel suvel tema loomingut
ansamblid Cry Baby ja The Real Deal. Sekka kõlab ka teisi palasid
rokiklassikast.
Kontserdid Elva laululaval toimuvad 30. juunil ja 21. juulil. Eestis
rändab kontsert veel Võrru, Türile ning Põltsamaale.

Juuniküüditamise aastapäeva mälestatakse ﬁlmiga
14. juunil möödub 71 aastat päevast, mil üle 10 000 inimese küüditati
vägivaldselt Eestist Siberisse.
Juuniküüditamise aastapäeva mälestusüritustel näidatakse KGB
kongide muuseumis (Riia 15b) kell 14 Andres Söödi dokumentaalﬁlmi
„Aegumatu“ (2011).
„Aegumatu“ (A. Söödi 2008. aastal valminud ﬁlmi „Ajapikku unustatakse meie nimi“ täiendatud variant) jutustab inimestest, kes 1941.
aasta 14. juunil Eestist lastena Siberisse viidi. Film räägib nendest, kes
seal ellu jäid ja lõpuks ikkagi koju tagasi jõudsid. Filmi autor on üks
neist, kes koju jõudis.
Ajakirjanik Maris Balbat on ﬁlmi kohta kirjutanud: „Selles ﬁlmis on
valu, kuid peaaegu pole kibestumust ega viha. Mis küll ei tähenda
andestamist.“
Filmi kommenteerib kohapeal autor ise. Sissepääs tasuta.
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Umbes niipalju on tänavakasside arvukust aidanud vähendada Ropka linnaosas elavad loomadest hoolivad naised Sigrid Urbanik ja Monika
Salo. Kassidega tegelemine viis neid kokku ka
MTÜ Tartu Kassikaitsega.

Koguda
on kergem,
kui intress
on kõrgem
Krediidipangas on tähtajalise
hoiuse intress 2,5% aastas.
t LBNQBBOJBJOUSFTTLFIUJCLVOJKVVOJOJ
t IPJVTFUÊIUBFHLVVE
t IPJVTFNJJOJNVNTVNNBFVSPU

Tutvuge hoiuse tingimustega
www.krediidipank.ee
või küsige nõu telefonil 669 0900.

Viimane 19-liikmeline kassikoloonia püüti kinni möödunud talve jooksul Võru tänava ääres olevalt Pauluse kalmistult.
„Kõigepealt püüdsime kinni
pojad – alustuseks tegime neist
kiirelt fotod ja kuulutasime Tartu
Kassikaitse kaudu. Osad said tänu
piltidele kodud otse õuest, ülejäänud viidi hoiukodusse Kristi
juurde,“räägib Sigrid. „Pojad leebusid tubastes oludes ruttu ja harjusid inimese hellusega. Kiisuemade
püüdmisega läks kauem aega, sest
enne pidime olema kindlad, et neil
kuskil pesakonda pole.“ Nii mõnigi
imetav ema käis mitu korda puuri
sisse, läks sealt jälle välja, enne kui
tema äraviimiseks õige aeg saabus.
„Tegelikult püüdsime enne
püüdmist pikka aega Monikaga
mõlemad surnuaeda vältida, sest
olime teadlikud sealsest kassikolooniast,“ räägib ligi kolm aastat tänavakasse kodudesse aidanud Sigrid. Põhjus, miks probleemi ignoreerida püüti, on proosaline – alustati neist, kes lausa
ukse ees virelesid. Osa neist vajas
ravi ja hoolt, nagu praeguseks
Monika juures elavad Kassu ja
Kiti ning 2nädalasena leitud neli
emata kassipoega, kellele Monika ema eest oli ja hiljem kodud
leidis.
Neile lisandusid Elsa ja Luisa,
kes olid kohe õues poegimas.
„Appi tuli hea tuttav Piret, kellel endal oli sel hetkel kodus kolm
kassi. Millegipärast on nii, et neile, kel on omal loomad juba olemas, läheb koduta loomade saatus
hinge,“ arutleb Sigrid. „Mõnikord
saab takistuseks see, et hoiukodus
ei sobi loomad omavahel kokku.
Kui rääkisin Piretile Elsast ja Luisast ja nende ohtlikust saatusest

püüda, astusid nad toidu peale
püüdmispuuri paarikümneminutise vahega. Nagu oleks aimanud,
mis neid ees ootab. Mõni päev hiljem sündis neil ühel ööl kahe peale
kümme poega. Kuna nad olid koos
ühes suures puuris, siis polegi teada, millised pojad ühe ja millised
teise ema omad olid, kuid sel pole
ka tähtsust. Poegi kasvatati ja imetati ühiselt. Kaheksale pojale leiti
kiiresti uued kodud, kaks (Tiku ja
Taku) on veel ootel hoiukodus. Ka
emad – mõlemad steriliseeritud
– ootavad hoiukodus oma õiget
peret, seniks magavad patjadel ja
vaatavad telekat.
„Nad on juba tunduvalt inimsõbralikumad ja käivad vahetevahel sääri silitamas ning käest toitu võtmas, samuti huvituvad igast
perenaise tegevusest, kuid päris
sülle veel ei tule,“ räägib Sigrid.
„Eks elu näitab, nende areng toimub pidevalt ning nad tõesti väärivad kassiväärset kodu koos inimese helluse ja hoolitsusega.“

SURNUAIAL
poolsada miisut
paari aastaga

Elu surnuaias

Enne kui kassid said kinni püütud, käis neid surnuaia kõrval asuval muruplatsil, seal, kuhu tahetakse rajada Konsumit või Selverit,
toitmas vene keelt kõnelev Nataša
– kümme aastat iga päev iga ilmaga kell 6.10 hommikul.
Kuigi Sigrid ja Monika püüdsid
kasside äratoimetamise aktsiooni
edasi lükata seni, kuni Elsa-Luisa ja nende pojad on kõik uutesse
kodudesse saanud, tulid kalmistu kassid ise nende juurde. Eelmise aasta augustiõhtul, kui Sigrid oli Säästumarketist väljunud,
märkas ta poe läheduses kassiema koos kolme paarikuise pojaga. Sellisest vaatepildist ei saanud ta külPeaaegu iga vaba hetk
malt mööduda – nagu
möödus surnuaias, isegi
enamik inimesi tegi
– ja järgnes kassiperetöögraaﬁk sobitati vastakonnale, kes suundus
valt kasside söötmisele.
kalmistule. Edasi tuli
tutvuse sobitamine
Natašaga ja kassidega ning kuudeväljas poegida, helistas ta järgmipikkune igaõhtune toitmine, kuni
sel hommikul ja ütles, et tal on üks
kõik olid kinni püütud. „Peaaegu
vaba tuba, kuhu kassikesed poegiiga meie vaba hetk möödus surma võtta.“
nuaias,“ meenutab Sigrid mööduToas sündinud kassipojad on
nud talve. Monikaga jagati ära, kes
terved ja sõbralikud, mistõttu neimillisel päeval söötmas käia saab
le on lihtsam kodusid leida. Paari– see pidi toimuma enam-vähem
aastane ema Elsa ja tema alla-aassamal kellaajal, sest kassid ju ootatane tütar Luisa olid kinnipüüdsid. Isegi töögraaﬁk sobitati vastamise ajal tiinuse lõppjärgus, äärevalt kasside söötmisele.
tult pelglikud ning nendega konNende kuude sisse mahub ka
takti saamine oli alguses väga keeüks Sigridi hirmsamaid üleelamiruline. Päeval, kui otsustati neid

Mõtlemiseks kassiomanikele, kes arvavad, et nende imeilusa kassiemme poegi alati tahetakse – kas te huvitute, kuidas neid kassipoegi
pidama hakatakse? Ehk on nad poole aasta pärast hoopis tänaval
poegimas?
MTÜ KASSIDE TURVAKODU

si – kahejalgse elaja poolt. Ühel
pimedal sügisõhtul, kui Sigrid järjekordse toitmise ajal fotoaparaadiga surnuaia ääres kiisudest pilte teha püüdis, tormas talle kallale
keskealine meesterahvas ning tahtis talt kaamerat röövida. „Võitlesime poris püherdades mitu pikka
minutit, peksin teda kõigest jõust,
pärast ise ka imestasin, kust mulle tol hetkel selline jõud tuli,“ rääkis Sigrid kohutavast kogemusest.
Mees oli hästi riides ja hoolitsetud
välimusega, seda enam oli üllatus
tema vägivaldne käitumine. Kaamera jäi alles, kuid edaspidi käis ta
alati kellegagi koos.
Kasside püüdmine lõppes enne
kõige külmemate ilmade saabumist. Poegadele leiti kiiresti päriskodud ja ülejäänud said hoiukoju
Kristi juurde. Kiisuemad steriliseeriti ja paigutati ajutistesse hoiukodudesse.
Kokku püüti surnuaiast viis
kassiema ja 14 poega, kellest 11 olid
emased. Kui nad oleks vabadusse
jäänud, oleks neid praeguseks juba
vähemalt kaks korda rohkem... Või
oleks mõne elu jäänud liiga lühikeseks, nii nagu juhtus ühe noore
kassiemaga, kes läks suure kõhuga
kuskile varjulisemasse kohta poe-

gima ning pärast seda teda enam
ei nähtud...
Vanim kiisuema oli Nataša
mäletamise järgi kaheksa-aastane. Algul mõeldi kiisuemmesid hoida toas senikaua, kuni nad
pärast steriliseerimist taastuvad
ning siis nad taas sinnasamma
lahti lasta, kuid nüüdseks on kiisud koduse eluga nii harjunud, et
ei raatsita neid tänavale tagasi lasta. Kaks emakassi on juba uutes
kodudes, kolm on veel hoiukodudes koduootel. Toas on nad hakanud iga päevaga üha rohkem usaldama inimesi.

Inimene vastutab
„See on meie, inimeste süü, et
loomad tänavale on sattunud,“
räägib Sigrid manitsevalt. „Kui
kord on loom võetud, tuleks tagada, et see loom ega tema järglased ei satuks iial tänavale. Enne,
kui oma loomapoeg uuele omanikule anda, tuleks hoolega tema
tausta uurida – millised on uue
omaniku võimalused ja tõekspidamised.“
Tartu Kassikaitses tehakse uuele kassikandidaadile põhjalik „ülekuulamine“. Ikka selleks, et loom
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MTÜ Tartu Kassikaitse hoiukodud
∞ Igale kassile on tehtud parasiiditõrjed ja võimalusel operatsioon vältimaks uute poegade sündi.
∞ Kassikaitse ei hukka mitte kunagi ühtegi kassi ega
poega, seetõttu on oodatud
igasugune abi nii hoiukodu
pakkujate poolt kui ka muud
moodi abistajatelt.
∞ Alati ei pea endale kassi võtma või neid tänaval toitmas
käima.
∞ Võimalustega ja kodu ootavate kassidega saab tutvuda
kassikaitse kodulehel www.
kassidkoju.eu või Facebookis.

satuks temast tõeliselt hooliva inimese juurde. Samas jagatakse ka
alati nõuandeid ja soovitusi. „Kord
ütles mulle üks järjekordne kassisoovija, kellega ma telefoni teel
vestlesin, et kui teil on kahju, siis
te ju ei pea mulle kassi andma,“
räägib Sigrid. Naine elab praegu
siiski sellesama kassipojaga ning
saadab aeg-ajalt kassi tegemistest
pikki kirju ning pilte.

tartuekspress

„Näiteks kui inimene soovib
isast kassi, küsin alati, et miks
just isast. Kui vastus on midagi sellist, et ei soovi hiljem nende
poegadega jamada, siis see inimene kassi ei saa. Ka kastreerimata
isakassid osalevad ju uute kiisupoegade ilmaletulekul,“ pole Sigrid rahul mõnede inimeste hoiakutega.
Kassikaitse soovitab tulevasel
omanikul lasta kass steriliseerida/
kastreerida, et nad ei saaks osaleda sihitus sigimises. Nii on ka looma enda elu turvalisem – jäävad
ära kaklused ja hulkumised.
„Me oleme nii palju õnnetuid
kassielusid näinud, et oma kasvandikele ja nende järglastele seda
ei tahaks,“ manitseb Sigrid inimesi
rohkem kasside heaolu eest vastutama. See, et 20 aastat tagasi kassid kasvasid ja sigisid nii kuis juhtus, pole tänapäeval enam argument. Praegu on teised võimalused ning steriliseerimisoperatsioone tehakse igas loomakliinikus.

Kass leiab abistaja
Vahel tundub, nagu otsiksid
loomad ise enda abistajad üles.

UUDISED

Sigridi esimene hoolealune hakkas pea kolm aastat tagasi tiinena tema korrusmaja akna all söömas käima. Tuli kindlal kellaajal, sõi oma kõhu täis ja lahkus.
Kassiema sai järjest 3 pesakonda (neli, kolm ja viis poega). Kuigi kõik said uutesse kodudesse, ei
õnnestunud Emmet kinni püüda, kuna pesakondade vahe oli nii
väike. Kui ta ühed pojad välja tõi,
olid sündinud juba uued kuskil
läheduses kuuris. Selle põhjus oli
suuresti siin elavate isaste kamp
– peamiselt inimeste õues käivad
opereerimata isased. Peale viimast pesakonda õnnestus siiski
Emmeke kinni püüda ja opereerida lasta.
Praegu on Sigridi kodus kolm
kassi, kellest kahe elud algasid
tänaval. Monika kodus on neli
kodustatud tänavakiisut ning
lisaks üks kass, kelle ta aasta tagasi hoiukodusse võttis ning kes veel
ootab seda oma ja õiget peret.
Lõpetuseks rõhutab Sigrid, et
hool, vaev ja mure on saadud tasutud nende samade karvaste tegelaste poolt. „Kes on neid aidanud,
see teab. Kassid on võrratud ja nad
ei jäta sind tänuta.“
KAIE PÄIKE
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Usalda meile oma kinnisvara
müük ja hindamine!

Tiina Aunap Rudolf Halapuu Marili Kaasik
hindaja
hindaja
hindaja
Tel. 50 84 683 Tel. 56 668 786 Tel. 52 69 014

Rünno Sarapson Karin Kund Hanna Raudmäe
maakler
maakler
hindaja
Tel. 52 29 605 Tel. 58 053 384
Tel. 52 80 721

Võtame müüki ja üürile kinnisvara omanikelt!

MÜÜA MAJA TARTUS,
TAMMELINNAS ÖÖBIKU 23!
2
2
Üp. 114,2m , krunt 1064m
Hind: 115 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 3-TAOL. KORTER
TARTUS ANNE 71!
2
Üp. 62,2m , korrus 4/5
Hind: 59 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Auna

MÜÜA 4-TOAL. KORTER
TARTUS, MÕISAVAHE 37!
Üp. 78,3m2, korrus 4/9
Hind: 44 000 €
Tel. 50 84 683 Tiina Aunap

MÜÜA 4-TAOL. KORTER
TARTUS FORSELIUSE 1!
2
Üp. 102,6m , korrus 3/4
Hind: 160 000 €
Tel. 52 29 605 Karin Kund

AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE
MÜÜA MAJA TARTU VALLAS MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VAHI KÜLAS MÜTA TEEL!
TARTUS, PUIESTEE TN!
Üp. 146,6m2, krunt 2445m2
Üp. 65m2, korrus 1 ja 2
Hind: 63 700 €
Hind: 142 500 €
Tel. 58 053 384 Hanna
Tel. 52 69 014 Marili Kaasik

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
MÜÜA 2-TOAL. KORTER
TARTUS, ROOSI TN!
TARTUS KALDA TEE 22!
2
Üp. 15m2, korrus 2/2
Üp.50,2m , korrus 4/5
Hind: 11 700 €
Hind: 48 700 €
Tel. 56 668 786 Rudolf Halapuu Tel. 50 93 455 Toomas

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850

www.kaanon.ee

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585

tartuekspress
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TÖÖPÜKSTE OSTUGA KAASA
VÄÄRTUSLIK KINGITUS!
*Ostes

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid

Snickers Workwear
tööpüksid, saad
TASUTA kingituseks
6 vajalikku toodet

art 3223/5804

HIND 92.- €

*Ostes

(väärtusega 51.- €)

Snickers Workwear
põrandapaigaldaja
püksid, saad TASUTA
kingituseks veekindla
seljakoti

Snickers Workwear
DuraTwill püksid
ripptaskutega
art 3212/7404

HIND 79.- €

(väärtusega 45.- €)

TASUTA*
tarvikute
komplekt

TASUTA*
seljakott

Pakkumine kehtib kõigi tavahinnaga DuraTwill, Rip-Stop ja XTR pükste ostmisel ning ühe toote kohta kehtib üks kampaaniasoodustus. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja pakkumine kehtib kuni 30.06.2012 või kuni kaupa jätkub.

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

tartuekspress
Testsõit: mõistliku
TARBIJA
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hinnaga sportauto

Märtsi keskel tõmmati käima uue Toyota sportauto,
GT86, tootmisliinid ning
nüüd on Autonetil võimalus lugejateni tuua esimesed proovisõidu muljed.
Toyotal pole taskukohast sportautot olnud mudelivalikus 2006.
aastast peale, mil koostati viimased Celicad. Viimased majanduskriisi aastad ei kõlanud samuti eriti paljulubavalt, sest enamik suurematest tootjatest lükkasid kõik
vahvad projektid külma rahuga sahtlisse paremaid aegu ootama ning keskendusid peavoolu
toodangule. Õnneks mitte Toyota ning nii ollaksegi koos Subaru
sõsarmudeliga heas stardipositsioonis, sest konkurents jääb päris
mitmeks ajaks suhteliselt napiks.
Nagu auto presentatsioonil öeldi, on GT86 eeskätt juhile orienteeritud sõiduk. Nojah, ega kõrvalistujal polegi eriti fun kurvides
kaasa kõlkuda. Peamise naudingu saab ikkagi kahe käega rooli hoides. 2+2 istmeskeemiga auto
tagumistele istmetele võib plaanida ennast sättida vaid keskmisest kõvasti väiksema kasvu korral. Ilmselt ollakse aga Toyotaski
arvamusel, et nende istmete peamiseks eesmärgiks saab poekottide vedu, sest tagumised küljeaknad on disainitud praktiliselt olematuiks. Lisaks ahistab tugevalt
kaldu katus.
GT86 puhul tuleb tähelepanuväärseks pidada kaheliitrist vabalt
hingavat boksermootorit, millist
muude Toyota mudelite puhul ei
kasutata. Parima sooritusvõime
ja optimaalseima kütusekulu saavutamiseks kasutatakse nii tavalist sisse- kui otsepritset. Mootori maksimaalne võimsus on käes
7000 pöörde juures, ehk et parim
minek tuleb koos kõva möirgega
ning pöörete piiraja rakendumist
saab kiirendamistel täie rinnaga
nautida: läheb ja läheb ja läheb,
kuni ühel hetkel jääb auto justkui
seisma ning seda lausa nii järsult,
et käed tahavad roolirattalt lennata. Kusjuures tavalisel aeglasel linnasõidul on auto vaiksem kui nii
mõnedki teised.

86 mm
Vihjeid masina nime saamisloosse annavad 86millimeetrise
läbimõõduga silinder ja sama pikk
kolvikäik, summutiotsikute diameeter ja ... mul on kahtlaselt karvane tunne, et salongi ustepoolsed
ventileerimisavadki räägivad sama
keelt.
GT86 proovisõidu parimaks
osaks võib pidada napivõitu kõrvalepõiget ringrajale. Stabilisatsioonisüsteeme on võimalik täielikult
maha võtta, mis lubab järsul kiirendamisel vabalt külje ette saa-

Välisdisain toetab kõiges kiiret voolamist ja õhuvoogude poolt pakutavat stabiilsust.

Kitsenahaga kaetud rool kannab ideed „fun to drive“ ja pakkumaks
võimalikult võimast kogemust, jäeti kõik muud juba harjumuspäraseks
saanud nupud sellele paigaldamata.

da. Abistavat elektroonikat kasutades aga suudab rajalt välja sõita
vaid eriline kummik. Seega üheksakümmend üheksa juhti sajast
tuleb GT86 taltsutamisega täiesti
vabalt toime – peaasi on tunnistada füüsikaseaduste ülemlikkust
oma soovidele ja kõik püsib kontrolli all.
Viimase Avensisega alanud
hoog Toyotas pole sugugi raugenud, vaid otse vastupidi. Enamik
varasemaid mudeleid jätab üsna
ilmetu mulje, kuid eks turuliidrile ongi palju lubatud ning las ülejäänud rabavad sellevõrra rohkem. Aga selliste poolpestud seepide rohkus linnatänavail on juba
ammu pannud midagi enamat
ootama. GT86-el pole põhjust
disainerite vähese huvi üle kurta
– vingeid elemente leidub ohtralt.
Kõik välisdisaini osad on tuuletunnelis korralikult testitud ning
eks aerodünaamiline takistustegur 0,27 räägi iseenda eest. Kusjuures isegi kergelt kooniline lohk
katusel kannab sama eesmärki –
juhtida õhku andmaks suurematel kiirustel autole paremat stabiil-

sust. Seega mitte ainult survejõud
pole tähtis, vaid auto suudab kiiretes kurvides samuti õhule „toetuda“.
Sees hakkavad kohe silma
madalad korvistmed, mis kogu
ülejäänud sisutusega viitavad jõuliselt auto soovitavale elukeskkonnale ringradade läheduses. Automaatkäigukasti puhul on olemas
vaid käikude juhtimise labad.
Rooliratas ise on Toyotade seas
väikseim, läbimõõt vaid 365 millimeetrit.

460 mm
Madalad istmed viitavad aga
veel ühele ekstrale: raskuskese
on vaid 460 millimeetri kõrgusel. GT86 tiimi peainsener Tesuya
Tada sõnade kohaselt annab
ideaalsest kaalujaotusest enam
efekti raskuskeskme viimine allapoole. Kuna sedapuhku kasutati
juba iseenesest paremaid võimalusi pakkuvat lamamootorit, siis
polnud mõtet ülejäänud võimalustestki mööda vaadata. Pealegi,
kaalujaotuse osas saavutati samuti

AVATUD UUS KOMISJONIKAUPLUS

LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.
www.naiseltnaisele.ee

märkimisväärne tulemus: 53 : 47 –
nii mootor ise, kui istujad viidi võimalikult taha.
Ning tulemus on tõepoolest selline, et isegi ringrajal tundub auto
olema justkui maa külge kleebitud. Noh, ekstsesse muidugi tekkis, kuid need olid tingitud pigem
detailist tooli ja rooli vahel.
Kui autode skaalal proovida
GT86 kuskile asetada, siis kui ühte
otsa jääksid sellised sõidukid, milles on korrapealt ühendatud nii
Mõhk kui Tölpa ehk laisad ja lollid, siis uus Toyota kuuluks kaljukindlalt joone teise otsa. Just nii
kaugele, kui selle 200 hobujõudu
võimaldavad.
Masina suhteliselt väike laius
(1775 mm) tuli praegu üllatusena,
sest sees küll kitsas istuda ei tundunud. Lühike pikkus koos pika
teljevahega räägivad aga juba ise
selget keelt heast juhitavusest.
Saadaval on nii kuuene manuaalkast, kui samade astmete arvuga
automaat.
Kütusepaak mahutab 50 liitrit,
keskmiseks kütusekuluks peaks
kombineeritud tsüklis olema 7,6
liitrit saja kilomeetri kohta, kuid
usutavasti tuleks sõitjail arvestada ikka oluliselt kõrgemate näitajatega.
Toyota GT86 demoautod peaksid Eesti edasimüüjateni jõudma
juulis. Kui täna endale selline tellida, siis sõidurõõme saaks nautima asuda alles sügisel. Hinnapiiri alumine joon jääb pisut alla
30 000 euro ehk nii mõnedki tuhanded Subaru analoogist allapoole.
Testijärgselt julgeksin öelda, et
tegu on lausa kohustusliku programmiga autode tundmise teel.
JAAK LASSMANN / AUTONET.EE

95€

imaedd!
Alaptai kpkaurm
is
Sõbrakeskuses
Võru 55f,
Tartu

Autonet.ee

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

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

SUUR
JAANIMÜÜK!
KÕIK ISTIKUD
MÜÜGIAIAS
kuni jaanipäevani

NB!

KA MULLAPALLIGA
PUUD!

-30%
RMK Tartu puukool,
Rõõmu tee 1, Tartu
www.tartupuukool.ee
Avatud: E-R 9–18, L 9–15

tartuekspress
tart
tueksp
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ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
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“Vaata, kui kõverad jalad sel
noormehel on!”
“See on muuseas minu
peigmees.”
“Ah, kuidas need talle sobivad!”
¬¬¬
Kui inglane Šotimaal ringi
rändab, sajab seal kogu aeg
vihma. Ta küsib šotlaselt, kas
seal tõesti kogu aeg vihma
sajab.
„Ei, mitte sugugi,“ vastab
šotlane. „Mõnikord sajab
lund.“
¬¬¬
Konn istub tiigi serval ja
sulistab jalgadega vees. Tema
juurde tuleb kaamel:
„Kuule, konn, kas vesi on
soe?“
„Mina istun siin, muide,
nagu konn, aga mitte nagu
termomeeter!“ vastab konn.
¬¬¬
“Kas Su mees on tõesti nii
kokkuhoidlik, nagu inimesed
räägivad?”
“Jaa, ta läheb ainult võõraste naistega voodisse, et mind
säästa!”
¬¬¬
Restorani administraator
saadab kolm purjus klienti
taksosse ja seletab taksojuhile, kuhu neid sõidutada:
“See parempoolne tuleb
viia Roosi tänavasse, keskmine – Sirbi tänavasse ja kolmas
– Ringi tänavale!”
Poole tunni pärast on takso
koos meestega uuesti restorani ees.
“Mis juhtus?” küsib administraator.
“Selgitage uuesti, keda
kuhu viia. Kurvis läksid nad

hunnikusse...!”
¬¬¬
Mees hakkab Pariisi sõitma
ja küsib naiselt:
„Kullake, mida sulle Pariisist
tuua?“
„Too, mida tahad,“ vastab
naine, „tänapäeval osatakse
kõike ravida.“
¬¬¬
„Kuidas te oma mõlemad
kõrvad nii ära olete põletanud?“
„Vaadake, doktor, asi oli nii.
Kui ma eile triikisin, helises
parajasti telefon. Hajameelsusest surusin ma telefonitoru
asemel triikraua vastu kõrva
ja nii see juhtuski.“
„Aga teine kõrv, kuidas see
põletada sai?“
„Aga ma pidin ju helistama,
et arst välja kutsuda!“
¬¬¬
“Proua,“ pärib naabrinna,
“kas Teie mees on poksija?
Tal on nii lame nina.”
“Ei,” naeratab küsitu, „mu
mees on striptiisikooli aknapesija.”
¬¬¬
Abielumees tuleb koju
ja helistab kella. Ukse avab
tundmatu meeskodanik.
„Kes sa niisugune oled?“
küsib ta.
„Abikaasa.“
„Mis sul vaja on?“
„Süüa tahan.“
„Eilset borši soovid?“
„Jah.“
„Tule siis homme.“
¬¬¬
“Minu mehe karjäär on
varemetes.”
“Kes ta Sul siis elukutselt on?”
“Arheoloog.”

Rokiajastu
Muusikal, alla 12 a mitte soovitatav
Linastub Cinamonis 21.06 kell 21.15.
„Rokiajastu“ jutustab loo väikelinnatüdrukust
Sherrie‘st (Julianne Hough) ja linnapoisist Drew‘st
(Diego Boneta), kes kohtuvad ühel ilusal õhtul oma
unistusi taga ajades Los Angelese kuulsal Sunset Stripil. Nende rokkivat armastuslugu saadavad rokihitid, mille on omal ajal kuulsaks laulnud
Def Leppard, Joann Jett, Journey, Foreigner, Bon
Jovi, Night Ranger, REO Speedwagon, Pat Benatar,
Twisted Sister, Poison, Whitesnake ja paljud teised.
Muusikali filmiversioonis näeme Julianne
Hough‘d, näitlejadebüüti tegevat lauljat Diego
Bonetat, Russell Brandi, Paul Giamattit, Catherine
Zeta-Jones‘i, Malin Akermani, Mary J. Blige‘i, Bryan
Cranstonit, Alec Baldwinit ja Tom Cruise‘i.
Filmi lavastas Adam Shankman, stsenaariumi
panid samanimelise muusikali alusel kokku Justin
Theroux ja Chris D‘Arienzo.

17.05, 19.35 Lumivalgeke ja
kütt

Kino

15.–18., 20.–21.06 kell 11.45,
14, 21.15; 19.06 kell 13.45,
21.15 Mehed mustas 3

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

15.–21.06 kell 20.30, 22.15
Diktaator

15.–18., 20.–21.06 kell 11.30,
12.15, 13.35, 14.15, 15.40,
16.15, 17.45, 18.15, 19.45;
19.06 kell 11, 11.30, 13.35,
14.15, 15.40, 16.15, 17.45,
18.15, 19.45 Madagaskar 3:
Euroopa tagaotsituimad
(eesti keeles)

15.–18., 20.–21.06 kell 16.30,
18.45; 19.06 kell 16, 18.45
Mida oodata last oodates
15.–21.06 kell 22 Öö varjud
21.06 kell 21.15 Esilinastus:
Rokiajastu

ALATSKIVI LOSS
15.06 kell 15 Eduard Tubina
107. sünniaastapäeva kontsert

19.06 kell 11 Lõhepüük Jeemenis
15.–21.06 kell 12, 14.30,

RISTSÕNA

TARTU JAANI KIRIK

KAIDO

15.06 kell 23 Eesti rahvusmeeskoori kontser Te lucis
ante terminum

kuni 19.06 näitus Illustreeritud juturaamat

TARTU ÜLIKOOLI AULA

Tiim ma”
ei tor
k
r
a
T
“

kuni 2.07 Tartu kunstnike
Liive Koppeli akvarellide ja
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist

LINNARAAMATUKOGU

14.06 kell 18 Vaid luuletaja
hing nii armastada võib

Vänta
jõuluks
koju!!

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

15.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anna Humal (orel)

TARTU RAEKODA

14.06 kell 19 Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad Üle mere meestelaul,
esinevad Avo Kittask, Peep
Lassmann, Porin Mies-Laulu
ja meeskoor Akadeemiline
Emajõgi
15.06 kell 17 Üle mere
meestelaul, esinevad Riia

E
E
T Tee rõõmu!

U
M
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R
Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

6€

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

LOOMA

15.06 kell 19 Üle mere meestelaul, esinevad Orphei
Drängar (Rootsi), Ylioppilaskunnan Laulajat (Soome) ja
Eesti rahvusmeeskoor

Kontsert

15.–21.06 kell 12.45, 15.15,
18, 21.45 Prometheus

3

VANEMUISE
KONTSERDIMAJA

Näitus

15.–21.06 kell 20.15, 22.25
Kangelastegu

RISTSÕNA

tehnikaülikooli meeskoor
Gaudeamus, Sangsalskabet
Guldbergs Akademiske Kor
Norrast ja Tartu akadeemiline meeskoor

PÄI
KE

KLIINIK

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

kuni 16.06 näitus Zine

kuni 29.06 Andrus Rõugu,
Ove Büttneri ja Tiit Rammuli
ühisnäitus Triangel
kuni 30.06 raamatunäitus
Inimhingede aednik: Pedro
Krusten (1897–1987)

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 20.06 fotonäitus Kevadine pööripäev
kuni 22.06 raamatukogu
fotoringi viiendat tegutsemisaastat lõpetav fotonäitus
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Ehitus

tartuekspress

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

Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.

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

Killustik, kruus, muld, sõelmed.
Tel 502 2019.
Kivitööd – sillutiskivide ja äärekivide paigaldus. Terasside ehitus.
Tel 5192 5321, ta2012ro@gmail.com.

3toal mug korralik korter Võnnus
(I k, 65 m², laudpõrandad, köögimööbel, 16 000 €). Tel 5841 7373.
3toal mug rõduga korter Varal
(II k, võib vahetada Tartusse väiksema vastu). Tel 5841 7373.
4toal korter Ilmatsalus (II k, aiamaa, lasteaed, kool, järv lähedal).
Küsi lisateavet! Tel 529 9918.

Suurte kogemustega ehitusmees
lahendab teie ehitus- ja remondimured. Ka elektri- ja santehnilised tööd. Tel 5843 9420.

Üldehitus, fassaadid, katused,
maalritööd, plaatimine, saunad.
info@ramest.ee, tel 516 6152.
Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

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 igas mõõdus
ehituslikku saematerjali! Vedu
tasuta! Tel 523 0013,
puidupood@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.
Ostame ja müüme kaubaaluseid.
Asume Tartus Roosi 83. Tel 5561
7362, 512 0394, e-post sale@
hsu-pack.com, www.hsu-pack.com.

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

2toal mug korter Äksis Saadjärve
ääres (I k, aiamaa, 15 000 €).
Tel 5841 7373.
3toal korter Lähtel (väga heas asukohas, vajab remonti, 24 000 €).
Tel 5841 7373.

Kvaliteetne töö kindlatelt tegijatelt. Üldehitus, siseviimistlus. Tel
558 9911, info@reiemgrupp.ee.

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

Küte

Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.

Erinevad ehitus- ja remonttööd,
vannitubade ehitus. Tel 5647 3060.
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Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

Kinnisvara müük

Ehitustööd. Talumajade restaureerimine (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5342 1449, 515 6087.

VABA AEG

3-4toal korter. Tel 507 4635.

Üürile võtta
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 501 3219.

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale, soodne ja mitmekülgne.
Tel 514 9885.

Poolkuiv lõhutud okaspuu
(50 cm, ka väiksed kogused).
Tel 5620 0945.

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

Mööbel

Vedu ja kolimine üle Eesti algusega Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenus 7 päeva
nädalas. Korrektne ja paindlik teenindus. Peugeot Boxer 12 m³ +
haagis kubuga. Tel 502 6732.

Suvekodu mööbel.
www.muinasmoobel.com, info@
muinasmoobel.com, tel 517 0623.

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

Otsin tööd

Riided
Suvised riided Marmorite
perepoest Tartus Jalaka 40
(end Karete apteek). Tule läbi E–R
10–18, L 10–16.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
AM-, A-, B-, C-, CE-koolitused,
ADR ja ametikoolitused.
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Emajõe keeltekooli suvekool
„Keeled suhu kolme nädalaga“.
Vaata täpsemalt www.emajoe.ee.

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

Soovin töötada abikokana, oman
vastavat kutset. Tel 517 6277.

1-toal korter. Tel 503 2345.

2-toal korter. Tel 502 2728.

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

Soodne ja kvaliteetne muruniitmise ning trimmerdamise teenus. Küsi pakkumist tel 5686 1771.

1-2toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Raamatupidamine, aastaaruanded, ﬁnantsanalüüsid, prognoosid ja äriplaanid. Tel 511 1852.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5458 9337.

Pool maja Ujula tänavas ranna
lähedal. Svetlana, tel 5345 8988.

Kinnisvara ost

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

www.lastekaubamaja.ee veebipoes müügil uued lasteriided,
juuni lõpuni kogu kaup -40%.

Teenus
Boilerite hooldus, san-tehnilised
ja muud torutööd. Tel 516 6836.
Firmade müük.
Nelivedu, tel 557 7677.

Auto kliimaseadmete täitmine
Tartus. Kontroll TASUTA. Täitmine
kuni 25 €. Tel 5836 6420.

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

Kaalust alla lümﬁmassaažiga,
valust vabaks verekupuga, sportlikumaks spordimassaaži abil,
tselluliidist priiks CELL aparaadiga, selja- ja kaelakangusest lahti
ravimassaažiga. G. Aderi massaažistuudio Tartus Võru tn 100, tel
515 9381, www.lymﬁteraapia.com.

Tutvus
40 a vaba Tartu mees tutvub vaba
naisega. Hindan ausust ja hoolivust. Tel 5665 8297.

Muu
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.
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, hõbedat, mööblit,
nõusid jne. Tel 5829 9810.

Kaotatud
Lõunakeskuses kaotatud ristiga
must kaelakee (tervislikult vajalik).
Tel 511 3797.

Värvilise metalli kokkuost Tartus
Tähe 114B. Tel 5836 7801,
www.metallikaubandus.ee.

Tervis
Alkoholivastane abi 98%
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ,
Tartu, tel 505 8381, 5837 9246.

Kaheksajalg lastehoid.
Ruumide rent. Tel 502 9965,
www.kaheksajalg.ee.
Koerte pügamine ja hoidmine.
Tel 5559 6964.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.
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Leia sobiv hind!
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3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus,
mis tugineb väljaannete kehtivale hinnakirjale:

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

1€6€

5,7
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee

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

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

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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29.90!

Neljapäev, 14. juuni 2012

