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Sügisest Tartus üks
gümnaasium rohkem

Kui varem on järjest tulnud teateid sellest, kuidas linnas gümnaasiume vähemaks jääb, siis sellest sügisest on hoopis üks rohkem.
Nõo reaalgümnaasium kolib Tartusse.
„Üks õppeaasta tuleb kuidagi vastu pidada,” viitas gümnaasiumi
direktor Jaanus Järveoja, et tegemist on siiski ajutise asukohamuutusega. „Teist varianti lihtsalt pole. Positiivne on asja juures see, et
aasta pärast ootab meid uus ning kaasaegne keskkond,” põhjendas koolipapa, miks nimekas kool asub toimetama paarkümmend
kilomeetrit põhja pool.
Seniks aga, kuni Riigi Kinnisvara tellimusel Nõkku uut koolimaja
ning internaati ehitatakse, tuleb gümnasistidel haridust nõutada
viies erinevas kohas. Nooruse 9 hoonest saab Nõo reaalgümnaasium enda kasutusse umbkaudu 800 m².
„Sisuliselt on see neli klassiruumi ning üks suurem auditoorium,
mida saame kasutada hommikust õhtuni,” arutles Järveoja „Üheksa klassikomplekti peale on seda mõistagi liiga vähe. Ülikooliga
kokkuleppel toimuvad osad tunnid Chemikumi, Biomedicumi ja
bioloogiainstituudi vabades auditooriumites.”
Et õppehooned asuvad lähestikku, pole Järveoja arvates asi
nii hull, kui eemalt vaadates tunduda võiks. Siiski on otstarbeka
tunniplaani kokkupanek tõsine pähkel, samas üks kriitilisemaid
ülesandeid.
„Kehalist kasvatust saame läbi viia Nooruse 9 võimlas. Kuna
meie keemiaõpetaja on osalise koormusega tööl ka ülikoolis,
on eelkokkulepped Chemikumiga olemas. Ühe oma arvutiklassi
paneme üles. Füüsikakabinetiga pole praegu veel selgust...”
Kuigi kõiki potentsiaalseid kümnendikke hoiatati tavatu logistikaga õppeaastast, oli koolitahtjaid ikka mitusada. Valmistudes eluks
kohvritel, komplekteeriti eelmisel ja sel kevadel klassid väiksemad
– tavapärase 32 õpilase asemel klassi kohta 26–27.
Kaugemate gümnasistide koduks saab tervishoiukõrgkooli ühiselamu. Nõo rahval, nii õpilastel kui õpetajatel, tuleb iga päev hakata Tartu vahet sõeluma. „Päris suur hulk meie pedagooge ongi
tartlased, aga väga vale oleks öelda, et nendegi elu nüüd kuidagi
lihtsamaks läheb. Protsess on isegi kaua veninud. Et remont tuleb,
on ammu teada – see pole välk selgest taevast.”
Direktori jutt kõlab vaatamata ees terendavatele raskustele optimistlikult. 20aastase staažiga mees ei mõelnud kordagi, et paneks
„enne hullumaja” ameti maha. „Vastupidi,” kärgatab Järveoja. „Selle
aasta peab ära tegema! Võib-olla siis tuleb keegi teine ja üritab
midagi paremini.”

Valiti kauneimad kodud
Linnavalitsuse komisjon valis välja pilkupüüdvaimad kodud konkursile „Kaunis Eesti kodu 2012“ ning tunnustas ilusaimaid koduaedu.
Tiitliga „Kaunis Tartu kodu 2012“ autasustati eramut aadressil
Lepa tn 2, korterelamut aadressil Põllu tn 6 ning lasteaeda Poku
aadressil Anne tn 69. Eripreemia pälvis OÜ Metasar toitlustusettevõtete Lokaal Suudlevad Tudengid ja Sõprade Juures Raekoja plats
10 ja 12 esisel alal.
Tiitli „Kaunis Eesti kodu 2012“ pälvisid eramud aadressidel Allika
5, Lehe 1 ja Lehola 6 ning tiitli vääriliseks peeti ka loomemajanduskeskuse Antoniuse õue Lutsu 3/5.
„Kaunis Eesti kodu“ tiitli saanuid autasustab linn 200eurose kinkekaardiga, eripreemia pälvinud kohvikupidajat ning „Kaunis Tartu
kodu“ tiitliomanikke 100eurose kinkekaardiga ja tunnusplaadiga.
Konkursi paremaid tunnustatakse ka linnapea vastuvõtul Tartu
linna päeval, 29. juunil.

Sünged lood:
∞ Isa helistas ja ütles, et ta on oma
tütre peale nii vihane, et ei taha
teda enam. Tütar varastab ja valetab ning käib väga harva kodus.
∞ Ühel päeval astus ema koos
13aastase tütrega turvakodu
uksest sisse. Ema sõnul on tal
depressioon ja ta ei suutvat
enam tütrega tegeleda. Plika ise
avaldas õhinal soovi turvakodus
elada.
∞ 5aastase Martini tõid turvakodusse vanaema ja tädi. Martini ema
on teadmata kadunud ja keegi
lähedastest ei taha teda hoida ja
kasvatada.
∞ 16aastane Signe elab turvakodus
igal kuul kolm päeva seetõttu, et
käib psühhiaatriakliinikus vastuvõttudel. Tema kodune elu on nii
raske, et ta ei taha enam elada.

Lea Voltri sorteerib Luxemburist Tartu laste turvakodule saadetud 30 kotitäit meeste-, naiste- ja lasteriideid ning jalatseid.
LAURITS LEIMA

Võtke mu laps!
Ema, kel suur sinikas silma all, kõht verevalumeis, käte otsas 9- ja 5aastane laps. 5aastane plika, kelle ema kuritarvitab alkoholi ja narkootikume. 12aastane algkoolitüdruk, kelle kasuisa teda oma seksuaalfantaasiate rahuldamiseks ära kasutas.
Tartu laste turvakodu sotsiaalpedagoogi Lea Voltri sõnul satuvadki nende juurde enamasti
vägivalla ja koduste probleemide
eest põgenenud lapsed ja emad.
Naine kirjeldas juhtumit, kus
ema ja isa sattusid peole ning
unustasid ennast. Naabrite teate
peale toodi kaks pisikest last turvakodusse hoiule. „Kujuta ette,
kui kolmeaastane laps ütleb oma
emale, et ta ei taha enam koju
minna... Vanematel on kõvasti
mõtlemisainet,“ rääkis ta.
Voltri sõnul on probleeme ka
meelemürkidega: „Kui vanasti oli
levinud kummiliimi või bensiini
nuusutamine, siis ühe 12aastase
poisi sõnul on nüüd komme osta
välgumihklite gaasiballoone ning
gaasi suhu lasta. Omavahel on
juturingid teemal, kes näeb musti draakoneid, kes rohelisi konni.“

Ära ei öelda kellelegi
Aasta alguses kahekümnendat
tegevusaastat tähistanud asutuses on 1992. aastast pärineva statistika kohaselt ligi 12 400 külastuse seas ka natuke rahumeelsemaid juhtumeid – jäädakse näiteks rongidest ja bussidest maha.
Samuti käiakse talvel öömajal ja
kõhtu täitmas. Ära ei öelda kellelegi.

Voltri meenutas, kuidas teisipäenii ajateenistuse asemel asendusval sattus turvakodusse Ida-Viruteenistust soovinud noormehed,
maalt Tartusse haiglasse tulnud
kui ülikoolis sotsiaaltööd õppivanaema koos lapselapsega. Naivad tudengid. „Mõni on siis öelselt varastati rahakott ja neil polnud, et tema küll sotsiaaltöötanud võimalik enam kuidagi koju
jaks ei hakka!“ naerab Voltri.
pääseda. Mõlemad said öömaja ja
„2010. aasta sügisel määrakõhutäie ning hommikul leiti viis
ti ühele noormehele karistuseks
mõlemad tagasiteele saata.
25 tundi üldkasulikku tööd turKuna alaealisi ei lasta ilma
vakodus, millest ta tegi ära vaid
täiskasvanud saatjata üksi kuhugi, tuleb „Kes näeb musti draakoette ka omavolilisi
lahkumisi. Mõni aeg neid, kes rohelisi konni.“
tagasi ronisid poisid
teisel korrusel asuva WC aknast
ühe tunni. Nüüd, poolteist aastat
mitme meetri kõrgusele varikahiljem, ilmus ta aga ise välja sootusele, kuid edasi minna enam ei
viga uuesti appi tulla, sest esimejulgenud. Päästeteenistuse abine tund oli talle väga meeldinud.“
ga toodi nad taas maapinnale.
Lea Voltri tuleb iga päev tööle
„Me ei hoia kedagi otseselt kinni,
hea tujuga, sest talle pakub rõõvälisuks ei ole lukus, kuid pagemu inimeste aitamine, samuti ei
takse ikka akende kaudu,“ jutusvõi kunagi teada, milliseid ootatas Voltri lõbusalt.
matusi päev toob. Kolmapäeval oli
Saalis on kastide viisi Punaturvakodus vaid üks elanik, kes
se Risti kogutud toidukraami,
on peatselt välja kolimas ning selmis ootab sel nädalal jagamist,
le üle on tal hea meel. „Kui meile
keldris äsja Luxemburgist saaei satuta, on lootust, et ka kodubunud kolmkümmend kotti riides on vähem probleeme,“ ütles ta.
deid ja jalanõusid igale vanusele
Voltri toonitas korduvalt, et kui
ja soole. Lea Voltri sõnul ei öelda
keegi näeb, et laps on hädas, siis
abist mitte kunagi ära ning kuita ei sekku ju pahatahtlikult teisgi annetajaid ja sõpru on palju,
te ellu ega musta peret: „Kindlaskulub kõik ka ära.
ti tuleb politseisse teada anda ja
Vabatahtlike abi on samuti
aidata, see on kõigi kohus!“
oodatud. Turvakodusse jõuavad
LAURITS LEIMA

∞ 3aastase Pauli süstivast narkomaanist ema on arestimajas eeluurimise all.
∞ 9aastase Linda, 7aastase Elle,
5aastase Taavi, 3,5aastase Rauli,
1,5aastase Kadri ning nende ema
kodu põles maha. Üks tuttav lihtsalt süütas.
∞ 3aastane Kaupo sattus koos
emaga turvakodusse samuti kodu põlemise tõttu. Kaupo
mängis tikkudega, kui ema kodus
polnud.
∞ 9aastane Kaili, 7aastane Roland ja
3aastane Lea elasid koos emaga
turvakodus 5 kuud, sest ema jäi
töötuks. Perel on mitu sms-laenu,
mis ootavad tagasimaksmist.
∞ 4aastase Kunnari tõid ühel päeval turvakodusse ema, isa ja õde.
Ema ja isa ütlesid, et nad ei taha
enam olla Kunnari vanemad. Ei
taha mitte kunagi Kunnarit oma
lapseks.
∞ 5aastane Mari on turvakodus juba
kuus kuud. Ta ütleb, et kardab oma
emmet, kui ta muutub zombie‘ks
(kui ema joob ja tarvitab narkootikume). Ometi ootab laps aknal
oma emmet ja igatseb koju.
∞ 17aastase Ivari kasuema ei taha
teda ning isa ütleb, et austab
oma naise soovi.
∞ 16aastane Kadi, 2aastane Pille ja
nende ema jooksid turvakodu
väravast sisse, nägudes kohutav
hirm. Ema elukaaslane oli ähvardanud nad maha lasta. Mees on
nüüd arestimajas ja turvakodus
elatakse, kuni leitakse uus elamisruum.
∞ 12aastase Ruta tõi turvakodusse
sotsiaaltöötaja. Lapsel olid silmad maas ja ta hoidis seina ligi.
Tema kasuisa oli teda seksuaalselt väärkohelnud.
∞ 9aastane Aino ja 5aastane Raiko
sattusid koos emaga turvakodusse, sest ema elukaaslane oli teda
laste silme all peksnud – silm sinine ja kõht verevalumeid täis.
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ÜHE LAUSEGA

saavad nutikad masinad
Vastlõppenud riigihanke
tulemusel ehitab G4S ülikoolilinna ühistranspordi
sõidukite liikumise kohta
teavet koguva infosüsteemi, mis annab reaalajas
infot busside liikumise
kohta.

kahanes mullu võrreldes 2010.
aastaga surmade arv Eestis,
Tervise Arengu Instituudi surma
põhjuste registri andmetel suri
eelmisel aastal 15 205 Eesesti elanikku, neist 7456 olid
mehed ja 7749 naised.

Prii pidu Illegaardis
is
Tartu pubi Illegaard tähistab 7. juulil hooaja lõpetamist tasuta peoga,
kus esinevad ansamblid
Andres Roots Roundabout ja
Moduo, päev hiljem läheb mullu
rentnikku vahetanud pubi kuuks
ajaks suvepuhkusele, et avada
taas augustis.

Püsikulud suurenevad

Tartu saab uued linnad
Hansapäevadel (20.-22. juulil),
Tulevikus aitab linnaliinibussidel graaﬁkus püsida kulda väärt infosüsteem, mille visuaalne lahendus selgub
lähiajal. G4Si pressiesindaja Julia Garanža sõnul võib oodata midagi taolist nagu alumisel fotol. LAURITS LEIMA

Nutikas süsteem
∞ 44 peatusesse paigaldatakse post ja tabloo
∞ 61 bussile ostetakse reaalajas jälgimise seade
∞ 73 bussi saavad sõitjatele informatsiooni edastava tabloo (12 bussi
kaks tükki)
∞ 10 bussile tulevad sõitjate loendamise seadmed

44 peatusse.
„Ehitatava infosüsteemi võtmesõnaks on mugavus – peatuses
ootav sõitja ei pea enam nuputama, millal tegelikult buss jõuab.
Ka bussijuhid saavad tänu targale süsteemile senisest rohkem keskenduda ohutule liiklusele ja sõitjate teenindamisele,“ selgitas AS
G4S Eesti turvatehnikadivisjoni
direktor Priit Valk.
Süsteem peaks valmima 2013.
aasta juunis. 2011. aasta seisuga on
Tartus 25 bussiliini, kogupikkusega
491 km. Peatusi on 259, neist ootepaviljonidega 158. Sebe teatel teenindab linnaliinidel reisijaid 60 bussi.
JUHAN LANG

Sõjaväelinnak lammutatakse
Esmaspäeval, 18. juunil kiitis
keskkonnainvesteeringute
keskus (KIK) heaks kolm
kuud tagasi linna poolt
esitatud projekti Kasarmu
tänava kruntidel 3, 11 ja 15
tondilossi lammutamiseks.
Aastate jooksul on sõjalennuvälja ala tuntust kogunud sagedaste põlengutega. Viimati käisid
päästjad seal leekidesse mattunud
hoonet kustutamas 30. aprillil.
Projekti koordinaator, linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson ei tee saladust, et
rahasüsti majavarede kõrvaldamiseks oodati pikisilmi. „Kui vaadata
kohaliku omavalitsuse võimalusi,
siis raha vajavad eelkõige koolid ja
lasteaiad. Seetõttu lammutamine
nihkuski edasi.“

Alustatakse suve lõpus
Tema hinnangul vähenevad
tulevikus ka riskid, et kodutud
endale linnakusse pesa teeks.
Ehkki raad on vahelduva eduga
varemeid likvideerinud varemgi, on nüüd planeeritud tööd seni
suurimad. Kavas on ära vedada ka
aastate jooksul kogunenud rämps.
„Sealt käiakse otsimas vanametalli. Kindlasti saab ala ilusamaks
ja korralikumaks,“ selgitas projek-

Ainsa ettevõttena Eestis võitles A.
Le Coq välja loa Angry Birds kaubamärgi kasutamiseks joogisektoris, troopilise koola maitselist keelekastet saab soetada 0,33-liitrises
purgis ning 1,5 l pudelis.

3,7%

„See on olnud kunagine poliitiline otsus, et süsteem tuleb – sealt
saab reaalseid algandmeid liini
sättimiseks ja graaﬁkute muutmiseks,“ kiitis linnasekretär Jüri Mölder. „Vedaja näeb ise, kuidas bussijuhid käituvad ja rida busse saab
reisijate loendurid.“

Mölderi sõnul läheb investeering maksma 650 000 eurot, sellest 85% katavad ELi rahad, ülejäänud jääb linna kanda. Süsteemi
hooldamine suurendab püsikulusid viie aasta peale 20 000 € võrra.
Seadmed jäävad linnale.
Korra on hange välja kuulutatud varemgi, toona ebaõnnestunult.
„Uues hankes oleme tabloode arvu
poole võrra vähendanud,“ viitas Mölder seadeldiste krõbedale hinnale.
Infotabloodega varustatakse kõik linnaliinibussid. Busside
liikumist jälgivad seadmed võimaldavad positsioneerida neid
viiemeetrise täpsusega. Süsteem
võrdleb tegelikku sõiduaega liinigraaﬁkuga, kuvades juhi ekraanile kõrvalekalded. Tuvastades tööplaanist mahajäämuse rohkem
kui viis minutit, küsib masin bussijuhilt viivituse põhjust.
Samuti võrdleb oiukas seade liikumise trajektoori etteantud liini
marsruudiga. Kõrvalekaldel rohkem kui 50 meetrit antakse juhile
hoiatus. Sõitjate loendamise seadmed ning tablood pannakse üles

Müüakse
tigedaid linde

kerkib kesklinna kaks uut linna –
Kunstilinn Vabaduse puiestee ja
Emajõe vahele ning Kinolinn loomemajanduskeskusesse.

Lastemõõdus
kinoprillid
Cinamoni kinokeskusesse jõudsid lastele mõeldud spetsiaalsed prillid 3D-ﬁlmide vaatamiseks, rohelise raamiga okulaarid
on tavaprillidest kitsamad ning
püsivad paremini väikese pea
ümber, et ﬁlmi vaatamine oleks
mugav.

Ma mälumäng ja
Male,
ping-pong
pin
Reedel, 29. juunil toimuvad
Re
kes
kesklinnas
linna päeva puhul
mälumäng, malesimultaan ja
mäl
lauatenniseturniir, kuhu on
lau
oodatud end registreerima kõik huvilised olenemata soost ja vanusest.

Suvetelk alustab
rändamist
Tartu noortekeskused kutsuvad
noori ja teisi linlasi 25. juunist –
20. juulini rändavasse vabaõhu
noortekeskusesse, kus jagub
huvitavaid tegutsemisvõimalusi
olenemata vanusest.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

See, kes on pildil või mis mõtteid ta mõlgutab võib selguda augusti alguses, mil ilmub järgmine Tartu Ekspress.
LAURITS LEIMA

Kasarmu tänava hoonete vahel võib lisaks üksikutele uitajatele ja prügihunnikutele leida nii politseilinte kui
söestunud barakke. Ka pildil olev endine sõjaväekasarmu söökla huugas alles poolteist kuud tagasi leekides.
Peatselt läheb see lammutamisele.
KAUPO TORIM

Kestvus 32 tundi. Koolitus toimub 29. juunist 7. juulini.
Hind 215 eurot,
mis sisaldab praktilise koolituse materjale.
Täiendav info: http://web.zone.ee/teabekeskus/
Tel 529 9478.

peab suvepuhkust.
tijuht, linnavarade osakonna analüütik Kaspar Alev, kelle sõnul loodetakse hange lammutaja leidmiseks välja kuulutada võimalikult
kiiresti ja töid alustada suve lõpus.

Tuleb kool
Projekti tähtaeg kukub järgmise aasta 1. juunil ja tööde kogumaksumus on 217 760 eurot. Linn
panustab summast kümnendiku
ehk 21 776 €. Kunnar Jürgenson
tunnistas, et kõigist lammutamist
vajavaist hooneist katab projekt
umbes kolmandiku. Kõik vare-

med buldooseri alla ei lähe,
sest osad neist on muinsuskaitse all.
Nende seas ka kiriksöökla, kuhu tulevikus on
plaanitud rajada waldorfhariduse keskus. „Linn on
teinud oma sammud. Tegemist on erakooliga, kes
tegelevad aktiivselt rahastamisallikate otsimisega.
Mingil määral on neil lootust järgmisele rahastamisperioodile,“ märkis abilinnapea Jüri Kõre.
JUHAN LANG

Kohtume augustis!
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Rändnäitus ehmatas

Sattusin Annelinna roomajate rändnäitusele nelja-aastase tütre
pärast. Ta on meil teadmistehimuline. Esimese puurini jõudes,
sain aru, et kõigi järgmiste juures tuleb laps sülle tõsta, et ta midagi
näeks. Astmeid laste jaoks ei olnud.
Kui lähed Euroopa suurimale roomajate näitusele, siis ei tule
selle pealegi, et neid, keda näidatakse, ei tutvustata. Paljud puurid
olid üldse ilma siltideta. Kui õigesti mäletan, siis põhjalik tutvustus
oli vaid kahel puuril. Õues paistis üks väga suur roomaja lahtiselt
asfaldil. See alligaator oli väga uimane. Töötaja tegi tal suu lahti, et
inimesed näeksid hambaid või ei tea mida, keele pealt paistis aga
söömata jäänud roog. Loom ei hoia endal midagi lihtsalt keele
peal. Temaga on midagi tehtud, et ta selline oleks.
Eemal aedikus paistsid suured kilpkonnad. Käisime ja paitasime
neid. Lähemalt vaadates olid mitmel küünised puruks. Ühel paistis,
et kulunud või murdunud oli enamat kui ainult küünised. Ja siis
mõtled, et kilpkonn ja palja asfaldi peal. Kui ebaloomulik! Kahju
hakkas. Laps oli juba leidnud uut ja põnevat. Tibud, pappkastis,
paita ja võta kätte, kui tahad. Ei saanud aru, miks need seal on. Kas
tõesti kõige pisematele külastajatele paitamiseks?!
Läksime tagasi telki, et seal veel pool ringi teha. Ühel hetkel hakkas laps küsima, et miks sa ei tõsta mind, ma ei näe muidu hästi.
Ei tahtnud tõsta, sest viimastes puurides olid need samad armsad
tibud, mitte enam nii armsal kujul. Selle kõige eest sain siis maksta 10 €. Oleks ma kellegi käest selliseid lugusid varem kuulnud,
poleks ma kindlasti läinud.
Merilin

ainult õlle poe

Getter Nurges
Suvetuurid projektijuht
Tartus läks meil väga hästi, inimesed olid rahul ja kõigile meeldis.
Terraariumite kõrgus on probleemiks esimest korda, keegi pole
selle üle varem kurtnud. Keskmine terraariumikõrgus maast on
ligikaudu meeter ja ulatub kuskil 1,7 meetrini. Olin täna ise kassas
ja kahe-aastane poiss ning kolme-aastane tüdruk ulatusid kenasti
vaatama. Tuuri alguses olid meil ka astmed, kuid suure rahvahulga juures jäävad need külastajatele jalgu ja on pigem segavaks
faktoriks. Kui keegi pakub välja võimaliku lahenduse, siis kindlasti
kaalume seda!
Terraariumitel on kõikidel peal eestikeelsed sildid. Tõsi, pea iga
päeva lõpuks on paar tükki kadunud. Kontrollime kõik üle ja teeme
järgmiseks päevaks uued. Platsi peal on pidevalt liikvel vastava
haridusega loomade omanikud ja kasvatajad. Paraku ei räägi nad
tõepoolest eesti keelt. Samas on aga seal meie ürituse särkides ka
eestlased, kellelt saab infot. Eesti keelt kõnelevat spetsialisti, kes
kõikidele küsimustele kõigi nende loomade kohta vastata oskaks,
on väga-väga keerukas leida. Oleme selles osas kontakteerunud
isegi Tallinna loomaaiaga.
Alligaatorid ei ole uimastatud. Inimestel on tekkinud väärarusaam, et krokodillid või alligaatorid pidevalt söövad ja on ründavad.
Filmides on teinekord nende kaadrite saamiseks oodatud päevi ja
nädalaid. Alligaatorid ei pruugi süüa kuid järjest. Kui teda ei rünnata, ei ründa tema ka inimest. Selge on ka see, et 8- või 5-tunnise
lahtioleku ajal ei jaluta alligaatorid pidevalt ringiratast, pigem oleks
see imelik. Söömata roog ei saa olla võimalik, sest meie alligaatorid sõid enne Tartusse tulekut viimati paar nädalat tagasi, kui
lõpetasime oma näituse Rakveres.
Meie kilpkonnad on pool päevast murul, pool näituseplatsil
ning öösiti enda terraariumites. Kilpkonnadele meeldib soe asfalt.
Kui meil olid pehmed vaibad, olid kilpkonnad endiselt asfaldi peal.
Tegu on Saharast pärit isenditega, kes on harjunud pigem just eriti
kuivade oludega.
Tibud ei kuulu iseenesest meie näituse hulka. Kui Tartus nendega üle platsi kõndisime, püüdis see aga väga suurt tähelepanu
ja lapsed palusid, et ehk saame nad jätta sinnasamasse – lastele
väga meeldis ja keegi ei kaevanud. Palume vabandust, kui see tekitas ebamugavusi. Tibud, jah tõsi küll, kannavad sööda eesmärki,
kui kurb see ka poleks. Pisemad maod toituvad elusatest hiirtest
või tibudest, teised roomajad enamjaolt kilkidest või on sootuks
taimtoidulised. Mõnikord võib aga juhtuda, ja ilmselt tol korral ka
juhtus, et madu ei suuda oma sööki süüa ja „oksendab“ selle välja.
Meie eesmärk ei ole näidata loomade toitumist, arvestades asjaolu, et suur hulk meie külastajatest on lapsed. Omalt poolt teeme
kõik, et midagi sellist ei korduks. Toidame oma loomi üldjuhul ühe
linna lõppedes või öösiti.
Piletihind on meil lastele ja pensionäridele 7 € ning täiskasvanutele 9 € - hinna kujundab platsi, reklaami, kütuse, vee, elektri,
toidu, personali jm hind. Pilet ei ole kindlasti odav, aga samas kõiki
neid faktoreid arvestades mitte ka üle mõistuse kallis, arvestades
asjaolu, et üritus tuuakse koduõuele kätte. Krokodillide ja reptiilide
näitus jõuab meieni Saksamaalt ja sealsed töötajad peavad seda
juba kolmandat põlve ning nende eesmärk on kindlasti pakkuda
head ja kvaliteetset teenust. Palume veelkord vabandust ebameeldivuste pärast ja täname tagasiside eest, kuna just sel viisil saame
oma tegevusse tuua parandusi.

Et vaid mõnikümmend meetrit eemal paiknev
SuPerAlko kliendid ära võtaks, Karmo Tüür ei karda. „Nemad müüvad odavat ja tõhusat alkoholi.
Mina müün kallist kvaliteetalkoholi.“ JUHAN LANG

Esmaspäeva hommikul
avas Rüütli tänaval uksed
Õllepood Nr.1 Gambrinus.
Ainsa omalaadsena Tartus
leiab verivärske poe riiulitelt üksnes kvaliteetõlut.
„Kui tahad head õlut, siis tuleb
see endale kätte tuua,“ kirjeldas
poe omanik ja Tartu ülikooli politoloog Karmo Tüür äriidee sündi. „Pikaajalise õllesõbrana olen
aja jooksul leidnud, et peale lahja ja odava õlle on olemas ka head
maitsvat, kuid mitte nii odavat
õlut, mida paraku kohalikult turul
palju saada polnud.“
Tegelikult leiab osaühinguga
Gambrinus 37 ruutmeetril poodi
majandav Tüür, et eriline pole kauplus ainult Tartus, vaid kogu Eestiski. Samas valikus kesvamärjukest
on võimalik soetada Tallinna Drink
Shop’ist, ent seal on müügil ka siidrid. „Siin on ainult õlled, lisaks õllepruuli komplektid, klaasid ja õlleteemaline butafooria nagu T-särgid.“

Kõrged hinnad
Kui välja jätta ainsad valikus
olevad kohalikud õlled Alexander,

Tõmmu Hiid ja Porter, algavad
hinnad 3,5 eurost. „Kui Saku mõtleb välja mõne piisavalt hea õlle,
siis kindlasti on neil ka lootust,“
kinnitas Tüür, kelle sõnul püütakse valikusse kaasata ka Eesti väiketootjate nišiõllesid.
Et pood on alles avamisjärgus,
oli esmaspäeva pärastlõunaks veel
suur osa humalaveest kastidest
välja tõstmata. Erinevaid marke
on poepidaja hinnangul 60–70
ringis. Tulevikus plaanitakse sor-d aa
timent i la iend
d a
200ni.
Tootjamaadest on
i
inteiste hulgas esinan
ni,
datud Belgia, Taani,
a
aa,
Šotimaa, Inglismaa,
a
aa,
Soome, Saksamaa,
h
hHollandi ja Põhja-Prantsusmaa..
Põhjuseks tõik,
et Põhja-Euroopa
tootjad mängivad
õllega rohkem ja
tekitavad „kiiksuga maitseid“.
Kuna pood sai
tehtud hobi korras, omanik ülikoolitööd unarus-

se ei jäta ja leti taga hakkab askeldama hoopis poeg Harrei. Huvi
puudumise üle tandem ei kurda,
sest juba poole päevaga osteti üle
50 pudeli.
„Läheb piisava tempoga. Kui
pood toob kulud tasa, siis olen
rahul. Ja kui teenib mulle nii palju, et ma kuus kaks õlut tasuti läita saan, siis on väga hästi
Tü
üür,
nud,“ toonitas Karmo Tüür,
ärnus
kes asutas 1991. aastal Pärnus

kauplusega samanimelise õlleklubi. „Arvan, et siin on piisavalt kiiksuga inimesi, kes tahavad kiiksuga õlut.“

Ruumid Mökult
Ehkki mõte Gambrinus avada
tekkis juba aasta tagasi, leiso b ruum kuu aja eest.
ti sobiv
Rend
d
Rendileping
u teist poolt
hoiaab Möku peremees ja
hoiab
Tüü
ür endine tudeng Lauri
Tüüri
Kin
nk
Kinkar.
„
„Tagumine
aeg oli üks
ko
k
korralik
õllepood lahti
t
teha
ja näidata inimestele, et õlu on midagi
muud kui ainult Saksa
tüüpi laagerid,“ ei varjanud Kinkar rõõmu.
„Loodan, et neil läheb
hästi ja veel paremini, kavatsen sellele igal
nädalal oma rahakotiga kaasa aidata. Sümbioos Möku ja Gambrinuse vahel kindlasti
tekib, sest meil mõlemal on hää ja huvitava
õlle vastu sügav lugupidamine.“

tartuekspress
Tööd ma ei karda,
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töö kardab mind!
„Mis selles tööotsismises
siis nii keerulist olla saab!“
mõtles ühel laisal hetkel
koos eksamitega ka viimasele söögirahale kriipsu
peale tõmmanud tudeng.
Tartust ära koju ei taha
ka nagu veel minna, kuid
niisama ka passida ei taha.
Tuleb teha tööd!

Viimane puhkepäev enne uuel töökohal alustamist on paras aeg veel korraks Pirogovi platsile pikali heita.
JUHAN LANG

Meenus kurvalt tõene nali personalijuhist, kes ajas pooled CVdest paberihunti ja ütles, et pole
mõtet võtta tööle inimest, kellel
elus ei vea. Sellega oli otsus langetatud – läheneda tuleb teisiti.
Haarasin telefoni, panin peas
kokku nimekirja töödest, mida elu
jooksul kindlasti proovima peab
ning asusin agaralt numbreid
valima. Samal ajal vasardas tühja
kõhu kõrvalt peas vanarahvatarkus „kes ei tööta, see ei söö“.

Teie pilet, palun
„Jaa, ikka on meil tööd!“ sõnas
üllatuseks juba esimese kõne järel
üks suurimaid kontsertide turvamisega tegelevaid ﬁrmasid. Spetsiaalse erihariduse puudumine ei
ole takistuseks, kui on piisavalt
vanust, julgust ja pealehakkamist.
Palju tööd on küll Tallinnas, kuid
igal suvel kohustuslikuna toimuvad tuurid jõuavad ka Tartusse.
Ka palk pole teab mis hull –
keskmise lõunasöögi hind tunni
eest, mis tasapisi koolitusi läbides
ka tõuseb. Ürituste tööpäevad on
kuni kümme tundi ja suve suursündmustel, Lady Gaga ja Red Hot
Chilli Peppersi kontsertidel, võib
hea õnne korral suisa lava ette sattuda.
Kindlasti pole tegu filmidest
nähtud turvameeste tööga, kus
suured lihamäed kõiksugu narkareid ja joodikuid muudkui tagauksest välja viskavad, kinnitas mõni
aeg tagasi seda tööd teinud sõber.
Pigem toimub valvetöö, et keegi
üle piirdeaedade sisse ei roniks või
tuleb kontrollida sissepääsu ees
pileteid. „Pead küll kogu aeg tähelepanelik olema, kuid enamikul
ajast ei ole sellest enamat teha,“
rääkis ta, ja lisas, et positiivse poolena on kindlasti igasuguste klounide kohtamine.
Mul pole küll vaja peale enda
kedagi ülal pidada ja töö on töö,
kuid resideerudes valdavalt siiski
Lõuna-Eestis, tähendaks Tallinnas tööl käimine enamiku palga
maha sõitmist ja söömist. Võtsin
endale natuke aega järelemõtlemiseks ja valisin juba järgmist numbrit.

Koka kõrval nälga ei jää
Süüa on hea, kuid veelgi parem
on töötada kohas, kus sa oled kogu
aeg söögiga ümbritsetud. Kesklinna söögikohtade teenindajateks
ongi valdavalt tudengid. Mis see
siis ikka ära ei ole – võtad tellimuse, viid toidu, võtad raha, järgmine
palun. Kuid tuleb välja, et nii lihtne siiski pole.
„Soovitan sul kesklinna peale mitte aega kulutada, siin tahavad kõik kogemustega töötajaid,“
kuulsin raeplatsi ühe suurima
söögikoha kontorist, olenemata,
et just otsitaksegi paari uut teenindajat. Kui kõik tahavad töö-

Hobuse sitt ei
täida merd ega
naiste töö tee
kedagi rikkaks.
(Vana-Koiola)

Ühe meesterahva
taline sitalkäimine on palju enam
kui naisterahva
suvine töö.
(Ülenurme)

Kui omad täid
närivad, küll siis
tööle hakkavad.
(Nõo)

Teeks tublisti
tööd, kui poleks
käsi-jalgu tüliks
ees.
(Tallinn)

tajaid, kel on kogemus, kuid seda
saab vaid töötades, siis kuidas seda
nõiaringi murda? Soovituseks tuli
mõne äärelinna kohviku poole
vaadata. Aitaks muidugi ka see,
kui mul oleks vastav haridus, kuid
õpitav eriala ei ole nii praktiline ja
vähemalt esialgu tuleb ettekandja
tööst suu puhtaks pühkida.
Järgmine äraütlemine tuleb
Tartu ülikooli raamatukogust.
Kuigi suvel ei ole seal nii palju teha, pealegi on hoone katuse
remondi tõttu töö väga häiritud,
tekkis mõte, et ehk saaks alates
sügisest vajaliku ja meeldiva ühendada.
„Hetkel kahjuks vakantsi pole,
kuid saatke oma CV ja kui mõni
koht vabaneb, vaatame oma andmebaasi jälle läbi,“ julgustas kõrgel kohal paiknev meeldiva häälega naine. Kuuldes, et mul pole
mingisugust kogemust ega ka sellealast haridust, kinnitas ta, et kui
ma oskan suhelda ja jõuan raamatuid käes hoida, pole muud vajagi.
Meenutades, et raamatukogus
käies on trepil seisvateks administraatoriteks kogu aeg samad
neiud, kadus hetkeks küll lootus,
et seal miskit muutuda võib, kuid
lootus sureb viimasena, ning CV

läkski teele.
Kuid enne kooli minemist tuleb
üle elada suur suvi ja olles oma
senises progressis pisut üllatunud,
asusin taas telefoniketast kerima.
Sel korral võtsin suuna müügimaailma.

Üliõpilane õunapuu otsas
Maxima teenindajaks ma noore naiskolleegi kombel saada ei
soovinud, kuid füüsilise töö vastu pole mul midagi. Pärast mitut
äraütlemist erinevatelt Tartumaa
taludelt, kust sai uuritud võimalust nende kaupa turul müüa või
viljade valmimisel neid agaralt
korjata, komistasin haljastusega
tegeleva ﬁrma otsa, kes oli just abikäsi otsimas.
„Arvesta sellega, et tegu on füüsiliselt raske tööga. Meil on siit
igasuguseid noormehi läbi käinud, osad hullemad kui teised ja
paar katsepäeva tuleb sul kindlasti
teha,“ hoiatas pereﬁrma noorim,
äsja ülikoolis vastava eriala lõpetanud neiu.
Enamik tööd olevat Tartus või
lähiümbruses ning palga eest saab
maksta nii praeguse üüri kui ka
söögi, kusjuures viimaseks ei pea

olema vaid leib ning katteks naabri põllult õhtuhämaruses pihta
pandud kurk ja redis.
Palju aastaid tagasi sisustasin
oma suve ajalehti müües. Trotsist
vanuseliste piirangute vastu uurisin, kas ka kahekümnendate alguses olev aeg-ajalt habetunud noor
võiks paki lehti sülle haarata ja
bussijaamas või parkides inimestele kallist lugemisvara pakkuda.
Hiljuti nime vahetanud väljaande levijuhilt kuulsin, et teoreetiliselt pole see võimatu, kuid palju
rõõmsama meelega pakuksid nad
mulle piirkonna koordinaatori
ametiposti. Mis see täpsemalt on,
ei saanudki teada, kuna rohkem
infot omav inimene oli parajasti eemal ja hilisematele kõnedele
ei vastanud. Kõla järgi oleksin aga
justkui „Rentslimiljonäris“ nähtud
orjapidaja, kes saadab hommikul
lapsed tänavale teenima ja õhtul
korjab neilt kogu raha ära.
Julge pealehakkamine on rohkemgi kui pool võitu. Ühe pärastlõunaga sain kaks jah-vastust, hulga julgustavaid sõnu ning kiitust
vahetu lähenemise eest. Kui peaks
reaalne vajadus tekkima, oskan
varasemast paremini midagi leida.
LAURITS LEIMA
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Palametsa
pajatused

Mälumängudest
lokaalraadios
Omaaegse Raadio Tartu juhtkond suhtus igati positiivselt mälumängudesse ja kasutas seda formaati oma tegevuse promomiseks.
Seejuures lähtudes põhimõttest, et enesekiitus on sedavõrd tähtis
töö, mida ei saa kuidagi jätta võõraste hooleks. Nii tehti mulle ülesandeks panna Tartu raadio 5. aastapäevaks kokku teemakohane
rahvalik viktoriin, milles iga kuulaja võistles iseendaga.
Nii küsisin: millise Tartu keskkooli poisid panid 1989. a lõpul käima öise piraatraadio „Sunlight“ (õigem olnuks muidugi „Moonlight“),
mis oli esimese Eesti lokaalraadio omamoodi eelkäija? Õige vastus: teletorni all asuva V keskkooli (praeguse Tamme gümnaasiumi) muusika- ja tehnikahuvilised poisid. Nende „saatja“ asus Variku
linnaosas.
Edasi küsisin: 1950. aastate 2. poolel olid Vello Lään ja Alo Ritsing
Tartu ülikoolis ühe ja sama eriala üliõpilased. Veelgi enam – kursusevennad. Mis kvalifikatOli varaste linnaja- siooniga nad lõpetasid suurkooli? Vastust vaata kirjatüki
gu, sopaauk, kust
lõpust!
igal hommikul valSiis – Raadio Tartus töötab
millel ei ole analoogus pealinna täna- toimetus,
gi ei Eestis ega Euroopaski ja
vaile suur kerjuste ja mille tegevuse vastu on tundnud huvi nii BBC kui Deutscpahede voog.
he Welle. Mis toimetus?
Loomulikult naljasaadete toimetus. Juhataja Erkki Kõlu ja tema
ainus alluv Valdo Jahilo.
Erkki Kõlu küsis ja vastas 1998. a 1. aprilli mälumängus järgmist.
Nimetage pindala poolest Euroopa Liidu suurim liikmesriik?
Õige vastus: Taani! Ärge imestage midagi, sest te unustasite Taanile kuuluva Gröönimaa. Muide – jääliustikuga kaetud tohutu saare
nimetamine roheliseks maaks olnud omal ajal osav reklaaminipp, et
meelitada seiklushimulisi viikingeid sinna elama asuma.
Millises Euroopa Liidu riigis on ametlikult kaotatud igasugune
kuritegevus?
Vastus: Itaalias, kus Mussolini deklareeris 1935. a, et riigis ei esine
enam kuritegevust. Ja hiljem pole ju keegi teatanud, et Itaalias oleks
kuritegevus jälle taastatud.
Üks kuulus kirjanik kirjeldas oma veelgi kuulsamas teoses oma
riigi pealinna ühte linnaosa järgmiselt: „See oli nõiaring, kuhu kadusid jäljetult ametnikud ja seersandid, kes siia julgesid tulla. Oli varaste linnajagu, sopaauk, kust igal hommikul valgus pealinna tänavaile
suur kerjuste ja pahede voog ja kuhu see õhtuti jälle tagasi voolas.“
Millisest linnast on jutt?
Loomulikult paljukiidetud Pariisist, ainult et Hugo kirjeldas nii
selle linna keskaegset elu romaanis „Jumalaema kirik Pariisis“.
Miks on paljudes Hollandi baarides ja kohvikutes kaks eraldi letti?
Ühest müüakse kohvi kõrvale alkoholi, teisest legaalseteks kuulutatud kergeid narkootikuma.
Nüüd vastus Vello Lääne / Alo Ritsingu akadeemilist eriala puudutanud küsimusele. Ärge kiirustage pakkuma ajakirjandust! Mõlemad lõpetasid kõrgema kvaliﬁkatsiooniga bibliograaﬁdena. Tänapäeval ütleksime – õppisid informaatikat internetieelsel perioodil.
Vello Lään kinnitab, et sellest erialast on tal hiljem elus ja raadiotöös
palju kasu tõusnud: eelkõige informatsiooni hankimisel ja hangitu
süstematiseerimisel.
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Seda, et limps hea maitseb, teadsid Adele (vasakult), Gerda, Laura ja Mihkel varemgi, kuid seda, et toiduvärv näppudelt kehvasti maha tuleb, tasus
omal nahal proovida.
RASMUS REKAND

Teadus ongi teater
Et Liivimaa teaduskeskuste pärlist saada ülevaade
kõige õigemalt kõrguselt, palus Tartu Ekspress
AHHAA-elamusi kirjeldama
appi Mihkli (5), Laura (7),
Gerda (10) ja Adele (14).
Mihkel: Kõigepealt tuleb lastele sinine rõngas ümber käe panna, et AHHAAsse minna. Siis teised näevad, et sa oled õige vaataja.
Enne peab hommikul putru sööma ja pikad püksid panema, muidu ei võetagi kaasa.
Laura: AHHAA on selline huvitamiskeskus, kus saab igast lahedaid tarku asju teada. Näiteks jalgrattaga sõita kõrgel. Kes ei julge,
aga tahavad väga kõrgemal sõita,
need saavad seal julgemaks.
Gerda: Laura ei saanud rattaga sõita, kuna ta oli liiga lühike ja
mina kartsin. Üks tuba oli nii kaldu põrandaga, et Miku ei saanud
sealt üles.
Adele: Kõrguses olev tasakaalu hoidev ratas tundus ka põnev,
kuid selle proovimine jäägu julgematele. Üllatas kõige rohkem see,
kui põhjalikud ja võimsad on eksponaadid.
L: Teadus on tarkus, kuidas
mingid asjad, mida ei teata muidu
seletada, saab ära seletada.
M: Teadus ongi teater. Tehakse
pauku ja kartulipudru moodi asja,
mingit vahtu. Ma räägin ühe asja
veel selgeks: vaata, kui teed käed
märjaks, paned vahtu põlema, siis
vaht põleb ära, aga käed jäävad
alles.
G: Peegliruumis sai kergesti
ära eksida ja Laura kõndis koguaeg vastu peeglit. Põmm – nii naljakas! Pärast oli veel kolm peeglit:
ühes oled hästi pikk, teises hästi paks ja kolmandas hästi lühike. Üks mees oli nii naljaks, kui ta
lühike oli ja kui ta paks oli, oli veel
naljakam.
L: Üks pilv pandi püramiidisse.
See elas seal rahulikult ujudes. Pilved on taeva küljes sellepärast kinni, et mingi heelium või õhu moodi asi hoiab neid üleval. Sellepärast
nad alla ei kukugi. Ainult ei seletatud, miks need pilved edasi liiguvad. Tegelikult ma arvan, et maakera hoopis liigub ja siis jääb mulje

nagu pilved sõidaks.
M: Nad panid vati põlema, ja
juba ei saanudki lugeda mitmeni,
kui oli ära põlenud.
G: Üks pikk torn oli keskel, kus
kolm toolipaari on kokku. Kahe
tooli vahelt oli kinnitatud nöör,
kust pidi ennast üles tirima. Nii
lahe! Huvitav, kuidas see tehtud
oli, et me jõudsime ennast lae alla
tõmmata üles?
A: Meeldisid väga Talleggi tibula, lift, mis läks maa alla ning viltune maja, mis oli 20kraadise nurga all.
M: Äge, kuidas saab ehitada
torudest asja ja seal veed käima
panna. Vahepeal pead ise pumpama, kui keegi teine ei ole nõus
pumpama, sest ilma veeta veevärgid ei tööta.
L: Kui sa räägid, siis kuulutab juttu ka teistele, sest seal on
ümmargune lagi. Eriti saladusi ei
tasu seal ära rääkida, sest inimesi
on koguaeg päris palju seal.
G: Ühes ruumis oli triibuline
tapeet. Ja laud. Selle peal kandik
ja ääres toit – kapsalehed ja paprikas. Teiselt poolt sai minna ja kandikult pea sisse pista. Siis tundub
nagu su pea oleks kandikul.
A: Lahe oli tehnoloogiasaalis
olev tõstuk ning töötoad ja teadusteater. Tahaksin ära käia ka
Tallinnas oleval muusikanäitusel.
Varem olen külastanud valgusnäitust, mida igal pool reklaamitakse.
G: Aga tuba oli, kus üks pidi
hoidma käes õhupalli ja teine pastakat. Ja giid koputas toa uksele
ja siis pidi see pastakaga õhupalli
katki lööma ja samal ajal tehti pilti.
L: Onu koputas 2 korda vastu
ust, ma lõin pastakaga vastu õhupalli – emmel jäid silmad suurelt
lahti, aga minul kinni. Algul ei
olnud, aga pärast oli nii hirmus.
M: Ralliautoga sõites peab gaasi vajutama ja panuse joone järgi sõitma. Muidu on väga hea
mäng, ainult mul jalad ei ulatanud
pedaali peale. Rool hakkab ragisema ja raputama, kui sõidad mitte
eriti täpselt, nagu vastu seina näiteks või murusse.
G: Ukseavas oli tossuga õhku,
mis oli nii pehme, et seda peaaegu
ei tundnudki. Selle all oli mõnus
jahe. Nagu rannapall, aga väik-

sem, püsis lihtsalt õhus, ühe toru
peal, kust õhku tuligi.
M: Sipelgad ehitasid maja endale. Mullast ja maa-alustest käikudest. Nad söövad taimi. Osad kukkusid laest alla koguaeg, selleks et
nad ära ei põgeneks.
L: Kuidas lae all kera suureks
läks, ei saanud aru. Imelik. Koju
pole mõtet sellist tuua, sest kui ta
lahti paisub, ei mahu tuppa ära ja
võib lõhki minna.
G: Kaks muna oli. Niisugune
nagu akvaarium, klaas oli peal.
Teisel pool olid tibud, äsja koorunud. Teised olid juba suuremad
sulepallid.
L: Limonaadi jaoks on vaja siirupit, salapärast asja ja seda teist
asja, mida ma ei mäleta.
M: Värvi ja kihisevat vett ja sidruni haput. Auto ehitamine ja
limpsi tegemine oligi kõige õpetavam.
L: Lift näitas kosmost ja ka seda,
mis maa all, nii sügavale, kuni
tuleveeni.
M: Maa all on teadlased, rotid ja
kullakoopad. Ja luukered ja rong.
G: Lift läks natuke põranda sisse. Said valida, kas minna kosmosesse või maa alla. Tegelikult ei läinud kuskile. Liftis olid nagu väikesed kinotelekad, sealt tuli ﬁlm,
nagu ise läheks kuule. Maa-alla
minnes tädi ja onu rääkisid mingit
juttu. Allpool oli kummituste maa
ja raputas ka.
A: Arusaamatuks jäid mõnede
eksponaatide juures olevad selgitused/juhised.
G: Kera, mille sisse sai minna,
oli kõige-kõigem. Ühe suurema

asja panid jalgade juurde ja haamrimoodi asja tõmbasid ette ja siis
jäid kinni ja siis hakkas keerutama, kui nuppe vajutasid. Pea alaspidi jäime rippu, siis kukkus telefon kaelast ära, aga jäi istme peale pärast.
A: Minek AHHAAsse oli väärt
igat senti ja minutit. Soovitan kõikidel teadushuvilistel, aga ka muidu normaalsetel inimestel „hängida“ vahelduseks kaupsile ka
AHHAAs. On näha, et kui palju
raha on pandud selle keskuse eksponaatidesse. Üldiselt mulle väga
meeldis, võiks teinekordki minna,
kui midagi uut välja pannakse.
M: AHHAA on tegemine ja
mängimine. Alguses peab tööd
ka tegema – noh, et ehitada nii
suur mulliga maja. Selleks on
õudselt palju kraanasid ja kruve
vaja. Siis kõik hästi kiiresti pannakse kokku, et saaks juba sipelgad sisse tulla.
RASMUS REKAND
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Kingahaldjas usub märkidesse
Sille Sikmanni lõputööks
valminud kingad on tema
modellide jalajäljed – neis
on peidus kõik see, kellena
kandjad ennast näevad.
Viimaks saab otsa Sille mitmekuine närvitsemine, sest lõpule on jõudnud tema nahadisainiõpingud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. „Olen jõudnud nutta ja isegi suitsetada – kuigi ma muidu ei
suitseta,“ räägib Sille oma raskest
ettevalmistusperioodist. Vaatamata magamata öödele ning kärssavatele närvidele, ei jäänud Sille
takistuste taha toppama, sest teda
saatsid märgid, mis kinnitasid, et
ta on õigel teel.
Nahadisain, millesse Sille kõrvuni armunud on, oleks temast äärepealt mööda läinud. Esialgu tahtis
ta astuda kunstiakadeemiasse, mis
oli temasugusele kunstilembesele
inimesele justkui õige koht. Esimene kord magas ta katsed maha, teisel korral ei pääsenud löögile, mis
omakorda viis ta käegalöömiseni –
mingu nad ka õige metsa! Sille ise
läheb Tartusse.
Pärast Tallinna ülikooli kunstiõpetuse eriala lõpetamist valiski Sille edasiseks õppetööks Tartu
Kõrgema Kunstikooli skulptuuri
eriala.
Õnnestunud sisseastumise
järel helistas Sille kohe oma emale. Kahe naise vestlusest tuli välja
aga põnev asjaolu. „Isa oleks praegu sinu üle väga uhke,“ lausus toona Sille ema. Selgus, et ühel eluetapil oli Sille isa nahast märkmikke
ja kaasi valmistanud. „Ta oli nagu
Hunt Kriimsilm, hästi andekas ja
aktiivne, oskas teha paljusid asju,“

Tartu Kõrgema
Kunstikooli hindamiskomisjon
hindas nädal tagasi Sille Sikmanni
lõputöö „Kuidas
luua jalatsibrändi
meestele?“, mille
alla kuuluvad ka
pildil näha olevad
kingapaarid, hindele suurepärane.
JUHAN LANG

räägib Sille oma isast. Telefonikõne
emaga rääkis tol hetkel nahadisaini valiku kasuks. Kord kõrgemasse
kunstikooli astunud, ei tundnud ta
kordagi, et on vales kohas.
Kuna Tartu Kõrgemas Kunstikoolis jalatsiõpetusega väga ei
tegeleta, siis saavad tudengid minna end Soome täiendama. „Tavaliselt käivad seal kolmanda kursuse tudengid,“ räägib Sille. Tema

suur soov ning õppimistahe viis ta
sinna juba teise kursuse tudengina. See, et Sillele kingade valmistamine meeltmööda on, väljendus
selgelt just Soomes: ta valmistas
aukartustäratava arvu jalavarjusid. „Muidu tehti üks paar, mina
tegin kuus,“ naerab ta. Ülelahe
rännakul sai ta aru, et on leidnud
oma tee – kingad.
Enne lõputööga jändama hak-

kamist viis Sille läbi korraliku
uurimuse. „Küsisin, miks meestele pole piisava suuruse ning disainiga kingi. Tuli välja, et see kõik
oleneb sellest, kust kohast kingad
tellitakse ja kus tehakse,“ selgitab
ta. Kui kingad valmistatakse näiteks Hispaanias, siis on normaalne, et need põhjamaistele jalgadele ei pruugi sobida, erinevus tuleb
juba ainuüksi meie füsioloogiast:
meie jalad on mõnest kohast kõrgemad kui lõunamaalastel.
Sellest kõigest tegi Sille järelduse,
et Eestis on müügil vähe ilusaid ja
mugavaid meestejalanõusid. Naiste puhul siin probleemi pole – poed
on nendele mõeldud jalavarjusid
täis. „Vaesed mehed, mida on neile?“ küsib noor disainer käsi laiutades. Kuna viigipüksid ja valged tossud ei lähe Sille meelest kohe üldse,
lõi temas välja maailmaparandaja
geen ning otsejoones tuli kriisiolukorda lahendama asuda.
Sügisel on Sillel plaanis avada
oma firma, mille eesmärgiks on
luua disainerjalatseid meestele.
Tegu on aga eksklusiivse brändiga,
mille tooted valmistatakse kohapeal ideetasandilt kuni lõpp-produktini. Tänaseks valmis tehtud
ligi kakskümmend paari jalanõusid on näinud verd, vilet, pisaraid
ning naeru. Sillega vesteldes tundub, et nendes kingades on eelkõige tema sära, positiivsust ning
muhedust. Pole viga, et lõputöö
värvis närvid mustaks. Tuttav ärimees aga öelnud kord tarkusetera: kui on olemas soov tahta, siis
sellest edasi on inimese enda teha.
Tahet Sillel jätkub.

L 30. juuni kell 19
Tartu lauluväljak

Loe rohkem: tartuekspress.ee.

SIGNE IVASK

Tule kuula Oti lugu a!
5000-se koorig
a” 5
ulla
uu
Ku
“K

POPKOORIPIDU
5000 noort koorilauljat

Estonian Dream Big Band • Maarja-Liis Ilus
Hedvig Hanson • Lenna Kuurmaa • Birgit Õigemeel
Gerli Padar • Uku Suviste • Koit Toome
Kristjan Kasearu • Jaan Pehk • Genka
Jaan Arder ja Tõnu Aare • Ott Lepland • ja publik

Kavas üle 30 eesti parima poplaulu
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Rullimaraton stardib Jõgevalt

12. augustil toimub Baltikumi suurim rulluisumaraton juba 6. korda ning
sel aastal leiab aset rajamuudatus – esmakordselt vuristatakse Jõgevalt
Tartusse.
Võistluste direktori
Kunnar Karu sõnul on
ammune unistus, sõita
terve võistlus kordumatul trassil, täitumas. „Kui
me rulluisumaratoniga alustasime, siis soovisimegi sõita marsruudil Jõgeva-Tartu. Asfaldi olukorra tõttu polnud toona kahjuks
võimalik ja esimesed viis sõitu toimusidki Tartu külje all. Nüüd
saame pakkuda osalejatele enam põnevust ning kaunist vaatepilti.“
Karu sõnul vahelduvad uuel rajal lauged tõusud ja laskumised,
mis muudab sõidu oluliselt mitmekesisemaks kui varem. Sarnaselt
varasemaga jääb rajale ka üks suurem tõus: „Inglimägi on vahetunud Lähte vastu, kuid tõusumeetrid jäävad samaks.” Lihvimaks
laskumistehnikat ning testimaks omal nahal tõusu raskust, korraldatakse nädal enne võistlust Lähtel ka ühistreening, kus õpetussõnu jagavad asjatundjad Tartu Inline Teamist.
Et rajal üksi igav ei hakkaks, lubavad korraldajad tänavu sõbra
tasuta kaasa võtta. Ehk iga varem Tartu rulluisumaratonil osalenu
saab ühe osalustasu eest kaks inimest maratonile registreerida.
Kel poolsada kilomeetrit rullisõitu päris konti mööda pole, on
võimalus osaleda lühemal rajal, läbides 19 kilomeetrit Tabiverest
Tartusse.

Tartu–Tallinna maavõistlus jalgpallis
Tartumaa parimad jalgpallurid rivistuvad sel reedel, 22. juunil kell 18
Tamme staadionile, et võtta mõõtu Tallinna koondmeeskonnalt.
Jalgpalli Liidu vastse ettevõtmise näol on tegemist sooviga
juurutada uus traditsioon. Ürituse raames kohtuvad samaaegselt
üle Eesti kaheksas eri kohas lähestikused või ajaloolise rivaliteediga maakonnad ning peavad oma esindusmeeskondade kohtumise jalgpallis. Meeskonnad on komplekteeritud printsiibi alusel,
et mängija peab olema sündinud selles maakonnas või on enamiku oma elu elanud selles piirkonnas. Tartumaa peatreeneriks
on rekordinternatsionaal Martin Reim, abitreeneriteks Tammeka
peatreener Kristjan Tiirik ja JK Welco Elekteri peatreener Boriss
Hrabrov.
Tallinna peatreeneri rolli täidab legendaarne vutimees Marko
Kristal. Treener, kes juhendas ka peaaegu kaks aastat Tartu Tammekat. Üritus on tasuta.

Baltimaade tipptriatleedid Tartus
21.-22. juulil saab Emajões, Supilinnas ja Vabaduse puiesteel näha
Eesti ja naaberriikide paremikku kuuluvaid sportlasi, kes võtavad
mõõtu ujumises, rattasõidus ja jooksmises.
Võistluskeskus asub Turuhoone juures. Kõikide distantside ujumine toimub Emajões. Starditakse Lodjakoja, Kalevipoja kuju ja
Atlantise juurest. Rattasõidu marsruut hõlmab kesklinna ja Supilinna tänavaid, kuid sõidetakse ka linnapiiridest välja mööda Narva maanteed Aovere ristini ja tagasi. Võistluste jooksudistantsid
kulgevad mööda Emajõe kaldaid Vabadussillast kuni Turu sillani
ning ümber Anne kanali. Kõik võistlused on pealtvaatajatele hästi
jälgitavad Emajõe kaldapealsetel ja linnatänavatel.

Kui Indrek Kelk oma ametis midagi üldse
kahetseb, siis seda, et peakorraldaja amet ei
lase üritusi rajalt nautida. Viimase rattaralli
järel jäi põrisevas jutus kõlama paras ports
kriitikat, aga ka kapaga tunnustust.
Rattaralli lasteüritused
meenutavad trügimise
meistrivõistlusi, toredast
pereüritusest on asi kaugel.

Jah, see hüppeline kasv on
ühelt poolt ääretult positiivne,
teisalt paneb juukseid kiskuma.
Kasvuruumi enam palju pole
tänaste logistiliste lahenduste juures. Kaalume järgmiseks
kevadeks samme, et olukorda
leevendada.
Et laupäev on turupäev, ei
tahaks me lastesõitudega alustada liiga vara. Sedasi peaks turulkäijate laine jõudma lahkuda
piirkonnast enne, kui lasteürituste osalejad hakkavad saabuma.
Tänavu lisas logistikaprobleeme asjaolu, et jõe äärde kolinud Maire Aunaste kirbuturg
avati samal päeval. Olen varemgi ärgitanud mõtet, et linn peaks
lubamiste-keelamiste tasandil
sekkuma suuremate rahvakogunemiste puhul. Poleks ju suur
katastroof olnud, kui kirbuturu
avaüritus olnuks nädal hiljem
või varem.

Kolige ise mujale.
Kuhu? See pole ainult Tartu, vaid enamiku Eesti linnade
probleem, et massiüritusi polegi kusagil korraldada. Tegelikult pole ka linna äärtes ideaalset paika, kuhu maratoniüritus
ära mahuks. Laululava piirkond
ei tule kõne allagi, sest isegi lastejooksude–suusatajate seltskonnal, keda on oluliselt vähem
kui rattureid, on seal kitsas. Räägitud on Lõunakeskusest, kus
meietagi on 70% parkimiskohti
hõivatud.
Praegune Väike-Turu kvartal
on sõltumata elukohast ja vanusest enamikule enam-vähem
paraja soojendussõidu kaugusel. Järjest rohkem saadakse sellest aru ja ei trügita autodega
kesklinna. Siis äärelinnas tuleks
varuda kordi enam parkimisruumi – sinna enamik lapsi ise sadulas kohale ei väntaks.

Osalejate lagi on käes?
Praeguses formatsioonis on
piir sisuliselt käes – 4000 last on

lagi. Teoreetiliselt on võimalus
pidada tillusõidud ühel ja minid
teisel päeval. See oleks üks lihtsamaid viise osalejaskonda hajutada. Lapsevanematele teeb see
asja mõistagi ebamugavamaks. Ja
kui peres on mitu eri vanuses last,
tullakse ikka mõlemal päeval.

Tasuline osavõtt või sõitjate arvu piirang?
On need, aga veel
eeeel mitmed
m tmed
mi
tm
med
ed
see d.
d O
tsis
ts
iss ii-teisedki võimalused.
Otsisime ja radasid
radaasi
sd
me paremaid skeeme
s. Ilma oluliolu
l lijuba selleks aastaks.
lin
nna
natänases osas täiendavaltt linnatänaid lahendusi
vaid kaasamata häid
u pole muud
pole olemas. Paraku
aliiklus peab
võimalust, kui linnaliiklus
lõive maksma, kui tahame rohada. Või tõeskem lapsi rajale lubada.
alejaskonda,
ti limiteerima osalejaskonda,
lubama rajale vaid kindla arvu
eelregistreerunuid.
rivad suureLoomulikult väärivad
nnaliiklusele
mad piirangud linnaliiklusele
ohkem lapküünlaid, et saada rohkem
atada seesi liikuma ning kasvatada
rdi vasläbi armastust spordi
iiramitu. Pealesunnitud piiramim tee.
ne on kõige halvem
onKui vähegi kogukonnal on tahtmist asja
positiivses võtmes
näha, peaks suutma liikluspiirangud
alla neelata.

Mida saaks osalejad
ejad ise
ära teha?
Tõsi ta on, et vanemad
anemad
d on
nitsejad kui
sageli suuremad paanitsejad
miks on saalapsed ise. Probleemiks
ulk. Ikka on
nud saatjate suur hulk.
tore rattapäeval käia koos, kogu
perega. Kaasas veel peale emaisa tädid, onud ningg vanavaste alasnemad. Aga võistluste
ori
se ning stardikoridori
paluks tulla ainult
ühel pereliikmel,
mitte kogu sugu-äga
seltsiga. Teised on väga
atajateretulnud pealtvaatajatena raja kõrvale. Nagu
ka –
spordiüritustel ikka
pealtvaatajail on omaa ja
dasaatjal oma koht. Sedaarsi annab kitsikust starelt
di-ﬁnišipaigas oluliselt
leevendada.
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Kas osalejate arvu kasv kergitab vigastuste numbrit?

Mida parem ilm ja kergem sõita, seda rohkem on meditsiinilisi
pöördumisi. Suured grupid püsivad kauem koos, sõitjatel on rohkem energiat ka ettearvamatute
tõmblemiste jaoks. Rasketes oludes käituvad ratturid palju säästlikumalt. Rattanädalavahetusel oli
kokku pöördumisi (sinna alla liigituvad kõik – plaastri panekust
päikesepõletuseni) 70–80 kandis. See on 20% rohkem kui tavaliselt. Aga ei midagi tõsist – mõned
rangluumurrud on rattaüritustel
klassikalised.
Kahjuks üks poiss murdis tõesti küünarvarreluu. Kõlab vanemate kõrvade jaoks küll küüniliselt,
aga jumal tänatud, et vaid ühega
3500st nii läks. Ei saa me ju korraldajatena pead liiva alla pista. Riskid on olemas. Aga need eksisteerivad ka oma hoovil mängides.

Mis oleks sinu kui korraldaja õudusunenägu?
Katastroof oleks, kui liikluskorralduses läheks miskit totaalselt
nihu ja autode ning jalgratturite
teed ristuks. Eriti suurtel kiirustel.
Seni oleme õnnetusi suutnud vältida ning teeme kõik endast oleneva, et see ka nii jääks.

Millele suure rattaralli kontekstis sooviksid tähelepanu pöörata?

Kuhu ikka puhkusereisile minna? 2010 sügisel valis Indrek Kelk
sihtpunktiks Austraalia, kus koos Jaan Kirsipuu ja Allan Orasega
läbiti maailma raskeim maastikuratta velotuur Crocodyle Trophy. 10 päeva, 1300 kilomeetrit ja kokkuvõttes ka meeskondlik
esikoht. Aktiivne puhkus igal juhul.
ERAKOGU

Sõitsin rattaga täna hommikul
Sangastest Tartusse tööle. Läbides
maratoniraja teist poolt pani sügavalt mõtlema, kui palju on tühje
geelipakendeid ja kõike muud taolist rämpsu teeäärtes. Korraldajatena on tavapärane rutiin oma võistluspaigad ära koristada. Nüüd peame Otepäält Tartuni kogu raja läbi
käima ja jälgi niipalju likvideerima,
kui suudame.
Sõitjates näib pesitsevat suhtumine, et me ju maksame teile osalustasu, seega võime kõike teha.
Aga kusagil juhendis pole kirjas, et
selle raha eest tagatakse õigus prügistada ja sigadusi teha. Meie oma
rikkus, Eestimaa loodus, on see,
mida reostatakse. Tühja paberi või
tuubi saab pista tagasi taskusse või
särgi alla, et ﬁnišis prügikast leida.
Puhtalt hoiaku küsimus.
Selle mure leevenduseks otsime
ka raja äärde lahendust. Kohtasin
üht sellist Tour de France‘i rahvasõidul. Võrgud tee ääres, kuhu sodi
loopida. Pole tarvis tillukest prügikastiava tabada, aga saab rämpsu
hoo pealt ära visata kindlasse koh-

ta. Ka ei vea tuul neid sealt laiali. Et
meil endil on tarvis tööd teha nii
võimaluste loomise kui teavitamise poole pealt.
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Sõidukite keretööd ja värvimine
Kahjukäsitlus. Kvaliteet aastast 1996
Tel 736 2823
www.kasu.ee

Mis hinde tehtule paneksid?
Endale ehk tubli nelja – tunnetan, et saaks paremini. Sadadele
abilistele aga lausa viie väikse miinusega.

KASU GRUPP OÜ

Oled kaalunud loobuda?
Eks aasta-aastalt tuleb neid mõtteid, et enam ei jõua, üha sagedamini ette. Aga kõik uuendused,
mõtted, mida saaks paremini teha,
hoiavad toonust ning asja atraktiivsena. Rutiini pole 12 hooajaga veel
tekkinud. Ehkki kvaliteet ongi saavutatud just rutiinsete toimingute
järjepanu lihvimisel.

ARVUTITE MÜÜK, HOOLDUS, REMONT
SÕBRA 56, TARTU
TEL.: 7409 999

WWW.PCEXPERT.EE

Millal ise viimati osalemisrõõmu nautisid?
Viimane rattaralli jäi aastasse
1999. Samal aastal asusin Tartu
Maratonis tööle. Mine tea, võibolla jõuan kunagi sellisele tasemele, et igal üksiküritusel on oma
peakorraldaja ning mina direktorina või mõnes muus rollis saan rajal
olla. Tahaks, väga tahaks. Kogu aeg
mõtlen, et ainuke negatiivne asjaolu selle ameti juures peitubki selles, et ei saa ise osaleda.

Kuidas klubil majanduslikult läheb?
Pole saladus, et oleme üks
vähestest, kui mitte ainus spordiürituste korraldaja, kelle osalejate arv pole vahepeal kahanenud,
vaid pidevalt tõusunumbreid näidanud. Mitte küll nii tormiliselt
kui 2006–2008, ent siiski.
Rahalisest küljest vaadates oli
mullu üle kümnendi selline aasta,
kus kokkuvõttes jäi natuke vahendeid ka tehnika soetamiseks. Varasemate säästudega koos jätkus uue
rajahooldustraktori ostmiseks.
Tänavu ei julge veel väga hõisata.
Sponsorrahad pole taastunud selliste
mahtudeni, kui nad olid enne masu.

Kui palju kerkiks osalustasu, kui toetajaid poleks?
Suusamaratoni eelarvest katavad osalustasud 35%. Rattaüritustel on see 40–45%. Seega tuleks
starti tuleku eest maksta kakskolm korda rohkem, kui poleks
häid sponsoreid ning avaliku sektori toetust, kusjuures viimase
osakaal jääb alla 10%.
RASMUS REKAND

Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel

Jaaniõhtu

22. juunil
kell 18–24

Kihnu Virve pereansambel ja
Audru Jõelaevanduse Punt
Folkloorirühm “Haavikuemandad”
Rammumehe võistlused ja rahvalikud mängud
Kasevihtade, grillvarraste ja leilikulbi õpitoad
Viktoriinid lastele. Kartulivorstide küpsetamine
Loosiratas
Kümblustünn

Talukaupade laat
Pilet 3€, 5€, 10€
Eribuss
Tartu–Ülenurme,
Vanemuise alumine parkla
17.30, 18.30
Ülenurme–Tartu, Konsumi parkla
22.00, 24.00
Tel: 7383 810, 5373 7124
Pargi 4, Ülenurme,
61714 Tartumaa
epm@epm.ee
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ANEKDOODID
SUDOKU
ANEKDOODID
SUDOKU
SU
Karu, hunt ja jänes kutsutakse sõjakomissariaati. Hunt
ja karu lähevad meditsiinikomisjonist läbi ja istuvad kurvalt
ooteruumis - ei taha sõjaväkke minna. Siis väljub enesega
rahulolev jänes:
„Mina sõjaväkke ei lähe, ma
ei saanud komisjonist läbi.“
„Miks sa läbi ei saanud? Sa
oled ju täiesti terve!“ hüüavad
karu ja hunt ühest suust.
„Kas näete seda mäge
seal?“ näitab jänes käega akna
poole.
„Näeme.“
„Aga kaske mäe otsas näete?“
„Näeme.“
„Aga kahte alumist oksa
näete?“
„Näeme.“
„Kas kõige alumise oksa
tipus kaht lehekest näete?“
„Näeme.“
„Noh, sõbrad, mina ei näe
isegi seda kaske.“

Härra Müller püüab asjatult
oma autot käivitada. Lõpuks
võtab ta vända ja proovib
mootorit käsitsi käima vändata. Sel hetkel läheb temast
mööda lõbus, kuid veidi lühinägelik ja nokastanud mees.
Ta võtab taskust kümnekroonise ja küsib:
„Vabandage, hea inimene, kas teie leierkast valssi ka
mängib?“

See lugu juhtus Kanadas.
Kena noor koduperenaine
astus väravast välja ja üks seelikukütt pidas kohe auto kinni:
“Kas ma võin teid sõidutada?”
“Kuhu te suundute, kas

põhja poole?”
“Just nii,” rõõmustas mees.
“Siis tervitage minu poolt
eskimoid,” muigas naine ja
sammus vastassuunda.

Ameerika kirjanik William
Faulkner tunnistas kord, et
enam kui Nobeli preemia,
liigutas teda ühe šotlase kiri.
Too kirjutas:
„Mister Faulkner, Teie
romaan meeldis mulle nii,
et ma oleksin selle raamatu
äärepealt ära ostnud.“

Aastates vanapiiga räägib
sõbrannale: ”Juba aastaid
olen ma voodi alla piilunud,
ega seal ehk mõni mees peidus ole. Et oma šansse suurendada, ostsin endale hiljuti
veel ka teise voodi.”

“Meie salaluures õpetatakse seife avama jalaga! Muidugi võtab see kauem aega, aga
kujutage ette vaenlase rumalat nägu, kui hakatakse võtma
sõrmejälgi!”

“Minu mees on väga hella
hingega,” räägib naine oma
sõbrannale.
“Kui me teatris käime, siis
lähevad tal iga vähegi kurvema
koha peale silmad märjaks.”
“See pole veel midagi,”
ütleb sõbranna üleolevalt.
“Minu oma valab juba siis
pisaraid, kui teatripileteid
ostab.”

“Milline on halb puhkus?”
“Kui hotellis on tuba nr 100
ja 1 on ukse pealt ära kukkunud!”

RISTSÕNA
RISTSÕNA

Tšernobõli päevikud
Põnevik, alla 14 a keelatud, linastub Cinamonis 22.06 kell 22.15.
Mööda Ida-Euroopat reisiv noorte ameeriklaste grupp satub teravaid elamusi otsides koos „ekstreemturismi“
giidiga Pripjati linna, kus elasid kunagi Tšernobõli tuumajaama töötajad. Alguses tundub neile, et see on mahajäetud kummituslinn, kuid pimeduse saabudes saavad nad aru, et sinnasõit oli tappev viga..
Õudusﬁlmi „Tšernobõli päevikud“ loo autoriks on Oren Peli, kes on hirmutanud maailma kinokülastajaid selliste ﬁlmidega nagu „Paranähtused“ ja „Astraal“. Lavastajaks on endine eriefektimeister Bradley Parker. Osades
Jesse McCartney, Olivia Dudley, Jonathan Sadowski, Pasha D. Lychnikoff, Nathan Phillips jt.

28.06 kell 18 Esilinastus:
Super-Mike

Kino
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
22., 25.–28.06 kell 12.15,
14.45, 17.10, 19.35; 23.06 kell
12.15, 14.45; 24.06 kell 14.45,
17.10, 19.35 Rokiajastu
22., 24.–28.06 kell 20.15,
22.15 Tšernobõli päevikud
22., 25.–28.06 kell 11.30, 12,
13.35, 14.15, 15.40, 16.30,
17.45, 18.25, 19.45; 23.06 kell
11.30, 13.35, 15.40; 24.06 kell
13.35, 14.15, 15.40, 16.30,
17.45, 18.25, 19.45 Madagaskar 3: Euroopa tagaotsituimad (eesti keeles)
22., 25.–28.06 kell 13; 24.06
kell 15.15 Kangelastegu
22., 24.–28.06 kell 18.45, 21.45;
23.06 kell 15.15 Prometheus
22., 24.–26., 28.06 kell 16.15,
21.15; 23.06 kell 14.15; 27.06
kell 21.15 Lumivalgeke ja kütt
22., 25.–26., 28.06 kell 11.45,
14; 23.06 kell 12; 24.06 kell
14; 27.06 kell 15.15 Mehed
mustas 3
22., 24.–28.06 kell 20.30,
22.30; 23.06 kell 11.45, 13.45
Diktaator
22., 25.–26.06 kell 15.15,
17.35; 23.06 kell 12.45, 17.35;
24.06 kell 17.35; 27.06 kell
17.30; 28.06 kell 15.15 Mida
oodata last oodates
22., 24.–28.06 kell 22; 23.06
kell 15.30 Öö varjud

29.06 kell 21 ETV tütarlastekoor

TARTU LAULULAVA

Kontsert

30.06 kell 19 Popkooripidu

ANTONIUSE ÕU
21.06 kell 20 Valgete ööde
jazz, esinevad Triinu Taul
(laul, kitarr, torupill), Lembit
Saarsalu (saksofonid) ja Olav
Ehala (klaver)
28.06 kell 20 Beautiful Love
Songs, esineb Dave Benton
& Band

RAEKOJA PLATS
29.06 kell 19 Estraadiaraadio
ja Kaire Vilgats

TARTU ÜLIKOOLI
BOTAANIKAAED
30.06 kell 19 Bluus aias, esinevad Bluustik ja Blue Deja Vu

Näitus
ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 27.06 harrastusfotograaf
Helve Hinno näitus Mitmenäoline Aafrika. Lõuna-Aafrika maastikke ja inimesi

TARTU JAANI KIRIK
22.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
26.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Merle Kollom (orel)
26.06 kell 21 Triskele
27.06 kell 19 Väike öömuusika, esinevad Janne Ševtšenko (laul), Tiit Kalluste
(akordion) ja Villu Veski (saksofonid)
29.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Merle Kollom (orel)
29.06 kell 14 Mu süda,
ärka…, esinevad Karmen
Puis (sopran), Lembit Saarsalu (saksofon), Jaak Lutsoja
(akordion) ja Merle Kollom
(orel)

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 2.07 Tartu kunstnike
Liive Koppeli akvarellide ja
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist

LINNARAAMATUKOGU
kuni 29.06 Andrus Rõugu,
Ove Büttneri ja Tiit Rammuli
ühisnäitus Triangel
kuni 30.06 raamatunäitus
Inimhingede aednik: Pedro
Krusten (1897–1987)
kuni 7.08 raamatunäitus Eesti
kauneimad raamatud 2011
kuni 7.08 näitus Ilusad asjad
kuni 7.08 näitus Heino Eller
Tartu peeglis

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

Sirje

kuni 22.06 raamatukogu
fotoringi viiendat tegutsemisaastat lõpetav fotonäitus

Palju õnne!

kuni 30.06 harrastuskunstnik
Viive Kösti maalinäitus Kirevaid kilde loodusest

Bergmannid

kuni 4.07 Eesti kirjanike muuseumide koostöönäitus Elas
kord kirjanik…
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ja pildita
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kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.
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Ehitus

tartuekspress

hoonetega, sobib ka suvilaks).
Tel 5568 6622.
Ostan 1-2toal korteri.
Tel 528 6523.

Ostan 2-3toal korteri.
Tel 5561 4114.
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.
Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.
Ehitustööd. Talumajade restaureerimine (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5342 1449, 515 6087.

Ostan 3-4toal korteri.
Tel 507 4635.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 501 3219.

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

Üürile võtta 1-toal korter.
Tel 503 2345.

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Üürile võtta 2-3toal korter.
Tel 5561 4114.

Materjal

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

Üürile võtta 2-toal korter.
Tel 502 2728.
Korralik üliõpilane Lääne-Virumaalt
soovib üürile võtta 1- või 2toalise
korteri Tartu linnas. Tel 511 0478,
322 0106.

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

Müüa 2toal korter Elvas (V k,
renoveeritud majas järve lähedal,
rõdu, 21 700 €). Tel 5841 7373.
Müüa 4toal korter Annelinnas
(hea asukoht, 2 rõdu, 46 000 €).
Tel 5841 7373.

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.

Küte

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

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

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

KUIV: pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€

pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

POOLKUIV (talveks kuiv):

11

Tervis

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

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

pikkus 40 cm, 1 ruum = 37€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 35€

Tel 5366 5327

Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

Mööbel

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

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

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

Pakun tööd

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

ASi Eesti Post Tartu kandekeskus
otsib oma meeskonda kirjakandjat. Töö on täiskoormusega,
tööaeg on E–R kl 7.30–16.
Lisainfo: Merilin Kilg, tel 744 0690,
merilin.kilg@post.ee.

Värvilise metalli kokkuost Tartus
Tähe 114B. Tel 5836 7801,
www.metallikaubandus.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.
Müüa ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.

Muu

Koolitus

Kinnisvara

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

VABA AEG

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

MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJALE
ÖKOPOES. Saada CV ja pilt
helena@mahepood.net või
Küüni 7, Tartu.
Pakun tööd 24 h autoparklasse
alkoholivabale mehele/pensionärile valvur-müüjana. Kl 12-16
tel 5679 9953.

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

Teenus

Boilerite hooldus, san-tehnilised
ja muud torutööd. Tel 516 6836.
Ettevõtja, kui otsid oma ﬁrmasse
MTR-i ehitusspetsialisti, siis helista tel 5376 6654.

Männikooremultš. Tel 5197 8500.
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.

Hallituse ja majavammi tõrjetööd. Analüüsid. Eksperthinnangud. Ekspertiisid. Tel 5662 9559,
www.niiskusabi.ee.
Kaheksajalg lastehoid.
Ruumide rent. Tel 502 9965,
www.kaheksajalg.ee.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.

Müüa elamu Elvas (126 m²,
suur krunt 1848 m², 75 000 €)
või vahetada korteri vastu Tartus.
Tel 5841 7373.
Müüa pool maja Ujula tänavas
ranna lähedal. Svetlana,
tel 5345 8988.

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

Müüa suvila Kabinas (krunt 939
m², üldp 72 m², garaaž, saun, abihoone, 46 000 €). Tel 5841 7373.
Müüa suvila Võrumaal Sulbi külas
kiiresti ja odavalt (maja koos kõrval-

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.

Arvutite remont, hooldus ja
täiendus. Tel 5335 9094.

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

LUKE MÕISAPARGI KÄRNERIMAJA
KOHVIK AVATUD

Juuni lõpuni
AKNAD
kuni

%
0
-6

• seminarid • sünnipäevad •

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

K,N,P kl 11-18
R,L kl 11-20
E, T suletud

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!

www.lukemois.ee
Info 5568 9096
Tartumaa

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

tartuekspress
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