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Haridusosakonna
uudised

Tartu Maraton
otsib vargaid
Südametu pätt on pihta pannud puidust reklaamaiad Tartu maratoni raja äärest. Klubi ootab vihjeid,
et kurikael tabada.
„Äärmiselt kahetsusväärne juhtum,“ ohkas klubi direktor Indrek Kelk „Rahaline kahju polegi nii
suur, kui panustatud töö ja vaev. Vähem kui kaks
nädalat enne suurt üritust on tihedas töögraafikus
äärmiselt tülikas leida aega materjali veoks ja uue
reklaamaia ehitamiseks.“
3,5 kilomeetrit enne raja lõppu nn kohvipunktis asunud aia on vargad pihta pannud 15. ja 25.
augusti vahel. Et koht jääb väga aktiivselt kasutatavasse jooksu- ja rattasõidupiirkonda, siis loodavad
korraldajad, et ehk on sportijad märganud kahtlast
tegutsemist maratoniraja ääres olevate aedade
kallal.
„Kui keegi nägi vargust pealt või teab neid inimesi, kes varguse toime panid, siis me oleme
väga tänulikud, kui sellest meile või politseile teada antaks. Samuti kutsume inimesi üles mõistlikkusele teiste vara suhtes. Rajal olev atribuutika on
Klubi Tartu Maratoni omand ning selle omavoliline
ärandamine või lõhkumine on kehtiva seadusandlusega vastuolus ning seetõttu esitame avalduse
ka politseile. Oleme nördinud ja palume kõigil
infot levitada,“ innustas Kelk kodanikke aktiivselt
taoliste sigadustega võitlema.

Linna kukkur
veelgi kopsakam
Volikokku jõuab juba tänavune teine positiivne
lisaeelarve, mis on 0,7 miljoni euro võrra suurem
varasemast. Detsembris kinnitatud põhieelarve
suurus oli 124,2 miljonit, esimene lisaeelarve paisutas seda 3,6 miljoni võrra.
“Eelarves on ette nähtud
vahendid kiirema andmeside ning linna haldus- ja
eluruumide haldamise
uue tarkvara kasutussevõtuks. Märkimisväärsed
on täiendavad eraldised,
mis suunatakse tänavate
pindamiseks ja ülekatteks ning asfaldiaukude
parandamiseks,” lausus abilinnapea Argo Annuk. “Raha on eraldatud ka haridusasutuste ehituseks ja remondiks: Meelespea
lasteaia mänguväljakule paigaldatakse uued
atraktsioonid, remonditakse Descartes’i lütseumi katust ning mitme lasteasutuse tualette,
torustikke ja aknaid.”
Linna tulud kasvavad 1,7 miljonit eurot. Suurema osa sellest, 1,1 miljonit eurot, moodustab
üksikisiku tulumaksu kasv, mille laekumine on
viimastel kuudel paranenud.
Kulud kerkivad 0,7 miljonit eurot. Peaaegu
1 miljoni euro eest on kavas vähendada laenukoormust, et suurendada linna võimekust osaleda järgmistel aastatel europrojektides omafinantseeringuga.

Neljapäev, 6. september 2012

kratid kohtupingis
Möödunud reedel asus kohtunik Heli Sillaots harutama
linna haridusosakonnas toimunud ärastamiste sasipundart. Linn nõuab ametnikelt ja
koolijuhtidelt tagasi enam kui
150 000 eurot.

Mullu märtsis linnaametnike Irina Aabi ja Boris Goldmani kapo poolt
vahistamisega alanud haridusameti saaga teine pool jõudis kohtusse.
Süüdistatavatest oli istungil kohal
vaid kommertsgümnaasiumi endine
direktor Priit Hänni. Kivilinna gümnaasiumi juhina töötanud Ants Serki, vanemkonstaabli ametit pidanud
Jüri Karu ning haridusosakonna eksfinantsjuhti Irina Aabi esindasid kohtus
kaitsjad Cardo Soosaar, Urmas Kõrgesaar ning Tarmo Pilv.

Linn on esitanud hagi, milles
nõuab:
∞∞ Irina Aabilt 113 964,03 eurot;
∞∞ Irina Aabilt ja Ants Serkilt solidaarselt 11561,53 eurot;
∞∞ Irina Aabilt ja Priit Hännilt solidaarselt 3687,06 eurot;
∞∞ Irina Aabilt ja Jüri Karult solidaarselt 22646,7 eurot.
Tänavu kevadel mõisteti süüdi
kolm osalist: endine haridusosakonna juhataja Boris Goldman
sahkerdas 15 600 euro väärtuses kinkekaartidega, Annelinna
gümnaasiumi eksjuht Jevgenia
Lindevaldt omastas enam kui
77 000 euro väärtuses linna
vara ning Andres Ant vorpis AS
Latnete nimel fiktiivseid arveid
summas 42 887 eurot.

Lehmakauplemine
Kriminaalasja kõrval ripub nimetatute pea kohal veel linna tsiviilhagi, millega linn nõuab omastatud vara
hüvitamiseks neljalt süüaluselt 151 859
eurot. Veel eelmises rahas mõtlejate skaalal on see number 2,37 miljonit
krooni.
„Nõue põhineb kriminaalasjas esitatud süüdistustel, mille kohaselt
omastati fiktiivseid arveid kasutades
linna raha ja kinkekaarte,“ sedastas
omavalitsust esindav advokaat Tanel
Pürn.
Ehkki asi on kohtusse saadetud üld-

menetluses, võeti eelistungil korduvalt üles kokkuleppe võimalus. Kaitsjate sõnul on nad valmis seda taotlema, kui linn vähendaks tsiviilhagis
nõutavat summat. Tarmo Pilve sõnul
on teemat raekojas varemgi arutatud,
ent linnasekretär olla arusaamatult
jäigal seisukohal.
„Poliitikud on hirmul, mida neist
sellise otsuse peale arvatakse. Ometigi oleks kokkulepe ja mõnevõrra
väiksem summa, mis reaalselt linna
kassasse laekub, parem lahendus kui
pikk kohtumenetlus. Pole teada, mil-

line otsus tuleb ning kas see sel juhul
üldse reaalselt hüvitamist leiab.“ Pilv
lisas veel, et ilma summat oluliselt
vähendava kokkuleppeta oleks üldmenetlus, kus juuksekarva täpsusega
lahatakse, mismoodi elu linnavalitsuses organiseeritud oli, isegi kaitsealuse huvides.

Võimalus kompromissiks
Pürni sõnul on Tartu linn valmis
asja arutama üldmenetluses, kuid kui
süüdistatavad teevad konkreetseid

ettepanekuid tsiviilhagi hüvitamiseks,
siis on linn valmis neid siiski kaaluma.
Seejuures ollakse loomulikult valmis
ka kriminaalasja arutamiseks kokkuleppemenetluses.
Prokuratuur on asja uurimisel koostanud 13köitelise toimiku, tunnistajaid on kaks tosinat. Kõiki neid asutakse kuulama-vaatama detsembri
lõppu planeeritud 13 istungil, kui just
vahepeal kokkuleppeni ei jõuta. Aega
selleks on korraldava istungini, mis
leiab aset 24. septembril.
Rasmus Rekand

Süüdistus nagu täispuhutud õhupall
Irina Aabi seisukohalt on kokkuleppe toetamine tingitud sellest, et vältida pikka ja
kulukat kohtumenetlust. Pealgi pole Irina
Aab mingit vara omastanud.
Vara, mille maksumust nõutakse, on
linnavalitsuse valduses. Nii ei saa ka
kahju olla. Irina Aab tegi oma tööd,
täites osakonnajuhataja korraldusi.
Linnavalitsuses on aastaid sel viisil
töötatud. Sellest olid teadlikud aseja linnapead. Kõik tarbisid teenuseid, mida Aab ja Serk lihtsalt pidid
korraldama. Transport Riiga, erinevad peolauad, seminarid. Tarbijaks on olnud linnavalitsuse personal. Jätkuvalt ja rõõmuga ning nii
oligi elu organiseeritud.
Kui me vaatame täna kohtusaali, kus on neli inimest süüpingis, siis jääb mulje korvpal-

limeeskonnast, mis kaotas mängu. Vastutus lasub nüüd vaid neljal pingipoisil, sel ajal
kui ülejäänud koondis teeb rahulikult trenni edasi ning treenerid on üldse välja jäetud.
Aab ja Karu pole tegutsenud salaja. Asju
on juhitud ja kooskõlastatud tipptasemel.
Kuidas ja mida finantseerida või premeerida koolide juhtkonda kuuluvaid isikuid. Ka
õpetajaid. Haridussüsteem on olnud alarahastatud. Personal erineval tasemel on välja
mõelnud võimalusi, kuidas asju üleval hoida,
pakkuda kompensatsiooni, et jätkuks huvi
valdkonnas tegutseda. See on olnud nähtav,
avalik ja kõrgeimal tasemel heaks kiidetud
tegevus.
Kompromissi leidmist takistavat avalik
huvi. No siis tulebki selgitada, kuidas linnavalitsus on käitunud, kuidas elu siis käis.
Süüdistusaktis ning hagis oleval summal on väga vähe seost reaalsusega. See

meenutab täispuhutud õhupalli. Enamik
asju on ära tarbitud või siiani linna kasutuses. Tegemist pole fiktiivsete arvetega –
selle eest on ka kaupa toodud, mida on linn
kasutanud igapäevaste toimingute tegemiseks.
Selle loogika järgi võiks esitada süüdistused absoluutselt kõigile pedagoogidele, kes
kasvõi ühegi kinkekaardi on saanud, koolitustel või seminaridel osalenud.
Ei julgeta linnas otsuseid vastu võtta. Meile selgitati, et kui teha tsiviilõiguslik kokkuleppe, korrigeerida hagi nõude suurust, et
kuidas seda on võimalik selgitada valijatele.
On mindud seda teed, et las kohus otsustab
ja loeb numbreid kokku.
Tarmo Pilv, Irina Aabi kaitsja
(Teiste süüaluste kaitsjad loobusid toimetuse
pakutud kommentaari võimalusest)

ÕPPIDA ON HEA
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
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Võidupilet läks
valesse linna
Tekkis mõte proovida õnne Kanal 2
saate „Reporter“ hääletuses. Mõned
minutid hiljem sain ootamatu kõne
ja selgus, et osutusingi väljavalituks
– võitsin Lady Gaga kontserdi pileti.
Selgitati, et minuga võetakse järgmisel päev ühendust info täpsustamiseks. Suur oli minu üllatus, kui
sain kõne alles kahe päeva pärast, ja
seegi katkes, kui vastu võtsin. Arvatavasti keeb neil kontoris väga kiire
elu, kuna minu edaspidised üritused nendega kontakti saada osutusid kasutuks.
21.08 hakkasid asjad elavnema.
Mu telefon tegi taas häält ning
helistajaks oli sekretär. Leppisime
kokku, et pilet jõuab minuni postiga. Niisiis jäin ootama oma piletit,
mis oli minust kõigest sammukese
kaugemal. Aga kuidas ma eksisin!
Peale kolmepäevast ootamist
otsustasin asja taas uurida. Võtsin
ühendust sekretäriga, kelle sõnul
oli pilet juba ammu posti pandud
ning rohkem ta mind aidata ei oska.
Seejärel seadsin oma sammud postimaja poole, aga kuna kiri polnud
tähitult saadetud ei osanud nemadki mind kuidagi aidata.
Peale sekretäri sõnu, et ta saatis
pileti lihtkirjana, tekkis mul peas palju küsimusi. Kas tõesti saadetakse
selliseid asju lihtkirjana ja kas see
mulle üldse saadetigi?

Heili Klandorf
Kanal 2 avalike suhete juht
Juhtunu on muidugi kahetsusväärne, aga Kanal 2 ei osanud seda ka
kuidagi ennetada, sest oleme kümneid kordi varem saatnud võitjatele
pileteid tavapostiga ja kunagi varem
pole need teelt eksinud.
Pärast esimest kontakti võitjaga
ei õnnestunud Kanal 2 sekretäril teda enam kuidagi tabada, sest
telefonikõnele ei vastatud 16., 17.
ega ka 20. augustil. Meil õnnestus
võitja tabada alles 21. augustil, mil
saime täpsustada, kuidas ta soovib
piletid kätte saada. Võitjale anti valida, kas ta soovib piletitele ise järele
tulla, mõne oma sõbra või sugulase
Kanal 2 Maakri tänava kontorisse
saata või soovib saada need posti
teel lihtkirjana. Kokkuleppel võitjaga
saadeti piletid teele teisipäeval. 21.
augustil.
Täna teame, et piletid ei jõudnud
võitjani AS Express Posti tehnilise
probleemi tõttu ja Tartu asemel läksid piletid Tallinnas asuvale Kalda
tee aadressile.

August tõi beebiõnne

Liikvel on valeraha

Möödunud kuul registreeriti Tartumaal 204 sündi ning 124 surma, jooksva aasta arvestuseski
ületab sündide arv (1297) surmasid (1160).

Augusti lõpus avastati Tartu sularahakeskuses võltsimistunnustega 200eurone rahatäht, politsei
soovitab kõigil suurte kupüüridega toimetama pidavatel inimestel
olla tähelepanelik.

Linn otsib tarka
tulevikku

Hulgi on odavam
Vanavanemate päeval, 9. septembril pääseb ERMi näitusemajja
ning Postimuuseumi tasuta, kui
ette on näidata esindaja kolmest
erinevast põlvkonnast.

PEETRI KOOLI
uus ärkamine
Luterlik Peetri Kool kavatseb renoveerida üle saja
aasta vanuse kunagise
Peetri koguduse koolimaja, et seal taas haridust
pakkuma hakata.

Kapitaalremonti vajav maja,
mis okupatsiooniaastail täitis
tehase ülesandeid, ei saa veel niipea korda, kuid töödega on juba
alustatud. Eelmise aasta lõpul
lammutati hoovil olnud vanad
garaažid ja veeti ära koormate
viisi jäätmeid ja prahti. Sel kevadel puhastati hoone seestpoolt.
Kuni tegeletakse remondiga, peab loodav haridustempel
leidma endale asendusruumid.

taks, peab sinna mahtuma ka
teine klass,“ selgitas Käpp.
Naise sõnul on uue lasteaia ja
kooli idee idanenud juba ammu.
Peale selle, et Tartus on neist
kõva puudus, ongi Raadi-Kruusamäe linnaosas vaid üks gümnaasium, innustas reaalsetele
tegudele kristliku hariduse jagamise soov. „Haridus algab lasteaiast ja on esmatähtis just esimesel seitsmel eluaastal,“ selgitas
Käpp, miks tuleb kooli juurde ka
lasteaed.

Laialdane huvi

Loodav lasteaed-algkool ei pea
õpilaste puuduse pärast muretsema, sest paljud, kes
projekti veavad, on ise
Kui hoone on kooliks
lapsevanemad, samuehitatud, siis tuleb hing
ti on huvi näidanud
sinna tagasi sisse puhuda. Peetri kogudus. „Meid
toetab ka katoliku
kool, kes peab lapsi tagasi saatMTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
ma, sest neil pole kõigile piisavalt
juhatuse liikme Triin Käpa sõnul
kohti,“ rääkis Käpp.
plaanitakse alustada kuni nelPeetri koguduse õpetaja Ants
ja lasteaiarühmaga, võimaluse
Tooming on rahul, et kooli taaskorral ka esimese klassiga. Kasloomistööd käivad. Tema sõnul
vada tahetakse üheksaklassilion vahepealsete aastakümneteseks kooliks.
ga, mil hoones kool ei tegutse„Sobilikud ajutised ruumid
nud, saadud hinge tõmmata ja
peaksid hõlmama vähemalt kuut
selgeks mõelda, mis hoonest täpklassikomplekti, sest kuna otsisemalt saab.
me pinda vähemalt kaheks aas-

Kuigi maja saadi tagasi juba
1997. aastal, saatsid seda tulised
kohtuvaidlused ning tolleaegne
aktiivsete noorte grupp väsis ja
hoone jäi seisma.

Klasside asemel korterid
„Buumiajal arvas kiriku varahaldus, et oleks otstarbekam
hoone korterelamuks teha, kuid
see plaan jäi õnneks katki. Kui
hoone on kooliks ehitatud, siis
see hing tuleb sinna tagasi sisse
puhuda!“ rõõmustas Tooming,
et vana plaan on taas aktiivsete
noorte läbi ellu äratatud.
Triin Käpa sõnas, et kooli loomist vedavasse gruppi on koondunud väga palju erinevaid, kuid
kompetentseid inimesi: „Oleme
saanud põhjalikult selgeks vaielda, millist kooli me tahame ja
milline inimene sealt väljuma
peaks.“
Kuigi koolitusluba veel puudub (vajalikud paberid selle saamiseks plaanitakse esitada alles
järgmisel kevadel), on Käpp optimistlik, ning loodab õppetööga
alustada juba 2013. aasta sügisel.
Oma toetust ja poolehoidu on
avaldanud ka Tartu linna haridusosakond ning haridus- ja teadusministeerium.
Laurits Leima

8860

eurot tuleb linnal maksta Veolia
Keskkonnateenused ASile, et viimane kahel korral sügise jooksul elanike poolt prügikottidesse
pandud puulehed kruntidelt, kus
puud kasvavad eraisikutest krundiomanike puhastusalal, kokku
koguks ja ära viiks.

NS King

10.–15.08 Partnerkaardiga paljud tooted

20% soodsamad

Uued kollektsioonid kaubamärkidelt Tamaris,
Gino Ventori, Marco Tozzi ja Rieker, David Harrison

Sportland

Italyna King

Kõik jalatsid vähemalt

300 erinevat mudelit – kuni

Vähemalt 30-eurose lastejalatsite ostu puhul tasuta kaasa
laste Power Play plätud (saadaval suurused 28–37,
kogus piiratud!)

Tipa-Tapa lastejalatsid

DreamKing

Walking

-20% tavahinnast!
Kõik korvpallijalatsid vähemalt -30% tavahinnast!

Sügisannid ja käsitöö
Tartu tänavatel
Laupäeva hommikul kella kümnest saab Küüni tänaval nautida
taas maarjalaada melu, varuda
sealt koju sügisande ja ilusat käsitööd jõulukingitusteks.

Kõik täishinnaga tooted

-30%

Uue hooaja lastejalatsid nüüd kohal!

Kõik täishinnaga tooted

-25%

Kaubandus- ja
Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu
www.eeden.ee

Väärtuslik bussitasku
OÜ TAVT alustab ehitustöid lõigul Riia 120-132, kuhu projekti
EST-LAT-RUS Traffic vahenditest
rajatakse 250 000 euro eest 25.
novembriks bussitasku.

Sibullillepäev
botaanikaaias
8. septembril kell 11 botaanikaaias
algaval sibullillepäeval tutvustab
liiliasorte Mati Rang, Sulev Savisaar räägib rüü-aediiristest.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Omapärane hoiatussilt Elva lähistel. 

SUURIM VALIK
JALATSEID

-70% tavahinnast!

10. oktoobrini tasub endast märku anda nendel, kel kindel soov ja
tõsine plaan äkitselt tühjaks jäänud
Tartu Tamme gümnaasiumi direktori toolile istuda. Tähtajatu töösuhe
peaks alguse saama 10. detsembril.

Neljapäeval avatakse Tartu kunstimuuseumis järjekordne kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU
NU UT, programm kestab laupäeva hommikuni.

6.–15. septembrini 2012
6.–15.08 Hea hinnaga valik koolijalatseid! Igal nädalal
loositakse välja kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy Y!

Vajatakse direktorit

Kunstigaleriid täituvad
kaasaegse kunstiga

EEDENI JALATSIKAUPLUSTES
Shu

Eesmärgiga leida ning kiirelt ka
rakendada uudseid mobiili- ja
internetipõhiseid linnateenuseid
peetakse täna inkubatsioonikeskuses peene nimega üritust Tartu Smart CityLab’i. Tulemuseks
lubatakse „tarkade e- ja m-linna
lahenduste klastrit“.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Arno KaeramaA

UUED
POED
keskuse
uues osas

2.
korrusel
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„Ootan, et ratas ära varastataks,“ vastan mööduva
sõbra küsimusele, miks
juba pikemat aega kesklinnas konutan. Ja ei valeta
grammigi.
Vana kaubamaja ja Hansakeskuse vahel seisab Scott Sportster
P4. Hawaii Expressist saab sellise 700 euro eest. Samast, muide,
sõiduriist ka pärineb. Au ja kiitus Hawaii-meestele, kes palvet
„laenake ratast, me laseks selle
ära varastada“ kuuldes põdema ei
hakanud.
„Sööt on vist liiga värske,“ mõtlen. Valge värv ja mitte tolmuplekkigi raamil. Kalamehed ka sülitavad ussi peale ning vähkki võtab
roiskunud liha paremini, keerleb
peas.
Neljapäeva pärastlõuna. Tänavuse suve üllatuskülaline päikegi
on katset piiluma tulnud. Proua,
kes delikaatselt väljendudes
mahub seenioride kategooriasse, pargib naistekat. „Rootsi tüüpi vokil“ on statsionaarne sulgur
tagarattal, lisaks põimib tross raami lasipuuga. Kaks korda katsub
memm lukud üle.
Märgates kõrval kaitsetuna
seisvat Scotti, haarab käega peast.
„Kirevase päralt,“ kuulen teda
mõttes ohkavat. Mu vanaema tegi
sama lohutut nägu, kui poisikesena miski labase rumalusega hakkama sain. Veel otsib daam pilguga tuisupead, keda emalikult noomida. Ent asjad tahavad ajamist ja
raske südamega tuleb minna. Vaevalt ta tulles enam mõlemat ratast
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näha loodab.
Tund on möödas, rattavargaid
ei kusagil. Kartuses liiga nähtav
paista vahetan vaatlusposti.
Blond prillidega ema surub
puiklevale tütrele kiivri pähe.
Resoluutne: „Peab olema!“ summutab lapse küsimuse: „Miks siis
sinul pole?“ Plika pakiraamile ja
… ei või olla? Samm tagasi. Lukuta ratas. Esialgne üllatus läheb üle
muigeks. Kahjurõõm? Igatahes
lahkub tandem lustlikumalt kui
tulles.

Valehäire
Sorgus pikad juuksed ulatuvad
õlgadeni. Kasimata habemetutt
on rebitud käistega plekilise teksatagiga justkui samast suguvõsast.
Adumatus eas isand hakkab oma
rattaga tiire tegema. Näkkas? Ei
taha „kindlat pätti“ ära peletada,
lähen meelega teisele poole Riia
tänavat. Ära läks.
Tuleb kohta vahetada. Õngitsen veel Uueturu rattahoidlas.
Scott kutsuvalt viltu pargipoolses servas, kuhu valvekaamera silm ei ulatu. Ikka ei midagi.
Liiga rahvarohke? Emajõe ääres
pole sugugi parem. Õnnetult
puu najal seisvat ratast ei taha
keegi. Lohutuseks on päris kalameestel Atlantise vastaskaldal
sama vähe õnne.
Ratas tagasi kaubamaja juurde
ja ise koju. Kõlab jah veidralt, aga
tunnen pettumist, kui öö hakul
uurima minnes on ratas ikka oma
kohal. Vaid tühi õllepurk on talle
sõbraks siginenud. On’s kahtla-

selt süütu see valges kleidis pruut?
Äkki peaks luku kuidagi nähtavalt
halvasti külge panema?
Ka järgmisel päeval seisab Scott
lukustamata kesklinna eri paigus.
Röövlitel on vist suvepäevad. Või

kollektiivpuhkus? Kui …
Demonstratiivselt liiklusmärgi najale toetatud „söödast“ mööduv punase kampsuniga noorsand pöörab tagasi. Istub müürile, uurib ümbrust. Patseerib käed
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Pätiga nalja ei mõisteta – vabandused ja selgitused ei huvita kedagi.
Pealtvaatajate heakskiitva pilgu all lüüakse käed raudu ja autosse.

Juhan Lang, Rasmus Rekand

rattakratt

Kalmer Kärblane
OÜ Oskando müügidirektor:
Väikesemõõdulisi jälgimisseadmeid kasutatakse peamiselt süstadel,
mootorratastel, mopeedidel ja ATV-del. Jalgratastel pole seni kasutatud, aga põhimõtteliselt suudab ta ka seda edukalt kaitsta. Küsimus on,
kuhu ta paigutada nii, et varas ei märkaks. Mõõtmete poolest mahuks
seade näiteks sadula alla. Kindlasti sadulakotti, aga olen kuulnud, et
nupumehed on teinud spetsiaalse joogipudeli. Sealt ei oska keegi
otsida.
Saame tarnida ka veel väiksemaid seadmeid, aga siis peab juba
rehkendama, kas see ei lähe ratta hinnast kallimaks.
Laadimisaeg on seadmetel 3-4 tundi. Sees on SIM-kaart ehk siis info
liigub mobiilse interneti kaudu. Teenuse kuutasu alates 6,42 €. Ühildub
G4Si valvesüsteemiga. Jälgida saab nii arvutist kui nutitelefonilt. Täpsemalt vaata www.seeme.eu
Teltonika GH3000, Leedu, 135 €
Aku kestab 6h. Helistab 5 ettemääratud numbrile. Parkimisfunktsioon
– kui seade väljub 200 meetri raadiusega ala, saadab sõnumi. Paanikanupp – saadab sõnumi või häire
turvafirmale.
Laipac S-911, Kanada, 195 €
Aku kestab 12h. Võimalus helistada 5
ettemääratud numbrile. Paanikanupp.

tagataskutes filosoofilisel ilmel
rattani. Jalg teeb õhus kaare. Liigse
kiirustamiseta väntab Vanemuise
suunas minema.
„Läks liikvele!“
„Milline ta välja nägi?“
„Ei tea,“ valetan G4Si sidemehele.
Pätt ei märkagi, et pihta pandud
rattaga Laia tänava treppidest üles
ronima asudes möödub ta paari
meetri kauguselt turvade tühjalt
seisvast patrullautost. Viiv hiljem
tormavad mundris mehed sõidukisse. Suund võetakse Vanemuise
mäkke.
Ringiga üle Toome raeplatsile jõudnud rattavaras kulgeb näi-

liselt rahulikult. Ta ei tea, et targad masinad sadulakotis räägivad
turvafirmale igast ta liigutusest.
Reaalajas ja mõne meetri täpsusega.

Käed raudu ja puuri
Patrull jõuab Kaarsilla otsa
mõnikümmend sekundit liiga hilja. Rattur pääseb siit üle, auto mitte. Anne ringil on ratas taas jälitajate vaateulatuses, aga kanaliäärne kergliiklustee ning Turu sild,
kuhu samuti asja vaid jalakäijatel,
päästavad päti veel kord.
Vilkurid näitavad kätte suuna

kuhupoole tõtata. Paarkümmend
meetrit eespool silkavad politseinikud. „Kuradid teevad vist salaja
trenni,“ torisen maha jäädes. „Meil
on rasked fotokad,“ kõlab küljel
hingeldava kolleegi hapu lohutus.
Pildistamiskaugusse jõuame
hetkel, mil käerauad päti randmed seljal üheks seovad. Erinevalt tudengitest, kes purskkaevu
solinas häirimatult edasi suudlevad, tekitab kaks ekipaaži turvamehi ja kogu aktsioon pealtnägijais üksjagu elevust. Soome vanapaar maandab erutust jalutuskeppidega žestikuleerides. „Sa ei
usu, mis praegu juhtus“ vadistab
meenemüüja telefoni. Krapsakas
vanahärra asub meiega võidu pilte
klõpsima. Õiglus on jalule seatud.
„Tipptunnil, kurat!“ susiseb halvasti varjatud pettumusega higist
leemetav armilise ninaga turvamees. Mõistagi ei hakanud G4Si

pealikud töömeestele selgitama,
et tõeliste röövlite kroonilise puuduse tõttu tuli rendipätt tellida
ehk reporteril endal vargus lavastada.
Müts maha G4Si meeste ees,
kes oma tööd südamega teevad.
Ka varem valmis mõeldud marsruudil, millel jälitajate jaoks ohtralt takistusi, haake tehes, jätkus pätsatud rattast rõõmu napilt
pooleks tunniks.
Kokkuvõttes on rõõmustav
tõdeda, et lõõpides rattavaraste pealinnas rattast ilma jäämine
polegi nii lihtne. Politsei andmetel on varguste arv tänavu langenud aasta tagusega võrreldes poole võrra (141/74).
Saatuse irooniana läks paar päeva enne eksperimenti vana kaubamaja rattahoidlast jalutama ühetuttava sinine Legend Classic.
Rasmus Rekand

Turvamehe sammud kõlavad siiani kõrvus
Märgates kaubamaja kõrval lukustamata ja valveta jäänud ratast,
möödus vaid hetk, ning juba silkasin ma kaubahalli tagant treppidest üles, suund ülikooli raamatukogu suunas. Kui keegi ka märkas,
et tema sõiduvahend huugama
pandi, on neil vähemalt tükk tegu,
et mulle järele jõuda.
Jälgede segamiseks võtsin suuna taas treppidest alla Vallikraavi
tänavale, sealt kohe jälle üles tähetorni kõrvale. Selleks ajaks oli pulss
natuke langenud ja sain võimaluse ratast nautida. Kerge raami ja
linnarehvidega vokk läks justkui
ise mäest üles, piisas vaid kergelt
pedaalide puutumisest.
Et mitte Toomemäele lõksu
jääda, veeresin rahulikult üle Inglisilla ja aeglasest surmast taas alla.
Plaanis oli jõeäärset elu uurida.
Pärast Kaarsilda pöörasin jõe
äärde ja võtsin suuna Eedeni poole. Nagu päti kiusamiseks oli tugev
tuul täpselt vastu ja kui Võidu silla
alt läbi sõites vilksamisi G4Si autot
märkasin, tõusis taas ka pulss.
Kergliiklusteele küll nii kergelt
autoga ei pääse, kuid sõidutee on
ju kohe kõrval.
Eedeni ringil märkasin järgmist
turvafirma patrulli ja mu kahtlused
said kinnitust – nii vähe, kui ma
ka suurel kiirusel midagi märgata
jõudsin, oli selge, et nende tähelepanu oli minul. Natuke nukker,

Moodne tehnika näitab kätte nii
ratta asukoha kui ka läbitud tee.
et sattusin äsjavalminud kergliiklusteele esimest korda just rattaga põgenedes, kuid ehitajate töö
on korralik ja sõita oli tuule kiuste
väga hea.
Uhasin hooga tagasi Turu silla
poole, et uuesti teisele poole jõge
pääseda. Lootsin, et vanalinnas,
rahva seas, saan jälitajad kergemini sabast kaotada. Annelinna
majade vahel seiklemisele ma isegi ei mõelnud. Esiteks ei tunne ma
piirkonda, teiseks pole seal varjumiseks ja kiireks kadumiseks kohti.
Iroonilisel kombel möödusin
ka turvafirma kontorist. Kihutasin
kalastajatest ja jalutajatest mööda,
nüüd juba närvid pingul ja süda
tagumas. Raeplatsil ei paistnud veel
kedagi ja sain mööda Rüütli tänavat

natuke rahulikumalt veereda.
Pärast paari tiiru ümber kvartali tekkis mõte kontorisse pageda,
uksed lukku panna ja nägu teha, et
tegu on tavapärase reedega. Nagu
selgus, oli see viga. Sain oma lollist
plaanist aru alles lukus ukse taga.
Riskisin ja astusin taas välja, sest
liikudes on mind raskem tabada,
kui tasapisi lõksus istudes. Kui nad
mind niimoodi mööda linna leida
on suutnud, pole ilmselt keeruline
ka kontori ukse taha jõuda.
Nii kui maja nurga tagant välja
keerasin, nägin enda poole jooksmas kuulivestiga meest, pilk kuri ja
kiirus suur. Ma ei ole kunagi varem
nii kiiresti, ei rattaga ega autoga, kiirendanud, kõrgest äärekivist probleemideta üles saanud (ma ei oska

rattaga hüpata) ja puude-postide
vahel manööverdanud kui nüüd.
Mingil hetkel võis meie vahe olla
vaid meeter-kaks, mitte rohkem. Ta
sammud kõlavad endiselt kõrvus.
Sain kuklasse hinganud mehe
eest väga napilt põgenema, kuid
nähes, et nad leiavad mu mingil viisil
alati üles, otsustasin alla anda ning
istusin suudlevate tudengite kõrvale
maha järgmist patrulli ootama.
Keset raeplatsi väänati käed raudu ja mind pandi autosse otsust
ootama. Selleks ajaks olin läbinud
kesklinnas tiirutades endalegi üllatuseks juba kuus ja pool kilomeetrit ning pisike puhkus pehmel
istmel tuli vaid kasuks. Õnneks
saabusid peatselt ka mu päästjad,
samuti eksperimendis osalenud
ajakirjanikud. Nende palvel võeti
ühendust patrullide ülemusega,
kes oli meie tegemistega kursis. Seejärel kostusid päeva kolm
kõige kaunimat sõna: „Laske ta
vabaks!“
Seda, et rattal on peal GPS ning
omaniku hädakõne peale hakkab
keegi G4Si kontoris patrullidele
regulaarselt teatama, kus ma rattaga parajasti viibin, ei oska tavapätid ilmselt arvata. Mina sain aga
kinnitust, et varga elu on minu
jaoks liiga pingeline ja eelistan
ringi liikuda pidevalt üle õla vaatamata.
Rattakratt Laurits Leima
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PEIPSI KÜTTELADU OÜ
müüb
KVALITEETSET PAKITUD
TURBABRIKETTI
(kilepakendis).

PUITBRIKETTI

(kandiline, kilepakendis).
Alusel 960 kg.

SOODUSHINNAGA PELLETIT
(1 kott = 16 kg, graanul Ø 8 mm).
Alusel 900 kg.

Kohalevedu kokkuleppel tasuta.
Info 5666 4451.

Tuhast tõusis ere
kolmejalgne täht
Tartu saksa lambakoerte klubi Uran poolt 18. augustil korraldatud noorkoerte ja kutsikate kuulekusvõistluse võitis kolmejalgne traagilise elusaatusega koer Fööniks (lad k - phoenīx – tuhast tõusnud). Tulemuseks hiilgav 97 punkti sajast võimalikust – sellist tulemust ei saavuta alati isegi mitte
suursuguse sugupuuga koerad.
Fööniks on treeneri käe all õppinud vaid pool aastat. Enne seda
tuli tal läbida karm elukool, mida
ei sooviks mitte ühelegi koerale
(ega muule elusolendile). Ka pole
Fööniksi vanemate kohta midagi
teada ning aasta tagasi oli ta ellujäämine suure küsimärgi all.
Ligi kolmeaastane Fööniks leiti umbes aasta tagasi ühest Tartumaa külakesest. Kohalikel lastel hakkas vigastada saanud kollisugemetega koerakesest hale ning
nad otsustasid varjupaigast loomale abi paluda. Pärast seda kui
koera omanik kodukohast lahkus
ja ta omapäi jättis, oli Fööniks toitunud mitmeid kuid prügikasti
sisudest ja heade inimeste annetustest.
Paar nädalat enne varjupaiga
kutsumist oli ta autolt löögi saanud ning tagumise jala reieluu oli
kildudeks. Vaglad ja põletik ei jätnud arstidele muud võimalust kui

kus nüüd juba kolmel jalal.
Ele Margna ja Hetteri Haabma
perre sattus Fööniks pärast operatsiooni maaülikooli loomakliinikus, kuna varjupaigas pole sellise operatsiooni läbinud koera
paranemiseks vajalikke tingimusi. Tegelikult oli Ele nõusolek Fööniksi hoolduseks ka otsustavaks
kaalukausiks koerakese ellujätmisel, sest kolmejalgse koera elu varjupaigas on kõike muud kui hea
ning paraku pole eestlased kuigi
varmad võtma enda perre füüsilise puudega looma. Pigem on sellised loomad rännanud üle lahe
Soome või siis üle sümboolse Igavikusilla.

Tahe on tähtsam kui jalg

“Enne Fööniksi haiglast koju
toomist selgitasin inimkeeles oma
koerale Mandyle, et ta saab uue
sõbra,” rääkis Ele. “Mulle tundus,
et ta mõisKa ühe silmaga, pimedad, saba-tis mu juttu
ta, räsitud välimusega, kolme- ning ei hakanud uue seltjalgsed loomad on võimelised si l i se pea le
pa h a nd a m a .
elama täisväärtuslikku elu.
Ka Mandy on
tänavalt leitud koer, seda ligi 7 aasjalg amputeerida. Tänu heade initat tagasi, kuid kuna ta on ääretult
meste annetustele saadi operatleplik, siis olin kindel, et ta võtab
siooniks vajalik summa, ligi 600
uue pereliikme omaks.” Lisaks
eurot, kokku ning Fööniksi elu jät-

Mandyle on elamises kass, kes
kõndis uustulnukast üsna tükk
aega kauge kaarega mööda, kuid
hiljem siiski leppis. Seega on veel
kord kinnitust leidnud tõsiasi, et
heade inimeste juurde mahub palju häid loomi. Määrav pole mitte
eluruumi suurus, vaid südameheadus.
Kui Fööniksi haav oli korralikult
kinni kasvanud, tahtis Ele temaga
trenni minna, et veidigi inimeste maailma kombeid õpetada ja
sõnakuulelikkust harjutada. Kuna
Mandyga oli aastaid käidud treener Ilvi Rimmi juures kuulekust
õppimas, otsustati sama treeneri kasuks. Ilvil polnud kolmejalgse koolitamise suhtes eelarvamusi
ning positiivse üllatusena said nad
kuulda, et varjupaikadest võetud
koeri õpetab Ilvi tasuta!
Fööniksit hakkas koolitama
Hetteri, sest nad olid mõlemad
kuulekuses algajad, Mandy ja Ele
jätkasid edasijõudnute grupis
kunagi poolelijäänud kohalt.
Praeguseks ligi pool aastat trennis käinud Fööniks osales augusti keskel oma esimestel võistlustel ning tegi seda ülimalt edukalt.
Looma innukus, töötahe ja kontakt
omanikuga annavad lootust veelgi
suuremateks võitudeks, kuid loomulikult on kõige suurem võit see,
et endisest eluheidikust on saanud

täies elujõus tubli, õpihimuline ja
teotahteline koer.
Edasised võidud eeldavad järjepidevat treenimist ning sel teel
ei kavatse Ele ja Hetteri veel niipea loorberitele puhkama jääda.
Senikaua, kui trenn pakub koerale naudingut ja rõõmu, on omanikud nõus koera heaks oma aega ja
energiat kulutama.

Üliusin õpilane
Kas kolme- ja neljajalgsel koeral
on – peale jalgade arvu – veel erinevusi?
„Esialgu oli Fööniksil probleeme tasakaalu leidmisega ning ta
kartis libedal pinnal liikuda, mistõttu katsime kõik põrandapinnad riidega, et Fööniks ei libiseks.
Enne haava lõplikku paranemist,
mis võttis aega paar kuud, ei olnud
mõtet panna põrandale vaipasid,
sest riiet oli lihtsam välja vahetada – haav nõretas päris kaua. Kuid
praegu võib väita, et pole ühtegi asja, millega Fööniks hakkama
ei saaks vähemalt sama hästi kui
Mandygi. Ta hüppab ise autosse ning ületab vabalt oma turjakõrgused tõkked ilma mingi vaevata. Fööniks liigub sama kiirelt
kui neljajalgsed koerad ning kõnnib vabalt ka treppidest üles-alla,“
jutustab Ele.
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Hetteri Haabma ja Fööniksi pooleaastane koostöö tõi juba neile esimesel võistlusel esikoha. 

Erakogu

Fööniks pärast haiglast väljasaamist. Amputeeritud jalahaava täieliku paranemiseni kulus paar pikka kuud.

“Fööniks on fantastiline koer ja
tal on tohutult fantastilised omanikud,” kiidab Ilvi Rimm rõõmsalt edukat õpilast. “Kui Fööniks
trenni tuli, käitus ta kui korralik
asotsiaal. Ta plärtsus kõigi ja kõige
peale ning ei suutnud absoluutselt
keskenduda omaniku korraldustele. Meie esialgne eesmärk oli teha
temast sotsiaalne koer, kes oskaks
läbi saada nii teiste koerte kui ka
inimestega. Ma pole ühegi teise koera – ja ka omaniku – puhul
näinud sellist tohutu kiiret arengut kui Fööniksil.”

Koer on praegu äärmiselt tähelepanelik ja omanikuga nii usinasti kontaktis, et nad isegi naeravad ja kortsutavad kulmu ühel
ja samal ajal ning loevad teineteise mõtteid juba enne nende väljaütlemist.
Treeningutel ei kohelda Fööniksit kui vigast koera, sest pole ühtki ülesannet, millega ta hakkama
ei saaks. Vahetevahel küll juhtub,
et ta ei seisa niisama sirgelt kui teised, sest toetuspunkte on tal ju vaid
kolm, kuid muus osas on ta samasugune koer nagu kõik teisedki.

Ele loodab, et ükskord kaovad
eestlaste eelarvamused erivajadustega loomade suhtes. “Ka ühe
silmaga, pimedad, sabata, räsitud
välimusega, kolmejalgsed loomad
on võimelised elama täisväärtuslikku elu. Meil Hetteriga on ülimalt hea meel, et Fööniks tuli raskest olukorrast välja ja praegu,
vaadates teda oma pesas norskamas, ei tule enam meeldegi need
mitmed kuud, mil ta haav kriitilises olukorras oli ja ta meile nukra,
ent tänuliku pilguga otsa vaatas.”
Kaie Päike
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Tahad olla nooruslik, omada head enesetunnet, olla edukas?
Selle kõige tagamiseks pakume Sulle
regulaarset
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S U L G P A L L IMÄNGIMISE
võimalust
• Sarapuu sulgpallihallis, Sarapuu 3
esmaspäevast pühapäevani kell 8 - 23
• A.LeCoq spordimajas
esmaspäevast neljapäevani kell 21 - 22
Tutvumistreening tasuta; lisaks tasuta reketite ja
pallide laenutus ning treeneri juhendamine.
Info ja registreerimine triiton@hot.ee; 51 48 121
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Palametsa
pajatused

Borodino lahingu
sajanda aastapäeva
tähistamisest
1912. a suve lõpul tähistati Vene tsaaririigis erilise pompoossusega
Borodino lahingu sajandat aastapäeva. Hiilgavate pidustuste raskuspunkt koondus ajaloolisele lahinguväljale. Arvukad hurraapatriootilised ettevõtmised toimusid aga veel paljudes paikades. Liivimaa kubermangus Barclay de Tollyga seotud kohtades Riias, Tartus
ja Jõgevestel.
Pidustused Borodinos peeti Nikolai II, keiserliku perekonna ja
arvukate kõrgete aukandjate osavõtul. Toimusid pidulikud jumalateenistused, kiriklikud rongkäigud ja hingepalved 1812. a sõjas langenute eest. Kõlasid suurtükisaluudid, öist taevast valgustasid ilutulestikud. Igati rõhutati suurt sõprust kunagise vaenlase Prantsusmaaga. Las Saksamaa keiser näeb, et ta on surutud idast ning läänest
kahe vägeva liitlase vahele.
Kui Nikolai ilmus Napoleoni langenud sõdurite auks prantslaste
annetuste abil püstitatud uhke mälestussamba juurde, võttis Prantsuse vabariigi delegatsioon Vene keisri vastu müriseva hüüdega:
„Vive L’Empereur!“, millele Venemaa võimukandjad vastasid: „Vive
La France!“ Vastastikku ülistavatele kõnedele ei näinud tulevat lõppu. Ja ajalehed ei väsinud seda kõike vaimustusest värelevas stiilis
ära toomast. Venemaa näitab jälle kogu Euroopale oma kaalukust
rahvusvahelises elus.
Tartus peeti 7. septembril 1912 pidustusi Barclay kuju juures. Postimees kirjutas: ausamba ümbrus oli ilutaimede ja riigilippudega
kenasti ära ehitud. Linnavalitsus oli samba jalamile asetanud suure
loorberipärja. Vabatahtlikud tuletõrjujad seisid auvahis.
Keskpäeval peeti õigeusu kombe kohaselt palvus. Ümber samba
olid aset võtnud sõjaväeüksused, linnavalitsus, Tartu koolid, paljud
ametikandjad. Õpilased laulsid keisrilaulu (hümni), sõjaväe pasunakoor mängis pidumarssi, soldatid marssisid paraadkäigul samba eest
mööda. Rahvast oli kogunenud suurel hulgal seda kõike uudistama.
Lisan omalt poolt: ei kujuta küll ette, kuidas see kõik kitsukesele
skväärile ära mahtus? Just paraadmarsiga võis tekkida probleeme,
sest sirge uulits viis ju samba tagant, mitte eest läbi. Ja osutada kuulsale väejuhile au kuklapoolselt küljelt ei olnud küll kuidagi paslik.
Teatavasti puhkab suure väejuhi põrm tema Jõgeveste mõisa rajatud mausoleumis. Seal käisid au avaldamas tsaari kaardiväe delegatsioonid. Kindral Potocky asetas hauale Aleksander I kujutusega kullast mälestusmündi, mida oli valmistatud vaid kaks. Üks Kutuzovi, teine Barclay haua tarvis. Barclay nime kandva kaardiväepolgu
poolt oli meelespidamise märgiks hõbedane pärg. Pärja asetasid ka
Liivimaa rüütelkonna esindajad. Nende korraldada oli esinduslik
pidusöök Hummuli mõisas. Nii tuletati meelde baltlastest kindralite ning ohvitseride suurt arvu ning osa 1812. a sõjas.
Tehes kokkuvõtet sajanditetagustest sündmustest, kirjutas ajaleht Russkije Vedomosti: „Pärast võitu Napoleoni üle oli Venemaal
Euroopa riikide hulgas täiesti erakorraline seisukord. Kunagi ei ole
meie sõjaväeline tegevus nii võimsalt avanenud, meie riigi rahvusvaheline mõju nii suur olnud kui siis. Me olime kõige kõrgemale tipule jõudnud.“ Ainult et sellele järgnes stagnatsioon ning langus, mille
lüüasaamine Krimmi sõjas (1853–1856) eriti ilmekalt esile tõi. Ja sundis tsaarivõime läbi viima ulatuslikke reforme, alates pärisorjuse
kaotamisest 1861. aastal.

UUS POOD
Uus 42a, Tartu

Uus tn 42a on avatud
UUS POOD.
Hetkel suveriiete allahindlus

50%!
Palju uut ja huvitavat kaupa!
• Uued ja kasutatud riided.
• Kaup Norrast ja Inglismaalt.
Riidepood OÜ, Uus 42a
E-R 10-18, L 10-15

Näituse kuraator Rael Artel seisab ainsa üles seatud
teose „Eesti apokriivad“ kõrval. Avamiseni on jäänud
veel alla 30 tunni. 
Laurits Leima

MÖH?
FUI!
ÖAK!
OSSA!
VAU!

Näitus “MÖH? FUI! ÖÄK! OSSA! VAU! Eesti kaasaegse kunsti klassika”
toob vaataja ette 1990ndate legendaarsed tööd, mis paljuski defineerivad üldrahvaliku arusaama kujutavast kunstist 21. sajandi Eestis.
Me tuleme omaenda minevikust ning eesti kaasaegse kunsti praegune olukord ja positsioon
avalikus sfääris on suurel määral 1990ndate kunstielu arengute produkt. Rahvuslikus kultuurikontekstis ja visuaalses eneseteadvuses kujundavad kaasaegse kunsti kuvandit ikka veel fantoom-teosed, millest mõnda on
näinud väga vähesed, ehkki eksperdina esinevad kommentaariumites paljud. Tahame neid tänaseks juba müütideks muutunud
töid jälle eksponeerida ning kutsume ka vaatajat üles neid uuesti
vaatama ja tänase päeva kontekstis kriitiliselt ümber mõtestama.
Kas poleks juba aeg 1990ndatest
üle saada ja edasi liikuda?
Näituse pealkiri erineb päris
radikaalselt konventsionaalse
muuseuminäituse omast. Oleme
hüljanud korralike kunstiajaloolaste rutiinsesse ja rafineeritud
leksikasse kuuluvad väljapeetud
sõnastused. “MÖH? FUI! ÖÄK!
OSSA! VAU!” põrgatab vaatajale tagasi need emotsioonidest
kantud poolautomaatsed hüüatused, mida publik kaasaegse
kunstiga näost näkku kohtudes
tihti kas mõttes või häälekalt

väljendab. Korraldajatena käime need tundeavaldused kohe
välja, et saaksime pärast esimesi emotsioone liikuda edasi juba
kunstiteoste sõnumi, sügavama
tähenduse ja laiema ühiskondliku situatsiooni juurde, milles
teosed valminud.

Aimatav kunstnikevalik
“Eesti kaasaegse kunsti klassikana” alapealkirjastatud näituseprojekti kunstnikevalik on
tegelikult üsna aimatav – Kai
Kaljo, Raul Meele ja Jaan Toomiku nimed ei vaja vast pikemat
tutvustamist. Samuti ei pruugigi teha rohkemat, kui avada järjekordne kunstiteemaline artikkel internetis, kui kommentaariumis võib kohata viidet Jaan
Toomiku legendaarsele “sitapurkide” installatsioonile. Tänavu
möödub teose “15. mai – 1. juuni 1992” valmimisest, eksponeerimisest ja hävitamisest 20 aastat, kuid kujutluspilt rahva mälus
püsib siiski elavana ja kütab kirgi. Otsustasime tähistada teose
sünnipäeva ning toota selle uuesti. Kui väljapaneku keskpunkt on
1990ndatest pärit sõlmteosed, siis

mitte vähem kaaluka osa moodustavad nende teoste miksid/
remiksid/kommentaarid, millest
enamik tellitud eesti noorema
generatsiooni kunstnikelt spetsiaalselt ART IST KUKU NU UTi
festivali tarvis – kaasaegse kunsti
klassikaga suhestuvad rühmitus
Johnson ja Johnson, Flo Kasearu
ja Anna-Stina Treumund. Näituse ülesehitus on kolmeosaline, kus lisaks 1990ndatest pärit
sõlmteostele ja nende kommentaaridele eksponeeritakse valikut
seotud arhiivimaterjale.
Näituse avamisel esitletakse ka
“MÖH? FUI! ÖÄK! OSSA! VAU!”
kataloogi, mis keerleb eksponeeritud teoste ümber ja selles on kaht
tüüpi tekste: kuraatori intervjuud
kunstnikega ning pikemad, sõlmteoseid avavad artiklid. Tekstide autoriteks on Rael Artel, Reet
Mark ja Tiiu Talvistu, Hanno
Soans, Kadri Veermäe; toimetajaks Tiiu Talvistu.
6. septembril kell 15 toimub
artist talk näituse “MÖH? FUI!
ÖÄK! OSSA! VAU!” kunstnikega
Tartu kunstimajas, modereerib
kuraator Rael Artel. Näitus jääb
avatuks 18. novembrini.
Rael artel
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Teatri Koju kolib
vanamees kassiga
Reedel, 7. septembril kell 11 esietendub Teatri Kodus Vanemuise uus
lastelavastus „Pettson ja Findus“.
„Pettsoni ja Finduse“ lugude
seeria on kirjutanud tuntud Rootsi
kirjanik ja kunstnik Sven Nordqvist.
Peale mitme lasteraamatu on Pettsonist ja Findusest tehtud ka animafilme, esimene nendest juba aastal
1999.
Pettson on üksik vanamees, kes
elab oma metsatalus. Ühel kaunil
päeval helistatakse ta ukse taga
kella ja sisse astub... Kingitus ise! Ei
saa öelda, et Pettson poleks üllatunud, kui kingikastist ilmub kass.
Küsimustele, kuidas vanamehest ja
kassist sõbrad saavad ning miks on
parem olla kahekesi kui üksi, võivad
väikesed vaatajad leida vastuseid
etendust vaadates.
„Pettsoni ja Finduse“ dramatiseeringu autor on Jonas Svensson,
eestikeelse tõlke tegi Ülle Kiivet,
lavastajaks on Marko Mäesaar ja
kunstnik Liisa Soolepp.
Lavastaja sõnul on vaatajate ette
jõudev tekst kirjutatud kokku mitmest erinevast „Pettsoni ja Finduse“
loost. „Nende lugude võlu peitub
lihtsuses ja südamlikkuses. Kass Findust võib ju võrrelda väikese lapsega, kes avastab maailma ja paneb
ka vana mehe Pettsoni seda uuesti
tegema,“ lisas ta.
Vanemuise lavastuses mängib
Pettsonit Karol Kuntsel ja Finduse
rollis on Ott Sepp. Viimasel on kassidega juba varasemast soojad suhted, nimelt on ta lavastanud Vanemuises Rudyard Kiplingi ja Kulno Süvalepa
loo „Kass, kes kõndis
omapead“
ning
mänginud võlurkass Nitramit
mängufilmis
„Röövlirahnu
Martin“.

tartuekspress
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Rene Mandri
kutsub ühistrenni

Otsime PARTNERIT Tartus Fortuuna 1b asuvasse
Sunpoweri solaariumikeskusesse.
Sobib kosmeetikakauplus või kosmeetikafirma esindus,
küünestuudio, juuksur jne.
Jagame kulud ja võidame kliente juurde!

Et rattamaratoni eel lihast
pingutada ning vormi testida, toimub nädal varem
ühistreening. Mõõtu saab
võtta Rene Mandri endaga.

Koostöösoovid edasta aadressile
maakri23@gmail.com • Tel 509 8728.
MTÜ Eesti Filmi Andmebaas
kuulutab välja vastuvõtu
kultuuriandmebaaside audiovisuaalteoste
sisutoimetajate ja andmesisestajate
ning dokumendihalduse ja asjaajamise
koolitusele.

Koolitus toimub perioodil 1.12. 2012 – 30.06.2013

kutsub trenni
6-16aastaseid poisse!

info@erkmaakorvpallikool.ee
www.erkmaakorvpallikool.ee

Neljapäev, 6. september 2012

Koolitus sisaldab loenguid, seminare, tööklubisid, nõustamist ja
kahekuulist tööpraktikat Eesti Rahvusarhiivis, Eesti Rahvusringhäälingus,
Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Filmi Sihtasutuses,
Eesti Rahva Muuseumis, Tallinna Ülikooli Balti Filmi-ja Meediakoolis
ja Eesti Filmi Andmebaasis.

Koolitusele on oodatud eelkõige humanitaarvaldkonnas töötanud
vanemaealised, alates 50. eluaastast, tööturult väljalangenud
või pensionil olevad isikud.
Sooviavaldused/motivatsioonikirjad ja CV saata hiljemalt 24.09.2012
e-postile info@efa.ee või kirjaga aadressil Koidu 17-1, 10137 Tallinn.
Lisainfo: projektijuht Reet Sokmann tel 6015982
Koolituskavaga saab lähemalt tutvuda
meie kodulehel www.efa.ee

9. septembril kell 11 kõlab Tehvandi spordikeskuse staadionil
SEB 15. Tartu rattamaratoni ühistrenni stardipauk. Nagu ka võistlussõidul, saab valida nii pikema
(89 km) kui lühema (40 km) raja
vahel.
Klubi projektijuhi Kunnar Karu
sõnul on selline eelsõit mitmekülgseks testimisvõimaluseks.
„Saab rajaga tutvust teha. Aitab
otsusele jõuda neil, kel kõhklus,
kumb distantsidest on jõukohane või kas üldse osaleda. Nagu
juba traditsiooniks saanud, siis on
sõidu eesmärk üheskoos rada üle
vaadata ning seada vaim valmis
eelolevaks pühapäevaks. Mõnus
võimalus läbida maratonidistants
pingevabalt ja tunda rõõmu ümb-

ritsevast keskkonnast.“
Et sõit ei käi mõisa peale, võib
see olla heaks šansiks selg prügiseks teha või vähemasti tuules
püsida tõelistel proffidel. Pedaalima on lubanud tulla näiteks Rene
Mandri ja Allan Oras.
Stardipaik on avatud 15 minutit
ning enne minekut paluvad korraldajad registreerimislauas nime
kirja panna. Auto saab jätta kas
spordikeskuse parklasse või Tartu maratoni raja äärsesse parklasse stardijoone juurde.
Treeningraja ainsas joogipunktis Palul pakutakse kosutuseks
spordijooki ning sooja teed. Keelekaste ootab ka raja lõpus, Tartumaa tervisespordikeskuses. Finiš
suletakse kell 16.
Tasuta bussid tagasi Otepää
suunas väljuvad kell 14, 15 ja 16.
Finišipaigas palutakse autod parkida Elva-Hellenurme tee äärsetesse parklatesse.
Rasmus Rekand

Jaani kirik imede finaalis
Tartu Jaani kirik jõudis
turismialasel hindamisvõistlusel “Läänemere piirkonna kuus imet” koos 16
teise kandidaadiga finaali.

AHHAA15.
sünnipäeva puhul

Kuus Läänemere maade imet
selgitatakse välja septembri lõpuni
toimuval hääletusel. Eestist jõudsid finaali veel Eesti laulupeod ja
Tallinna vanalinn
“Mastaapsuselt võime ju näida võrreldes teiste kandidaatidega väikesed, kuid kultuurilooliselt
kaalub 14. sajandist pärinev unikaalne terrakotaskulptuur välise
suuruse üles,” märkis Tartu Jaani
kiriku tegevjuht Juhani Jaeger.
Võistlemist alustasid ekspertide poolt väljavalitud 65 kandidaati, kelle seast avaliku hääletuse
esimeses voorus selgus 33 poolfinalisti ja teises voorus 16 finalisti.

Võistluse võitjaid tunnustab Läänemere turismikomisjoni president 8. novembril 2012 Sopotis
(Poola). Võistlus on ellu kutsutud
seoses Euroopa Liidu projektiga
Agora 2.0 – päranditurism Läänemere regiooni identiteedi tõstmiseks.
Finaalhääletus kestab 30. septembr in i inter net ia ad ressi l
www.6-bsr-wonders.net. Iga hääletaja saab välja valida kuni kuus
kandidaati, kellele annab oma
hääle. Pärast valiku tegemist saabub hääletaja e-posti aadressile link, millel klikkides tuleb oma
valik kinnitada. Vastasel korral
hääl arvesse ei lähe
Võistluse eesmärk on tugevdada
Läänemere piirkonna ühist identiteeti ja suurendada regiooni tuntust turismisihtkohana.
Juhan Lang

Neljapäev, 6. september 2012
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Teenindusjuht Lennart Laurisoo ning tema assistent Triin Laanemaa meenutavad unustatud asju demonstreerides juhtumist, mil pingivahesse
pudenenud iPhone oli samas kohas peidus veel päevi hiljemgi, kui hajameelne omanik toda nõutama tuli. 
Juhan Lang

Kinokoristaja saak: pesu,
diplomitöö ja pulmaraha
Kinno unustatud asjade
kapi sisu järgi võib eksimatult aastaaega määrata. Igapäevaste võtmete,
rahakottide ja telefonide
kõrvale satub aegajalt ka
rariteete, nii intiimseid kui
akadeemilisi.
„Üks mees oleks iseenda äärepealt kinno unustanud,“ meenutab pikantseimat seika kino
Ekraan juhataja Aili Kahre. Olnud
härra viimase seansi ajal tukkuma jäänud ning sedavõrd sügavale pinkide alla vajunud, et napilt
tulnukski öö kinosaali lukus uste
taga veeta. Õnneks on kohanäitajad-koristajad kinomajas hoolikad. „Peale iga seanssi pühitakse saal üle. Suuremaid unustatud
esemeid pannakse kohe tähele.
Kui aga rahakott või mobiil on istme vahele vajunud, ei pruugi seda
niisama lihtsalt märgata.“

Üksikud kindad
Kui taskutelefoni või tengelpunga järele tõtatakse kiirelt, siis kindad-mütsid-sallid ootavad oma
omanikke väga pikka aega ja sageli
jäävadki peremehetuks. Ja kui lei-

tud asjade kapis ruumiga väga kitsaks läheb, rändavad vanimad kõige kaduva teed.
Kahre sõnul õnnestub omanikuga ühendust võtta vaid siis, kui
tegemist on dokumentidega. Isegi mobiilide puhul pole palju peale
hakata, sest masinad on kas lukus
või välja lülitatud.
Cinamoni kaotatud asjade hunnikut esitledes tõdeb kino koordinaator Triin Sasi, et nähtav on
vaid murdosa kogu saagist. „Kui
suvisel ajal koosneb kollektsioon
eranditult mütsidest, millest 90%
on nokatsid, siis talvel domineerivad kindad, sallid ja vihmavarjud. Aastaajast sõltumata leiame
saa lidest aga
prille, telefone, pangakaarte, rahakotte ja
võtmeid. Veider,
aga isegi autovõtmetele ei tulda järele. Sisuliselt iga päev kaotata kse miskit
kinosaali või tualetti.“
Kogus leidub ka
paar dressipluusi, kaks pisikest

sokki ja üks karvane roosa kutsu.
Cinamoni haruldasemate leidude hulka kuuluvad vöö, prillitoos
ja isegi üks diplomitöö. Ekraani
nimekirja troonivad intiimpesu ja pulmavarustus. „Noorpaar
oli pulma eelõhtul kinno unustanud koti, kus peale muu peoks
vajaliku ka pulmaraha,“ meenutab Kahre nõukogude ajal juhtunut. „Raske on kirjeldada nende
nägusid tulles ning veel raskem
minnes.“

Saab ka sõimata
Üldiselt on kinotöötajate sõnul
enamikes inimestes
tänutunne veel säilinud. Koos aitähiga poetatakse
teinekord šokolaad või muud
meelehead.
Ü k s m at sak a ra ha koti kätte saanud mees leidis silmanurga läikides, et pere
kuu eelarve kaotamist ja taasleidmist tuleks koos
kinotädidega otsejoones tähista-

ma hakata.
Aga esineb ka teine äärmus.
„Kui koristaja toodud telefon
laual helisema hakkas, võttis teenindusjuht selle vastu,“ kirjeldab Sasi üht meeldejäävat sündmust lähiminevikust. „Helistaja,
kes arvas, et räägib telefonivargaga, andis sõimule tuld. Selgituste
peale, et räägitakse kinost, järgnes süüdistus valetamises, sest
telefon kaotati ju naiste tualetti,
aga torust kostub mehe hääl. Hiljem oma telefonil järel käies tõi
sõnakas daam siiski suure šokolaadi ning vabandas oma äkilisuse pärast.“
Peale kogemata kinno jäetud
asjade „unustatakse“ aga järjepanu pingiridade vahele taarat
ja prügi. „Esineb tõesti teatud
kontingent, kes on arvamusel,
et kinopiletit lunastades ostetakse ühtlasi ka õigus reostada,“
ohkab Kahre. Kindlat sihtgruppi
ta välja tuua ei taha ning oletuse,
et lastefilmide puhul on rämpsu
rohkem, lükkab ümber. Pigem
tõmbavad „kasvavaid noormehi“ laiatarbefilmid. Tõsise ja hea
linateose puhul on koristamist
vähem.
Rasmus Rekand
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Eksperiment: takso ilma juhita!
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Pealinnas kanda kinnitanud
Minirendi auto on nüüd ka
Tartus. Toimetus käis testimas, kas ja kuidas juhita
takso toimib.

Hübriidauto sahistas linnatänavatel sedavõrd vaikselt, et härra peatoimetajal tekkis korduvalt raskusi kiiruspiirangust kinni pidamisega. 
Rasmus Rekand

Lähtume teooriast, et toimetuse enda masin teeb just kõige ebasobivamal ajal, ajalehtede laiali
kandmise päeval, ette hoiatamata
tööluusi. Kust leida kiiresti asendusauto?
Olukorras, kus väikeste peatustega tuleks läbi kärutada pooled
Tartu linna poed, algkoormaks
10 000 ajalehte (poole tiraažist jätame tavakulleri kanda), pole tavaline takso just kõige leidlikum lahendus. Kilometraaži ei tulegi just väga
palju, ent taksomeetri näitu kahetunnise retke lõpus ei tahaks ette
kujutadagi. Terveks ööpäevaks
autot rentida ei tundu samuti otstarbekas. Pealegi pelutab asjaajamise keerukus, tagatisraha ning
startida tuleks enam-vähem kohe!

ti, pelga nupuvajutusega. Vaid
piduripedaal tuleb all hoida.
Ammu võtmevabadusega harjunud podisevad ilmselt nüüd:
„Elementaarne ju!“ Miniatuurne käiguvalits lubab sõita edasi
(D) või tagasi (R) ja kuhugi veel
(B). Viib see Bõrgu või Baradiisi,
jääbki kirjatsuradele saladuseks.
Ilmselt leidnuks vastuse kindalaekas olevat manuaali uurides,
ent näpud juba sügelevad sõitma
ja rahvas ju ootab ajalehti.
Odomeetrit uskudes pole tegemist tuliuue masinaga, aga laitmatus sõidukorras ja puhas
Kuidas uksed lukku panna, on see küll. Hiljem selgub, et Ekspress ongi
kui pulti ega võtit ei ole?
esimene teenuse kasumast lahutavad meetrid, piiksub
taja Tartus. Arvestades lühikest
telefon, et sõiduriist on juba ootel.
rendiaega, vaevalt jõuab tulevikus
„Tehnikasajand,“ möönab kolleeg,
koristaja iga kasutuskorra vahel
kui Toyota oma uksed telefonikõlapiga askeldama. Seega sõltub sõine peale avab.
du esteetiline külg osaliselt varaHübriidauto Toyota Prius käisematest klientidest. Peaks südavitub nagu lamp või sülearvumetunnistus alt vedama, manit-

Kuigi suure osa Priuse pagasiruumist võtavad enda alla akud,
mahtus 10 000 trükisooja ajalehte autosse lahedasti.

Aivo Olev
Minirent OÜ juhataja

Mõne minutiga rooli
Tekst augusti lõpust bussijaamaesises parklas seisva rohelise Priuse küljel reklaamib autolaenutust tunni kaupa. Kasutajaks registreerumine minirent.
ee kodulehel võtab täpselt kolm
minutit. Mööngem, kolleegidega
lobisemata saaks vähemalt poole kiiremini. Peale nime ja isikukoodi tuleb sisestada ka kehtiva
juhiloa number. Selleta rooli ei
pääse.
Maksta saab nii mobiili kui
panga kaudu. Juba usalduse võitnud klientidele saadetakse hiljem
arve. Enne veel, kui jalad suudavad ära mõõta toimetust bussijaa-
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seb heaperemehelikkusele ka
leping. Suitsu tegemine autos on
keelatud, enda järelt kraamimine
iseenesest mõistetav.
Korraks tekib tõrge – kuidas
uksed lukku panna, kui pulti-võtit
pole? Mõistagi telefoniga. Samamoodi kui masina sõiduvalmis
seadmine, toimub ka selle lukustamine helistades. Viivitus on
mõõdetav sekundites.

Tasub kaaluda
Nagu ikka uue „mänguasja“
puhul, läheb aeg lennates ning
tavapärane lehering saab ennem
läbi, kui see alata jõudis. Lehekorvide värske lugemispoolisega varustamine võtab pisut alla
kahe tunni. Seega rendikulu kokku 20 eurot (kuni 200 kilomeetri
läbimiseks on kütus hinna sees,
meil kulub sellest vaid kümnendik). Põhimõtteliselt võib sõitu
alustada või lõpetada ka suvali-

ses kokkulepitud kohas, ent sel
juhul lisandub viimise-toomise
tasu (5 €).
Taksoga võrreldes peaks minirenti kasutades olema kokkuhoid
märgatav. Iseäranis kui kohti,
mida läbida on mitu ning igas ka
aega kulub. Mugava lisana on hübriidauto parkimine kõikjal Tartus
tasuta.
Minirendiautoga Tallinnas käik
maksab koos kütusega umbes 70
eurot. Neljakesi bussiga kuluks
piletitele edasi-tagasi 80. Kaalumist tasuv alternatiiv näiteks
kontserdi või teatri külastamiseks.
Kahjuks spetsiaalset autokino küll
Tartus pole, ent romantiline sõiduke on sedasi peaaegu igaühele
jõukohane. Lahendus varnast
võtta ka siis, kui papa-mamma õhtuks autot ei luba. Nurjatuma mõtteilmaga kolleegide rehkendustesse sattus isegi
võrdlus hotellitoa hinnaga.
Rasmus Rekand

Maailmas ulatub minirendi (car sharing) praktika aastakümnete
taha. Euroopas kasutas eelmisel aastal lühiajalise autorendi teenust 700 000 inimest. Mõeldud on see eelkõige neile, kes kasutavad autot harva. Kui aastane läbisõit jääb alla 10 000 kilomeetri,
tuleb lühirendi kasutamine soodsam kui isiklik auto.
10euroses tunnihinnas sisalduvad kõik kulud – kütus, parkimine,
kindlustus jne. Lahendus sobib ka neile, kel vaja kaugemalt tulla
asju ajama, ent sõitmist on rohkem, kui taksoga kannatab teha.
Selle asemel, et näiteks Tallinnast kaks ja pool tundi maanteel
kolonnis oma autoga venida, võib kiirbussi mugaval istmel töötada
või lihtsalt aja maha võtta. Rendiauto ootab vaid mõned sammud
bussijaama terminalist. Nii saab puhanuna kõik vajalikud sõidud
linnas tehtud.
Tartu inimesed, kes Tallinnas tööasju ajades meie rendiautosid
kasutasid, panidki ette, et Minirent võiks ka Emajõe ääres tegutseda. Lähitulevikus on kindel plaan tuua ka teine auto. See hakkab
seisma raudteejaamas.
Tallinnas on meil peale nelja hübriidauto ka üks
elektriauto valikus. Peame peale kütusekulu oluliseks keskkonnasäästlikust. Säästlik ajakasutus
autoga sõitmisel on varem või hiljem päevakorral,
sest auto pidamine kallineb ja see pole kõigile
otstarbekas. Kas inimene liisiks endale auto,
kui ta teaks, et sõidab ühes kuus autoga
näiteks 7 tundi?
Kõik broneerijad läbivad meie oma
süsteemis juhilubade kontrolli, seega
ei tohiks rooli pääseda keegi, kel selleks
õigust pole. Muidugi ei saa välistada juhtumeid, kui keegi rendib sõiduki ja lubab siis
kellegi teise rooli.

Avatud uus aasia restoran
Ülikooli 2, III korrus (SEB pangahoones)
Sissepääs ka Vanemuise pargi poolt

E - L 11 - 22
P 12 - 21

Hiina, nepaali, tai
ja itaalia toidud
Päevapakkumine kl 11 - 15
päevaprad 3€, päevasupp 1,9€
Peolaua, sünnipäevapeo voi
söögi kaasa tellimine -10%!
Opilastele, tudengitele koik -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093.
http://vagamama.weebly.com/
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Maraton
on rõõm!
www.tartumaraton.ee

Rattapartner:

PANEKS UUE KATUSE?

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

T KOGE
TA

AAS

USI

20

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

ÕPPIDA ON HEA
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLITUSED TÄISKASVANUTELE
Arvuti

MS Excel edasijõudnutele

06-27.10

24 t

99 €

Autokool

B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

18.09-01.11

28 t/20 t

320 €

Iluteenindus

Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine
ning kulmude korrigeerimine

13-14.09

9t

37 €

Iluteenindaja koolitus

17.09-13.11

120 t

1200 €

Maniküürija- küünetehniku koolitus

01.10-14.12

200 t

940 €

Majandus

Raamatupidamise praktika programmiga MERIT

11.09-02.11

48 t

240 €

Toitlustus

Menüü koostamine ja kalkulatsioon

18.09-16.10

30 t

110 €

Tervishoid

Toiduhügieeni koolitus

19.09

6t

23 €

20-21.09

16 t

62 €

21.09

6t

39 €

13-15.09

24 t

123 €

Esmaabiandjate väljaõppekursus
Esmaabiandjate täiendõppekursus
Transport

Tõstukijuhi koolitus

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

Koolituste eest saab tasuda ka
töötukassa koolituskaardiga!
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SUVE- ja TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

• Tehnoülevaatuseelne kontroll
ja vajadusel vigade kõrvaldus
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
• Kere- ja keevitustööd

RAV
ILA

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
DL SUVEREHVID ÜLISOODSALT!
A
• Mootori ja veermiku remont
S

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Anti Einpauli hinnangul on suhtlemine oma
lastega paljudele kasvavaks väljakutseks.
Asjademaailma kultuse taga on tihtipeale võimalik näha
vähe rahuldust pakkuvaid suhteid. Paari kergesti õpitava
suhtlemisoskuse kasutamisega on võimalik säästa päris
palju raha ostmata asjade arvelt.
Ühe mobiilsideoperaatori hiljutine kampaania tekitas mu tutvusringkonnas omajagu vastukajasid. Hea reklaam, järelikult. Pilt
mossitavast lapsest tundus väga
tuttava teemana igapäevaelust ja
andis ideid arutamaks selle üle,
milliseid suhtlemisnippe me peredes tavatseme kasutada ja millest
hoolime.
Pisikesest peale on inimesel vajadus tunda end hoituna, hinnatuna
ja väärtuslikuna. Selle saavutamiseks sobivad erinevad viisid, vahel
lihtsamad ja teinekord nooblimad.
Pisematele lastele piisab kallistusest ja täis kõhust, suuremaks saades läheb soovide skaala laiemaks:
oleme juba elus üht-teist näinud ja
oskame tahta. Ning unistada tasub
ju mastaapselt, eks!

Väärtus asjades
Minu laste tutvusringkonnas
saavad kõik juba väga hästi aru, et
Tõeline Telefon peab olema puutekas. Ja et tegijate vanemate lapsed
mängivad oma ai-pädiga (iPad).
Asjad meie ümber aitavad peale
nende kasutamise võimaluse end
ka väärtuslikuna tunda. Eriti, kui
nad on väärtuslikud asjad.
Lihtsalt helistamiseks telefoni
kasutamine ei tule enam kuidagi
kõne alla. Juba sellest ajast peale,
kui Nokia tegi ühe oma telefoni
korpuse eri värvides vahetatavaks
ja siis hakati järgmiseks mustvalgele ekraanile erinevaid pilte raha
eest tellima, vähemalt sestsaadik
on mobiili lisaväärtuseks olla enesetunde tõstja.
Emale-isale on muidugi oluline see, et tema esmaklassiline laps
oleks vajadusel kättesaadav. Aga
lapsele on sama toote juures oluline, et sõbrad-klassikaaslased teda
tunnustaksid, loomulikult. Gruppi tuleb ju iga hinna eest kuuluda,
enda väärtust tuleb tajuda ka teiste silmade läbi vaadatuna. Just see
olukord oligi sattunud reklaami-

kampaaniasse – laps läks mossi
ja vanemale pakutavaks lahenduseks on muidugi ruttu-ruttu
poodi minek.
Järjest kallimate asjade ostmine enesetunde ja oma väärtuse tõestamiseks on siiski riskiga seotud tee. Nagu Jaan Aps
seda oma ajaveebis storiesforimpact.com ilmekalt küsib:
„Aga mida ma pean oma lapsele ostma juhul, kui ta mind
mõned aastad hiljem näiteks
täiesti perse saadab?“
Marju Kõivupuu kirjutas
äsja Postimehes (27. aug), et
kui inimene suudab kõiki oma
emotsioone väljendada vaid
viie vandesõnaga, siis näitab
see tema hinnangul loovuse puudust ja vaimset piiratust.
Samuti on märk inimese vähesisukast hingeelust asjadega
edvistamine ja oma väärtuse teiste silmis tõestamine puutetundlike telefonide ja teiste kalli hinnasildiga asjadega.
Aga mis siis teha, kui mul on
küll paar lauset rohkem tagavaraks kui viis, kuid kontakti saamine oma lapsega on siiski keeruline? Kui koos olemiseks kuluv aeg
ei olegi enam aastaid tore olnud,
kui polegi nagu millestki rääkida,
kui iga pereliige avab koju jõudes
oma arvuti või teleri või ekraaniga seadme ja süveneb oma isiklikku ekraanitagusesse maailma,
siis on üsna kerge jääda uskuma
selle uuringu tulemusi, mis väitis, et lääne ühiskonna pereliikmed kulutavad silmast-silma
suhtlemisele keskmiselt 5 minutit
ööpäevas.
Suhtlemine, eriti oma lastega,
tunnistagem, on paljudele järjest
kasvavaks väljakutseks. „Kas nad
on mul teiselt planeedilt,“ on lapsevanem vahel küsinud. Teismeliseeaks on kontakt põlvkondade vahel
muutunud mõnes peres juba nii
hapraks, et lisaks valusatele võitlustele materiaalsete küsimuste üle ei

olegi rohkem teisi tasandeid, millele
üldse oma lähedust ehitada.
Ja selle mudeli saavad siis need
lapsed omakorda oma ellu ja tulevastesse suhetesse kaasa... Ja ostavad oma väärtustunde turgutamiseks Väärtuslikke Asju. Endale. Ja seejärel oma lastele, kui need
kunagi tulevad.
Jah, nii ongi ju, et kui muul viisil lapsele tema väärtust näidata ei
saa, siis peamegi oma laste suhted
rahaga kinni maksma, ostes neile
asju, mis lasevad neil endid väärtuslikena tunda. Uue puuteka või
Wii või mängukonsooli järgmise
mudeli. Reisi. Maja. Suhte. Elu.

Võtke aega
Suhtlemisoskuste puudumine
tuleb elus tihtipeale just rahaga
kinni maksta. Õnneks on aga olemas ka täiesti toimiv alternatiiv.
Selleks, et lapsed omale väärtustunde ja staatuse ostmise
nimel ei manipuleeriks vanemaga,
kellel pole aega ega oskusi nendega suhtlemiseks, võib vanem võtta
aega ja omandada oskused. Suhtlemiseks.
Aja võtmise soovitusi oleme

palju kuulnud – võtke oma laste
jaoks rohkem aega, tundke nende
tegemiste vastu huvi ja olge nende
jaoks lihtsalt rohkem olemas. Tõstke pilk. Kuulake, mis nad räägivad
ja ärge kiirustage andma hinnanguid või pakkuma nõuandeid.
Teine pool alternatiivist – suhtlemisoskused – võivad olla raskemini saavutatavad. Nende väheste minutite jooksul päevas, mil
me tegelikult suhtleme, võiks see
suhtlemine olla tõhus. Sisukas.
Täiendavaid tõkkeid mitte tekitav. Tegelikult teineteisest midagi
teada saav.
Tänapäeva l on õppimine
õnneks popp ka täiskasvanupõlves. Ühe popima PlayStation‘i hinna eest saab juba osaleda koolitusel, kus jäävad külge sellised nipid
suhtlemiseks, millega saab oma
pereliikmete eneseväärikust niipalju toetada, et järgmised paar
aastat võib vabalt kasvõi juustuga
rääkida ja ennast ikka suurepäraselt tunda. Palju paremini tunda,
kui see oleks võimalik lapsele uut
telefoni ostes.
Anti Einpaul
kahe lapse isa ja
Gordoni perekooli koolitaja

355.-

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

Juntson Haldus OÜ pakub tööd

HOOLDUSTEHNIKULE

Vajalikud oskused:
• santehnilised ja elektritööd
• erinevad remondi-ja hooldustööd
• arvuti kasutamine
• hea organiseerimis- ja otsustusvõime iseseivate
tööülesannete täitmisel
• B-kategooria sõiduki juhtimine
• eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil
• valmisolek avariivalveks
Nõutavad isikuomadused:
• kohusetunne, ausus ja usaldusväärsus
• pingetaluvus
• hea suhtlemisoskus, rõõmsameelsus, viisakus
Kasuks tuleb:
• kogemused kortermajade tehnosüsteemide hoolduselning pisiremonttööde tegemisel.
• kogemused kinnisvara korrashoius
Ettevõte pakub:
• meeldivat kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• GPS jälgimissüsteemiga ametiautot
• kindlat sissetulekut (põhipalk) pluss lisatasu
(vastavalt töötulemustele)
• liikuvat ja rutiinivaba tööd
• paindlikku tööaega
CV koos palgasooviga saata E-postkasti: siiri@juntson.ee
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Kambja
Hoiu-Laenuühistu
on asutatud 1992. a.
Liikmeid 638 (28. VIII 2012)

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
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 €.

• Laenud oma liikmetele
• Hoiused aasta intressiga
kuni 6%
• Liikluskindlustus
• Vahendusteenused
• Klientide nõustamine
äritegevuses
Asume Kambja vallamajas
Kambja, Kesk 2
E - R kell 8 - 17
Kambja Hoiu-Laenuühistu
Juhatuse esimees
tel 509 6186
klienditeenindaja
tel 5340 4940, 741 6237,
e-post: kambja.hly@neti.ee
www.hly.ee

Kõik päikseprillid
-60%

Ostes PRILLIRAAMID saad 2 prilliklaasi

TASUTA

TARTU GOLD OPTIKA
Riia 130
Decora ehituskaupluse kõrval
E-R 10.00 -18.00
L 10.00-15.00
Tel.74 09 035
VÕRU GOLD OPTIKA
Jüri 27
POLIKLIINIKU KÕRVAL
E-R 9.00 -18.00
L 9.00-14.00
Tel.78 222 88

Kampaania kestab alates 01.09.2012 kuni 30.10. 2012

1kuulised läätsed -45%

(Silikoonhüdrogeel kontaktläätsed BIOFINITY BC 8,6 /10 eur paar)

Kvaliteetne õhendatud plastikklaas -50%
OTEPÄÄ GOLD OPTIKA
Lipuväljak 28
Kaubanduskeskuses
E-R 9.00 -17.30
L 9.00-14.00
Tel.76 70 381

Septembri lõpuni

AKNAD
kuni

ELVA GOLD OPTIKA
Kirde 3
Arbimäe Konsumis
E-R 9.00 -18.00
L 9.00-14.00
Tel.76 70 388

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

%
0
-6

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

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

Swedbanki uus laenuklient, kes ostab
eluaseme Kaanon Kinnisvara vahendusel,
saab kodu kuni 10 000 € võrra
soodsama hinnaga.

Pakkumise tingimusi vt

www.kaanon.ee/kodu

Koostöös:
Tiina Aunap
kinnisvarakonsultant
Tartu, Riia 24
tel. 735 0850
mob. 508 4683
mail@kaanon.ee
www.kaanon.ee/kodu

Ene Plado
erakliendikonsultant
Tartu, Turu 1
tel. 888 5165

partnerid@swedbank.ee
www.swedbank.ee/kodulaen

A Le Coq’i kammerkoori elurõõmus punt
ootab uusi lauljaid
bassi, baritoni ja tenori häälerühma.

KES TELLIB SÜGISKUUL
HOOLDUSÕLITUSE,
SAAB PESU TASUTA!
www.porand.eu
tartu@porand.eu

Lepi kokku meie võluva dirigendiga:
Eve Paap
5624 9112 (kl 17-21)
paap.eve@gmail.com
.

, ahoi!

l
aste pea
jõe kall

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

Ema
Ütle seda lilledega...

Lillesalong

Vihmametsa Lilled

• lilleseaded
- matusteks
- pulmadeks
- pidulikeks sündmusteks
• ruumide dekoreerimine
• kullerteenus Tartu linna piires
Kruusamäe 14, Tartu
E-P 10-18, tel 5842 1721.
www.vihmametsalilled.eu

Neljapäev, 6. september 2012

tartuekspress
UUDISED

Kas riigi toetusega on
võimalik ellu jääda?

Naresh Chhabra (paremalt), Kamar
Prasad Chalise ja kiirel lõunapausil
appi tõtanud nimetuks jäänud
hõimuvend köögiaskeldustes.
Kolme peale loodetakse ka edaspidi kokkamistega toime tulla.
„Khana khanush“ ehk head isu!
Rasmus Rekand


Tartu ülikoolis teist aastat riigiteadusi
õppiv Juhan-Mart Salumäe otsustas
isiklikult järele uurida, kuidas on võimalik tulla toime uue kõrgharidusreformiga
kaasneva riigipoolse toetusega 135 eurot.
Salumäe toonitab, et kuigi tema taga
seisavad ja teda toetavad Noored Sotsiaaldemokraadid, eksperimendi ideegi
sündis nende koosolekul, ei kavatse ta
jagada kriitikanooli ühegi poliitiku ega erakonna suunas. Tegu on puhtalt katsega,
kas ja kuidas on võimalik hakkama saada.
„Arvestades, et mõeldav toetus läheb
neile, kelle pere ei suuda oma last finantsiliselt väga toetada, on see üsna väike
summa,“ selgitas Salumäe. Noormees lõi
kokku enda transpordile, üürile ja hobile,
kergejõustikule, kuluvad summad ning
toetussumma oligi peaaegu otsas. Kuid
arvestamata jäi veel söök ja muud ootamatud kulutused.
„Õpingud võtavad poole ajast ning vabatahtlik töö noorteorganisatsioonide juures koos hobiga teise poole,“ selgitas noormees, miks
töölkäimine oleks võimatu. Et kohe kuu alguses pankrotti vältida, ei
arvesta Salumäe 135 euro sisse üürile ja sporditegemisele minevat
summat (umbes 100 eurot). Raha kulutab ta vaid toidule, transpordile
ja muule eluks hädavajalikule.
Kõige rohkem pelgab noor eksperimenteerija salakavalaid sügis
tuuli, mis tervise kallale kipuvad. „Isegi kergemad ravimid võivad võtta
eelarvest olulise osa,“ rääkis Salumäe, kes ei kavatse tervise pealt siiski
kokku hoida. Samuti loodab ta, et jalanõud tervena püsivad, sest neid
niidi ja nõelaga ei lapi. Salumäe ei karda nälga jääda, kuid arvab, et
menüü võib siiski tavapärasest ühekülgsemaks muutuda. „Mõni sõber
on pakkunud, et kui mul raha otsa saab, võib kartulite ja tomatitega
toetada,“ naljatab ta ja loodab paaril-kolmel nädalavahetusel ka vanematekoju jõuda, kus loodetavasti ootamas kosutav praad.
Noormees prognoosib eksperimendi lõpuks umbes 80–100eurost puudujääki, mille moodustabki peamiselt elamispaiga üür ja spordiks kuluv raha.
Salumäe usub, et eksperiment jätab ta tarbimisharjumustele oma
jälje, kuid samasugust rahaga ümberkäimist ta ilmselt ei jätka: „Tunnistan ausalt, mulle meeldib vabadel hommikutel minna kohvikusse,
võtta tass teed ja lugeda ajalehti. Kui kuu aega seda mitte teha, siis on
isu vana harjumuse järele nii suur, et ei jõuagi vastu panna. Kujutan
ette, et edaspidi suudan hakkama saada vähemaga, kui senimaani.“
Iganädalasi kokkuvõtteid saab lugeda ka Tartu Ekspressi veergudelt.
Natuke tihedamini uueneb Salumäe blogi jukustjuhaniks.blogspot.
com.

Suurima trükiarvuga Tartu leht on
Tartu Ekspress.
Tartu lehtede suurimad
trükiarvud:

12 500
Tartu Postimees

Tartus mõistlikum

40 000

19 000

Pärnu/Tartu Linnaleht

Tartu Ekspress

Allikas: Eesti Lugejauuring 2012 II kv ja www.eall.ee
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Tühi kõrb kui mõnes Ameerika filmis, siniste jäämägedega järveke, mis tuttav Bondi
filmist, pikad fjordid, milletaolisi ehk ainult
Norras võib kohata, aurav jõeke mäeküngaste
vahel – need on ainult üksikud looduspildid,
millega Island oma külastajaid rõõmustab.
Tegelikult on Islandil vähem
jääd kui saareriigi nimetuse järgi
arvata võiks. Suvekuud on üldse
kõige suurem turismihooaeg, mil
maailma kõige põhjapoolsemas
pealinnas Reykjavikis käib nädalavahetusel elu hommikutundideni. Asja teeb aga veelgi nauditavamaks öine päike – polaarööl
praktiliselt ei lähegi väljas pimedaks.
Iseenesest on Reykjavik armas
väike linnake, mille iga nurgataguse avastamisele kulub päevi, kuid samas on võimalik linnaga tutvuda ka kõigest ühe päevaga. Peale avaliku ranna, mille karget ookeanivett soojendab kuumaveeallikas ja lõunamaist soojust lisab Marokost kohale toodud teokarpide kestasid täis kol-

müüvad poed pakuvad, ei ole siiski kindel.
Kuid sama muretu suhtumisega
nagu armsad jänkud ringi kalpsavad, võiks iseloomustada ka Islandi elanikke – ei ole linnas sagimist ja kiirustamist, inimesed on
rõõmsad ning tervitavad vabalt
tänaval vastutulijaid.

Muutlik ilm ja nurgatagused üllatused

Isegi väike laps koputab toas
aknale, et möödujate tähelepanu
võita ja neile lehvitada. Võib-olla
oskavad just Islandi elanikud elu
rahulikult võtta ja eks ole nad ka
selgeks saanud, et loodusega võidelda ei saa, kui sellises kohas viitsütikpommi otsas elada. Tossaku
ja pulbitsegu see maa
Kohalike mõistes natukene kui palju tahes.
Islandi ilm on mõjutugevam tuul võib kodud tatud
Golfi hoovutelkimisplatsilt lendu viia. sest ning pakub alatasa üllatusi – vihma
sabin võib kiiresti muutuda vikerlane liiv (sest saareriigis on ainult
kaarega päikesepaisteks. Kohalivulkaanituhane must liiv), on
ke mõistes natukene tugevam tuul
vaatamisväärsusteks kindlasti
ja veidi rohkem vihma aga võivad
uhke linnasiluetti ilmestav kirik
lendu viia ka ajutised kodud telHallgrímskirkja oma 74,5 meetri
kimisplatsilt. Samas on ülimalt
kõrguse torniga, Pärl ehk tohutute
mõnus külma ilmaga liguneda
kuumaveemahutite hoidla, mille
kuumas vees ja vaadata mööda
katuselt avaneb pealinnale ja selle
jalutavaid jopedes turiste. Lisaks
lähiümbruse mägedele suurepäramaailmakuulsale Blue Lagoonile,
ne vaade. Maamärgi Pärli künkal
mis oma tuntuse tõttu on saanud
aga silkavad vabalt ringi angooraüpris krõbeda hinnaga ülerahvasjänesed. Kas nende samade kikktatud kohaks, leiab ujulaid kõigis
kõrvade kasukas hiljem rändab
linnades, kuhu maast pulbitsev
sokkidesse, mida kõik suveniire

soe vesi vähegi ulatub. On ju suplemine omamoodi Islandi rahvuslik tegevus ja oluline osa suhtluskultuurist.
Ka leiab siit-sealt looduslikke
sooja veega täidetud veekogusid.
Nii näiteks on Islandi lõunaosas
Hveragerði lähistel pärast neljakilomeetrist matka mägedesse ülimõnus auravasse jõevoogu prantsatada ja künka taha loojuvat päikest vannisoojas vees vaadata.
Siiski pole päris iga aurav veekogu
ujumiseks sobiv, veetemperatuur
võib nii mõneski kohas läheneda keemistemperatuurile. Islandi
põhjaosas asuva Myvatni veekeskuse nurgas mulksub suures tünnis maa seest tulev kuum vesi ohtliku kajana. Peale liiga kõrge temperatuuri sunnivad ka mulksuvad
mudaaugud ja aurukatlana sahisevad kivihunnikud nina ette salli tõmbama, sest mädamuna ehk
väävli lõhn võib aktiivsemates
piirkondades, nagu Krafla org, olla
lämmatav.

Omad veidrused
Mis aga teeb Islandi veelgi nauditavamaks, on selle riigi väikesed krutskid ja veidrused. On vist
väheseid kohti maailmas, mis
uhkustavad sellise akadeemilise nimega asutusega nagu seda
on Islandi falloloogia instituut
ehk väidetavalt maailma ainus
peenisemuuseum. Huvipakkuv
koht loodussõpradele asub linnas nimega Húsavík, mis on mui-
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Metallitööstusettevõtete grupp METEC pakub tööd:

KEEVITAJATELE ja
METALLIPINGI OPERAATORITELE
Sobival kandidaadil on:
- Erialane haridus või varasem metallitöö kogemus
- Joonise lugemise ja mõõteriistade kasutamise oskus
- Tehniline taip, julgus ja loogiline mõtlemine
Tasuks hea töö eest pakub ettevõte:
- Nüüdisaegset töökeskkonda
- Pikaajalist töösuhet
- Motiveerivat tasustamispaketti
- Väljaõpet ja arenguvõimalusi

Kandideerimiseks palume saata CV:
personal@metec.ee

RIIA 130
TARTU
Nüüd avatud Tartus
Riia 130 Decora kõrval uus,
suure valikuga ja
Tartu soodsaim prillipood.

Ostes PRILLIRAAMID saad 2 prilliklaasi

TASUTA

Kampaania kestab kuni 31.10.2012

Kõik päikseprillid - 60%

Värvilised kontaktläätsed ainult14 EUR paar
1 KUULISED silikoonhüdrogeel KONTAKTLÄÄTSED
BIOFINITY -45% 2 LÄÄTSE 10 EUR
320 meetri laiuses Stora-Viti kraatris sillerdav mineraaliderohke sinine
vesi on nüüd meenutus 1724. aastal toimunud suurest vulkaanipurskest. Islandi põhjaosas asuva Krafla piirkond on jätkuvalt vulkaaniliselt
aktiivne ala. 
Erakogu

du tuntud kui parim vaalavaatluse koht. Üle 300 eksponaadiga
koha teeb veelgi kummalisemaks,
et kõikide näidiste kirjeldused on
toodud ka esperanto keeles.
Vulkaanide, kuumaveeallikate
ja purskavate geisrite saare peami-

ne tee on tuntud kui tee number
üks ehk ringtee, mille kogupikkus on 1339 kilomeetrit. Ja suvisel ajal sel sõites on tunne tõesti nagu oleks ringteel – reisijuhist
tuttavate vaatamisväärsuste juures võib kohata samu turiste, keda

juba on mõne eelmise looduskauni koha juures nähtud. Kergemini
ligipääsetavate ja tuntumate vaatamisväärsuste juurde nagu Gullfoss ehk kuldne kosk on ehitatud
lausa laudtee. Seega, kui ei ole just
tohutult suurte ratastega maasturit renditud, siis päris metsikusse
loodusesse ei jõua ja puutumatu
Island jääb nägemata.

Lunnid ja geisrid

Lõunakaldal asuv pisike Stokkseyri linn on
tuntud oma galeriide poolest, kuid kunstiteoseid võib näha kohalike elanike aiaski. Ka taamal olevast autost on valmimas midagi erilist.

Hveragerdi linnasüdames mulksuvas tulises vees
võib iga huviline kontrollida maapinnast õhkuvat
soojust ridva otsa seotud mune keetes.

Kuigi ringteel ringi sõites ei
tasu jällegi loodusega arvestada
– metsapeatus ei tule siinkandis
kõne alla. Kena võsa või padrikut
saarel ei kohtagi. Selle eest on võimalus mitmeid erinevaid peatusi
nautida – vulkaanipeatus (kui on
kena ilm siis Hekla tipp on selgelt
näha kaugele), fjordipeatus, geisripeatus või lunni peatus. Triibulise nokaga lennates laperdavad
tiivulised on Islandi üks olulisi

kaubamärke. Nii lõunarannikul
kui lääne-fjordides on imehead
kohad, et ronida kõhuli kaljule, vaadata astmete võrra allpool
elutsevaid lunne ja nende laperdamist. Neid linnukesi suurematele kaljudele jagub.
Sarnaselt lunnide rohkusele on
harjumatult kõrged ka hinnad.
Kui Eestis tuleb sente lugeda, siis
Islandil on tavaline, et kaubavahetus käib sadades ja tuhandetes
Islandi kroonides.
Kuid ega Islandi elanikud
ennast sellest häirida lase. Reykjavikist lennujaama minnes on
tee ääres suur plakat, mis näitab suhtumist euro kasutuselevõtu kohta – Nei takk (Ei, aitäh
– islandi keeles). Islandi lambad
turnivad rahulikult mäenõlvadel
ja närivad rohuliblesid, köhivat
vulkaani Katlat ei huvita samuti
rahakurss.
Darina Kinte

Tohutu suurte ratastega maasturid on ainus sõiduriist, millega Islandi
sisemaa tühermaal liikuda saab. Asulates on need suured masinad küll
omaette vaatamisväärsus.

Kvaliteetne õhendatud plastikklaas

-50%

Oleme avatud:
Info ja registreerimine tel.74 09
E-R 10.00 - 18.00
www.goldoptika.ee
L 10.00 - 15.00

035

Kohapeal Tartu suurim kontaktläätsede valik.
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kutsub mudilasi, tüdrukuid, neidusid ja naisi
showtantsu ja ergutustantsijate rühmadesse.
UUS! Mudilaste iluvõimlemine
ja täiskasvanute showtants.
Treeningud toimuvad Tamme staadioni
võimlemissaalis. Tasuta saun.
Info: www.carol.ee ja tel 524 7447.


UUS MEESTE JUUKSUR
W.Struwe 5, Tartu
Tel: 5757 0957 www.elvetrans.eu
Tantsukool Tango
ootab uusi
võistlustantsuhuvilisi lapsi
alates 5. eluaastast
T ja N kl 18.30
Eesti Energia saalis (Ilmatsalu 5)
või T 18.00 ja R 17.00
Annelinna Gümnaasiumis.
September tasuta!
Tel 522 6050, 515 4903.
www.tango.ee
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Asume Tartu- Võru maanteel Soinaste raudtee ülesõidu koha vastas. Välja 3, Soinaste küla Ülenurme vald
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

Õigetele F1 fännidele see juuksenõela
kurv tutvustamist ei vaja. 
Erakogu

Tõestamaks Vene raua vastupidavust endale ja veel
rohkem teistele käis kohalik kvartett Žiguliga „väikesel“ reisil.
Kevadõhtu. Sõbra Jannoga koos
maailma asju arutades tekkis
mõte soetada talle kohe hommepäev üks jumala hea auto – Žiguli.
Mõtted paisusid sünkroonis koosveedetud ajaga, tipnedes auahne
plaaniga – Monaco!
Järgmisel päeval muidugi
autoostust midagi välja ei tulnud.
Nädalakese pärast idee taas soojenes ning paika said esialgsed kuupäevad. Reaalselt autosid vaadates
ja läbi helistades selgus, et eelarve
500 € jääb niruks.
Latti kergitades läksime ühe
taadi 700eurost vaatama. Proovisõidu järele tundus sõiduk kabe.
Papile aga ikka vähe virisesime ja
rääkisime oma plaanist. Enne äraminekut sai korra veel moka otsast
poetatud, et 500 eest võiks ju võtta. Papi kohe nõus.
Värske 21aastase VAZ 21063
omanikuna hakkas endalegi vaikselt kohale jõudma, mida teeme.
Kahekesi ju maailma otsa ei põruta. Kui Janno sai nõusse oma venna Ahti, ei jäänud mulgi muud üle,
kui veli Madis kaasa meelitada.
Ligemale 500 € eest said Žigulil korda rattalaagrid, rehvid, roolivardad ja -otsad, šarniirid ning
värsked mahlad mootorisse-sildakasti. Auto kulges nagu uus. Karbussi hoolduses timmiti viimane
„ökoks“, et suksu janu pikal teel
taltsutada. Paar päeva enne starti võttis lekkima hakanud eelkäija koha sisse verivärske veepump.

Et ära ei vajuks
Et masin pagasnikusse topitud
geneka, jagaja, küünalde, süütepooli, bensupumba, juhtmejuppide, pingeregulaatori, relee, radiaatorilõdvikute ja muu „hädavajaliku“ tilulilu ning ekipaaži all „ära ei
vajuks“, pistsime tagumiste vedrude vahele selleks ette nähtud kummipuksid. Toimisid.
20. juuli, reede. Valgani oli ikka
veel äge. Aovalgust tervitati juba
Leedus. Paikapandud juhtimisgraafiku abil teadis igaüks oma
vastutusrikast olukorda ette. Kulus
hulk pikki tunde, enne kui lõppes
SuurMõttetuPoola, kus terve riik
on nagu tüütult sage copy-paste
ühest piklikust väiksest külast.

Kuulsa Monte Carlo kasiino ees leidis tartlaste Žiguli rohkem uudistamist kui seda ümbritsenud Ferrarid ja
Bentley‘d.

liline linnake jättis sootuks sümpaatsema mulje kui nimekas naaber, ent tuntuse poolest noid kahte võrrelda ei kannata.

Vintske Vene raud

Ekipaaž Rõžov 2× – Sepp 2× enne starti koduhoovis.

21. juuli. Brno. Laupäeva õhtule
iseomane peatus kesklinna kõrtsis, kus hinnad meie omadest palju pisemad. Pubist väljudes nagistasid inimesed millegi ümber tropis pilte teha, omakeelse kõkutamise saatel. „Peab tegemist olema millegi eksklusiivsega“ mõtte
saatel kõmpisime ka kohale, ning
huviliste meelehärmiks sõitsime
imetletava sees minema.
Sõit läbi Austria viis taevariigile kõige (kui GPSi uskuda, enam
kui kilomeetri võrra) lähemale. Iga
mees juhtis järjest kuni 800 km.
Arvestades autos ja vahel ka lageda taeva all veedetud nappe uneminuteid on seda zigulli roolimiseks enam kui piisavalt.
Neli ööd lebomatil lageda taeva
all ja üks, ütlemata tuuline, hotellis. Ülejäänud suikumised lihtsalt
sõidu ajal, kuidas kellegi uni juhtus. Vähemalt kord päevas proo-

Tartu–Monaco
∞∞ 6400 km
∞∞ Keskmine kütusekulu
8 l / 100 km
∞∞ 8 ööpäeva
∞∞ Kiirteede maksud 180 €
∞∞ Kütus 510 l
∞∞ Reisikulu koos autoostu ja
remondiga 2800 €
∞∞ Emotsioon – hindamatu!

visime kohalikku sooja toitu, ülejäänud energia kogunes näksidest
ja keelekastest. Priimus ja purgitoidud sai kaasa veetud hirmus, et
auto võib mägedes maha koolda.
Pisut pärast Veneziat kohatud
Chioggia linnapea tundub eemalt
vaadates lihtsalt vilets müügimees. Suurepärase rannaga maa-

Edasi viiulimeistrite pealinn
Cremona ja Genova oma kalmistuga, mis sedavõrd hiiglaslik, et
seal kulgemiseks suisa eraldi bussiliin olla tööle seatud. Ja lõpuks
igatsetud Monaco. Linn ise väiksem kui Tartu, aga ringi liigub arutu hulk luksusautosid ja lennumasinaid. Rääkimata rannajoonest,
mida palistavad jahid ja kaatrid
ei mahuks isegi külg külje kõrval
Peipsi peale üheskoos ära.
Igati meeldejääv on see postmargilik linn seal kalju serval, ent
teha ei mõistnud pikalt miskit.
Suplus, traditsiooniline õlu, ringike F1 rajal ja edasi Saint Tropezi
poole. Venivas liiklusvoos pole
põhimõtteliselt võimalik arugi
saada, kus üks linn lõppeb ja teine
algab. Kohustuslik meenešoping
ja pöörasimegi nina tagasi kodu
poole.
Naasime peamiselt kiirteid
mööda. Koht, kus minnes sai esimene sirutuspaus tehtud, tundus
juba vägagi kodusena, mis sest, et
sõita jäi veel pea 700 versta.
Mitte et mehed nõrgad olnuks,
aga Vene raud osutus igati vastupidavaks. Žiguli, millega pikal teel
polnud ühtki viperust, ootab nüüd
müümist. Tõtake, reisisõbrad!
Pooled Euroopa teed on sel tublil
suksul juba peas!
Tõnis Rõzov

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
“Viimasel ajal saan ma sageli
ähvarduskirju. Ma olen nende
vastu lihtsalt võimetu.”
“Mine siis ometi politseisse!”
“Ma arvan, et see ei aita, sest
kirjad tulevad maksuametist.”

Šotlane pajatab:
„On olemas inimesi, kes on
otse vastikult ihnsad.“
„Eriti Šotimaal, eks?“
„Jah, kahjuks on see õige.
Šotlased on eriliselt hullud. Läksin kord kahe šotlasega kalale.
Istusime kolmekesi koos, ja
seal teeb üks ettepaneku: kes
püüab esimesena kala, teeb
välja pudeli viskit. Oleme kõik
nõus. Ja mis te arvate, millega
need ihnuskoid hakkama said?
Mõlemal hakkas kala õnge,
kuid kumbki ei tõmmanud
õngeritva veest, kartes, et peab
teistele pudeli viskit ostma.“
„Siis pidite vist küll teie oma
taskut kergendama?“
„Mina? Ei. Ettevaatusest ei
kinnitanud ma söötagi konksu
otsa.“

Mees ostab papagoi ja
püüab teda rääkima õpetada.
Ta läheb linnu juurde ja kordab
tema kõrva ääres järjest sõna:
„Halloo!“. Õppetunni lõpus
avab papagoi ühe silma ja vastab uniselt:
„Liin on kinni!“

“Sõbrad, annan teile mõistatuse. Mis see on: neli jalga all,
saba taga ja haugub?”
“Koer.”
“Ah nii, te juba teadsite.”

Gangster tormas kõrtsi,
paugutas püstolit paremale ja
vasakule ning karjus:
“Neetud närakad, katsuge,

et silmapilk siit kaote!”
Kõik põgenesid, välja arvatud keegi inglane, kes rahulikult
leti ääres viskiklaasi kummutas.
“Noh?” hüüdis gangster oma
relva tema poole pöörates.
“Well,” venitas inglane rahulikult. “Päris hea hulgakene
leidus siin närakaid, kas pole?”

Poksimine on suurepärane
sport.”
”Kas Te olete poksija?”
“Ei, hambaarst!”

Vestlevad kaks sõpra.
„Ma ei saa üldse rongiga sõita. Mul hakkavad hambad alati
kõlksuma...“
„Kuidas nii, omavahel?“
„Ei, vastu viinaklaasi äärt...“

“Ma laenasin Sinu sõbrale
raha, mis Sa arvad, maksab ta
ikka tagasi?”
“Pole mingit kahtlust. Tema
on nii aus inimene, et kasvõi
varastab selle raha – aga tagasi
maksab!”

“Kas Sa oled sündinud seaduslikust abielust?”
“Poolenisti.”
“Poolenisti? Kuidas seda
mõista?”
“Minu isa oli abielus, aga
ema mitte.”

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.“

ParaNorman
Animatsioon, alla 6 a mittesoovitatav, linastub Cinamonis 7.09.
Filmis „ParaNorman“ ähvardab üht unisevõitu väikelinna zombide pealetung. Kes saaks aidata? Ainult vääritimõistetud kohalik koolipoiss Norman (Kodi Smit-McPhee), kes oskab rääkida... surnutega. Peale zombide peab
ta astuma vastu kummitustele, nõidadele ja mis eriti raske, rumalatele täiskasvanutele. Kõike selleks, et päästa
oma kodulinn sajanditevanuse needuse küüsist. Aga noor tondilausuja pannakse selle ülesande lahendamisel
viimse piirini proovile...
„ParaNorman“ on animastuudio LAIKA uus nukufilm pärast Oscarile kandideerinud 3D-muinasjuttu „Coraline“.
Filmi lavastasid Sam Fell ja Chris Butler viimase originaalkäsikirja alusel. Sam Fell on varem lavastanud sellised
animatsioonid nagu „Hiireke nimega Despereaux“ ning „Vesi peale“. Chris Butler tegutses ühena kunstnikest
Tim Burtoni nukuanimatsiooni „Laibast pruut“ juures.
Oma hääle on tegelastele kinkinud Casey Affleck, Tucker Albrizzi, Alex Borstein, Jodelle Ferland, Jeff Garlin,
John Goodman, Bernard Hill, Anna Kendrick, Leslie Mann, Christopher Mintz-Plasse ning Elaine Stritch.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7., 10., 12.–13.09 kell 15.30,
17.30; 8.–9.09 kell 13.30,
15.30, 17.30; 11.09 kell 14.30,
15.30, 17.30 ParaNorman 3D
7.–10., 12.09 kell 14.15, 16.45,
19.30, 21.30; 11., 13.09 kell
16.45, 19.15, 21.30 Puhastus

ristsõna
Ristsõna

7.–10., 12.–13.09 kell 13,
15.45, 18.30, 21.15; 11.09
kel 13.15, 15.45, 18.30, 21.15
Bourne’i pärand

7.–13.09 kell 22 Abraham
Lincoln: Vampiirikütt
7.–13.09 kell 15.15, 20 Hull isa

Tartu Jaani kirik

22.09 kell 22 Günf

7.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)

25.09 kell 22 Jüri Homenja

7.09 kell 19 Maestro Paul
Mägi meistrikursuste lõppkontsert
11.09 kell 21 Tornimuusika:
William Must Hunt
18.09 kell 21 Tornimuusika:
Anu Taul ja Tarmo Noormaa
21.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
22.09 kell 18 Georg Friedrich Händel: Oratoorium
Aleksandri pidu ehk Muusika
vägi

7.–13.09 kell 16 Naabrivalve

25.09 kell 21 Tornimuusika:
Pastacas

7.–13.09 kell 18.15, 22.15 Palgasõdurid 2

Tartu
mänguasjamuuseum

7., 10., 12.–13.09 kell 12.30,
13.30; 8.–9.09 kell 11.30,
12.30; 11.09 kell 12.15, 12.30
Vaprake (eesti keeles)

8.09 kell 14 Muinasjutuhommik, esinevad Mikk Sarv,
Anne Maasik ja Heikki-Rein
Veromann

7.–13.09 kell 12.45, 20.45
Pimeduse rüütli taastulek

Tartu Peetri kirik

7.–10., 12.09 kell 19.15; 11.,
13.09 kell 14.15 Ted

28.09 kell 19 Mart Saar ja
tema aeg

7.–13.09 kell 12 Jääaeg 4
(eesti keeles)

Tartu raekoda

13.09 kell 19.45 Esilinastus:
Resident Evil: Karistus 3D

Kontsert
Café Shakespeare
6.09 kell 20 Raen Väikene
7.09 kell 22 Ingmar Päid

Klubi Jazz
7.09 kell 21 Lembit Saarsalu
kvartett feat Anna Põldvee

8.09 kell 14 Professor Jenny Anvelti meistrikursuste
lõppkontsert

Linnaraamatukogu
kuni 8.09 Sven Antsoni ja
Anneli Andersoni maalinäitus
Üks tee, kaks asja
kuni 8.09 Eesti nahakunstnike liidu näitus Konrad Mägi.
Köidetud
kuni 12.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste lõputööde
näitus
kuni 12.09 Sergei Jerjomini
näitus Klaasisulatamine ehk
fusing

Tammelinna
raamatukogu
kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

Muu
Arsise Kellade Kool võtab
vastu uusi 7-10aastasi õpilasi. Samas ootame täiskasvanuid käsikellamängu õppima
Info ja registreerimine Tartus
tel 734 8366, 510 2070 või
tartu@arsis.ee. www.arsis.ee.

14.09 kell 19 Vanemuise
sümfooniaorkestri hooaja
avakontsert
19.09 kell 19 Muusika on
armastuse hääl. Hortus
Musicus 40
27.09 kell 19 Benoît Delbecq
Trio (Prantsusmaa)
29.09 kell 19 Mart Saar 130

8.09 kell 20 Psychoterror vs
JK Vedelik

Õlle tare

14.09 kell 21 No-Big-Silence

11.09 kell 22 Jüri Homenja

9.09 kell 17 Teatribändide
festival

Näitus

Vanemuise
kontserdimaja

Klubi Rock & Roll

Sadamateater

28.09 kell 22 Toomas Anni

14.09 kell 22 Erich Krieger
15.09 kell 22 Anmatino
21.09 kell 22 Hellad Velled

Äsja 100aastaseks saanud,
kuid endiselt nooruslik Tartu
Akadeemiline Meeskoor
ootab uusi ja ka endiseid
laulumehi oma auväärsesse
seltskonda. Lauljate vastuvõtt
toimub septembrikuu jooksul
esmaspäeviti ja neljapäeviti
algusega kell 18.30 õpetajate
seminari aulas (Salme 1a).
Vaata ka www.tam.eu.

tartuekspress

2-toal korter. Tel 502 2728.
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3toal ahiküttega korteri otse omanikult (kuni 250 €). Tel 5812 9127.

Üürile võtta
Alemat OÜ: puitfassaadide ja
mööbli restaureerimine, fassaaditööd, korterite ja eramute remont
ning viimistlus. Tel 5695 0175.
Annan Tartus rendile miniekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Hind 90 €.
Tel 5551 0990, www.rentexrent.eu.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutustööd jpm. Tel 5858 6953.
Ehitustööd (siseviimistlus, torutööd). Tel 5342 1449, 515 6087.
Katuste ehitus, remont, katuseaknad. Korstnad, korstnapitsid.
Tänavakivi. Tel 5625 1750.
Majade, hoonete soojustamine
puistevillaga. Tel 5665 0604,
502 0066, puistevill@gmail.com.
Projekteerimine, arhitektuurne
lahendus, eelprojektid. Tel 5833
6638, kdgrupp@mail.com.
Saunade ehitus, saunalavad vastavalt tellija mõõtudele. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.
Sisekujundus. Ruumi- ja värvilahendus (3D) ning mööblidisain. Tel
5833 6638, kdgrupp@mail.com.

Materjal

2toal majaosa Tartus (korralik,
osal möbleeritud, omanikult).
Tel 5553 8676.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

AM-, A-, B-, C-, CE-koolitused,
ADR ja ametikoolitused.
Kalda tee 30, www.sõiduõppe.ee,
tel 507 8230.
Reiki I astme kursus 29.-30.IX.
Õpime energiaravi.
www.hingamisstuudio.ee,
tel 5649 2769.

Küte
MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kinnistu Torma vallas (taluhoonetega, privaatne, elektrer 25A, kaev,
5900 €) Tel 5841 7373.

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

MÜÜJALE ÖKOPOES!
Saada enda CV ja pilt
helena@mahepood.net.
Vajatakse korjajaid astelpaju
istandusse Märjal (Viljandi mnt ja
Räni külla suunduva tee ääres).
Tel 5330 3126, 5622 2742.
Väike pagaritöökoda Norras otsib
kogenud pagar-leivaküpsetajat
ja kondiitrit. Abistame elamise
leidmisel ja töödokumentide vormistamisel. CV saata n_tereza@
hotmail.com. Info +474 826 1578.

Sõidukid
Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.
Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
100-le kiiremale tellijale kingituseks helkurvest! OÜ Tartu Tuli,
tel 730 5387.
Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.
Raamatupidamine firmadele ja
korteriühistutele. Tel 5551 1130,
merlesar@gmail.com.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Transport tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepinnud, ka tükeldatud. Transport tasuta. Tel 5193 8862.

Loomad

Vabastav hingamine. Kohtume
10 korda Hingamisstuudios (Raekoja plats 20) alates 13. või 17.
septembrist. Info tel 5649 2769,
www.hingamisstuudio.ee.

Ostan Langebrauni toodetud või
eesti kirjadega lauanõusid, vaase,
tuhatoose. Tel 5649 5292.
Ostan vanu (enne 1945. a) reklaam- ja uksesilte (plekist, emailitud-värvitud). Tel 5649 5292.
Ostan vanu (enne 1945.a) KL,
sõjaväe, HTG ning R. Tavasti toodetud märke. Tel 5649 5292.
Ostan vanu (enne 1945.a) raamatuid. Nt nahk- ja iluköites, Taska
köites. Tel 5649 5292.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid,
münte, nõusid, maale, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit,
märke jne. Tel 5829 9810.

Mahlapress, õunapurustaja,
kruvipress (22 l, 225 €), pakkpress
(279 €), käsipurustaja (199 €), el.
purustaja (399 €). Tel 5351 6054,
www.cidermill.eu.

Teated
8.09 kl 10 väljasõit Otepää
piirimaile koos
PhD Reet Priimaniga. Maa
elektromagnetkiirguste mõjust,
loodustunnetusest, tervisest. Osalus 8 €. Alanud on registreerumine
tunnetusteadmiste seminari. Kõigest lähemalt www.helisevsonum.
ee, tel 503 5599.

LAUATENNIS

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

Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuud nii konteineris (2 rm) kui
lahtiselt (erinevad mõõdud), võrgus küttepuu 30 cm ja lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Tule! Aitame! Alkoholi-, nikotiinisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. Ly Chini OÜ, tel 748 4677,
5837 9246, 505 8381.

Muu

Tasuta kodu- ja kontoritehnika
äravedu taaskasutusse ja utiili
minevale kaubale. Asjade masinasse kandmise võtame samuti
TASUTA enda kanda. Tuleme järele
ka väikestele kogustele. Oodatud
on nii eraisikud, ettevõtted kui riigi-

Ostame arooniasiirupit, sõstramahla või -siirupit. Tel 5347 6424.

Õmblus, rõivaste parandus. Kalevi 13, Tartu. Tel 5564 4881.

hadele eelisjärjekorras. Lõuna- ja
Kesk-Eestis. Tel 503 2665.

Soodsalt torutööd. Tel 5818 3498.

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.

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

MisOstame ja viimeinära
d vanametalli.
h
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hTervis
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u
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k
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u
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K
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talvel?
Sügisesed remonditööd kütteke-

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

Müüa aiavõrk. Tel 5695 5969.

Kinnistu Nõo v (3 ha, oja kaldal,
olemas eh.luba, projekt, el.liitumine,
viljapuud). Tel 5196 3718.

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

Astri Köök võtab tööle salatikoka.
CV palume saata aadressil terje@
astri.ee või postiga Riia 195c, 51014
Tartu. E-R 9-16 tel 5333 9503.

Rahvalikud kandlelood ja laulud.
Info simmaniduo@gmail.com või
504 3202. Kandlemees Sander

Männikooremultš. Tel 5197 8500.

4toal korter Tabiveres koos
garaažiga omanikult. Tel 511 2694,
527 3628.

Pakun tööd

Teenus

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

2toal mug korter Äksis (I k, 49 m²,
eraldi toad, aiamaa, järv, 15 000 €).
Tel 5841 7373.

Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.

Koolitus

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Kinnisvara müük

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.

Müüa väga ilus suur sõnajalg.
Tel 5192 7991.

us

1-toal korter. Tel 503 2345.

Müüa valik kasutatud diivaneid,
ka lahtikäidavaid. Tule, vaata ja
vali omale sobiv. Asume Tartus,
Riia 138-2, Diivaniparadiisi taga.
Tel 5803 4531.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

E-R 10-16, L 10-14,tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

äp
ist

1-toal korter. Tel 501 3219.

asutused. Vaata kodulehte ja võta
ühendust, et saaksime aidata nii
Teid kui teisi. Rõõmsate kooliaasta
alguse soovidega Teie MTÜ Glaudius Plus. Tel 5689 3199, kersti@
glaudius.ee, www.glaudius.ee.

Mööbel

an

Üürile võtta
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VABA AEG
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6–10aastastele
lastele

Lõngad (villane alates 7 €/kg,
lõim, heegelniit 10 €/kg). Ropkamõisa 10 (Dentese hoov), Tartu.

Tulla pühapäeval kl 11
Veevärgi spordisaali Tähe 118.
Spordiselts Kalev
Tel 557 7677

Anname kiiresti laenu. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik, hind soodne.
Tel 5680 7666.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firmade müük. Nelivedu,
tel 557 7677.

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

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 528 6523.
2-3toal korter. Tel 5561 4114
3-4toal korter. Tel 507 4635.
Põllu- ja rohumaid Tartumaal.
Tel 5620 4096.

Müüa bullterjeri kutsikad, Tartus.
astridhallik@hotmail.com,
tel 5649 1696.
Müüa Eesti hagija kutsikad (tõupaberitega). fotoalbum.ee/photos/
jahisarv, tel 504 1924.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ,
www.mastersport.ee.
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja eksiilis: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

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
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KÕIKIDELE 5+ AASTA VANUSTELE AUTODELE
SÜGIS-TALVINE BAASHOOLDUS

99 EUR (bensiinimootor)
149 EUR (diiselmootor)

Kokku üle 25 erineva tööoperatsiooni
õli ja õlifilter hinna sees
• salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll • generaatori
rihma kontroll • laadimispinge

SMILE SERVICE
Aardla 25a, Tartu
Tel 736 6399
www.eurostauto.ee

kontroll • siduripedaali vabakäigu
kontroll (ja vajadusel reguleerimine)
• summuti seisukorra kontroll • kliimaseadme
seisukorra kontroll (kas jahutab) • jahutusvedeliku

taseme ja võimalike lekete konroll • pidurivedeliku taseme ja
võimalike lekete kontroll • rehvide seisukorra ja rõhkude kontroll
• veovõllide kaitsekummide kontroll • õli taseme kontroll käigukastis • ukselukkude määrimine • klaasipesu vedeliku taseme kontroll • aku elektrolüüdi taseme ja

tiheduse kontroll (võimalusel) • akuklemmide puhastamine ja määrimine • käsipiduri seisukorra kontroll • hoiatustulede, kontrolltulede ja helisignaali kontroll • varuratta seisukorra kontroll
• mootoriõli ja õlifiltri vahetus • klaasipuhastajate seiukorra kontroll • veermiku ja pidurite seisukorra
kontroll • aku ja generaatori seisukorra kontroll • tulede reguleerimine ja valgustugevuse kontroll

• vedelike tasemete ja lekete kontroll • vee sisalduse määramine pidurivedelikus • jahutusvedeliku
tiheduse (külmakindluse) kontroll • alusvankri hoobade,varraste, liigendite ja vedrude kontroll
• hooldusjärgne hooldevälba nullimine • kanne hooldusraamatusse, Mazda puhul Mazda serverisse

