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Suvine repertuaar
keerleb Supilinna ja
reiside ümber

Linnaraamatukogu pani Tartu Ekspressi palvel
kokku pingerea suve jooksul enim laenutatud
teostest. Et nii mõnigi sari täidaks suure osa esikümnest, on sarjad esindatud vaid ühe rea ja laenutuste summana.
Üldiselt näikse, et sarjana
ilmumine tõstab ka raamatute populaarsust, olgu need
apteeker Melchiori, komissar
Wallanderi või Agatha Raisini
lood. Väga populaarsed on
Põhjamaade krimiautorid:
Henning Mankell, Jo Nesbø,
Liza Marklund.
Erialakirjandusest küsitakse suvel palju reisijuhte.
Tänavu osutusid kõige popimateks Läti ja Leedu omad.
Suvel lähevad hästi ka taimemäärajad (“Eesti taimede
kukeaabits”, “Taimede välimääraja”). Nõutud on
soome keele õpikud ning huviorbiidis on veel
ehitusalane kirjandus: remonditööd, aiandus ja
lemmikloomad.
Kuumimad järjekorraraamatud on Tiit Pruuli
„Antiliibanon“ (42 lugejat ootel), Jo Nesbø „Päästja“ (41), Liza Marklundi „Nobeli testament“ (36),
Marcia Willetti „Suvemaja“ (34) ja Monika Peetzi
„Teisipäevanaised“ (32).
Filmidest on kasvanud Vene multikate populaarsus ja palju nõutakse “Lohetätoveeringuga
tüdrukut”. Muusikalaenutuses valitseb nostalgia
hõng – üllatavalt hästi läheb kolmikalbumil “Eesti
NSV pop” ja sarjal “Eesti kullafond”.
Ka kitarrimängu vastu on huvi suur ning noodiriiulit tühjendati suvel hoolega.
Kolmel suvekuul käis raamatukogus kokku
124 523 lugejat.

Suvelaenutuste edetabel
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Mika Keränen “Minu Supilinn”
Madis Jürgen “Liibanon”
Daniel Vaarik “Praktikaaruanne”
Suvel ilmunud “Minu…” sarja raamatud
Olev Remsu “Supilinna poisid”
Indrek Hargla, apteeker Melchiori sarja
raamatud
M. C. Beaton “Agatha Raisini juhtumid”
Suzanne Collins “Näljamängude” triloogia
Henning Mankell, komissar Wallanderi
lood
Walter Isaacson “Steve Jobs”
Jonas Jonasson “Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus”
Stephen Baister “Läti” (Läti reisijuht)
Susan Mallery triloogia “Üksnes minu/
sinu/tema”

sulgub
autodele
ja jõel
seilavad
trammid

Linna jalgrattateede koordinaatori Toomas Põllu initsiatiivil hakkab Jõmmu tööle jõetrammina – tõsi küll, vaid üheks päevaks.

Rasmus Rekand

Laupäeval suletakse Vabaduse
puiestee autodele, et samas
pidada rattalaata ning õpetada mudilasi liikluslinnakus.
Ainulaadset transporditeenust
pakuvad jõetrammid.
22. septembril kulmineerub rahvusvaheline autovaba nädal Tartu kesklinnas. Vabaduse puiestee suletakse tavaliiklusele neljaks tunniks kella
11–15ni. Turupoolses otsas võtab seal
koha sisse lastele liikluslinnak, kus
saab lahendada liiklusteste, osaleda
erinevates liiklusmängudes ja hüpata batuutidel. Avatud on välikohvik.
Tunni jooksul, kella 11.30–12.30ni saab
spetsialisti juhendamisel proovida
jalgratta õppesõitu.
Pisut Raekoja poole jääb jalgrattateenindus ja kell 13–14 peetakse jalgrattalaata-oksjonit. Igaüks võib täiesti
priilt tulla oma ratast, selle varuosi või
rattasõiduks vajalikku varustust müüma või niisama ära andma. Kohapeal
kasutamiseks on soovijaile jalgrattad

ning turvavarustus.
Projekti eestvedaja, linna jalgrattateede koordinaator Toomas Põld
tunnistab, et mullune katse meelitada inimesi autot linna serva jätma
ja edasi bussiga liiklema, läks luhta.
„Tartu-suuruses ning liiklustihedusega linnas see mõte ei toimi. Keskendume autoga liiklemise alternatiivina rattale. See on meie tingimustes
kiireim liikumisvõimalus,“ kinnitab
mees, kes aastaringselt rattasadulas
omi asju ajab.

Uued rattateed
Nädala hakul pedaaliti ühes linnaisadega, et vaadelda võimalikke rattateede arengukohti. „Plaan on Filosoofi
tänavale luua vastassuunaline rattarada, mis ühendaks Karlova rattateed
Riia tänava ja Tähtvere suunaga,“ rääkis Põld retke tulemustest. Ühe ideena jäi kõlama ka Vabadussilla rattaraja
pikendamine mööda Vabaduse puiesteed Raekoja platsini.

Väike katse, kuidas rattarada tee
servas liiklusele mõjub, tehakse juba
sel laupäeval, mil eraldajana võetakse appi mururibad. Põllu sõnul on
autovabal päeval tulijaid ootamas
veel paar üllatust: „Üks eriline ratas
ja miskit veel, aga parem tulge ise vaatama,“ ei taha rattaspets saladust välja rääkida.
Et autovabal päeval pikemad otsad
liialt kaua aega ei võtaks, seilavad piki
Emajõge trammid. Jõetrammid peatuvad Supilinnas Kartuli tänava otsas,
Sadamaturu juures ja Jõe keskuse ehk
Sõbra tänava otsas. Vasakkalda ainus
peatus on Atlantise ees.
Jõetrammina liikuvad alused Jõmmu ja Hilara alustavad sõitu orienteeruvalt igal täistunnil turu juurest.
Hilara tõttab üles- ja lodi allavoolu. Vahepeatustesse jõuavad alused
umbes veerand tunniga. Täiskasvanule maksab jõetrammil sõit 1 euro, kuni
16aastased lapsed saavad sõita tasuta.
Liikluspiirang Vabaduse puiesteel
kehtib sõidukitele kuni kella 18ni. Lin-

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

Kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
Peolaua või söögi kaasa tellimine -10%!
Õpilastele, tudengitele kõik -10%
P–N kl 18st naistele pokaal veini tasuta
Küsi pakkumist tel 747 7093.
http://vagamama.weebly.com/

nakassast kulub ürituse läbiviimiseks
alla 4000 euro.

Tervisepäev pargis
Keskpäeval algab Küüni tn pargis
linna traditsiooniline tervisepäev, kus
huvilised saavad osaleda ühisvõimlemises ja 6- või 10-kilomeetrisel tervisekõnnil, kontrollida oma tervist ja
kuulda spetsialistidelt nõuandeid tervislike eluviiside harrastamiseks.
Tervisekõnniks saab tasuta rentida
käimiskeppe. Kohal on Tartu sügisjooksu korraldusmeeskond koos väledate maratonijänestega.
Igale tervisekõnnil osalejale on kingitus ning kõigi osalejate vahel loositakse välja tervist toetavaid auhindu.
Tervisepäeval autasustatakse ka „Jalgsi tervise nimel 2012” kampaanias osalenuid.
Tervist kontrollivad ja nõustavad
TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja
taastusravi kliiniku spetsialistid.
Rasmus Rekand

tartuekspress
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Tartu testib moodsaid

TÄNAVAVALGUSTEID
Tasuta kinno
22. septembrini korraldab Tallinna tehnikaülikooli õiguse instituut
esmakordselt võrdse kohtlemise
edendamisele keskenduvat nädalat
– „Erinevus rikastab“.
Viie päeva jooksul pööratakse
tähelepanu võrdsele kohtlemisele
rahvuse ja rassi, puude, seksuaalse
sättumuse ja vanuse alusel. Selleks
linastub iga päev kaks temaatilist
tasuta filmiseanssi kinos Cinamon.
Teiste hulgas näidatakse mitmeid
2012. aastal linastunud ja rohkelt
auhinnatud filme nagu “Zenne” (“Zenne Dancer”, Türgi 2012),
“Albert Nobbs” (“Albert Nobbs”, Iirimaa/USA 2011) ja “Ja kui me kõik
elaksime koos?” (“Et si on vivait tous
ensemble?”, Prantsusmaa 2011).
Lisaks toimuvad ühes koostööpartneritega nädala jooksul mitmed
erinevad tegevused, alates töötubadest ja mängudest, lõpetades
aruteludega ning lahtiste uste päevadega puuetega inimeste organisatsioonides.
Nädala lõpetab kontsert Tasku
keskuses, kus esinevad püstijalakoomikud grupist Comedy Estonia, ansamblid Allikabänd, Tenfold
Rabbit ja August Hunt. Lähemalt
erinevusrikastab.ee.

Kuu on
Maokandjas
21. septembril kell 20–23 on selge
ilma korral Tartu tähetorni vaatlusõhtul võimalik Kuud ja Jupiteri vaadelda. Sel päeval on Kuu paiknemas
13ndas tähtkujus ehk Maokandjas.
Jupiter tõuseb kell 21.20 ning
teleskoobis on näha ka Jupiteri
kaaslasi – ühel pool Io ja Ganymedes, teisel pool Europa ja Callisto.
Selge ilma korral on võimalik proovida enne Jupiteri nähtavaks saamist vaadelda ka mõnd süvataeva
objekti, nagu galaktikad või tähtede
grupid. Vaatlusõhtud on osalejatele
tasuta.

Tartu linn on teinud Savi
tänavast omapärase katselapi, et välja selgitada,
kas ja millised LED-tänavavalgustid sobivad asendama praeguseid naatriumlampe.

lausega

Karlova otsib
superstaari

Linn eraldas reservfondist 800
eurot Karlova gümnaasiumile, et
kool saaks edukalt maha projektiga, mille tulemusena leitakse
„Karlova superstaar 4“.

Raadile tuleb tuubirada

Uus ärihoone
Ringteele
Ringtee 60 krundile kavandatakse 2korruselist äri- ja teenindushoonet. Detailplaneering ootab
uudistajaid maakorralduse osakonna fuajees 8.–22. oktoobrini.

Linnavalitsuse tänavavalgustuse peaspetsialisti Sven Ilvese
sõnul plaanitakse uusi valgusteid tänavatele, mida valgustavad 150W ilma säästuseadmeteta valgustid. „Kui oktoobris toimuvate mõõtmiste tulemused
ei vasta LEDide normidele, siis
esialgu loobume nendest,“ selgitas ta.
Kui suur osa sobivuse korral
uute lampidega kaetud saaks, ei
osanud Ilves aga öelda, sest vajalik raha loodetakse saada mõnest
europrojektist. Ta loodab siiski,
et järgmisel aastal on juba võimalik paigaldada suurem kogus
säästlikumaid valgusteid.

65 000 km
ehk enam kui poolteist tiiru
ümber maakera tuleb kahe aasta jooksul läbi vurada OÜ Talder
töölistel, et 75 Tartu eaka koju
jõuaks igal äripäeval soe toit.
Linna kassast kulub transpordile
26 000 eurot, toidu eest tuleb
tellijal endal maksta.

Külmem valgus
LED-lambi värvus on praegu harjutud lampide omast külmem, eeldatav eluiga on aga lausa viis korda pikem, sada tuhat
tundi, mis on üle 11 aasta. Võrdluseks – naatriumlamp peaks
kestma umbes kakskümmend
tuhat tundi ehk paar aastat.
Samuti ei ole vaja LED-valgustitel täistugevusega põlema hakkamiseks oodata gaasi soojenemist – reageerimine on kohene.
„Peale LED-lampide katse-

Linn annab OÜle Tartu Lumepark
tasuta kasutada kaheksa hektarit
endisest Raadi kruusakarjäärist,
et sinna ehitada tuubipark. Lisaks
rajatakse sinna avalikult kasutatavad kelgutamise nõlvad.

Talv pole enam kaugel
Ööl vastu 17. septembrit tungiti
Nõo vallas Vissi külas sisse suvilasse ja varastati peale lillat värvi
naisteratta ka paras ports toiduaineid. Küllap koguvad pätidki
talvevarusid.

Jõeäärne kõnnitee
remondis
Peatselt algab kõnniteeremont
Emajõe paremkaldal Kaarsilla ja
Vabadussilla vahel. 400meetrise
teelõigu ehitus maksab 46 529 €
ja valmib novembris.

Rock Liepajas

Tasuta katsetamine
Katsetänavale on valitud mitmed erinevad lambid, mis on
soodsaima hinnaga, ent vastavad siiski vajalikele tingimustele.
Prooviperioodil ei pea linn oma
rahakotti avama, sest valgustid
on saadud firmadelt tasuta katsetamiseks. Samuti ei ole vaja
teha väljaminekuid suuremateks
ehitustöödeks, kuna esialgu on
tegemist vaid valgustite vahetusega.
Praegu on öiseid linnatänavaid valgustamas 150vatised
naatriumlambid, uus lahendus
näeb ette 95vatiseid LED-pirne.
„Aastas säästaksime ühe valgusti pealt 180 kWh, mis praeguste elektrihindade juures teeb 18
eurot,“ arvutas Ilves.
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Eurosaadikute
loengusari
Tartu ülikooli Euroopa kolledži vedamisel stardib sel reedel
Euroopa Liidu teemaliste avalike
loengute sari, mille raames astuvad rahva ette kõik kuus eurosaadikut. Sarja avab 21. septembril
Tartus Lossi 36–103 kl 14.30
Tunne Kelam, arutledes teemal
„Euroopa lõimumine – edasi
minevikku?”.

TÜ/Rock jätkab
hooajaks ettevalmistust Lätis.
20.–23.09 Liepajas peetaval
turniiril on tartlaste alagrupivastasteks neljapäeval Klaipeda
Neptunas ja laupäeval Ventspils. Kodulinlastele esitletakse värskes vormis meeskonda
26. septembril Lõunakeskuses.

Pisikesel lõigul Savi tänavas on peaaegu iga posti otsas erinev
latern. 
Rasmus Rekand

tame ka elektroonse ballastiga naatriumlampe, mis süttivad
olemasolevatest kiiremini,“ ütles
Ilves. „Neile saab sisestada ka
kellaajad, mis aegadel ja kui suure võimsusega valgusti töötab.“

Tavapärasest hämaram
Kuigi idee saadi Ilvese sõnul
Tallinna samalaadsest projektist, on Tartule palju lähemal
asuv Otepää vald juba 2010. aastast uusi tehnoloogilisi lahendusi katsetanud.
Abivallavanem Mairo Kangro sõnul ollakse tulemustega
üldjoontes rahul. Kuigi majan-

dusministeeriumi rahajagamise vankrist jäädi maha, püütakse
asju esialgu oma jõududega edasi ajada.
„Praegu pole kindlaid plaane
paigas, püüame ilmselt piirkonniti asja ajama hakata. Lähme
uuele tehnoloogiale vaikselt üle,“
täpsustas Kangro.
Suusapealinna katsetänava elanikelt on aga siiski laekunud tagasisidet, et tänavad on
varasemast hämaramad. Kangro sõnul on selle põhjuseks möödapanek valgustite valikul, mis
ei ole piisavalt laia valgusvihuga
ega tugevad.
Laurits Leima

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
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Palametsa
pajatused

Ruumikitsikus
rahvusülikoolis
Üliõpilaste arvu kiire kasvu tõttu sattus Tartu ülikool 1920. aastate
alguses suurde ruumikitsikusse. Kui 1921. a taheti kehtestada loengutel käimise sundus, vaieldi sellele Üliõpilaselehe veergudel järgmisi argumente kasutades vastu.
Kõigi üliõpilaste loengutel käimist takistab ruumide väiksus.
Juba 1920. a kuulati keemialoenguid nii, et osa üliõpilasi seisis väljas, lahtise akna najale paigutatud redelitel, kuni külm sellised
kuulajad ära peletas. Aga
nüüd on üliõpilaste arv
Ilmselt ei meeldinud
veelgi kasvanud. Audiakadeemilise nooruse tooriumid on viimase
aktiivsus korporatsioo- võimaluseni täis kiilutud, õhk neis on sumnides ning seltsides,
bunud, palav, osal kuukus sageli domineeris lajatel tuleb seista püskuid ometi mahub
õige kriitiline vaim, või- ti,
mõnele loengule ainult
mukandjaile Toompeal. kolmandik nendest, kes
seda kuulama peaksid.
Paljud üliõpilased on sunnitud õpingute kõrval käima tööl, et
endale elatust teenida. Suurem hulk neist on endised sõjaväelased,
kellel sõda õppimise katkestas. Loengutel käimise sundusega kõrvaldatakse nad ülikoolist.
Kolmandaks kammitsaks on tunniplaan. Praegu on sagedane, et
üliõpilane tuleb hommikul kodust ja jõuab alles õhtul tagasi, sest
tunniajalised ja paaritunnilised pausid ei võimalda tal vahepeal
koju minna. Üliõpilane peab kuulama päevas 5–6 tundi loenguid
ja teist samapalju läheb tal kaduma. Palju aega kulub ka jooksmisele ühest õppehoonest teise. Milline aeg jääb tal üle tööks raamatutega?
Ja ometi käiakse loengutel ja veel hoolega käiakse.
1923. a aprillis tutvus ülikooli olukorraga haridusminister A. Veiderman, kes seejärel ütles Üliõpilaslehele antud intervjuus: „Ruumide puudulikkus paistab silma just keemialaboratooriumide osas.
Need on täitsa vastuvõetamatud ja lubamatud oma tervishoidlikus
hädaohtlikkuses. Siin on riiklik abi hädavajalik. Kui tulevikus üliõpilaste arv 4000 pääle tõuseb, on ruumide küsimus üks raskemaid ja
keerulisemaid lahendada.
Minu arvates tehakse praegu ülikoolis üliõpilaste poolt rohkem
tööd kui vanasti Vene ülikoolides. Ainult et üliõpilased tegelevad liiga palju igasuguste kõrvalasjadega, mis ei jäta õppetegevusele mõju
avaldamata.“
Ilmselt ei meeldinud akadeemilise nooruse aktiivsus korporatsioonides ning seltsides, kus sageli domineeris õige kriitiline vaim,
võimukandjaile Toompeal. Aga mis parata, kui selline opositsioonilisus oli üliõpilaskonnale omane. Ja seda mitte ainult Eestis.
Üht-teist ülikooli hoonestiku täiendamiseks siiski tehti. 1920. aastate lõpul ehitati äsjarajatud kehalise kasvatuse instituudi tarvis
küllaltki kitsas võimla Jakobi ja Lutsu tänava nurgale. Varem oli siin
asunud maneež ratsutamise õppimiseks ning harjutamiseks. Laiendati suurkooli raamatukogu hoonet Toomel ja 1938. a alustati peahoone kõrvale instituutide hoone ehitamist, mille pargipoolne tiib
valmis 1940. a, tänavapoolne aga juba pärast sõda ja sai tuntuks keemiahoonena.

killukese Jaapanit
Jaapani animatsiooni ja
kultuuri huviliste festival AniMatsuri kostitab
külastajaid Lolitade,
sushi ja Jaapani suursaadikuga.
Animeklubi Asashio korraldas esimese animefestivali
kuus aastat tagasi annetustega
kogutud kuue tuhande krooni
eest Anne noortekeskuses. Aastate jooksul on Jaapani popkultuuri fännid kolinud oma festivali tänu kasvavale publikuhuvile järjest suurematesse ruumidesse. Sel nädalavahetusel
ootavad nad Jaapani animatsiooni austajaid Dorpati konverentsikeskusesse.
„Meie põhikülastajad on
koolinoored ja tudengid, mullu kogunes neid Dorpatisse ligi
pool tuhat,“ rääkis festivali peakorraldaja ja Asashio klubi president Kaia Jallai. Külastajatele
tutvustatakse peale üsna spetsiifilise animatsioonikunsti ka
jaapani kultuuri laiemalt.
„Jaapani kultuur on hästi
esteetiline, nad on väliselt väga
konservatiivsed, aga tegelikult
on Jaapan tõeline vastandite
maa, see teebki nad nii huvitavaks,“ ütles peakorraldaja Jallai.
„Meil on näiteks sushi ja kalligraafia töötoad, õpetatakse
jaapani keelt, toimub stepmania
tantsuvõistlus, loetakse mangasid ehk Jaapani koomikseid,
Tallinna ja Tartu ülikooli tea-

„Isade maa“
jõuab Tartusse

Festivali maskottide hundipoiss Sousuke (Jaanek
Lehtsalu) ja rebasetüdruk Aki (Piiu Pilt) vahele on end pressinud
Kertu Niitmets. 
Ingmar Eriste

durid peavad põnevaid loenguid
orientalistikast, korraldame
moesõu Jaapani tänavamoe loojate loominguga ning ka Jaapani
suursaatkond Eestis on lubanud
osaleda,“ tutvustas Jallai.

Cosplay võistlus
Festivali tippsündmus on Jallai sõnul vaieldamatult pühapäeval aset leidev cosplay ehk
kostüümivõistlus. Osalejad

riietavad end oma lemmikkangelaseks mõnest koomiksist, multifilmist või arvutimängust. Võitja sõidab oktoobri lõpus Londonisse EuroCost
võistlusele Eestit ja AniMatsuri
festivali esindama. Kostüümid
valmistavad osalejad omale ise.
Žürii hindab võistlejaid kostüümi- ja tantsuvoorus. Kusjuures
festivalil jagatavad auhinnad
on toodud otse Jaapanist.
Mari Mets

MOONLIGHT

HEDVIG HANSON
UKU SUVISTE
AIVAR TOMMINGAS
Vanemuise balletitrupp
Big Band Tartu

Esietendus juba sel laupäeval 22. septembril
Vanemuise suures majas

vanemuine.ee
LAVASTAJA ja KUNSTNIK
MARE TOMMINGAS

Rakvere teater toob esmaspäeval,
8. oktoobril tartlastele esmakordselt näha August Gailiti loomingul
põhineva lavastuse „Isade maa“.
Ajalookeeristes on olnud nii
aatelisi ja julgeid kui alatuid ja
argu eestlasi, olgu nendeks siis
lahkujad viimasel Rootsi suunduval põgenikepaadil või sõdurid
Vabadussõjas. Eesti randadele on
jäänud mitmeid vabadussambaid,
mis on tehtud sealtsamast pärinevatest kividest.
Lavastaja Margus Kasterpalu:
„August Gailit on olnud aus, aga
valus. Enam-vähem rühmatööna
valminud kogumis pole me Gailitile täiesti truuks jäänud ja kaugeltki
mitte sinimustvalged. Me pole isamaalised tänases mõttes. Gailit on
inimesetundjana ja lugude jutustajana väga hea. Nii moodustavad
erinevad lood, mida ta sõjameeste
suust piirsituatsioonis ehk sõjaolukorras kuulis ja romaanidesse kirja pani, meie esituses kokku ühe
tervikvaate, kuidas isamaad on võidetud ja kaotatud ja mis on olnud
selle hinnaks.“
Etendust mängitakse kell 19 Tartu
Uues Teatris. Samal ajal on Sadamateatris külas „Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale“, mis on
Tartus juba 9. korda.

KOREOGRAAF
IGOR BARBERIC (Horvaatia)

MUUSIKAJUHT
TARMO LEINATAMM
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Mis maksab mugavus?
T, 25.09 kell 18:00 kohvikus Spargel
Mida tsiviliseeritum on ühiskond, seda vähem on põhjust end liigutada.
Kasutades tänapäeva mugavaid tehnoloogiaimesid saame kas või voodist
tõusmata, rääkimata kodust lahkumisest, lugeda uudiseid, suhelda sõpradega või teha tööd.
Organismis valitseb seadus: kõik, mis liigub, see kasvab ja kõik, mis
püsib kasutamatult, läheb rooste. Seega, kuhu me nii edasi liigume? Kas
üldse liigume? Esineb füsioterapeut Anna-Liisa Parm.

Kas aeg ja
ruum on üldse olemas?
K, 26.09 18:00 lokaalis Möku

Teadlaste Öö Festival räägib maailma lõpust
Teaduskeskus AHHAA kutsub kõiki suuri ja väikeseid juba seitsmendale Teadlaste Öö Festivalile, mille läbivaks teemaks on sel aastal
meedias laialt kajastatud ja inimestele just käesoleva aastanumbriga
seoses rohkelt kõneainet pakkuv maailma lõpp.
Festival toimub Tartus 23.–30. septembrini ning selle tippsündmuseks on reedel, 28. septembril toimuv üleeuroopaline Teadlaste Öö,
mille raames toimub üle kolmesaja haarava teadusürituse üle Eesti.
Nädala jooksul on kõigil võimalik uudistada, millega teadlased
täpsemalt tegelevad ning tutvuda erinevate teadusvaldkondade värskemate saavutustega. Kõik huvilised saavad tasuta osa võtta:

∞∞kaasahaaravatest teaduskohvikutest
∞∞tujuküllastest filmiõhtutest
∞∞teaduse tegemistest tänaval vuraval teadusrattal
∞∞lustlikest töötubadest Raekoja platsil asuvate teaduskuplite all
∞∞meeliköitvatest viktoriinidest
∞∞huvipakkuvatest konverentsiettekannetest
Lisaks on kõik kutsutud 29. ja 30. septembril AHHAA keskusesse
rahvusvahelisele teadusteatrite festivalile, kus esinevad mainekad
teadusteatri tegijad Inglismaalt, Venemaalt ja Šveitsist.
Kohtumiseni Teadlaste Öö Festivalil!

Olla ajas ja ruumis, tähendab alluda loodusseadustele. Samas ei tea
me isegi seda, kas aeg on meis või
oleme meie ajas. Aga kas aeg ja
ruum on siis reaalselt üldse olemas? Või on need mugavad väljamõeldised, reastamaks sündmusi
ja määramaks asukohti?

Esineb füüsik Kalev Tarkpea

Esineb bioloog Urmas Kokassaar

TEADUSKOHVIKUD
Tule ja saa tuttavaks teadlastega, aruta kaasakiskuvate ühiskondlike ning
teaduslike teemade üle hubases kohvikumiljöös. Lisaks seltskonnale saad
nautida ka tasuta kohvi ja näksimist.

Energiajoogid –
kas poolt või vastu?
N, 27.09 18:00 kohvikus Nälg
Energiajookidele omistatakse võimet parandada vaimset ja füüsilist võimekust. Nii on nende abil hiliste õhtutundideni eksamiks õppimine tuttav paljudele. Aga kui palju lisaenergiat me sellest tegelikult saame ja
mida üks energiajook siis õigupoolest sisaldab?

Esineb ökoloog Kristjan Zobel

Tervisekonverents
“Virgalt väärikaks”
P, 23.09 AHHAA keskuses
Eesti tippteadlased räägivad õigest toitumisest, liikumise vajalikkusest ja geenide mõjust vananemisele. Konverents on tasuta, kuid
osalemiseks on vaja end registreerida.

Ühisvaratragöödia –
miks on tulevik tume?
E, 24.09 18:00 Genialistide Klubis
Mida külvad, seda lõikad. Aga kas ikka on nii? Ühiseid vahendeid kasutatakse alati hoolimatult, sest kõik, kes talitavad vaoshoitult, jäävad südametunnistuseta tegelaste käitumise tõttu ebasoodsasse olukorda. Kas meie kui
Maa ökosüsteemi ühiste kasutajate tulevik ongi paratamatult traagiline?

Tarbin – elu nagu muinasjutus. Kui kaua veel?
R, 28.09 18:00 baaris Nott
Nii kauba- kui reklaamiturud on üleküllastunud ja ettevõtted peavad
leidma järjest keerulisemaid meetodeid, kuidas kiiremini uusi tooteid
turule tuua ja inimestele atraktiivseks muuta. Aga on meil tegelikult kõiki neid ostukorvi rändavaid asju vaja? Kui ei, siis miks me neid üldse soetame? Esineb majandusteadlane Andres Kuusik.
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Suur teadus-show AHHAAs

„Ahhaa, teadus? Film!“
Kas ajas rändamine on tõepoolest võimalik või kuidas üks looduskatastroof saaks hävitada kogu inimkonna vaid loetud tundidega?
Hollywoodi kassahitte kommenteerivad teadlased. AHHAA kinosaalis (Sadama 1) toimub kokku neli filmiõhtut – iga päev uus linateos ning erinev teadlane. Filmiõhtud on kõigile tasuta!

Filmi kommenteerib geoloog Erik Puura

Film „2012“
E, 24.09 20:00 AHHAA kinosaalis
“2012“ on eepiline lugu planeet Maad tabavast globaalsest katastroofist, mis tõotab viia maailmalõpuni. Arutleme, kas maailmalõpp võiks
tõesti sellise stsenaariumi järgi toimuda, kui mitte nüüd, siis mõnel
teisel aastal.

Film „Ärkvel“

29.–30.09. AHHAA keskuses ja ümbruses
AHHAA teaduskeskuse rahvusvahelisel teadusteatrite festivalil on kõigil huvilistel võimalus osa saada vingetest teadusteatri etendustest, kus
esinevad mainekad teadlased-artistid Inglismaalt, Venemaalt ja Šveitsist.
Loomulikult jõuavad rahvani ka AHHAA teadusteatri uusimad ja põnevaimad etendused, millest pole tänaseni veel keegi osa saanud. Mõlemal
festivalipäeval on nii suurtel kui väikestel huvilistel võimalus piiluda ka

T, 25.09 kell 20:00 AHHAA
kinosaalis
Ärkvel on psühholoogiline põnevik noormehest, kes operatsioonilaual olles tajub ja teab kõike, mis
tema ümber toimub, kuid ei suuda
ennast liigutada ega abi palumiseks märku anda. Südameoperatsioon muutub kohutavaks õudusunenäoks, sest narkoos pole õigesti toiminud. Kas anesteesia saab
ka päriselt nii valesti minna?

Rahvusvaheline teadusteatrite festival
teadusteatri telgitagustesse.
Laupäeval, 29. septembril kutsume AHHAAsse 14-aastased ja vanemad teadushuvilised, et juhendaja abiga panna kokku täiesti uus teadusteatri etendus.
Festivali viimasel päeval ootame aga 10-13-aastaseid väikeseid uudishimust pakatavaid lapsi osalema töötoas „Ahhaa, teeme ise teadusteatrit“.

Ahhaa, teadus ratastel!
E, 24.09, K, 26.09, R, 28.09, L, 29.09
Filmi kommenteerib tervishoiu
õppejõud Anne Vahtramäe

Film „Tähevärav“

Teadus vallutab tänavad! Selle aasta teadusfestivalil tuhiseb mööda Tartut kolmerattaline teadusvelo, mis võib peatuda isegi Sinu kodu akende
all! Vaatemängulisi ja pööraseid katseid pungil ratas ootab uudistama
kõiki möödujaid ja huvilisi. Teadusratast võid tabada festivali neljal erineval päeval.

K, 26.09 kell 20:00
AHHAA kinosaalis
Tähevärav on ulme-seiklusfilm,
lennukas fantaasia Egiptuse
jumalatest, püramiididest ning
tähtedevahelisest reisimisest
ussiaukude kaudu. Filmi fantaasiamaailm pakub hea võimaluse arutlemaks nii igavikuliste
kui ka praktiliste aega ja ruumi,
kosmost ja maavälist elu puudutavate küsimuste üle.

Teadlaste Öö Kohtla-Järvel

Teadlaste Öö melu üle Eesti

Kommenteerib füüsik Heli Lukner

R, 28.09

Kommenteerib ökoloog Tõnu Oja

Selle aasta festivali salasõna on maailmalõpp.

Teaduskuplid Raekoja platsil.

Kas tahad veel lõbutseda? Ära siis unusta, et peale Tartu toimuvad reedel,
28. septembril Teadlaste Öö 2012 tempokad ja tujuküllased ettevõtmised
veel ka Tallinnas, Kihnus, Kohtla-Järvel, Kukrusel, Paides, Palmses, Pärnus, Rakveres, Saaremaal, Viljandis ja Äksis. Külasta salalaboreid, kohtu
teadlastega, pane oma oskused proovile töötubades ja naudi suurejoonelisi teadusteatrietendusi. Ning kui ise osalema ei jõua, siis vaata kindlasti
reede õhtul otseülekannet ETV-s.

Teadus kupli all!
Teaduskuplid Raekoja platsil 25.–28.09.

Film „Täiuslik meel“
N, 27.09 kell 20:00 AHHAA kinosaalis
Ilma igasuguse seletuseta hakkavad inimesed lihtsalt oma tajusid
kaotama, hoiatavaks indikaatoriks põhjendamatud tundehood.
Esmalt kaob haistmis-, siis maitsmismeel ning lõpuks pole midagi
alles. Ja kui ei näe, kuule ega tunne, pole ka ümbritsevat maailma
võimalik aduda. Kõik on läbi?

Ka sel aastal kõrguvad Raekoja platsil kuppeltelgid, kus festivali neljal
päeval on võimalus osaleda äraütlemata lustlikes töötubades ning nautida AHHAA teadusteatri etendusi. Igal päeval on oma alateema.
Teisipäeval, 25. septembril on alapealkiri „Rohkem verd!“, kus saab osaleda verdtarretavates töötubades. Kolmapäeva teema on „Aeg on kahe
otsaga asi“, kus võib meisterdada näiteks tähekella või disainida omanäolise seinakella. Neljapäeva teema on „Toidust tead(us)likult“ ja sel päeval
lähenetakse toidule loominguliselt sellest näiteks DNA-d eraldades või
tärklisekoletist valmistades. Reedene päev pöörab tähelepanu tarbimisele pealkirjaga „Tarbin – järelikult elan“ ning siis saab muude tegevuste
hulgas happega põlevkivi lahustada ja pimedasse sügisõhtusse omavalmistatud LED-laternaga pisut helget meeleolu tuua.

Erilehe koostasid: Annika Vesselov, Kai Kaljumäe, Irina Orekhova, Pärt Ojamaa, Liina Pulges, Helin Haga, Karin Pohla
Festivali lisainfo veebis: www.ahhaa.ee
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elada ära 135 € kuus

Teine nädal paljastas mitmeid uusi kuluartikleid
Möödunud nädal oli eksperimendi esimese seitsmepäevakuga võrreldes natuke erinev. Mul ei õnnestunud enam piirduda lihtsalt
toidu ostmisega, vaid tuli
teha ka väljaminekuid,
mida võib liigitada „muude
kulude“ alla. Selgus, et see
võtab olulise osa tudengi
rahakotist.

Ise komplekteeritud kaustikud
on oluliselt soodsamad, kui
poeriiulilt leitavad valmiseksemplarid, kuid sellegipoolest
peab arvestama mõne euroga,
mis võrdub kolme-nelja lõuna
maksumusega. 
Erakogu

Nädala kulutused
∞∞ Transport 9,6 €
∞∞ Vahepala loengupausi ajal –
1,59 €
∞∞ Toidukorv (2 l piima, 10 muna,
600 g rukkileiba, 330 g suitsutatud kanaliha ja kilekott)
– 4,67 €

∞∞ Võtme koopia – 2,40 €
∞∞ 5 A4 kaustikut (tegelikult kiirköitjad ning 100 ruudulist lehte) – 2,93 €
∞∞ Eesti Vabariigi põhiseadus –
2,18 €
∞∞ Liiter piima ja konserv „Turisti
eine“ – 1,09 €

Tuleval nädalavahetusel ma
vanematekoju ei sõida. Teoreetiliselt tähendab see suuremaid
kulutusi toidu peale, samas säästan raha bussisõidu arvelt. Samuti peaksin ma ette võtma juuksurikülastuse, sest soeng on väljumas hea maitse piiridest.

Summa kokku 24,46 €. Seega
kahe nädalaga on kukkur 44,44 €
võrra kergem ja alles on veel 90,56.

Juhan-Mart Salumäe kirjeldab iganädalase rubriigina, kuidas ellu
jääda 135 euroga kuus. Loe pikemalt: jukustjuhaniks.blogspot.com

SUVE- ja TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

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

ILA

möödunud nädalaga on see ühe
väga suure poeskäigu summa.

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

RAV

Mõnel päeval ei võimalda tunniplaan mul lõuna ajal plaanipäraselt einestada. Kuna esmaspäeviti kestab üks loeng kaheteistkümnest neljani, pole võimalik söögipausi teha. Loengu keskel jäetakse küll 15–30minutiline paus, kuid
see tähendab vaid kergema vahepala võimalust, mitte korralikku
lõunat. Midagi on vaja süüa, kui
trenn algab juba kell viis.
Paar banaani, Belvita küpsiste
ning Coca-Cola peale kulus 1,59 €.
Kõhu petab küll ära, aga vaid lühiajaliselt. Seega ei saa toidule kuluva raha planeerimisel arvestada
vaid hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiga, vaid kindlasti tuleb jätta
varu ka ootamatuste jaoks.
Kaustikud, mille komplekteerisin kiirköitjatest ning augustatud
paberlehtedest, toavõtme koopia
ja Eesti Vabariigi põhiseadus läksid maksma 7,51 eurot. Võrreldes

BETOONI

www.sadloy.ee

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

Lõunakeskuse Taluturul avatud
UUS LEOKI KALAKIOSK
Müügil:
• vikerforell
• angersäga
• paalia

(värske, suitsutatud, marineeritud)

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.

ALATI VÄRSKE KAUP!

Septembri lõpuni

AKNAD
kuni

%
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

U
U
K 1€ A
Leia sobiv hind!

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

T
U
L

Tartu ja Pärnu ühine

linnaleht

5,76€
10,80€

kuulutus@tartuekspress.ee
www.tartuekspress.ee
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Uksekell. Lävel seisab noor
kena neiu.
„Kas härra Peterson on
kodus?“
„Ei, abikaasa on tööl,“ vastab
naine.
„Ma tõin talle tagasi tema
taskurätiku. Ta laenas mulle seda, kui viis mind autoga
koju.“
„Kas te olite haige, nohus?“
pärib naine.
„Ei, ma lihtsalt pärast nutsin
natuke.“
***
Pikkadel igavatel õhtutel üksi kodus istudes vaatas härra Müller ikka ja jälle
tagant ettepoole videokassetti oma abiellumisest. Pisar
veeres üle ta näo iga kord,
kui ta nägi end vaba mehena perekonnaseisuametist
väljumas.
***
Kauboi astub kõrtsi ja tellib
200 grammi viskit. Ta joob
100 grammi ära ja valab teise
100 grammi endale taskusse.
Seejärel tellib ta uuesti 200
grammi viskit. 100 grammi
laseb endal kõrist alla, ülejäänu valab taskusse. Kolmandal
korral keeldub baarimees talle
viskit valamast. Kauboi võtab
koldi välja ja sõnab:
“Kui sa mulle kohe ei vala,
siis lasen su maha!”
Kohe pärast seda pistab hiir
kauboi taskust pea välja ning
laliseb:
“Ja sinu kassi pistame ka
nahka!”
***
Üks sõbranna räägib teisele:
“Usu või ära usu, aga mina
suutsin oma mehe joomisest
võõrutada.”
“Kuidas see sul küll õnnes-

tus?” imestab teine. “Õpeta
mulle ka!”
“Ostsin pool ämbrit viina,
viskasin sinna sisse surnud
kassi ja ütlesin mehele: “Joo!”
Sellest ajast pole ta enam tilkagi suhu võtnud.”
Sõbranna läheb koju ja teeb
kõik täpselt samamoodi. Käskinud mehel juua, läheb kodust
minema. Tagasi tulles näeb
ta meest tühja ämbri kohal
kassiraibet välja väänamas ja
anumas:
“Kiisuke, kullake, kannata
välja, - ehk tuleb kümme tilka
veel!”
***
„Ma ei tea, mida kinkida naisele sünnipäevaks. Tahan, et
poleks eriti kallis, aga ühtlasi
rõõmustaks teda.“
„Kirjuta talle anonüümne
armastuskiri!“
***
Kuulus tenor pidi laulma
Ameerikas mõned aariad lõvipuuris, et rahuldada ajakirjanduse sensatsioonihimu.
“Teil ei tarvitse karta,” lausub
impressaario, “lõvil on täiesti
ükskõik.“
***
Kaks meest mööduvad Pushkini ausambast. Hakkavad
duellist rääkima.
“Ma ei mõista,” ütleb üks,
“Miks selline ebaõiglus – Dantes lasi pihta, aga ausammas
püstitati Puškinile.”
***
“Nüüd sa küll valetad!” karjub politseinik.
“Ei, ma räägin tõtt. Veebruari
kahel viimasel päeval olin ma
komandeeringus.”
“Haa, nüüd jäid vahele!
Veebruaris polegi kaht viimast
päeva!”

Armastusega Rooma
Romantiline komöödia, alla 12 a keelatud, linastub Cinamonis 20.09 kell 19.45.
Tuntud arhitekt John (Alec Baldwin) puhkab Roomas, kus ta nooruses elas. Oma kunagises ümbruskonnas
jalutades kohtab ta Jacki (Jesse Eisenberg), kangesti teda ennast meenutavat noormeest. Vaadates pealt,
kuidas Jack armub ülepeakaela oma tüdruku Sally (Greta Gerwig) pimestavasse ja flirtivasse sõbrannasse
Monicasse (Ellen Page), elab John uuesti läbi oma elu ühe valusaima romantilise episoodi. Samal ajal lendavad Rooma pensionile jäänud ooperilavastaja Jerry (Woody Allen) ja tema naine Phyllis (Judy Davis), et kohtuda tütre Hayley (Alison Pill) itaallasest kihlatu Michelangeloga (Flavio Parenti). Jerry on rabatud, kui kuuleb
Michelangelo surnumatjast isa Giancarlot (tuntud tenor Fabio Armiliato) duši all laulmas aariaid, mis sobiksid
hästi ka La Scala lavalaudadele. Olles veendunud, et nii suurepärast annet ei tohi vaka all hoida, haarab Jerry
võimalusest aidata Giancarlot ning ühtlasi värskendada enda karjääri.
Leopoldo Pisanello (Roberto Benigni) on aga harukordselt igav mees, kes ühel hommikul ärgates avastab, et
temast on üleöö saanud Itaalia suurimaid kuulsusi. Peagi jälgivad kõmuajakirjanikud iga ta sammu ning tahavad teada isegi tema elu pisemaid detaile. Kui Leopoldo võrgutava rambivalgusega tasapisi harjuma hakkab,
mõistab ta viimaks ka kuulsuse hinda. Samal ajal jõuab väikesest provintsilinnast Rooma Antonio (Alessandro
Tiberi), kes loodab ülirangetele sugulastele oma armsa uue naise Millyga (Alessandra Mastronardi) muljet avaldada ning tänu sellele tähtsale suurlinna ametikohale saada. Koomilise arusaamatuse ja juhuse tõttu lähevad
paarikese teed päevaks lahku. Päeva lõpuks peab Antonio võhivõõrast kaunitari (Penélope Cruz) oma naise
pähe esitlema ning Millyt meelitab õrnustega legendaarne filmistaar Luca Salta (Antonio Albanese).
Kuigi Rooma linn on täis romantikat ja koomikat, räägib Woody Alleni film “Armastusega Rooma” eelkõige
seiklustest, mis muudavad inimeste elu igaveseks.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
21.09 kell 12.45, 14, 17.15, 19,
21.45; 22.–23.09 kell 12.45,
13.30, 15.45, 18, 21.45; 24.–
27.09 kell 12.45, 18, 20.15,
21.45 Seenelkäik

1.–6. oktoober 2012
Seminarid, töötoad, ettevõtete külastused

Lisainfo ja täpsem programm
www.tartu.ee
www.eas.ee/ettevotlusnadal

22.09 kell 22 Günf

27.09 kell 20 Esilinastus:
Kampaania

28.09 kell 22 Toomas Anni

27.09 kell 21 Esilinastus:
Metslased

Kontsert
Klubi Jazz

25.09 kell 22 Jüri Homenja

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 27.10 näitus Aja Viited 2

21.–27.09 kell 12.15, 16.45,
19.15, 21.30 Armastusega
Rooma

20.09 kell 20 Kari Ikonen Trio

Linnaraamatukogu

21.09 kell 21 Rebecca Kontus
& Band

kuni 6.10 raamatunäitus
1812. aasta vene kirjanduses

21.09 kell 20; 22.09 kell 16.15;
23., 27.09 kell 16.15, 18.30;
24.–26.09 kell 16.15, 21 Maailma viimane armulugu

27.09 kell 20 Raul Vaigla
soolokontsert Bass Vaigla
moodi

kuni 9.10 Vello Taimre fotonäitus Kreeka mosaiik

21.09 kell 16.30, 22.15;
22.–23.09 kell 20.15, 22.15;
24.–27.09 kell 15.45, 22.15
Resident Evil: Karistus 3D

Klubi Rock & Roll

28.09 kell 21 Hedvig Hanson
& The Moonlight Trio
20.09 kell 21 Khroma (Soome)

21.09 kell 12, 22.–23.09 kell
11.30; 24.–27.09 kell 13.30
ParaNorman 3D

Ristiisa pubi

21.09 kell 14.45, 19.25; 22.–24.,
26.–27.09 kell 14.45, 19.25;
25.09 kell 17.05, 19.25 Puhastus

Tartu Jaani kirik

21.–24., 26.–27.09 kell 15;
25.09 kell 14.45 Bourne’i
pärand

Tartu ettevõtlusnädal

21.–22.09 kell 14.30; 23.–
26.09 kell 12.30, 19.45; 27.09
kell 12.30 Ted

21.09 kell 12.30, 15.45; 22.09
kell 12.30, 19.45; 23.09 kell
14.30, 21; 24.–26.09 kell
14.30, 18.30; 27.09 kell 14.30
Hull isa
21.–27.09 kell 22 Palgasõdurid 2
21.09 kell 13.30, 17.45;
22.–27.09 kell 12, 14.15, 17.45
Vaprake (eesti keeles)

20.09 kell 21.30 Raen Väikene

21.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Anneli Klaus (orel)
22.09 kell 18 Georg Friedrich
Händel: Oratoorium Aleksandri pidu ehk Muusika vägi
25.09 kell 21 Tornimuusika:
Pastacas

Tartu Peetri kirik
28.09 kell 19 Mart Saar ja
tema aeg

Vanemuise
kontserdimaja
27.09 kell 19 Benoît Delbecq
Trio (Prantsusmaa)
29.09 kell 19 Mart Saar 130

Vilde
26.09 kell 20 Nevil Blumbergi akustiline soolokontsert
S-Mode

Õlle tare
21.09 kell 22 Hellad Velled

kuni 9.10 näitus Kosovo läbi
fotoakna
kuni 13.10 raamatunäitus Ei
head ilma pajas keedeta
kuni 10.11 raamatunäitus Õed
Mulgimaalt: Salme Ekbaum
100, Minni Nurme 95

Tammelinna
raamatukogu
kuni 26.09 Tartu harrastuskunstnike stuudio näitus
Etüüde suvest ja Varemurru
maalilaagrist
kuni 29.09 fotonäitus Suvine
pööripäev

Muu
Linnaraamatukogu
20.09 kell 17 Muinasjututund, kavas on Jüri Parijõe
lood Seitse venda ja seitse
õde ning Pöialpoiss
20.09 kell 18 Vestlusõhtu,
külas on Eeva Kaun, raamatu
Minu India: Mister Singhi
surm ja tuhat tassi chai‘d
autor. Autoriga vestleb raamatu toimetaja Epp Petrone
27.09 kell 17 teemaõhtu Kliimamuutused ja Eesti. Külas
on Andres Tarand, geograaf,
klimatoloog, Euroopa Parlamendi endine liige.
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Müüa VW Passat (1991. a, väga
heas korras). Tel 5593 4370.

Antslas (eraldi toad, kelder, järv,
kauplus, parkimine, hind kokkuleppel). Tel 5662 1225, 5649 6205.

Maalritöö, siseviimistlus. maalerdus@
gmail.com, tel 5820 1334.
Septiku komplekt PE (polüetüleen, 2,5 m³ mahuti kolme kambriga
koos imbväljakuga 2×15 meetrit).
Sügispakkumine: komplekti hind
990 €. Tel 517 1980.
Teen sanitaartehnilisi torutöid.
Tel 5550 0752.

Materjal

Kinnisvara ost
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2toal korter Annelinnas otse
omanikult. Tel 5645 6567.
3-4toal korter. Tel 507 4635.

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

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 501 3219.

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

Aiavõrk. Tel 5695 5969.
Igas mõõdus saematerjal!
Tasuta transport Tartumaal! Küsi
soodsat pakkumist tel 5656 4624
või puidupood@gmail.com.
Männikooremultš. Tel 5197 8500.
Müüa pidevalt saematerjali (prussid, servamata lauad jne), leht- ja
okaspuu. Hinnad al 100 €/tm.
Tel 5199 4108, 5302 6206.

Kinnisvara müük

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

1-2toal korter. Tel 528 6523.

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuivad). Tel 5301 1161.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Reiki I astme kursus 29.-30. IX.
Õpime energiaravi.
www.hingamisstuudio.ee,
tel 5649 2769.

Küte

Küttepinnud ja -puud.
Tel 509 4921.
Küttepinnud, ka tükeldatud.
Transport tasuta. Tel 5193 8862.

Mööbel
Müüa valik kasutatud diivaneid,
ka lahtikäidavaid. Tule, vaata ja
vali omale sobiv. Asume Tartus,
Riia 138-2, Diivaniparadiisi taga.
Tel 5803 4531.

Pakun tööd

4toal mug korter Võrumaal Vana-

AL Grupp OÜ pakub raamatupidamise täisteenust (OÜ, AS, FIE,
MTÜ, KÜ). Tel 552 2690, algrupp.
raamatupidamine@gmail.com.
Anname kiiresti laenu. Tutvuge
tingimustega, konsulteerige spetsialistiga. Tel 5199 7679.
Elektritööd Tartus ja Tartumaal.
Töö kiire ja korralik, hind soodne.
Tel 5680 7666, sbjon1@msn.com.
Fekaalivedu, ummistuste
likvideerimine, trasside pesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Tel 5366 5327

Puusärgid ja matusetarbed.
E–R 10-18, L 10-14, tel 765 4202,
Ringtee 1, Tartu.

Soodsad hinnad ilusalongis Crystal! Juukselõikused: naistele 8 €,
meestele 6 €! Soola 1a, Tartu, tel
5647 9101.

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

Muu
Ostan erinevat vanemat foto
tehnikat (kaamerad, objektiivid).
Tel 5562 2919.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid,
münte, nõusid, maale, ikoone,
medaleid, hõbedat, mööblit,
märke jne. Tel 5829 9810.
Suure elukogemusega psühholoogilise haridusega vestluskaaslane. Tel 5855 4101.
Tule trenni! Flamenco,
rumbita, tribal, kõhutants, strip, pilates,
jooga. Õpetaja
9a, Tartu,
tel 529 4740,
www.sansaara.ee.

Torutööd Tartus odavalt!
Tel 5818 3498, viktorgo@hot.ee.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Katusetööd OÜ pakub tööd
lamekatuse ehitajatele, plekkseppadele, üldehitajatele. Erki, tel
5629 8738, erki@katusetood.ee,
www.katusetood.ee.

Sõidukid
Soodsaim autoremont ja
rehvivahetus Tartus Näituse 27.
Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee.

Tule päevitama! Solaariumi minutihind vaid 0,50 € + tasuta kreem!
www.ilusalongcrystal.ee, tel 5647
9101, Soola 1a, Tartu!
Jalgrataste hooldus ja remont.
Tartus Võru 132a, Master Sport OÜ,
www.mastersport.ee.
Koostan, korrastan tööohutusala-

Uus vann vanasse vanni 2 tunniga!
Tel 503 1943, www.vannvannis.ee.
Vana mööbli, kodumasinate,
haljastusprahi, okste, muru,
lehtede äravedu. Tel 554 9781,
www.muraia.ee.

Villane lõng 15 €/kg, värviline ja
valge vaiba- ja seelikulõim 10 €/
kg, akrüül 9 €/kg, villane vaibalõng 7 €/kg. Ropkamõisa 10, Tartu,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
See pind
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ga Tartust. www.karibuauto.ee,
tel 553 2140.

pikkus 40 cm, 1 ruum = 45€
pikkus 50 cm, 1 ruum = 43€
Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Transport tasuta. Tel 5193 8862.

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

Loomaarstiteenused.
Tel 734 6404, 514 8998.

Pottsepatööd ja materjalid.
Sügisesed remonditööd küttekehadele eelisjärjekorras. Lõuna- ja
Kesk-Eestis. Tel 503 2665.

Kuiv küttepuu (50 cm, haab 37 €,
kask-saar 47 € rm, kohaletoomisega). Tel 507 6925, avolte@hot.ee.

ADR- ja ametikoolitused. A-, B-,
C-, CE-kategooria kursused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230,
Kalda tee 30.
Hea noor! Kas huvitud kõrghariduse omandamisest Euroopa
tunnustatud kõrgkoolides? Tule
meie kontorisse tasuta
konsultatsioonile! Registreeru kas
info@studyin.ee või tel 740 246.
www.bellnor.ee

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

Liivapritsitööd liikuva liivapritsiga. Tel 5199 4108, liivapritsitood@
gmail.com.

us

Korterite remont, siseviimistlus,
piirdeaiad, plaatimine. Tel 5819 5101,
raitehitaja@gmail.com.

Käed korras, aga kannalõhed
teevad muret? Tulen koju ja aitan
jalad korda teha! Tel 5567 6001
(e k), 5819 9470 (v k).

is t

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

Tervis

an

Annan Tartus rendile mini
ekskavaatori (1,6 t) ja haagise. Tel
5551 0990, www.rentexrent.eu.

www.metallikaubandus.ee,
tel 5836 7801.

Teenus

Elumaja Alatskivilt 2 km (heas korras, koos kõrvalhoonetega, mets,
põllud, järv, 7 ha, omanikult). Toomas, tel 5344 4607.
Aedade, väravate ehitus, väravaautomaatika paigaldus ja hooldus. www.muraia.ee, tel 501 6453.

tel 730 5387.

äp

Ehitus

Müüa VW Passat 2,0 (85 kw,
2004. a, punane). Tel 521 3038.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Värvilise metalli kokkuost
Tartus Tähe 114B.

TERJE!

PÄIKE PAISTAB IGA PÄEV
AINULT PEALPOOL PILVI
LIHTSALT ILMAJAAM EI NÄE –
JU TAL POLE SILMI
AGA MIKS EI RÄÄGITA
ET KUI SUDU ÕUES
VÄIKEST PÄIKEST ENDAGA
TASUKS KANDA PÕUES

SÄRA JÄTKU!

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

www.kvaliteetkliima.ee

17.09 - 17.10.12
02.10 - 08.11.12
15.10 - 17.10.12

Klienditeenindus (80 ak)
Raamatupidamise algkursus (46 ak) Õhtused ajad!
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 ak)
Kuum supp lõunaks, soodsaim hind linnas!
29.10 - 26.11.12 Sekretär-juhiabi kursus personalitöö
ja seadusandlusega (139 ak)
Leoski Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!
Info ja registreerimine: 5649 2601 või 735 5007
info@leoskioigusabi.ee
TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

KÜTE
JAHUTUS
VENTILATSIOON
Teguri 37 A
TARTU ESINDUS mob.
51 00 568
Salongi avamise puhul
igale ostjale KINGITUS!

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
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Hawaii rattaspets Riho võitles viisakalt muigega, kui küsisin, miks rattal porilaudu pole. Alles mudasel rajal sain aru,
et ilma nendeta on märgatavalt kergem. 
Darina Kinte

Vorm versus ratas
AS BD DESIGN
on pehme mööbli tootmisega tegelev,
rahvusvaheline, 90 töötajaga, ettevõte

Tartu Ekspress käis omal nahal proovimas palju sõltub maratonisrajal sellest, kui vinge ratas istumise all on.
Olgu kohe ette ära öeldud, et ükski rattapood
ega –tootja pole järgneva loo sisu mõjutanud.
Arvamus on puhtalt isiklik ja emotsionaalne.
Loetud päevad enne rattamaratoni tekkis
toimetuses elav arutelu teemal, kui palju sõltub rattast. Sügisene sõit pole meile võõras.
Tänavune oli järjekorras kümnes. Esimesed
kogemused ulatuvad aega, mil pikk rada oli 60
versta pikkune ning toda igatseme siiani. 40
tundub tiba vähe, aga 89 juba liig ränk.
Vorm on meie „Jõuluks koju“ särke kandval
seltskonnal loosungile vastav. Ühtlaselt olematu. Rohkem matkates, kui rallides kulub
koos piknikega toidupunktides rajal tavaliselt kolm tundi. Trennikilomeetrid piirduvad
enamikul kevadel läbitava rattaralliga. No siitsealt suve jooksul näpuotsaga lisaks.
Väide, et sama vormituse korral oleks tipprattaga eelkõige teine tunne, võib-olla ka aeg,
tundub piisavalt ahvatlev proovimaks. Sõbrad
Hawaii Expressist andsid testimiseks võimsa „püssi“ – järgmise hooaja numbrit kandva
Scott Scale 950.
Alla 12kilose sõiduvahendi silmatorkavaimaks eripäraks on rattad. Need on 29tollised
ehk harjumuspärastest märgatavalt suurema
läbimõõduga. Astmeti lenksult reguleeritav
esiamort, ketaspidurid ja 30 käiku – aga kus
on porilauad? Linna vahel selg sirgu pintsak
seljas „klassikuga“ sõitma harjununa tundub
maratoniks antud ratas kuidagi alasti. Hiljem,
mudast ummistunud porilapatsitega liigikaaslasi nähes olen tänulik, et mu amatöörlik soov
lõppes vaid muigega Hawaii spetside näol.

Porikuningas
Meeldejääv on kiitsakas sadul. Lausa ebameeldivalt. Mõistagi on tegemist vaid kontoritoolil treenitud tuharatega ja peale proffide
naeravad ka asjaarmastajad, ent olnuks võimalus, kruvinuks ka poole sõidu pealt oma
„lehmaistme“ asemele. Olgu pealegi raskem,
aga kohtleb hellemalt.
Stardis märkan inimesi end vahtimas. Ilmselt riivab kooslus tünjast kehast ning tippvormis rattast asjastundjate silma. Võrdlus „nagu
sadul sea seljas“ pöördub peas tagurpidi.
Esimesed kilomeetrid mudanõlvadel toovad suure ratta trumbid oodatust enamgi esile. Hoolimata kopsakast kandamist õnnestub
porist puhta jalaga pigem isegi üle kui läbi sõita. Mõnes libedamas kohas vaid on haakumi-

Otsime oma meeskonda:

sega probleeme. Seegi on peamiselt valest käiguvalikust tulenev.
Nupud lähevad sassi, sageli saab madalama
asemel kõrgem ülekanne sisse ja vastupidi. Harjumuse jõud on suur. Ühel pisut järsemal nõlval
kangidega sahmerdades unistan oma rummusiseste käigukestega linnarattast … kui käpardlus tipneb raksatusega. Suutsin muidu väga vilka
vaheti hulluks ajada ja keti ära lõhkuda.
Läbi metsade kaikuvad toidupunkti helid
üha valjenevad, ent tõukeratta kombel ja lipates on ka paar kilomeetrit nürilt pikk maa.
Õnneks leidub paar sõpra ja toetavat kätt. Lüli
välja võtmine ning keti parandus ei nõua teeninduspunkti spetsil enam kui minuti.

Armastab kiirust
„Nüüd rahulikult,“ sisendan endale. Poole
maani saan hakkama, ent väle vokk tagumiku
all justkui nutaks … no vänta ka nüüd, kaua sa
lesid. Jättes sõbrad seljataha, annan pedaalidele jõukohast valu.
Suur ratas ja suur mees muutuvad suuremal
kiirusel nauditavaks duoks, kui ka kiirus püsis
suurem. Palju täpselt, ei teagi, sest pardal ühtki seda mõõtvat seadet polnud. Aga viimase 20
kilomeetri kuppelmaastik läks lennates. Pisut
kiirendust languse lõpus, mõned vändatäied
püsti ja järgmine minitipp alistus hõlpsalt.
Sõprade lõõp stardis, et nii vinge ratas sõidab ise, vastas teatud määral tõele. Ise vokk
küll ei vänta, aga sõitja elu teeb lihtsamaks
küll. Võidetud veerandtund kaaskonna ees
tulebki panna peamiselt ratta, mitte sõitja
arvele. Olen kindel, et kui sama masin olnuks
istumise all meie pundi vingemate säärelihastega vendadel, võinuks nood tahtmise korral
kahe tunni piiri hõlpsalt alistada.
Salamisi tekkis sama mõte järgmist aastat silmas pidades endalgi. Või prooviks lausa
pika distantsi peal hammast?
Fakt on aga see, et taolise rattaga finišisse
jõuaks igaüks, kel võime omal jäsemetel teise
korruse trepid alistada. Mõõta on raske, aga
tundub, et jõuvarud, mis tuli rajale jätta, olid
märgatavalt väiksemad kui varasemad kogemused erinevate sõiduvahenditega.
Ja ka pooleterameeste rada (mida ju 40 km
pikalt tulijate arvates ilmtingimata on) ei
murra kellelgi konti. Varuks hea ilm ja mõni
sõber (üksi on natuke nüri sõita, ehkki rajalt
leiab kindlasti igasuguse tempoga sõites kaas-

• ÕMBLEJAT
• POLSTERDAJAT
• JUURDELÕIKAJAT
• VIIMISTLEJA-LIHVIJAT

Pakume tasuta väljaõpet ja koolitust,
konkurentsivõimelist töötasu,
stabiilset töökohta edukas rahvusvahelises ettevõttes.
Info telefonil: 7 334 097
Palume saata CV aadressile: mail@bdmobel.com
AS BD Design, Jänese 2, Tartu.
lasi) on rattamaraton mõnusa matkana jõukohane enamikule, ka ilma igasuguse trennita ja
täiesti keskpärasegi rattaga.

Nakatav elamus
Finišijoonel tekib miskit eufoorialaadset.
Seda on raske kirjeldada, veel raskem unustada. Isegi kümnendal korral. Soovitan proovida.
Õrnaks tõrvatilgaks meepütis on sõitjad,
kes raskes kohas rattalt maha astuvad, et siis
kes kteed edasi jalutada. Hoidke raja äärde,
jättes kiirematele võimaluse sadulasse jääda.
Muidugi on tore sõbraga kahekesi metsarajal
kõrvuti kulgedes lobiseda, tegemata välja seljataha tekkinud tropist, kes mööda sõitma ei
mahu või peab tegema seda üpris riskantselt.
Asjatuid ohtlikke hetki tekib rajal ka siis,
kui pikalikukkunut uudistama jäädakse.
Nagu autoliikluses, koondub tähelepanu avariile ja enam pole aega märgata, kuhu ise sõidad. Ootamatud pidurdused ja rajal vingerdamine on arutult ohtlik. Pigem vältigem seda.
Äärmiselt kahju, et Hawaii mehed nii häid
rattaid ei rendi. 1600eurone investeering (alles
pärast sõitu sain teada, mis ratas maksab) paari sõidu jaoks aastas oleks tobe. Liiatigi tekitab
nii hinnalise sõiduvahendi turvamine-hoiustamine lisapeavalu. Ent mõistliku tasu eest
võtaks sellise sarvilise kõhklematult maratoniks-ralliks ning muu osa ajast seilaks linna
vahel ikka oma „klassikuga“ edasi.
Ja paremat müügiargumenti, kui see ratas
üheks tõeliseks katsumuseks testida anda, on
ka raske leida. Kurb oli see hetk, mil ta tagasi
pidin viima. Liiga ruttu saime sõpradeks.
Rasmus Rekand
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Telli ja igal reedel
on Tartu linna
suurima trükiarvuga nädalaleht
Sinu postkastis.

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

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

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.

