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ÕPPIDA ON HEA

ÕPPIDA ON HEA
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE

Ootame Sind sügisestele tasuta koolitustele!
Arvutikasutus

Majutus, toitlustus, teenindus

Elekter, elektroonika, automaatika
Transport
Ehitus

Arvitiõpe algajatele 50+
ARVUTIÕPE ALGAJATELE (vene keeles)
Arvutiõpe edasijõudnutele (vene keeles)
Arvutiõpetus edasijõudnutele 50+
Sisustuselementide ja mööbli projekteerimine ja tootmine
CAD/CAM tarkvaraga IMOS
Hea teenindaja suhtlemisoskused
Uskumuste, väärtuste ja hoiakute mõju teeninduse kvaliteedile
Müüja ettevalmistus kutseeksamiks
Suhtlemine ja kliendikeskne teenindamine majutus- ja toitlustusettevõttes
Elektriku täienduskoolitus - ettevalmistus elektriku pädevuseksamiks
Standardi IPC A610 koolitus
Logistik III ettevalmistus kutseeksamiks
Tolerantsid ja tehniline mõõtmine

40 t
40 t
40 t
40 t
48 t

17.09.- 17.10.2012
10.09-10.10.2012
22.10-21.11.2012
29.10-28.11.2012
Algusaeg täpsustub

24 t
24 t
80 t
40 t

Algusaeg täpsustub
Algusaeg täpsustub
22.09- 24.11.2012
22.10-23.11.2012

40 t

Algusaeg täpsustub

30 t
80 t
40 t

Algusaeg täpsustub
04.10-30.11.2012
Algusaeg täpsustub

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, ning finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames ja on kavandatud tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täiskasvanute
koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu,
tel 736 1831, e-post: koolitus@khk.tartu.ee

Arvutikasutus
Ehitus
Juuksuritöö ja iluteenindus

Majandus
Toitlustus
Tervishoid

Fotokaameraga sinasõbraks
Adobe Photoshop CS5
MS Excel edasijõudnutele
Maakivist välikamina ehitus
Iluteenindaja koolitus
Juuksuri koolitus
Maniküürija- küünetehniku koolitus
Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ning
kulmude korrigeerimine
Äriplaani koostamine ja elluviimine
Raamatupidamine edasijõudnutele
Raamatupidamise praktika programmiga MERIT
Kodukokkade sarja teemaõhtu ÜHEPAJATOIDUD
Menüü koostamine ja kalkulatsioon
Toiduhügieeni koolitus
Esmaabiandjate väljaõppekursus
Töötervishoid ja tööohutus
Esmaabiandjate täiendõppekursus

Täiskasvanute koolituse osakond
www.khk.tartu.ee/koolitus, Kopli 1, Tartu, tel 736 1831,
e-post: koolitus@khk.tartu.ee

8t
8t
24 t
32 t
120 t
1600 t
200 t
9t

16-21.08.2012
23-27.08.2012
06-27.10.2012
07-15.09.2012
05.09-21.11.2012
04.09-23.08.2013
06.09-16.11.2012
13-14.09.2012

28 €
30 €
99 €
205 €
1 200 €
2 500 €
940 €
37 €

200 t
40 t
48 t
3t
30 t
6t
16 t
24 t
6t

06.09-29.11.2012
08.09-27.10.2012
10.09-29.10.2012
26.09.2012
17-19.10.2012
22.08.2012
28-29.08.2012
29-31.08.2012
29.08.2012

1000 €
180 €
240 €
18 €
110 €
23 €
62 €
130 €
39 €

Koolituste eest saab tasuda ka
töötukassa koolituskaardiga!
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Bella rebib Tommiga,
Miisu kindlalt esimene

Tartu lemmikloomaregistris on registreeritud 4672 looma, neist
4286 koera, 378 kassi, viis tuhkrut ning üks merisiga, madu ja rott.
Kuigi 15 populaarsema loomanime seas on loomingulisust vähem,
võtaks haruldasemate näidete väljaütlemine tõenäoliselt siruli ka
kõige säravama polügloti.
Nii võib leida Tartus kodusid, kus kassi kutsumiseks hüütakse
Laska Layla of Happy Song, Linxy L‘mur või Elisabeth Arabella
Katarina. Ka võib hiirekuninga nimi reeta peremehe (ala)teadlikke
maitseelistusi. Viski, Saku või Chilli ei jäta kujutlusvõimele just palju
ruumi. Siiski ei pruugi alati neljajalgse vaderiks olla Joosep Toots.
Mõnedes majapidamistes lajatatakse neljajalgsele lemmikule lihtsalt Rääbis, Niru või Totu.
Keerulisuses jäävad miisud muridest siiski mäekõrguselt maha.
Nimed – Mirsai Goldcamrose, Llexus Quatro Quliss Scandal,
Cness Sopreddy Callm y Diana, Aittakankaan Afshar Farlanders,
Crispin Castor de Ruwe Kempenaer – ei jäta kõhklust, et tegelikult
võis kutsika hälli juures olla Tootse rohkemgi kui üks.
Peale koerte-kasside leiab registrist aga ka mao nimega Lisanna.
Merisiga Mõmpsik, rott Krats ning tuhkrud Toivo, Quicksilver Rosalie, Bandiit, Ossu ja Sipsik on nimekirjas samuti pigem haruldased.
Koeratõugudest on registris kõige rohkem segaverelisi (2092),
saksa lambakoeri (388) ja boksereid (167). Kassitõugudest on
populaarseim kodukass ehk segavereline (326) pärsia ja siiami
kassid jagavad teist kohta (18). Järgneb vene sinine (3).
Kuna kohustuslik on registreerida vaid koeri, siis kasse on registriteenistuse spetsialist Anne Jereti hinnangul kindlasti tunduvalt
rohkem, kui registris kajastub.
„Tegelikult peaks omanik meile teatama looma surmast või teise
omavalitsusse kolimisest, nad ei ole eriti varmad enda lemmikuid
registrist kustutama,“ möönis Jeret. Vajadusest hoida andmeid
reaalsuse piirides kustutatakse üle 22aastased isendid andmebaasist ilma omanikupoolse sooviavalduseta.
Jeret toonitas kohustust enda koer registreerida ja teavitada
surnud või Tartu linnast lahkunud loomadest Tartu linna lemmikloomaregistrit kas isiklikult kohale tulles, telefoni (736 1142), e-posti
(rt@raad.tartu.ee) või posti (registriteenistus, Küüni 5, 51004 Tartu)
teel.

Populaarsemad koeranimed

Populaarsemad kassinimed

Nimi

Arv

Nimi

Arv

Bella

56

Miisu

13

Tommi

56

Kiti

6

Pätu

50

Joosu

5

Donna

43

Kiki

5

Roki

28

Miku

5

Muki

27

Barsik

4

Reks

27

Kissa

4

Terri

27

Kitu

4

Berta

26

Liisu

4

25

Pätu

Robi
Koeri kokku

4286

4

Kasse kokku

378

Allikas: Linnavalitsuse registriteenistus

95€
LASTEKAUPADE JAEJA KOMISJONIMÜÜK.

UUED turvatoolid
«VOYAGER» (9-36 kg)

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

Otsime PARTNERIT Tartus Fortuuna 1b asuvasse
Sunpoweri solaariumikeskusesse.
Sobib kosmeetikakauplus või kosmeetikafirma esindus,
küünestuudio, juuksur jne.
Jagame kulud ja võidame kliente juurde!
Koostöösoovid edasta aadressile
maakri23@gmail.com • Tel 509 8728.

Tavaliselt jäävad Tartus
kasutatud riiete hinnad 10
sendi ja paarikümne euro
vahele. Linnapildis leiab
aga ka eksklusiivsema valikuga second-hand’e, kus
kaupade hinnalagi küünib
mitmesaja euroni.
Pepleri 8 asuva komisjonikaupluse Kõige Pood juhataja Annely
Kooritsa sõnul on suurim välja
käidud summa 250 € kasuka eest.
Sama hinnalipikut kannab ka kalleim rõivaese Vahi tänaval askeldavas Exclusive Second Hand
kaupluses, kus valikus peamiselt
vähekasutatud firmariided.
Haruldus pole leida pulstikat,
kus näiteks nahktagi eest küsitakse 300 €. 16 aastat tegutsenud Kõige Poes maksavad kallimad teksad
50 € ja naiste kostüümid 100–150 €.
„Põhiline on ikka 2–5 eurot,“ toonitas Koorits, kes jagab kaltsukad
kauba põhjal kolme kategooriasse:
täielik saast, ekslusiivsed ja kuldne
keskmine.

Euro tõstis hinda
Oma pitseri on hindadele litsunud euro tulek. „Just selle tõttu
on need väga-väga tõusnud, lasteriiete puhul ei olegi vahet, kas
ostad poest või kaltsukast,“ tõdes
Koorits, kelle sõnul on inimeste
huvi kasutatud riiete vastu pidevalt tõusnud. Kui vahepeal näis,
et kliente võivad ära näpsata veebipoed, siis nüüd näeb ta märksa
suurema magnetina kirbuturge.
Koos hinnaralliga on muutunud külastajadki. „Kurjemaks,
õelamaks ja on hakanud rohkem
kauplema. Arvavad, et peavad saama sama kvaliteetse kauba kui
kaubamajast. Väga paljud ütlevad,
et hinnad on kõrged ja ostavad
parem poest. Aga nädala pärast on
jälle tagasi,“ kirjeldas Koorits.

Lasteriided – kullasoon
Kasutatud rõivaste kuldkliendid
on noored emad. Jaanuaris Annelinnas kaupluse Parem Kui Uus
asutanud Evelin märkis, et lasteriided lähevad alati kaubaks, sest
kui enda pealt hoitaksegi kokku,
siis võsukeste pealt harva. Kaltsuärisse sukeldus ta majandusharu lihtsuse tõttu. Sõltuvalt üürist
kulub tema sõnul poe püsti panekuks vähem kui kaks nädalat ja
4000-5000 €.
Uuel tänaval poodi Pärna Butiik
pidav Sirje Erikson märkis, et peale lasteriiete lähevad alati kaubaks
dressipüksid. Olulised sihtgrupid on pensionärid ja tudengid.

15 eurot maksab Pärna Butiigi kõige kallim ese – kuldne käekott. Varem Atlantises baaridaamina töötanud Sirje
Eriksoni sõnul ei käi kaltsukates ainult väikse sissetulekuga kliendid ja nii mõnigi sõidab poe ette Lexusega.

Juhan Lang

Katrin Uukaadu
kaltsukad.ee asutaja

Võrreldes kaltsukad.ee portaalis Tallinna ja Tartu kaltsukate arvu,
on Tallinnas neid pea poole rohkem. Samas elab Tallinnas umbes
neli korda rohkem inimesi. Ehk annavad oma panuse Tartu kaltsukaärisse ka seal õppeperioodil viibivad üliõpilased. Hinnaklass võib
poest ja kaubavalikust tulenevalt suuresti erineda. Olen kuulnud,
et järjest enam kohtab kaltsukates meesterahvaid ning tüüpklienti on raske eristada. Rohkem on hakatud tähelepanu pöörama
poodide asukoha valikule, kindlasti kauba kvaliteedile ning ka poe
siseinterjöörile. Uusi kaltsukaid küll avatakse päris tihti, aga palju
ka suletakse.
Populaarsuse kasvu on näha kõikvõimalike kirbuturgude rohkusest. Võib olla on see seotud ka inimeste suhtumise muutumisega
– enam on hakatud mõtlema taaskasutusele ja looduse säästmisele. Usun, et nii kvaliteet kui hinnad on tõusnud ning vana ja ärakantud riideeset on raske müüa – inimesed eeldavad, et saavad osta
puhta ja korraliku eseme. Butiigi-nimelisi poode on viimasel ajal
juurde tekkinud ja eks uhkem nimi seab poele ka kõrgemad nõudmised. Peamiselt tarnitakse riideid Rootsist, Norrast, Saksamaalt,
Itaaliast ja Ameerikast.Veebis on riideid kindlasti raskem müüa ja
kasutatud riiete veebiäri ei ole Eestis väga populaarne. Pigem on
kirbuturud poodidele palju konkurentsi tekitanud.

355.-

„Kõik selle rajooni vanurid olen
riidesse pannud. Käivad nagu
daamid riides!“ Nõudlust on ka
70-80ndate hilpude järele, et stiilipeol kolhoosnikuks või meremeheks kehastuda.
Linna ettevõtlusosakonna juhataja Malle Blumenau ütles, et Tartus on vahelduva eduga 70–80
kasutatud riiete poodi ja nende
hulk sõltub paljuski majanduse
käekäigust.
Et turul on mahtu, näitavad
ehk kõige kõnekamalt kaltsukate turuliidri Humana 2011. aasta
majandustulemused. Ainuüksi
OÜ Humana Sorteerimiskeskuse
jaotamata kasum oli mullu 1 021
809 €. Ettevõtte käive oli 9,2 miljonit eurot, ehk 39% rohkem kui
2010. aastal. Töötajaid oli mullu
keskmiselt 197. Sorteerimiskeskuse toodang kasvas aastaga 49%
ja kokku sorteeriti 8562 tonni riideid.
Juhan Lang
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Bussi ei mahtunud

Kuldar Väärsi
AS SEBE juhatuse esimees
Reede ja pühapäev on kaks kõige
suurema reisijate liikuvusega päeva
nädalas. Kõikidel liinidel on nendel
päevadel busside täituvus tavapärasest suurem. Seetõttu soovitame reisijatel reedel ja pühapäeval
piletid kindlasti ette ära osta. Teistel
nädalapäevadel on busside täituvus väiksem. Reedel ja pühapäeval jälgime busside täituvust ning
oleme kasutanud ka lisabusse, et
reisijatele pakkuda võimalust oma
sõidud ära teha. Peale uute busside toomise täistunniekspressi liinidele teeme Tallinna ja Tartu vahel
muudatuse ka pooltundide osas.
Senised täistunniekspressi bussid
suuname sõitma Tallinna ja Tartu
vahel pooltundidele. Kuivõrd need
bussid on tavapärasest suuremad,
siis paraneb ka inimeste võimalus
bussiga liigelda.

ID-kaart hetkega?
Käisin ID-kaarti uuendamas ja oma
suureks üllatuseks märkasin, et kuigi kaarti peab ootama mitu nädalat,
märgitakse selle väljastuskuupäevaks päev, mil taotluse esitasin. Miks
see nii on? Kas kohe sel hetkel, kui
ametnik andmed sisestab, hakkab
masin nurgas surisema ja trükib IDkaardi valmis? Kui see on nii, miks
peab siis mitu nädalat ootama?
Järelküpseb see kaart kuskil või?
Ja kui see pole nii, miks väljastuskuupäev pole see päev, mil kaart
toodetakse ning juba järgmisel päeval saab kodanik selle büroost kätte.
Muidu niigi lühike kasutusaeg (vaid
5 aastat nüüd) lüheneb veelgi?
Kalmer, linnakodanik

Dokumendi väljastuskuupäevaks
pannakse otsuse tegemise kuupäev. Peale otsuse tegemist saadetakse dokument trükki ning
andmed kantakse dokumendile
automaatselt. Kahjuks ei ole võimalik eelnevalt prognoosida, millal
täpselt dokument trükki saadetakse, mis teeb võimatuks dokumendile trükkimise kuupäeva kandmise.
Dokumendi trükkimine sõltub taotluste arvust, mida ei ole võimalik
100% täpsusega prognoosida.

Kulumisjälje kuumtaastamine taassegamisega on levinud võte just põhjamaades, kus kasutatakse
naastrehve. Põhjanaabrite juures kannab see nime uraremix. 
Lemminkäinen

Teeremont toob
liikluspiirangud

Lotte kutsub muuseumi avastama

„Mis on muuseum?“ küsib Lotte
ja kutsub kõiki suuri ja väikeseid
sõpru 18. augustil kell 12 Raadile,
et üheskoos muuseumisaladusi
avastada.

meetri pikkused lõigud ühel
sõidusuunal ning töid tehakse
korraga vaid ühel sellisel lõigul,
et liiklust võimalikult vähe häirida. Liiklust ohjavad inimreguleerijad, mitte foorid, nagu
varasemalt teatati.

Rooparemiksimine
Siinkandis novaatorliku võttega täidetakse naelrehvide
kulumisest tekitatud roopad.
Roopaid kuumutatakse, freesitakse lahti, lisatakse kuum
segu ja rullitakse kinni. Kui
varem plaaniti korraga meetrilaiune teelõik ette võtta, siis
parema kvaliteedi nimel haugatakse teest suisa kolm korda
laiem riba.
„Selline tehnoloogia on olemuselt isegi parem, kuna nii
tekib teele vähem vuuke, mis
on tulevikus potentsiaalsed
teekatte lagunemiskohad ja
mida vähem on vuuke, seda
väiksemad on tee hooldekulud
tulevikus,“ rõõmustas maanteeameti lõuna regiooni asedi-

I
L
L
E
T
Telli ja igal reedel
on Tartu linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
Sinu postkastis.

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

T
H
LE
telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

rektor Janar Taal.
Taali sõnul teeb töövõtja rooparemiksi sama pikal teelõigul (28,1 km), lihtsalt töö ulatus
on tee ristlõikes laiem. „Oleme
riigihanke tulemustega rahul
ning töid tehakse isegi suuremas mahus, kui lootsime.“
Katte taastusremonti tehakse kriitilise roopasügavusega
lõikudel kogu Tartumaa ulatuses, ent tööde raskuskese ulatub Tallinna-Tartu maanteel
Tiksoja ristist Jõgeva maakonna piirini (km 153,4–178,4). Täidetakse roopaid, mis on umbes
15 mm ja sügavamad, ent täitmisele kuuluvad ka vahele jäävad lõigud, mis on üle 10 mm
sügavad, et töö oleks katkematu.
Sama lepingu raames uuendatakse Kärevere silla juures
1800 ruutmeetri ulatuses olemasolevat ülekatet, kuna sellel
teelõigul on roobas liiga sügav
ning tee all paiknev metallvõrk
ei võimalda seal kasutada rooparemiksi tehnoloogiat.
Rasmus Rekand

Surmad jäid
sündidele alla
Juunis-juulis nägi Tartumaal ilmavalgust 357 titat, hingekella löödi
260 inimesele, mullu samal ajal
olid need numbrid vastavalt 346
ja 264.

Teisipäeval algavate remonttööde käigus likvideeritakse maantee
pikiroopad Tiksojast Sinikülani. Siledam sõidutee läheb maksma
enam kui miljoni ning toob liikluspiiranguid 24. septembrini.
Juba augustis allkirjastas
maanteeamet Tallinna-TartuVõru-Luhamaa maantee taastusremondi lepingu asfaltkatte
uuendamiseks Tartu maakonna piires rooparemiksi tehnoloogia abil. AS Teede REV-2-ga
sõlmitud hankelepingu maht
on 112 430 ruutmeetrit, mis võimaldab teekatet uuendada 56,2
kilomeetri ulatuses.
Algselt 15. augustil algama
pidanud tee-ehitus nihkub aga
mõne päeva võrra, sest Soomest
laenatav tehnika ei jõua lihtsalt
varem kohale.
„Tõenäoliselt saab kiiruspiirang töötsoonis olema 30
km/h. Kuna Tallinna-Tartu
maanteel tehakse augustist
septembri keskpaigani remonti ka kahel teisel lõigul – Kose ja
Mäo juures, kogupikkuses 14,3
km –, siis soovitame sel trassil
liiklejatel varuda sõiduks veidi
rohkem aega,“ sedastas maanteeameti avalike suhete nõunik
Egle Oolo.
Tema sõnul pannakse tööde tegemise ajal kinni ühe kilo-

määr 0,96 eurot) ning 5.-9. klassi
õpilaste koolilõuna maksumuse
maksimummääraks 1,36 eurot
päevas (seni oli piirmäär 1,15
eurot).

14 759

tudengit õpib esimese augusti seisuga Tartu ülikoolis, neist
9901 ehk 67% on kaunima soo
esindajad.

Pallid rallivad laste
rõõmuks
Laupäeval kell 16 toimub Kaarsilla juures heategevusüritus, mille
käigus lastakse Emajõkke tuhandeid värvilisi palle, esimesena
finišeerinud pallide omanikke
ootavad auhinnad.

Pühitsetakse
iseseisvust
Eesti iseseisvuse taastamise
21. aastapäeva puhul toimub
Tartu laululaval 20. augustil kell
18 kontsert „Vaba mehe laul”,
lavalaudadele astuvad teiste seas
Indrek Kalda, Kait Tamra ja Jassi
Zahharov.

Koolilõuna kallineb
Raad kehtestab alates 1. septembrist linna üldhariduskoolides
1.-4. klassi õpilaste koolilõuna
maksumuse maksimummääraks
1,10 eurot päevas (seni oli piir-

Surmamüür saab piirde
Kaubahalli omanik Estiko paigaldab
30. augustiks Fastersi-esisele metalltorudest piirde. „Nii tõsine õnnetus
kiirendas protsessi,“ selgitas Estiko
juhatuse liige Eveli Opmann, kelle
sõnul oli esialgu plaanis piire rajada
kaugemas tulevikus.

Tartu tõmbab
Tänavu esimesel poolaastal peatus
Tartu majutusettevõtetes 84 793
turisti, seda on 10 protsenti rohkem
kui mullu samal ajal, enim saabus
välisturiste Soomest (15 487),
Venemaalt (6480) ja Lätist (4430).

PANEKS UUE KATUSE?

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
T KOGE
TA
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AS TOODE TARTU ESINDUS
RINGTEE 43F, TARTU 50105
TEL: 736 2813
FAKS: 736 2202
EMAIL: YLLARTOODE.EE

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

WWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 7000

USI

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja

lausega
lausega

M

Helin Vaher

SISSESÕIT KEELATUD. Narva mnt 25 ühikas tuleb tudengitel
arvestada, et pesumasinaruumi jalgrattaga ei lubata. Kas püüdsid elanikud seal oma sõiduriistu alailma küürida, tsentrifuugida,
pikanäpumeeste eest varjata või on keelumärgi põhjus sootuks
Juhan Lang
midagi muud, pole paraku teada. 

AAS

Läksin reedel kell 10.50 Tartu bussijaama, et sõita kell 11 uue täistunniekspressiga Tallinna. Suur oli
minu üllatus, kui kassast öeldi, et
pileteid sinna enam ei müüdagi. Et
tegelikult väljub buss alles kell 11.05,
otsustasin pileti osta bussijuhilt.
Õnnetuseks ootas sama plaaniga
ees juba 20 inimest. Bussijuht ütles,
et kuna eelmüügist on kõik piletid
müüdud, kohti enam pole. Niisiis jäi
suurte reisikohvritega maha umbes
paarkümmend inimest. Kuulsin, et
sarnane vaatepilt on reedeti üsna
tavaline. Kas ülemõistuse järjekordades on süüdi on uued ekspressid? Kui mitte ja järjekorrad on tüüpilised, siis miks ei kaaluta samal ajal
lisaliini avamist?
Marta Murel
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Palametsa
pajatused

Tartu 1912. a hilissuvel
Sajanditagune suvi oli erakordselt palav ja põuane. Rukkilõikusega
tuli tavalisest nädal-paar varem algust teha. Seda just kõrgematel liivastel põldudel, kus tera pudenema kippus. Tartu kesklinna kitsastel
uulitsatel nõretasid linlased higist ja kurtsid läppunud lufti üle. Palavus ajas jõkke värskendust otsima, mis suviti tõi aga kaasa korrarikkumisi. Just liinilaevade ärasõidu aegu – Emajõgi oli endiselt arvestatav liiklussoon – ujus noori mehi laevadele külje alla, et hõigata
passaseeridele häbematusi. Kuigi kardavoid viisid kolm sellist meest
kaheks nädalaks arestikambrisse, ei tahtnud korratused lõppeda ja
raad keelas suplemise lahtises jões hoopistükkis ära. Nüüd tekkis
laudpõrandate ja -seintega avalike ujulate juures selline tung, et enda
voogudesse kastmiseks tuli tartlastel teinekord kuumuse käes tunde
järjekorras seista.
Baltisakslastest juhitud raega alalises opositsioonis olev Jaan
Tõnissoni päevaleht kirjutas sel puhul: sakstel on muidugi kõige
lihtsam keelata. Selle asemel, et uusi supelusmajasid ehitada või linnast eemal supelusaedasid asutada. Raekojast vastatakse meile, et
linna eelarves ei olevat
selleks summasid ette
Varasemal ajal olid
nähtud. Vana jutt oma
„Põhja-Liivimaa suur- tegematajätmiste õigusmaapidajad“ suhtunud tamiseks.
Augustikuu keskpaieesti talupoegade kon- ku peeti vaksali lähedal kolmnurksel platsil
kureerivatesse sügisTartu Eesti Põllumeesnäitustesse õige üleole- te Seltsi näitust. Varasevalt: mis neil matsidel mal ajal olid „Põhja-Liivimaa suurmaapidajad“
ka eksponeerida on?
– terminit „Lõuna-Eesti mõisnikud“ soovitati
vältida – suhtunud eesti talupoegade konkureerivatesse sügisnäitustesse õige üleolevalt: mis neil matsidel ka eksponeerida on? Nüüd
aga tuli tunnistada, et just karjakasvatuse ja ühistegevuse osas oli
mõndagi saavutatud.
1. septembril ilmus Postimehe õige mahukas näitusele pühendatud erinumber. Lõviosa kuulus muidugi kuulutustele ja reklaamile,
kuid oli ka juttu näitusest endast. Kahe nädalaga oli sinna pääsme
ostnud 28 000 huvilist, mida peeti igati heaks tulemuseks. Vanemuise etendused olid pidevalt välja müüdud ja kinematografid publikust
pungil. Olukorda kasutas ka näituse ajaks Jurjevis oma telgi üles löönud rändtsirkus. Rahva palagani meelitamiseks seati tsirkuse orkester ühe kõrgema hoone katusele marsse mürtsutama, millise tegevuse aga politsei peagi ära keelas. Kui mängida tahavad, tehku seda
ikka kombekalt maa peal. Neile, kes muusikast tahtsid tõelist mõnu
tunda, soovitati minna Vanemuise aia suvekontsertidele. Väike piletiraha tasub igati saadava elamuse ära.
Postimees kurtis, et kuigi enamus näitusele tulnutest pidasid
ennast igati kombekalt üleval, leidus siiski ka „kärnaseid lambaid“,
kel kõigil neelud kangema kraami järele. Kuna Tartus müüdi valget
viina ainult kolmes kroonu monopolipoes ja sealgi vaid piiratud ajal,
siis kogunes Kaubahoovi lähedale monopoli juurde säärane rahvahulk, et korra pidamiseks tuli kardavoi kohale kutsuda. See ametimees seadis joomahimused üksteise järele pikka ritta ja asus ise
uksele, lastes viinahimulisi vaid jaokaopa poodi. Ilmne näide, kuidas
tsaarivõimud rahva üht põhilist priiust – joomavabadust ahistasid.
Aga mida sa võõrvõimudelt ikka tahad. Ainult 3 viinapoodi oligi Tartus, 2012. aasta enam kui 300 vastu.

Peegliks veesilm ja edvistamine kaamera ees algab. Ikkagi naised. 

Gabriela Liivamägi

Tulge ära kurjast
linnast, naised!
Selliselt keelitatakse Tartu
Uue Teatri suvelavastuses
„Naised valitsevad maailma
ehk Opus Geographicum“.
Kristiina Põllu kujundus on
braavoväärne. Vaid unenäos võib
seesugune, maastikuga harmoneeruv, õhtuhämarusest öösse
ning etenduse vaimuga sulanduv
lumm end ilmutada. Või „Kääbiku“ raamatut lugedes.
Ja muusika! Ootan plaati kahel
põhjusel: tuul puhus paljud sõnad
öhe, aga muusika ning selle esitus
on hunnitu. Ilus nagu roos!
Helilooja ja seadete autor on
Tauno Aints. Laulude loomisrõõmust said osa ka Allan Aint ja Ivar
Põllu. Lavastuse võluva ja maitseka helimaastiku salvestuse eest
kummardus Tartu Noortekoorile ning ansamblile Varjatud Jõud.
Etenduse atmosf ä ä r on
irreaal- ja unenäoline: naiste
valitsetav maailm, mis muundub kalgist tunnetes võbelevaks; kätetu ja ühejalgne mees
(Janek Joost), kes oma ainsamal jalal läbi mänguplatsilaiuse
vee hüpeldes (publik jälgib hinge kinni pidades, kas kukub – ei
kuku) paariminutilise monoloogiga maha saab; sauna suletud
ja seal oma elutarkust kirjasõnna ning kartograafiasse talletav vanamees (Evald Aavik), kes
teeb oma tööd napisõnaliselt ja
pühendunult, seksiorgiaks kulmineeruvatest pesupäevadest

ja kolmest lärmakast kaasvangist hoolimata; umbmäärasusest külla eksinud ning elitaartarkusest pungil geigarlik härra (Madis Kalmet) ning samast
kohast saabunud joviaalne fotokunstnik (Helgur Rosenthal).
Kujundus ja muusika on etenduse raamiks.

Publik jookseb tormi
Vaataja sõidab kodust kohta,
kust pool Eestit on auto ostnud
(tänasest etenduspaigast on seda
teinud ka allakirjutanu) ja kus
Džohhar Dudajev lennukeid ning
Vene sõjaväelasi taltsutas. Nüüd
on nõukogude ajal Raadile lennukite kaitseks rajatud plahvatusvallid rohelusse uppunud ja moodustavad koos laguneva betoonteega unustuste oaasi. Just sinna
jooksevad vaatajad tormi. Tänane etendus on välja müüdud, viimasele neljale on veel pileteid. Et
küsisin, tean ka vastust: lisaetendusi ei tule.
Aga inimesed tulevad. Saavad ööpimedusse kulgevas õhtus
kuulda voolitud lauseid mõtetest, mis aeg-ajal peatuvad igas
arukas peas. Nagu näiteks:
- Tahan ennast ära tappa, aga ei
saa. Pole käsi.
- Olen uurinud sinu rahvast.
- Millist?
- Naisterahvast.
- Kas tahad jõuda kuhugi kohale või lihtsalt edasi?

- Üks väike, must, karvane
(mees) sai talvel külma ja suri ära.
- Eile toodi uus mees. Tavaline,
ainult ilma püksata.
- Ei ole veini, piiblit ... ainult õlu
ja matslik seltskond.
- Mulle terve maks! Mulle terav
silm! Mulle laulusuu! Mulle terav
keel! Mulle terve juus! Mulle sire
säär! Mulle julge rind! (Laul)
- Millised rustikaalsed põliselanike silmad! Kui mugav kivi! Kui
ilus vana naine!
- See on hull. See ei kõlba! See
rikub vere ära.
- Kas teie tahate ajalukku minna?
- Mina ei lähe siit kuhugi!
- Elu mõte on elu, mitte korrektsus.
- Varsti on mu käsi kare nagu
karu keel.
- NEED olid kogu maailma Kõige Samasugusem rahvas.
- Sealt saab kõik alguse aga sinna tagasi ei pääse kunagi.
Etenduse orgaanilisse tervikusse on pikitud kolm jutlust:
porilombi (Robert Annus teemal
„Suvi ja puhkus“), katuse (Malle Pärn, „Jumal ja inimene“) ning
lauapealne (taas Annus, „Kodumaa ja armastus“). Need ei kohutanud, aga turritasid etenduse
kontekstist pisut välja.
Sellegipoolest vaatasin ja kuulasin. Mõnulesin ja muhelesin.
Mõtlesin kaasa ja edasi. Aeg,
mis mõtlemisele ja ilu nägemisele kulub, pole raisatud aeg. Selle
eest tänan.
Kaupo Torim

Augustibluusil voolab
Tartu verdki
17.–18. augustil 19. korda toimuval
Augustibluusi festivalil löövad maailmanimede kõrval kaasa ka Tartu
sugemetega muusikud.
Teiste seas 2011. aastal Briti ajakirja Blues Matters kriitikute poolt
rahvusvaheliste sooloartistide tabelis viiendaks valitud endine Bullfrog
Browni kitarrist Andres Roots,
kes musitseerib kollektiivis Andres
Roots Roundabout.
Eelmise sajandi viimasel kümnendil tuli Tartus kokku ansambel
Can´t Hide. Pärast taasühinemist
2011. aastal, lubatakse olla paremas vormis kui ei kunagi varem.
Trumme kolgib Neeme Jõe, bassi mängib Tarvo Tiivits ja kitarride
tagant leiab Andres Tariku ja Meelis
Saueaugu.
Otsapidi on Tartuga seotud ka
Blue Monday Blue Project, kus
kitarri tinistab Tõraveres sündinud
ja nii Nõo reaalgümnaasiumis kui
Tartu ülikoolis õppinud Vilho Meier.
Augustibluusi programmijuht Raul
Ukareda hindab teda lausa Eesti
üheks parimaks bluusikitarristiks.
Peaesinejad nõnda palju tutvustamist ei vaja. USAst Buffalost
pärit ja bluusimaailma imelapseks
ristitud Lucky Peterson jõudis koos
kaasmaalastest staaridega lavale
juba 3aastasena ja on lava jaganud
teiste seas Willie Dixoni ja James
Browniga. Brittide parim bluusikitarrist Matt Schofield (34) on valitud
ajakirja Guitar and Bass poolt saareriigi kümne parima bluusikitarristi
hulka läbi aegade, kuuludes samasse seltskonda näiteks Eric Claptoniga.
Et 265 km pikkune retk Taaralinnast Haapsallu ette võtta, ei pea
Ukareda kinnitusel olema paadunud bluusifanaatik. „Eestis kuidagi
peetakse seda väga eriliseks asjaks.
Väga palju tänapäevast muusikat on
ju tegelikult bluus – RnB, soul ja
funk – see muusika kannatab kõiki
heasüdamlikke inimesi.“
Kui veel 2007. aastal külastas
festivali poolteist tuhat inimest, siis
läinud aastal oli see number 8000
ringis. Samasugust publikumenu
ennustab korraldaja Indrek Ditmann tänavugi. Kokku esineb ligi
30 artisti kümmekonnast riigist.
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Emajõele puhutakse elu sisse

on avaram ja lõbusam

17. ja 18. augustil peetaval VII Emajõe festivalil näeb jõeparaadi, ujumisvõistlusi, esinevad muusikud ja askeldavad kokad ning kalastajad.
Jõeparaadil toimub pidulik Tartu jõelippude üleandmine. Paraadile
oodatakse kõikide linna sadamate aluseid 18. augustil. Vajalik on varasem registreerimine festivali kodulehel.
Ujujatele saab kaasa elada reedel Emajõe Karikal, mille start antakse
kell 18 Lodjakoja juures, ja Kahe Silla Sprindil, mis alustab Kaarsilla lähistel laupäeval kell 13. Distantsi pikkuseks on ligi 200 meetrit.

Karlovas mängitakse sõda

Väikese Valeria rõõm uuest liumäest Limpa basseini ääres oli sedavõrd suur, et vanem vennas pidi pallimängupartnerit pikalt ootama. Rasmus Rekand

Juulikuus remondis olnud
Aura veekeskus ootab taas
külastajaid nautima mugavamat, nägusamat ning
ruumikamat keskust.
„Vahetasime terviseklubi meeste ja naiste pooled ära,“ alustas Aura
juhataja Kairi Ustav selgitusi tehtust. „Meeste pool oli avaram, ent
naised olid agaramad terviseklubi
külastajad. Nüüd on kappe 2. korrusel meeste jaoks 68 ning naistele 96.“
Tulijate pilke peaks paitama
värskete seintega saunad, vastsed
dušipaneelid ja uued seinaplaadid
terviseklubi pesuruumides. Leilgi
peaks nüüd särtsuma paremini,

sest välja vahetati kõikide saunade
keriste küttekehad ja kivid. Parema leili nimel ehitati kinni ujula meestesauna lava. Külastajatel
on võimalus ujuda ja veemõnusid
nautida täiesti värskes vees, sest
kõik basseinid tühjendati hooldustööde ajaks. Basseinide täitmiseks kulus 2940 m³ vett.
„Suuremate remonditööde hulka kuulusid veel ventilatsiooniseadmete remont, basseiniseadmete täishooldus, basseinivalgustite ning peeglite väljavahetamine. Ka kohvik ja veepark on saanud uuenenud ilme tänu uutele banaanipuudele ja lilleseadele.
Lisaks tehti vuukimis-, plaatimis-

ja maalritööd kogu majas,“ kirjeldas Ustav võtteid, millega Aurat
värskendati.

Lusti lastele
Kui täiskasvanud ehk uuenduskuuri kohe tähelegi ei pane,
siis mudilased kindlasti. Limpa
basseini äärde kerkinud liumägi,
mereelukate pildid ning maakaart
beebibasseini põhjas tekitavad
põnnides kuuldavat elevust.
Peale selle ehitati esimese korruse invatualetti dušš, et soost
sõltumata saaks puudega lapse
vanem tema eest hoolitseda.
Aura tänavused külastajanumb-

Empower on Põhjamaade ja Balti riikide üks suuremaid energeetikateenuseid pakkuv ja
telekommunikatsiooni võrke ehitav ettevõte. Meie tippkvalifikatsiooniga personali oskusteave
on välja kujunenud rohkem kui poole sajandi kogemustest ning kaasaegse tehnoloogia
kombineerimisest inimressursiga. Töötajaid on ligi 3000, kellest üle 400 inimese leiab rakendust Eestis.
Otsime kesk- ja madalpinge valdkonda töökohaga Tartu osakonnas

ELEKTRIMONTÖÖRE
Peamiseks tööülesandeks on liinide elektripaigaldiste ehitus-, hooldus- ja remonttööde
teostamine.
Kandidaadilt eeldame
•
ehitus/elektrialast kutseharidust või selle omandamist;
•
eesti keele oskust kesktasemel, vene keel suhtlustasemel;
•
füüsilist vastupidavust;
•
täpsust ja kohusetundlikust;
•
tehniliste jooniste lugemise oskust;
•
head suhtlemisoskust töörühma tasandil;
•
valmisolekut töölähetusteks nii Eestis kui välismaal;
•
B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb muu võõrkeele oskus, soov enesearendamiseks ja lisa kategooriad juhilubadel.
Meie omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd professionaalses ja edumeelses
meeskonnas, häid arenguvõimalusi ja töötulemustest sõltuvat tasupaketti.
Kandideerimiseks saada palun oma CV koos kaaskirjaga hiljemalt 20.08.2012 läbi
CV-Keskuse või e-posti aadressile: riina.naalik@empower.ee, märgusõnaga
"Tartu elektrimontöör".
Täiendavatele küsimustele vastab piirkonna juhataja Andrus Reinmann Tel: 663 5805.
Empower AS
K. A. Hermanni 8a ∙ 10121 Tallinn ∙ Tel 663 5600 ∙ Faks 663 5601
Registrikood 11445550 ∙ e-post: info@empower.ee ∙ www.empower.ee

rid näitavad, et masu on kaugele seljataha jäänud. Esimese kuue
kuuga käis veemõnusaid nautimas pea 195 000 inimest. Võrdluseks – aasta varem jäi tulemus alla
170 000.
Ustav möönab, et põhjuseks on
hea koostöö Tartu turismiettevõtjate vahel, inimeste teadlikkuse
kasv tervislikest eluviisidest ning
ujumise järjest populaarsemaks
muutumine. Üha rohkem võib
keskuses kuulda ka lõunanaabrite
lätlaste häält.
„Ujumiseni!“ saadab särtsakas
perenaine külalised teele veendumuses peatselt taas kohtuda.
Rasmus Rekand

Reede, 17. augusti
hilisõhtul harjutavad kõrgema sõjakooli
kadetid Karlovas linnalahingut.
Õppus algab kell 22 ja lõpeb kell 1.
Kadetid harjutavad liikumisviise Karlova linnajaos alal, mis piirneb Võru,
Tehase ja Kalevi tänavaga.
„Peale elevuse tekitamise ei tohiks harjutus kuidagi linnakodanike
tavarutiini segada, sest liigume mööda avalikke teid ja parke ning
ei kasuta imitatsioonivahendeid,“ kinnitas õppuse läbiviija, Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste taktikaõpetaja leitnant Ragnar Ventsel. „Harjutuse eesmärgiks on anda kadettidele linnapatrulli planeerimise ja
läbiviimise kogemus rühmasuuruse üksuse tasemel.“
Lahingvarustuses kõrgema sõjakooli teise õppeaasta kadetid liiguvad Tartu tänavatel seitsme- kuni kümneliikmelistes gruppides ning
neile teevad vastutegevust kollaste lintidega märgistatud erariietes
kaitseväelased. Harjutusest võtab osa üle 40 kaitseväelase, kellel on
kaasas relvad ilma laskemoonata. Öist linnalahinguharjutust korraldab
kõrgem sõjakool Tartus kolmandat korda.

Särtsakad simulaatorid AHHAAs
Järgmise aasta kevadel avatakse Tartu AHHAAs ja TTÜs põhjalik elektriautosid tutvustav väljapanek, kus siseruumides saab tutvuda sõiduvahendite ehitusega ning õues võib ise elektriautoga sõita ja proovida
selle laadimist.
Elektromobiilsuse programmi (ELMO) raames soetatakse Eestisse kokku kuus elektriautot, millest neli jäävad proovisõitudeks ning
kaks ehitatakse ümber simulaatoriteks. Ekspositsiooni keskmes on
täismõõtmetes elektriauto, mille rooli, pedaalide, käigukasti ja erinevate lülitite abil on võimalik kohapeal simuleerida autosõitu. Masina
tuuleklaasile kuvatakse realistlik pilt, mis reageerib autojuhi igale juhtimisvõttele.
“Väljapaneku loomisel pöörame tähelepanu ka päris väikestele tehnikahuvilistele, kes saavad proovida raadio teel juhitavaid masinaid,
samal ajal kui isa ja ema suure elektirautoga lähemat tutvust teevad,”
selgitas AHHAA tehnikadirektor Mairo Hirmo.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Kupees sõidavad kaks venelast ja kaks neegrit. Venelased
joovad viina ja hammustavad
sibulat peale, neegrid aga joovad veini ning võtavad peale
musta kalamarja.
„Ma ju rääkisin sulle, Vasja,
et neegrid on mahajäänud rahvas,“ ütleb üks venelane teisele,
„Nad söövad seda, mida meie
sõime 30 aastat tagasi.“

„Ma päästsin inimese uppumissurmast, aga ta võttis kätte
ja poos enese üles!“
„Miks te ei päästnud teda
teist korda?“
„Ma mõtlesin, et ta tahab
ennast kuivatada!“

Šotlane kavatseb merereisile minna ja küsib laevakompaniist hindade järele. Ametnik
selgitab:
„Esimese klassi kajut koos
toitlustamisega maksab 50
naela, teine klass 35 naela ja
kolmas 15 naela.“
Tahtes šotlase üle nalja heita, lisab ametnik:
„Lõppude lõpuks võite te
lasta end laeva järel tasuta köie
otsas vedada.“
„See sobib mulle,“ teatab šotlane, „aga öelge palun, missugust toitu te üle parda viskate?“

Suitsetajate kupees küsib
keegi viisakalt:
„Vabandage, ega teid ei häiri, kui ma ei suitseta?“

„Mis nöör see Sul ümber
sõrme on?“
„Minu naine sidus selle sinna, et ma kirja kaasa võtaksin.“
„Noh, ja Sa muidugi tegid

seda?“
„Ei, sest ta unustas mulle kirja kaasa andmata!“

Väikesesse raudteejaama
tuleb üks daam ja pöördub
jaamaülema poole:
„Öelge, palun, monsieur,
millal läheb järgmine rong
Pärnusse?“
„Ei oska teile täpselt öelda,
kuid võite oma aadressi jätta,
ma kirjutan teile.“

„Ameerikas on puid, mis on
peaaegu 2000 aastat vanad.“
„Tühi loba! Ameerika avastati ju alles 500 aastat tagasi!“

„Te nimetasite mind lollpeaks! Võtke otsemaid oma
sõnad tagasi!“
„Sõnad võtan ma heameelega tagasi, kuid kahtlen, kas
Te sellest targemaks saate!“

„Kuhu Sa õppima läksid?“
„Arstiteaduskonda.“
„See on ju suurepärane!
Mina hakkasin veterinaariat
õppima. Kui ülikooli lõpetame,
võime teineteist ravida!“

Ühes firmas otsustati anda
1000 eurot suurune eripreemia sellele töötajale, kes teeb
kõige asjalikuma ettepaneku
kulutuste vähendamiseks. Esimese koha sai üks osakonnajuhataja, kes tegi ettepaneku
vähendada talle makstavat
preemiat 500 euro võrra.

„Kas Sa töötad suures firmas?“
„Ma arvan küll. Kulub kolm
päeva, enne kui üks kuulujutt
on firmale ringi peale teinud!“

ristsõna
Ristsõna

Naabrivalve
Komöödia, alla 14 a keelatud, linastub Cinamonis 16.08 kell 20.45.
Neli täiesti tavalist Glenview väikelinnas elavat meest tulevad kokku, et moodustada naabrivalve salk, aga
seda mitte ainult selleks, et kodulinna tänavatel korda luua, vaid ka selleks, et kord nädalas pääseda oma
rutiinsest igapäevaelust. Kui nad aga ühel päeval avastavad, et nende kodukanti on imbunud tavalisteks äärelinnaelanikeks maskeerunud tulnukad, ei jää neil midagi muud üle, kui käised üles käärida ning otsustavalt
tegutsema asuda, eesmärgiks ei midagi vähemat ega rohkemat, kui oma kodukandi ning ühes sellega ka terve
ülejäänud maailma päästmine kindlast hävingust...
Hoogsa ulme-komöödia kesksetes osades astuvad üles Ben Stiller, Vince Vaughn, Richard Ayoade ja Jonah
Hill.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
17.–23.08 kell 12.15, 14.45,
19.30, 21.45 Naabrivalve
17.–18.08 kell 13, 15.15, 17.30,
20.10, 22.15; 19.–23.08 kell
13, 15.15, 17.30, 18, 20.10,
22.15 Palgasõdurid 2
17.–23.08 kell 18.45 Kuutõusu kuningriik

Emajõgi, praami lava
17.08 kell 19 Laululahing,
ühtelaulmist ohjavad Jaan
Elgula ja Kalev Lindal

Klubi Rock & Roll
31.08 kell 21 Ela Rock & Roll
hästi! Esinevad Dramamama,
Rockin‘ Lady & Her Rivertown Boys, Neptuun ja TLH

Tartu Jaani kirik
21.08 kell 21 ansambel UMA

17.–18.08 kell 18 Eellinastused: Abraham Lincoln: Vampiirikütt
23.08 kell 19.15 Eellinastus:
Hull isa

Kontsert
Antoniuse õu
16.08 kell 20 Väike öömuusika

kuni 31.08 Liive Koppeli
akvarellide ja maalide ning
Anne Kokkovi õlimaalide
näitus Kuulates viljade küpsemist

Linnaraamatukogu

17.–23.08 kell 20.45 Pimeduse rüütli taastulek

17.–22.08 kell 13.45, 17.15;
23.08 kell 11.30, 13.45 Jääaeg 4 (eesti keeles)

kuni 17.08 Kaunid gladioolid
Harri Tensingu kollektsioonist

Muu

17.–22.08 kell 11.30, 12, 14,
16.15; 23.08 kell 12, 14, 16.15
Vaprake (eesti keeles)

17.–18.08 kell 19.45, 22;
19.–23.08 kell 17.30, 19.45,
22 Ted

Tammelinna
raamatukogu

kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

17.–22.08 kell 19.15, 21.35;
23.08 kell 16.45, 21.35 Täielik
mäluvahetus

17.–22.08 12.30, 16, 17.05;
23.08 kell 12.30, 16, 17.15
Keelatud tants 4

kuni 12.09 Sergei Jerjomini
näitus Klaasisulatamine ehk
fusing

28.08 kell 21 Triinu Taul ja
Juhani Jaeger

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 17.08 Eesti kirjanike
muuseumide koostöönäitus
Elas kord kirjanik…

Karlova-Ropka

raamatukogu
www.eelk.ee/tartu.peetri
kuni 3.09 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus
UneUdus

Linnaraamatukogu

21.–22.08 kell 12–15 Tartu
õpilasmaleva noorte meisterdamis- ja lauamängude
töötoad lastele

Tammelinna
raamatukogu
23.–24.08 kell 12–15 Lauamänguõhtu

NÕO PÜHA Tartu tn 2, Nõo
LAURENTSIUSE KIRIK
Reedel, 17. aug kl 19
kontsert-mõtisklus VALGUSE TEE.
Esinevad:
organist EDOARDO NARBONA (Itaalia),
tšellist ANNIKKI ARUVÄLI (Eesti).
Kavas: J. S. Bach, J. Pachelbel, D. Zipoli
Sissepääs
vaba.

kuni 31.08 näitus Endisaegseid spordiraamatuid
1.09 kell 11 interaktiivse näituse Muinasjutumaailmad
avamine
kuni 8.09 Sven Antsoni ja
Anneli Andersoni maalinäitus
Üks tee, kaks asja

23.08 kell 20 Meeste laulud:
Riho Sibul ja Bonzo

kuni 8.09 Eesti nahakunstnike liidu näitus Konrad Mägi.
Köidetud

30.08 kell 20 Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide
Ühing

kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste lõputööde
näitus

Nõo vallas, Keeri külas,
Kuusiku talus
HANS WÜHNERI PÄEV
Pühapäeval, 19.08 kl 14
• • •
Esineb Nõo kiriku meesansambel ja
Meeri Seltsimaja naisansambel.
•••
Peetakse päevakohaseid kõnesid
ja saab ka kehakinnitust.
•••
Üritus on tasuta
Info 5661 1443
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tartuekspress
VABA AEG

4toal mug korter Ilmatsalus (7 km
Tartust, kool, lasteaed, aiamaa).
Tel 529 9918.

Ehitus

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

Kinnisvara ost

hõbedat, nõukogudeaegseid
kontaktoreid, automaatkaitselüliteid, trükkplaate, militaarset
elektroonikat, ning kullatud
detaile. Tel 5458 3370.

Teenus

1-2toal korter. Tel 528 6523.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Müüa pidevalt
välis- ja sisevoodrilaudu,
sügavimmutatud välisvoodrija terrassilaudu, põrandalaudu.
OÜ Incassor on 2000. aastal tegevust
Voodrilaudade
tööstuslik
värvimine.
alustanud ettevõte,
mille põhitegevuseks
Vajadusel
transport.
5664vastu.
0228.
on laenude
andmineTel
tagatise

Müüa OTSIME
pidevaltTARTU
saematerjali
(prusOSAKONDA
sid, servamata
lauad PANDIMAJA
jne), leht- ja
KOGEMUSTEGA
okaspuu.KLIENDITEENINDAJAT
Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.
Töökoht
: pandimaja Tartus Kuu
41 8500.
Männikooremultš.
Tel tn
5197

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Kinnisvara müük

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.
1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-3toal korteri või osa majast
Elvas (soov Arbimäel). Kiire!
Tel 5343 0896.
2-toal korter. Tel 502 2728.
3toal ahiküttega korter otse omanikult (kuni 250 €). Tel 5812 9127.

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

Koolitus
AM-, A-, B-, C-, CE-koolitused,
ADR ja ametikoolitused.
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.

Pakun tööd

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

24 h autoparklasse alkoholivabale
mehele/pensionärile valvur-müüjana. Kl 12-16 tel 5679 9953.

maa kuni 3800m2.
Sobib kasutatud autode
müügiplatsiks.

Info tel. 53489622
või jaanus@sepakeskus.ee

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

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

Riided

Teen sanitaartehnilisi torutöid.
Tel 5550 0752.
Teen trimmitöid. Tel 5197 7491.

Kvaliteetsed ja huvitavad riided
(gooti, rock, fantaasiad, vanakooli
stiilis) Inglismaalt, Ameerika käsitöö
3D särgid ja palju muud põnevat! Eedeni kaubanduskeskus kpl
Model, E-P 10-21, model.ee.
Uued riided sügiseks ja talveks
ning kooliriided lastele leiate
Sarapuu riidepoest aadressil
Sarapuu 1. Kohtumiseni!
www.sarapuuriidepood.ee

Sõidukid

Tel 5366 5327

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

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, www.mastersport.ee, Master Sport OÜ.
Külmikute remont. Tel 505 0124.
Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

Mis
nd
i hi
Loomaarstiteenused.
r
t
k
juhtub
Tel 734 6404,
Ele 514 8998.
talvel?

Vannide emaileerimine. Tel 552
2879.
Vedu ja kolimine üle Eesti algusega Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.
www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Muu

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

RASMUS

ind ja kolimisteenused, utilihVeou
seerimine
suure kaubikuga. www.
u
ep

t

Küt

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

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

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5458 9337.
Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

Üürile anda
Rendile anda Tartus,
ARK kõrval, Sepa Keskuse taga

Radiaatorite vahetus, küttesüsteemide hooldus ja muud torutööd. Tel 516 6836.

us

Materjal

Üürile võtta

Ostan kollektsioneerimise eesmärgil nõukogudeaegseid AUTOMUDELEID (mõõtkavas 1 : 43 ja 1 : 24).
Tel 510 7375.

ist

Saunade ehitus, saunalavad vastavalt tellija mõõtudele. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.

Põllu- ja rohumaid Tartumaal.
Tel 5620 4096.

äp

Majade, hoonete soojustamine
puistevillaga. Tel 5665 0604,
502 0066, puistevill@gmail.com.

Ostame vana-elektroonikat,
skeemiplaate, mikroskeeme, raadiodetaile jne. Raha kohe kätte.
Tel 5376 6816. Helista ja tuleme
kohale!

3-4toal korter. Tel 507 4635.

an

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, paberrahasid, münte,
pudeleid, maale, nõusid, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit jne.
Tel 5829 9810.

lm

Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kü

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

7

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu. Tel 5559 3732.

Ühineme särgikirjaga,
a no oota järele!

E
E
T Tee rõõmu!

Ostame tehnilist hõbedat, laua-

kaasajooksikud
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Pildiga õnnitlus maksab
ja pildita
€

3

6€

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

U
U
K 1€ A
Leia sobiv hind!

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

T
U
L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

5,76€
10,80€

OLEME AVATUD:
R-L 11-01 • P-N 11-23

UUS AASIA RESTORAN!
ASIAN CHEF

on nüüd ka
ANNELINNAS!
Idamaised horgutised
ehtsatelt India kokkadelt

SOODUSTUS ostes kaasa või
koju tellides - tel 735 5029 ja 5330 0464
Mõisavahe 21, Tartu • w w w. a s i a n c h e f . e e
Tel 5345 7278, 748 9288

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
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
1 KUU = 1,9 €
telli@tartuekspress.ee
3 REMONDIKS,
KUUD = 5,7 € EHITUSEKS.
Ülikooli 1, 730 4455
UUS!
LAEN
KORTERELAMULE.
6 KUUD
= 11,4
€
1 AASTA = 22,8 €

www.tartuekspress.ee

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 €.
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@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
Maraton ei murra ka amatööri konti
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Pühapäev, 12. august.
Jõgevamaa lõunapoolsel
äärel asuv vaikne Tabivere
vald täitub kirevates riietes
rulluiskudel liuglevate inimestega, kel vaevu üksteisest möödavuhisemiseks
ruumi jagub. Maratonipäev
ju ikkagi.
Ajame autouksed õieli ja kougime üksteise järel masinast välja vajamineva varustuse. Uisud,
kaitsmed, kiivrid, ka roosad võistlussärgid kirjaga „Püsi kannul,
kohe saab nalja!“. Pühapäevauisutajatena arvasime, et läheme rajale
just pigemini nalja tegema, samm
ju tundus olevat pea sama pehme kui sellel, kes alles käima õpib.
Vaatepilt Tabivereski kuigi palju enesekindlust ei kasvata. Rajale on end sättinud liibuvates spordiriietes uisutajad, ühel selg sponsorite embleemidest enam pungil
kui teisel. Aga mis sest – himu 19
kilomeetri vallutamiseks on igal
juhul suurem kui mistahes võltshirm kangete spordisellide kõrvutamisel iseendiga.
Ja seal me siis seisame, stardikoridoris. Oodates püssipauku, mis
meid lõpuks kord rajale lubaks.
Kuigi kellaseierid näitavad viite
minutit alguseni, tundub oodatav
aeg üüratult pikk. Vahepeal jõuab
Maarja piinliku täpsusega kirjeldada kõiki talle teadaolevaid lugusid sellest, kuidas mõni rulluisutaja on rajal vihtudes oma lihased
väänanud ja kondid murdnud. Või
siis lausa kintsudelt kooritud värske liha uisurajale jätnud. „Mõnus
motivatsioonikõne,“ mõtleme
endamisi ja uurime, kui palju selle julgustava sõnavõtu järel kellegi sääred hirmust võbisema hakkasid.

Stardipauk
Uisud hakkavad vaikselt veerema ja meie nägudel kumab naerumuie – nüüd ongi kauaoodatud
hetk käes. Teadjad rääkisid, et esimesed kilomeetrid kulgevad justkui nõukogude ajal defitsiidi jär-

Evely:

Alguses oli rulluisutamine minu jaoks lihtsalt üks võimalikest viisidest, kuidas kiiresti marsruudil kodu-töö-kodu liikuda. Kuigi
puudusid teadmised sõidutehnikast ja ohutunne võimalike vigastuste
ees oli pea olematu, haaras mind „rullipisik“, mis lõpuks ka seekordsele
maratonile viis. Maratoni eel sõitsin uiskudel Külitsesse viival kergliiklusrajal ning keskendusin ühistreeningul saadud näpunäidetele – harjutades sõidutehnikat ning oma jõuvarusid õigesti jaotama.

Maarja: Rulluisutamist proovisin esmakordselt aastal 2011, kui

enamik katsetest möödus paaniliselt lootes, et keegi teele ette ei jääks.
Osalesin 2011. aasta rulluisumaratonil ning selleks ajaks olin selgeks
saanud, kuidas uiskudel edasi liikuda ja takistustest mööduda. Sel
aastal panin uisud alla enne võistlust seitsmel korral. Suurima kogemuse andis maratonieelne ühistreening, kus sai lõpuks selgemaks
pidurdamine, aga ka rongis mäest laskumine. Viimasest oli tänavusel
maratonil palju kasu, kuna mäest laskumine pakkus naudingut ja suur
kiirus tekitas mõnusa adrenaliinijoovastuse. Võit ei olegi meie jaoks
eesmärk, peamine, et sõitu naudid.

Kerly: Vahetult enne maratoni rentisin kahel korral laenutusest
uisuvarustuse ning tegin paar lõbusõitu Jõgeva maantee kergliiklusteel.
Kaks päeva enne maratoni ostsin ka uisud, et maratonipäeval mitte pika
näoga uisulaenutuse ukse taha jääda. Tunnike sõitu maratonil ei olnud
tegelikult ainumas nauding üritusest. Püstitasime ju sõbrannadega ühise
eesmärgi maratonile minna, käisime eelnevalt üheskoos uisutamas ning
kaupluses lustakat ühesugust „spordidressi“ välja valimas.

Kiri Evely, Kerly ja Maarja seljal osutus petlikuks – vaatamata vähesele praktikale tüdrukud maratonirajal naljakamate koduvideote väärilisi koperdamisi ei esitanud. 
Erakogu

jekorras ja suurt uisutamist paksu rahvamassi tõttu ei toimugi.
Ent sel maratonil saame üsna kiirelt tee enda ees vabaks ja hakkamegi vaikselt finiši suunas liuglema.
„16 kilomeetrit lõpuni, 13 kilomeetrit lõpuni“. Teekonda mõõtvad postikesed kuulutavad, et see
sõit enam pikalt ei kesta. Aga sellist ekslikku arvamist jagub täpselt esimese tõusuni, mis paneb
proovile jalalihased, kopsud ja
mõneks hetkeks ka selge silmanägemise. Poolel mäel olles motiveerib edasi ronima asjaolu, et kunagi
peab ju tõus otsa saama, ja siis saa-

bub ehk langus? Nii ongi. Esimese tipu vallutanuna ajame end kiiresti „ussisabasse“, nagu vahetult
enne maratoni meid ühistreeningul õpetati.
Joovastav tunne on mäest mitme
inimese raskusega laskudes edestada neid, kel seljal siravad need
samused sponsorite uhked reklaamkirjed. Tuleb tunnistada, et
juba järgmise tõusu eel suudavad
tegijamad vaid paari uisutõmbega
meid selja taha jätta. Silmaga uisurattaid mõõtes selgub ka põhjus,
miks nii läks – asjatundlike uisurattad sarnanesid suuruse poolest
eriti jämedale õunale. Samas kui

meie uisurattad meenutavad vast
heal juhul mõnd kidurat ploomi.
Aga see meid ei morjenda, lustisõit
jätkub endiselt suurepäraste sportlike emotsioonidega.

Marrasnahk asfaldil
Raja äärde on kogunenud hulk
inimesi, kes vahet tegemata omadel ja võõrastel, muudkui julgustavad: „Jõuad, sa jõuad!“ Sellise
suhtumise peale ei olegi muud,
kui suu kõrvuni pähe ajada ja aina
hoogsamas tempos edasi rühkida.
Et spordipäev liigtõsiseks võistluseks ei kujuneks, manustame igas

võimalikus joogipunktis head ja
paremat ning lehvitame sõbralikult tervituseks nii kaasaelajatele, päevapiltnikele kui ka liiklust
turvanud politseinikele. Võtsime
aega, et sellest päevast kujuneks
meile igati meeldejääv üritus.
Kogu maratoni vältel pannakse rulluisutajate võhm proovile
vaid kahel järsul tõusul ning ülejäänud rännak rulluiskudel kulgeb pigemini mööda lauget teed.
See on täpselt paras aeg, kus arutleda selle üle, millist jooki keegi
vahepunktis kurgust alla ajas või
kuidas hindab võistluskaaslane
uisurada. Vahepealsetesse vestlustesse sekkuvad omalt poolt tee
ääres passiv kiirabimasin, mille
pelk kohalolu justkui kurja kuulutab. Veel mõned kilomeetrid edasi avastame ka ühe uisutaja, kelle
reielt on pisut marrasnahka asfaldile jäänud. See vaatepilt tõmbab
sekundipealt meie uljast sõiduhoogu maha. Igasuguse kiirustamise asemel tundub, et mõistlikum oleks lihtsalt täiesti tervena finišisse jõuda. Seda enam,
et rajast pool läbinuna aimame,

et ilmselt esikohale enam keegi meist vast ei pretendeeri. Optimism ennekõike!

Nakkav hobi
Finiši saabumisest annab ühelt
poolt märku lähenev Tartu linnasiluett ning teisalt aina sagenevad
kuklasse hingavate kaasuisutajate ponnistavad puhked. Igaüks
püüab viimasel kilomeetril endast
parima välja pigistada ja lõpu eel
mõnd kaasvõistlejat edestada. Veel
enne lõpujoone ületamist vaatame
üksteisele äraütlevate nägudega
otsa ja rõõmustame, et saigi maraton läbitud. Algne arvamine, et
see spordirõõm on vaid professionaalidele ja pühapäevauisutajatel
siia asja ehk ei olegi, sai tugevasti
kummutatud. Rada, mille läbimine tundus algajale olevat parasjagu suur pingutus, möödus linnulennul ning liigutamise rõõm ja
kaela saadud medal meenutavad
meile seda vahvat seltskondlikku
spordiüritust ilmselt … kuni järgmise rulluisumaratonini.
Kerly peitel

SUPPER SOODUSPAKKUMINE JÄTKUB

Avame Tartus

Kauburi
Kaubamaja
Hinna
d al
õues,
Riia mnt. 26
16. ja 17. augustil
PARIMAD
kell 10.00HINNAD
- 17.00 EESTIS!

3€

Riia 130 Decora kõrval uue,
suure valikuga ja soodsa prillipoe.
Avamine neljapäeval 23 augustil kell 10.00

Avamise puhul palju hinnaüllatusi !

Kõik päikseprillid - 60%
Prilliraamid kuni -90 %
Värvilised kontaktläätsed 14 EUR paar
Kohapeal Tartu suurim kontaktläätsede valik.

www.goldoptika.ee

Info tel.74 09 035

Soodusmüük jätkub kuni 31 mai 2012.a.
*Kampaania
kehtib koos peegeldusvastase kattega klaaside koosostul.
FOTOKROOMSED,POLARISEERITUD ja TOONITUD PRILLIKLAASID kuni -60%

SOODSAIMAD HINN
*PRILLIRAAMIDELE ALLAHINDLUS

KUNI -100%

VANUS
VÕRDUB ALLAHINDLUSE %-ga

näit.PRILLIRAAM 59 EUR (-sinu vanus 65 a.=65%allahindlust) Hind sinule 20,65 eur

Soodusmüük jätkub kuni 30 juuli 2012
*Kampaania kehtib koos peegeldusvastase kattega klaaside koosostul

Kvaliteetsed plastik prilliklaasid

-70%

Hind alates 3,60 eur tk

