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Toidupoest
saab spordiklubi

Kaubahallis sulges poe Comarket, et peatselt saaks sealsamas uksed avada spordiklubi
MyFitness. Spordiklubi juhataja Erkki Torni
sõnul loodetakse ehitustöödega pihta hakata nii ruttu kui võimalik ja avada hiljemalt
märtsis. „Kaubahall oli kõige parem valik,“
tõdes ta. „Tahtsime olla kesklinnas ja on positiivne, et tulevikus saavad kliendid valida nii
Lõunakeskuse kui kaubahalli vahel.“
Torn tunnistas, et silma heideti ka Annelinna elamurajoonile ega välistanud, et tulevikus võib sinnagi filiaal kerkida.
Spordiklubi tulek on aga vaid väike osa
kõigist eesseisvatest muutustest. Kaubahalli
nullkorrusel avab 900 ruutmeetril veebruaris-märtsis uksed 4 kassaga Rimi toidupood.
Sealsamas kõrval hakkab tegutsema öko-,
tervise- ja heaolutoodete pood Biomarket.
Jaanuari keskel suleb toidukoha Gruusia restoran Tbilisi, mille asemele tuleb ASi
Emajõe Kaubahall juhatuse liikme Eveli
Opmanni kinnitusel Pagaripoiste kohvik.
Tavakülastajatele jääb alumine korrus jaanuaris umbes kuuks ajaks suletuks.
Uutmistuultes peaks viimaks tõeks saama
ka Erlend Aava aastatetagune plaan rajada
teisele korrusele 300 ruutmeetrile ööklubi,
mida seni pidurdas kohtuvaidlus Estiko ja
Tähe piljardiklubi vahel, kus viimane keeldus
oma pinnalt ööklubisse sissepääsu võimaldamast. Opmann lubas, et just trepi ehitamine
klubisse saab üheks esimestest sammudest.

lasteaeda elementaarsega
Lapsevanemate sõnul
kogub Maarjamõisa
lasteaed nende käest
annetusi, et soetada
rühma elementaarseid
asju, nagu mänguasjad
ja porivaibad.

Kuigi osas vanemates tekitavad Maarjamõisa lasteaia
valikud küsimusi, ei plaani nad kohavahetust ette võtta,
sest lapsed on sealse eluga väga rahul. 
Laurits Leima

„Need vähesed mänguasjad,
mis on, on vanad ja väsinud.
Koosolekul paluti, et tooksime võimalusel üleliigsed mänguasjad neile,“ rääkis lasteaias
valitsevast olukorrast lapsevanem Andre Rätsep. „Kasvataja
palvel kogusime oma rühma
lapsevanematega ka raha, et
osta välisukse ette porimatt.“
„Lapsevanemad saavad lasteaeda toetada sponsorluse
teel, kuid see pole mitte kuidagi kohustuslik,“ vastas lasteaia
juhataja Kai Kens. Ta lisas, et
rühmade kasvatajad ei küsi ise
midagi, kogu algatus peab tulema lapsevanematelt endilt.

Soovid ja võimalused

6000 lasku
Tartu tänavune aastavahetuse ilutulestik
kestab seitse minutit ja selle korraldab ettevõte Ruf Ilutulestikud.
„Ilutulestik läheb linnale maksma 1900
eurot,“ selgitas Tartu linna sporditeenistuse
juhataja Veljo Lamp. „Ilutulestiku pikkuseks
on planeeritud 7 minutit. Selle aja jooksul
lastakse taevasse üle 50 erineva ilutulestikuefekti, kokku 5992 lasku.“
2013. aasta tervituseks lastakse ilutulestikku Tartule juba traditsioonilisest kohast,
Atlantise ja Võidu silla vaheliselt haljasalalt.
Kõige parem on seda vaadata Vabaduse
puiesteelt, Raekoja platsi jõepoolsest servast või Vanemuise mäelt.

„Koosolekutel küll räägime,
millised soovid ja plaanid on,“
täpsustas ta, mismoodi konkreetsetest annetusvõimalustest
teada antakse. „Soovid on ju
alati suuremad kui võimalused.“
Rätsepa sõnul on varasemate
rühmade vanemad toonud lasteaeda kardinad ja ka pisikesed
diivanid ja teleka. „Viimased
viidi küll koos lastega minema,
kardinad aga õnneks jäid,“ täpsustas ta.

olevat sellele kirjutatud aastaarvu järgi juba üle kolmekümne aasta vana. Rätsep on enda
sõnul viinud lasteaeda arvutikõlarid, keegi teine mobiiltelefoni, et rühma oleks lapse
puudumisest parem teatada
– varem pidid kasvatajad teise ruumi lauaKui ma lähen hotelli, siis ei telefoni juurde
minema.
öelda, et võta oma tekk„Kui tekid on
head
ja korralipadi ja kardinad ka kaasa,
kud, siis ei ole
kui privaatsust tahad.
ju põhjust neid
minema visata.
Mehe sõnul on probleeme
Mina ei ole kuulnud, et keegi
ka tekkide-patjadega, kusjuuoleks pidanud oma tekke-patres üks pisikestest tekkidest
ju lasteaeda tooma. Kardinad

Reedel, 14. detsembril 2012 Salemi kirikus
algusega kell 19.00

JÕULUKONTSERT
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on meil aga kõigis rühmades
küll ühesugused,“ rääkis Kens,
saamata aru, kust Rätsep sellise info sai.
„Kui ma lähen hotelli, siis ei
öelda mulle, et võta oma tekkpadi ja kardinad ka kaasa, kui
privaatsust tahad,“ pahandas
Rätsep. „Mille eest me siis kuus
ligi 60 € maksame? Keegi lastevanematest käis isegi linnavalitsuses uurimas, et mis peab tulema lasteaialt ja mis mitte. Sealt
kinnitati, et kõik rahalised asjad
peale kohamaksu peavad olema
vabatahtlikud,“ ütles Rätsep.
Temaga nõustub ka juhataja Kens, kes toonitab veel kord,
et mitte ükski rahaline välja-

minek peale kuumaksu ei ole
kohustuslik.

Piinlikkus sunnib
„Võib-olla tekitab see pahameelt, kui koosolekutel arutatakse rahaasju ja annetamisi,
ei taheta teiste kuuldes öelda,
et pole soovi või võimalust lasteaeda rahaliselt toetada, ning
tuntakse seeläbi survet seda
siiski teha,“ pakkus Kens ühe
võimaliku põhjuse.
Kensi sõnul oli lasteaia viimaseks suuremaks eesmärgiks korrastada kõigi rühmade ruumid, mis saigi selle aasta suvel ka tehtud. Järgmisel

Aastalõpu erisoodustus

Esinevad Kammerkoor A. Le Coq
ja Forseliuse Seltsi Segakoor
Koore juhatavad
Eve Paap ja Tiiu Millistfer
Kontsertmeister Inna Samuilov

Kontsert on tasuta

aknad
kuni

-60%

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

aastal on plaanis tekkide ja
patjade väljavahetamine. Hetkel toimub hoone laiendamine, juurde tehakse kaks uut
rühmaruumi meelepuudega ja
üks sõimeealistele lastele. See
aga Kensi sõnul igapäevasteks
kulutusteks mõeldud raha ei
vähenda, kuna ehitustööde
eest maksab linn.
Olenemata sellest tekitatud
pahameelest tunnistab Kens,
et lapsevanemate annetustest
on olnud ja loodetavasti on ka
edaspidi suur abi. „Mõni aasta
tagasi tahtsime istutada elupuuhekki, mis vanemate abiga
ka teoks sai,“ meenutas ta.
Laurits Leima
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Lugeja kiri
Lugeja
Joomakarud satuvad

Surmatõbigi ei
päästa pensionisambast?

Kui arst diagnoosib patsiendil surmava haiguse ja teatab, et tal on
elada jäänud teatud hulk aastaid
või päevi – kas siis maksed pensionisambasse peatatakse? Kui olen
näiteks 50aastane ja tean, et mul
on elada jäänud veel ligemale kaks
aastat, kas siis on võimalik kogutud
raha ka kohe kätte saada? Pensioniealiseks elamiseks puudub ju niikuinii igasugune lootus. Juhul kui
raha saab kätte, siis kuidas on see
summa maksustatud?

Liisi Poll
rahandusministeeriumi
suhete spetsialist

avalike

Kohustuslikus kogumispensionis
ehk II sambas ei ole võimalik makseid peatada ning ei ole võimalik
ka raha enne riiklikku pensioniiga
välja võtta (va juhul kui tegemist
on pärimisega). II samba makse on
olemuselt sarnane sotsiaalmaksuga, st kui inimene saab töötasu, siis
peab seda maksma.
Täiendavas kogumispensionis
ehk III sambas on võimalik makseid peatada igal ajal ning samuti
on võimalik ka raha varem välja
võtta. Sellega kaasnevad kulud
sõltuvad paljuski valitud tootest.
Raha väljavõtmisel enne 55. eluaastat tuleb maksta tulumaksu
kogu summalt. Juhul kui isik on
alaliselt ja täielikult töövõimetu,
siis on maksumäär 10%. Täpsemalt saab lugeda III samba väljamaksete maksustamisest siit:
www.pensionikeskus.ee.

lausega

aina harvem riigi koikule

ülikooli pereülikool eri põlvkondi
ühendava õppimisvõimaluse loomise eest. Pereülikooli õpe toimub septembrist juunini iga kuu
teisel laupäeval. Samal ajal, kui
täiskasvanud kuulavad loenguid,
on lastel võimalus meisterdada,
nuputada, mängida ja osaleda
sarnasel teemal töötubades.

Jääle minna ei tohi

Politsei andmetel tuuakse
ööpäevas Tartu arestimajja kainenema keskmiselt
10 inimest ja aastas veedab „plate“ peal öö 3500
purjutajat. Seda on poole
vähem kui viis aastat
tagasi.
„Ühiskonnana tervikuna vaatame seda asja natukene inimlikumalt. Politsei mõttemallgi
on muutunud – üritame inimese anda pigem lähedaste hoole
alla,“ põhjendas positiivset tendentsi Lõuna prefektuuri arestimajade juht Helmer Hallik.
„Varem öeldi iga maas lebava
inimese kohta joodik, aga tänapäeval öeldakse, et inimene
vajab abi ja on hädas. Vabalt võis
olla ju terviserike.“

Inimesed on hoolivamad
Halliku kinnitusel katsetatakse enne purjakil inimese kainerisse toimetamist kõikvõimalikke alternatiive, sest enamik
patustanutest polevat sugugi
paadunud alkohoolikud. Pigem
otsitakse vägijoogist lunastust
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vanim 94aastane. Mõned püsi
hetkemuredele. Inimesed heliskliendid on seal veetnud ligetavad aga oimetut kaaskodanikmale 150 ööd. Kõige kaugemalt
ku märgates üha sagedamini
on pealinna kainenema tuldud
otse kiirabisse.
Indiast, Somaaliast, Nepaalist ja
Kui aastaid tagasi toimetati
Uus-Meremaalt.
päevasel ajal pargipingil magusat
Tartu arestimaja nõnda detailviinaund nautinu pikema jututa
set statistikat ei pea. Küll on
kainestusmajja, siis praegu turkodulinnal vastu panna paabugutatakse ta pigem üles ja lastaklind, kes uitas neli aastat tagase omapäi edasi tegutseda. Kohe
si suvel Jaama ja Raatuse tänaarestimajja viiakse suurema tõenäosusega öisel ajal, sest
siis on oht, et keegi maga- Kui varem oli iga maas
ja tervise või vara kallale lebav inimene „joodik“,
kipub, märksa suurem.
Juhtumeid, kus naine siis tänapäeval „vajab
kutsub porujommis mehe- ta abi ja on hädas“.
le ise politsei, on Halliku
va nurgal. Lind püüti kinni ning
hinnangul jäänud samuti olutoimetati arestimaja jalutushooliselt vähemaks. „Äkki lähedavi omanikku ootama. Väidetased hoolivad rohkem,“ arutles ta.
valt oli tiivuline siiski kaine.
„Need inimesed ei ole halvad ja
Helmer Hallik meenutas, et
pahad, keda peaks ära tõukama.
kord oodanud arestimaja ees ligi
80% kainestatavatel peaks aitakuus tundi ka koer, kuna omanik
ma kaineneda hoopis ühiskond.“
oli toodud peatäit välja magaPool aastat kaineris
ma. „Ootas kuni peremees välja
sai! Meie omad läksid härdaks ja
Äsja kolmeaastaseks saaandsid talle süüa, mis nad endale
nud Tallinna kainestusmaja on
lõunaks kaasa olid võtnud. Nuntegutsemisaja jooksul võõrustanumeetri lugu!“
nud üle 17 000 napsutaja, kellest
Juhan Lang

Piirivalve hoiatab, et kuigi Peipsi
järvel ja Narva veehoidlal on külmad ilmad tekitanud jääkatte, on
see veel väga õhuke ning jääle
minek on keelatud nii jalgsi kui
transpordivahenditega.

22 772

tartlast sõlmisid 10. detsembriks
elektrilepingu Eesti Energiaga.
Peamiselt eelistati fikseeritud hinnaga paketti ning enamjaolt valiti
12kuuline periood.

Laste hambaravi
kabinet jätkab
Linn lubab SA Tartu Ülikooli Kliinikumil järgmised viis aastat tasuta
kasutada Anne 65 ruume tingimusel, et hambaravikabinetis tegeldakse vaid Descartes`i lütseumi
õpilaste ja ümberkaudsete lasteaedade laste teenindamisega.

Teata lumevaenlasest
Linnavalitsus kutsub tartlasi üles
teatama majadest, mille ees olev
puhastusala on talveperioodil
pidevalt eeskujulikult korras, sest
sajale kõige hoolsamale majaomanikule kingib linn lumelabida
ja 50 ühistule metallist lumesaha. Hoolsaid lumevaenlasi saab
üles anda 13. jaanuarini internetis
www.tartu.ee/lumelabidas või
heakorratelefonil 1789.

Kellakontsert aiandis
Jardini aianduskeskus peab laupäeval, 15. detsembril kingilaata
ja kostitab kuuseostjaid peale
piparkookide ja jõulujoogi ka
kell 18 algava Arsise kellade kooli
kontserdiga.

Soome-Eesti
ühislaulmine
Jaani kirikus kõlavad 16. detsembril
kell 17 tuntuimad jõululaulud korraga nii soome kui eesti keeles.
Tasuta lauluõhtut juhivad kirikuõpetajad Triin Käpp ja Kaido Soom.

Pereülikool sai tunnustust
Tänavuse laste- ja noortesõbraliku teo tiitli pälvis linnalt Eesti Maa-

JÕULUDEKS
RAHA VAJA?

Talvine tantsupidu
15. detsembril kell 13 teevad pea
400 tantsijat kummarduse tantsutaat Ullo Toomile, pidades
raeplatsil maha IV Tartu talvise
tantsupeo. Jalga keerutama on
oodatud ka pealtvaatajad.

Aurumia

OSTAME KULDA
JA HÕBEDAT
TULE MEIE ASJATUNDJA
TASUTA HINDAMISELE

SUMMA KOHE
KÄTTE
SULARAHAS

KÜLASTAME KA
TEIE PIIRKONDA!
Barclay Hotell
Ülikooli 8, Tartu
17.12 kell 10.00-18.00
18.12 kell 10.00-18-00

15€

Selle kupongi esitamisel
ostu-müügihinnale lisaks 15 €
suurune boonus kõigile üle
10g kulda müüvatele isikutele!

www.aurumia.fi

Võta kaasa isikuttõendav dokument!
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Harry Lemberg viipab lumise platsi suunas, kus aastakümnete eest mängiti korvpalli vabas õhus. Just sinna peaks uus areen kerkima ka tulevikus.  Rasmus Rekand

Kolimisplaanid
ülikoolis kingivad

ROCKILE UUE SAALI?
Ülikool kalkuleerib mõtet
koondada kehakultuuriteaduskond Ujula tänavale.
See eeldaks mastaapset
juurdeehitust, mille üheks
osaks oleks uus areen ka
Rocki korvpallurite tarvis.
Tartus toimunud TV 10 Olümpiastarti 42. hooaja avaetapil püstitati võimas kõigi aegade rekord tüdrukute vanemas vanuseklassis – 13aastane Margit Kalk Ülenurme gümnaasiumist ületas teivashüppes 3.71, parandades senist enda nimele kuulunud
sarja rekordit koguni poole meetriga. Tulemus, mis pole naiste
võistlustelgi paljudele jõukohane.
Reio Laurits

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AUTOABI 24h: 5618 5701

175/65 R 14
175/70 R 14
185/65 R 14
185/65 R 15

al 32 €
al 33 €
al 36 €
al 35 €

195/65 R 15
205/55 R 16
195/70 15 C
225/65 R 17

al 38 €
al 49 €
al 52 €
al 107€
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ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
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www.sadloy.ee
www.pkp.ee

E-R 8-18, L 9-14, P kokkuleppel tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

Akadeemilise spordiklubi juhatuse liikme Harry Lembergi sõnul
on kõik alles üsna eskiiside ja ideede tasandil. Aga möönab siiski, et
ettevalmistustööd käivad.
„Et keegi nüüd valesti aru ei
saaks. Me ei hakka kohalikku
Saku suurhalli tegema. Küll aga
kaasneks tudengitele vajalike
õppetingimuste rajamisega ka üks
mitmeotstarbeline lisasaal.“

Õppekeskkonna nimel
Ka projekti teine eestvedaja, spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja Priit Kaasik toonitas, et arenduse põhieesmärk on õppetöö keskkonna

parandamine ülikoolis. „Ühe võimaliku sammuna on kasvatusteaduste valdkonna kolimine praeguse kehakultuuriteaduskonna hoonesse Jakobi tänaval. See omakorda eeldaks kehakultuuritudengite jaoks õppe- ja teadustöö hoone rajamist Ujula tänava spordikompleksi juurde.
Kuna treenerite ja kehalise
kasvatuse õpetajate õppekavade lahutamatuks osaks on võimlemine, on peale auditooriumite,
laborite ja muu taolise ka tarvidus
täiendava universaalse spordisaali järele,“ kirjeldas Kaasik ajendite jada.
Peaks kõik loodetud rada mööda kulgema, kerkib auditoorseks
õppetööks vajalik juurdeehitus
praeguse hoone peaukselt vaadates sama joont pidi jõe suunas.
Ehk täis ehitatakse endise sissepääsu esine ala, nii-öelda kuuskedega plats.
Katus tõmmataks peale ka
majatagusele sisehoovile, kus iid-

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee

Jõuluks koju!
Vii mööbel Lõuna-Eesti suurimast,
Jõe sisustuskeskusest jõuluhinnaga koju.

Sõbra 58 | www.joekeskus.ee

setel aegadel oli väliväljak. Kuidas
sinna mahutada korvpalliareen
ühes 3000 pealtvaatajakohaga, on
paras pähkel.

Millimeetrite mäng
„Krunti piirab sealt poolt Sauna
tänav. On kuuldusi, et vähemalt
Euroliiga tasandil võib tulla kaalumisele korvpalliväljaku mõõtmete suurenemine, mida oleks
kavandamisel mõistlik arvestada.
Nii võib planeerimine kujuneda
millimeetrite küsimuseks,“ arutles Kaasik.
Peatreener Kullamäe leheveerul välja öeldud unistus päris oma
saalist pole täiel mahul siiski määratud täituma. Kaasik rõhutab,
et tegu saab olema polüfunktsionaalse saaliga, kus on kokkulükatavad tribüünid.
„Päevasel ajal peavad ruumid
täitma õppe-eesmärki. Kogu arenduse võti on koondada teaduskonna 500–600 tudengit, kes on prae-

gu üle linna laiali, ühte kohta.“
Mis ootaks aga ees publikut, kui
unelm peaks realiseeruma? „Laias
plaanis saavad pealtvaatajad poole rohkem ruumi. Ehkki ka praegu ei tohiks nähtavusega suuri probleeme olla, tulevad uued
tribüünid järsemad. Et need ära
mahuks, kaalume mõtet viia uue
saali põrand praegusega võrreldes
eri tasapinda,“ kirjeldas Lemberg
tulevikustsenaariumi.
Kuidas kõik täpselt kujuneb ei
saa selgeks enne 2015.–2016. aastat. Ja sedagi vaid siis, kui ülikooli nõukogu alles küpsemisjärgus
arendusplaanid ka heaks kiidab.
Rahadest ei soostunud keegi rääkima. On sosistatud 10 miljoni
euro suurusjärku kompavast eelarvest.
Rasmus Rekand

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

tartuekspress
PATSIENT KUI VAENLANE
arvamus
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ehk teeninduskvaliteedi talumatu
olematus Eesti meditsiinisüsteemis
Küsisin tosina sõbra-tuttava
käest, mis on esimesed sõnad,
mis pähe turgatavad seoses
sõnaga „arst“. Kui arvate, et vastuseks sain sõbralik, hoolitsev,
mõistev, abistav ja keskmisest
suurema empaatiavõimega inimene, siis eksite.
Kuigi just need isikuomadused võiksid
olla kirjas iga arstitudengiks pürgiva inimese iseloomustuses. Kõlama jäid kahjuks hoopis sõnad, nagu üleolev, ennasttäis, suure egoga, mitte eriti sõbralik, ebapädev…
Hiljuti Tartu Ekspressis ilmunud artikkel keerulisest sünnitusest ning ämmaemanda šokeerivast suhtumisest läks
paljudele lugejatele hinge. Sooviksin isiklikult tänada seda pereisa julguse eest
arstide ebakohase käitumise teema meediasse tuua. Või arvavad lugejad tõesti,
et pärast õudusunenäolikku sünnituskogemust pole värsketel lapsevanematel
muud teha, kui sedasama kogemust veelkord meedias lahates läbi elada?
Minul jäi see 2 aastat tagasi julguse, jõu ja energia puudumise ning suure
viha tõttu tegemata. Astuda vastu sellisele gigandile nagu meditsiinisüsteem, on
Eesti-suuruses riigis tõeline julgustükk.
Loodan, et see pere ei jää oma võitluses
üksi ning et keegi võetakse ka vastutusele.

Olematu suhtlemisoskus
Üht tahaksin siiski teada. Kas meditsiinitöötajatele kehtivad teistsugused viisakus- ning käitumisreeglid kui patsiendile? Kas arstile on lubatud jultunud, inetu
ning alandav suhtlemisstiil? Ja seda kõike
olukorras, kus põrgupiinades vaevlev naine, kes üle kõige hoolitsevat, julgustavat
ning lohutavat abi vajab? Kas sellega peab
leppima? Kas seda nimetame me professionaalseks arstiabiks? Ma ei räägi esialgu
veel võimalikest meditsiinialastest eksimustest, vaid elementaarsest suhtlemisoskusest.
Oma samuti õudusunenäolikust sünnituskogemusest lähtudes võin öelda, et
kohutavaks ei muutnud seda ainuüksi
sünnituse ligi 30tunnine pikkus, vaid
personali olematu suhtlusoskus, arstide ja ämmaemandate võimuvõitlused
värskete lapsevanemate silmade all ning
sünnitusjärgses osakonnas valitsenud
osavõtmatu ja jäine suhtumine. Rääki-

mata sellest, et minu igapäevasele seljavalu üle kaebamisele ei reageeritud, põhjust välja ei selgitatud ning vastsündinuga kirjutati haiglast välja ristluumurru
tõttu valudes vaevlev ema.
Palusin mitmeid kordi seljast MRTd, millest lihtsalt keelduti. Kahe nädala
möödudes õnnestus see pilt välja kaubelda, selleks tuli läbida alanduste ja
ülbuste kadalipp. Tulemuseks „pääse“

Aga kas tavainimesel kõlbab meditsiinitöötajale nõu anda või temalt abi paluda? Kindlasti mitte. Mis iibekasvatamisest me räägime, kui tervetel sünnitamisvõimelistel naistel sünnitamisisu ära
võetakse? Kui ühest elu tähtsaimast ja
ülevaimast hetkest saab aastateks piinama jääv mälestus? Kas sellega peab leppima, kui naistearst värskete lapsevanemate ja vastsündinud ilmakodaniku ees
oma viha lapsevanemate
ja ämmaemanda peal välAstuda vastu sellisele gigandile
ja elab? Kas sellega peab
nagu meditsiinisüsteem, on Eesti- ka leppima, kui sünnitusel luu murdnud mõnesuuruses riigis tõeline julgustükk.
päevase lapse ema ootab
neuroloogi visiidi järjeMRT uuringule, mis tõepoolest luukorras, kui toosama neuroloog tema nina
murru olemasolu kinnitas. Tänada võin
all kolleegidega (tõepoolest tühjast-tähainult iseennast, et jätkus jõudu vastjast) juttu teeb ning seejärel demonstrasündinu kõrvalt seda „pääset“ jahtida.
tiivselt paberimajandusega tegelema hak-

kab (selle asemel, et valudes noore emaga
on Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppetegeleda)? Kui silmaarsti visiidil õde arvukavas? Mina leidsin nende kodulehelt
tis pokkerit mängib? Või kui lapsevaneainult ühe: “Kriisis patsiendiga suhtlemad oma mõnekuuse beebiga traumamine”, ka see on vaid valikaine. Ning kas
punktis käivad ning sealt solvunult ning
teemapüstitusest tuleb järeldada, et mitalandatult väljuvad, kuna meditsiinitöötekriisis patsientidega suhelda ei ole vaja?
tajatel puudub igasugune suhtlemisoskus? Need on vaid mõned
Mis iibekasvatamisest me
minu isiklikud kogemused.
Võime ju mängida mõttega, räägime, kui tervetel sünnikas eestlase tervis oleks parem,
tamisvõimelistel naistel sünkui selle eest hoolt kandvad inimesed omavahel ning patsien- nitamisisu ära võetakse?
tidega viisakalt suhelda oskakSuhtlemine on igasuguse ravimise
sid? Või suudaksid välja näidata soojust
ning kvaliteetse arstiabi aluseks. Võibning empaatiavõimet, suhtuksid austuolla oleks lahenduseks justnimelt suhtsega iseendasse ja kaasinimestesse? Vällemistreeningud ning kommunikatsioojendaksid kuidagigi, et minu kui kodaniniloengud, nii kriisis kui ka mittekriisis
ku tervis on tõesti oluline? Mitte ainult
patsientidega suhtlemiseks. Hakka või
mulle endale.
arvama, et tavameditsiinis end koduselt
Kaalul on elud
tundva suhtlemisvõimetuse eesmärk
on garanteerida, et inimene teist korPüüan ennast panna ka meditsiinida pärast traumeerivat kogemust enam
töötajate olukorda. Väike palk, suur üleoma jalga üle arstikabineti ukse ei tõskoormus, nigelad töötingimused. Kas see
taks.
annab õiguse patsiendi inimväärikusel
Samal ajal kui alternatiivmeditsiin
jalgu pühkida? Kas patsient on vaenlateeb kõik selleks, et inimene ennast olune ja peksukott? Kujutame nüüd hetkeks
lisena tunneks, murekoormast vabaneks
ette situatsiooni, kus lasteaia- või koolija alati tagasi tulla sooviks – sest ta kuuõpetaja meie laste peal samamoodi oma
latakse ära, temaga ei ülbitseta, teda ei
frustratsiooni välja elab. Ometi on nenignoreerita ega peeta rumalaks.
de puhul kõik ju sama: väike palk, suur
Maksame me mõlema kogemuse eest.
ülekoormus, nigelad töötingimused. Kas
Kui teenus on halva kvaliteediga ning
neil on seetõttu õigus meie laste peaebaprofessionaalne, kas pean nõustuma
le karjuda, nendega inetult rääkida ning
siis selle eest tasuma? Või ei tohi Eesti
mitte kinni pidada elementaarsetest viiriigis meditsiinitöötajate pädevust ning
sakusreeglitest? Tõepoolest, ka vastutus
suhtlemisoskust kritiseerida?
on õpetajatel sama. Inimeste elud ja tuleMa vabandan südamest kõikide
vik on kaalul.
meditsiinitöötajate ees, kellele see artikMõistan ka, et on patsiente, kes meditkel liiga teeb. Ja ma ei arva, et meil polegi
siinisüsteemi ning arstiabi väärkasutasooje, empaatiavõimelisi ning hoolivaid
vad ning kes samuti suhtlemise ja elemeditsiinitöötajaid. Neid on kindlasti
mentaarse viisakusega sina peal ei ole.
kuhjaga. Kahjuks aga on enamik minu
See on kindlasti arstidele suur väljakutse,
kogemustest negatiivsed ning kuna patmis nende kannatlikkuse ja teenindussient on alati oma võitluses süsteemi
professionaalsuse proovile paneb. Samas,
vastu üksi, siis ei taha mõeldagi, kui palinimestega suhtlemine ongi ju osa ravijud meist on sunnitud oma negatiivsed
misest. Kõik see on üks suur suhtlemiskogemused lihtsalt unustama ja maha
protsess.
matma. See aga jätab jälje. Paljudele igaTekib küsimus, kas kõik arstiteadusveseks.
konda pürgijad üldse sobivad teisi iniMõelge vaid, kui palju eestlasi jääb
mesi ravima, nende eest hoolt kandsündimata hirmsate sünnituskogemuste
ma ning patsientidega suhtlema? Usun,
tõttu, mida naised oma peast välja ei saa?
et inimene on arenemisvõimeline, kuid
Lohutus, et „küll see ära ununeb“, ei ole
kas empaatiavõimet, soojust ning suhtleminu puhul siiani veel toiminud.
misoskust saab omandada? Loodetavasti
Hanna-Leana Taoubi
saab seda treenida. Mitu kommunikatHaridussektori ettevõtja
siooni- ja patsiendiga suhtlemise loengut
ja 2aastase poja ema
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Sügisel Valga korvpallimeeskonna juhendajaks
kerkimine oli seni peamiselt noori treeninud
Tarmo Petteri jaoks ahvatlev väljakutse. Kuigi
peatreeneri põli jäi lühikeseks, ei kahetse mees
hetkegi ja otsib korvpallis uut võimalust.

Kevadel riputati Tarmo Petterile kaela A-klassi hõbemedal. Erilist rõõmu treeneri
näost ei peegeldu, kuna tiitlist jäi puudu vaid kaks punkti. 
Jassu Hertsmann

Alguses Tarmo Petter küll
kõhkles, kuid nõustus toimetuse
palvel siiski pisut rääkima üürikeseks jäänud peatreenerikarjäärist Valgas. Peaaegu iga lõigu
vahel peaks tegelikult seisma ka
tema sagedasti kõlanud selgitus,
et ei süüdista, vaid vaeb põhjuseid. Ja eelkõige enda jaoks, sest
ei ole nõus mõttega, et see on
parim, mida ta treenerina suudab.
„Pole midagi salata – kinga
saamine käis alguses väga tõsiselt
au pihta. Aga korvpallitreeneri
ametit saabki pidada kas hull või
poissmees,“ põristab Petter muigelsui musta kohvi rüübates. Ja
tunnistab kohe otsa, et hetkeseisuga on vist ise natuke mõlemat.

mind,“ ohkab staažikas treener.
Ja sugugi mitte ainult sellepärast,
et jäi ise ametist ilma, vaid rohkem igatseb enda sõnul klubi, kus
Tartu noored saaksid edasi areneda.
„Plaan oli ju väga õige ja korvpalliarengut soosiv. Valgal endal
pikka korvpallitraditsiooni pole,
oma järelkasvu veel ammugi.
Noortetöö käib, ent sedagi saaks
teha süstemaatilisemalt. Rock
on liiga kõrge tasemega meeskond noortele. Esiliigas on satsid küll üpris heal tasemel, aga
koosnevad peamiselt vanematest
meestest, kes tipptasemel enam
ei jaksa. Palju mängitakse maaala, tempo on aeglasem, tehakse
„keha ja kavalusega“. Kiiret, individuaalsel meisterlikkusel põhiUnistus jäi üürikeseks
nevat, kate-kattest kaasaegset
mängu pole seal noorel just eriViimase kümnendi Tartus ja
ti sageli võimalust praktiseerida.“
Ülenurmes noormehi treeniIdeaale maalides jõuab Petter
nud Petteri jaoks tuli sügisene
paljukõneldud kohaliku järelkutse asuda meistriliiga meeskasvumeeskonnani. Jutuainest
konna tüüri juurde ülimalt õigel
annab ka aastate eest toiminud
ajal. Just kevadel oli Rocki A-klasU20 liiga. Igatahes oleks noorsi poistega lõpusirgele jõutud. Ja
tele vaja üht vaheastet ja seda ta
Valka ehitama
lootis ka minKorvpall on tore, aga noor
„Müts maha
peab ka hariduse omandama. na.
klubi ees, kes
Olen noominud neid treene- tahab noortesse
panustada, vaareid, kes sunnivad õppimist
data pikema pilguga. Saan igapallimängule ohverdama.
ti aru, et sponsugugi mitte paha tulemusega –
soritele pole sellist plaani lihttiitlivõidust jäi lahutama vaid üks
ne maha müüa, nemad vaatavad
punkt.
pingsalt tulemuste rida.“
„Algne plaan oligi, et Valgas
Hooaja start Valgal polnudki
saavad mängupraktikat mitmed
midagi drastilist. Koduliiga esiselle minu viimase pundi noomesest viiest mängust kolm võired, kes Rocki pingi sabaotsale
tu, ent Balti liigas silma pähe ei
veel kohe ei suuda hüpata. Vaesaadud. Petteri arvates ei jõudvalt mõni kuu hiljem pole meesnud meeskond kokku sulanduda.
konnas enam ei Tartu noori ega
Põhjuseks osaliselt ka asjaolu, et

koosseis muutus märgatavalt.
„Raske oli treenida, kui täpselt
ei teagi, mitu meest trenni tuleb.
Ei mäletagi mitu korda viis-viie
vastu harjutada saime. Näod
tulid ja läksid. Polegi hullu, hooaeg ju algas, ent selline olukord
annab tulemustes tunda.“

Liiga hea?
Etteheitega, et peatreeneri
töös jäi ta liiga leebeks, on ta osaliselt nõus ja teeks täna mõnedki
asjad teisiti, aga ei kahetse hetkegi ja prooviks esimesel võimalusel
uuesti. Aga siis tahaks kindlasti
abilist. „Mõistan, et kõik tuleneb
võimalustest. Aga olla korraga
treener, füsioterapeut, üldkehalist ette valmistada ja üsna sage-

li ka bussijuht. Pole lihtne peale
tunde roolikeeramist Leetu jõudes ülikond selga panna ja juhendama asuda. Võtab juhtme kokku küll. Olingi liiga hea – tulin
vastu …“
Koostöö katkemise ühe põhjusena on Valga klubi juhid ajakirjandusele maininud ka Petteri
soovimatust täielikult pühenduda. Treener möönab, et ei olnud
nõus üles ütlema pedagoogi ametit Tartu Herbert Masingu koolis, mistap mõned hommikused
trennid Valgas pidid temata toimuma.
„Ühelt poolt tundsin kooli ees
kohustust. Teisalt tean, et treeneritöö võib väga kiirelt lõppeda ja teatud tagalat on vaja. Eestis pole treeneritel mänedžere,

mehest sai tegelikult treener palkes aitaks ja märkaks lepingute
juski läbi juhuse. Olles kommunüansse. Ühtäkki oledki tühjanistlikule noorele ebasobiva käide pihkudega keset hooaega peatumise tõttu Tartu ülikooli juuaegu töötu,“ sigineb muidu elava
raõpingutelt välja heidetud, samvestluspartneri silmadesse siiras
kurbus. „Ma olen korvpalliga koos elanud nii Kõige rohkem mäletapikalt. Haiget teeb, kui takse ikka „sigasid“ treesee ootamatult otsa
saab. Vara on vast mind nereid, kes röögivad, sõimaha kanda,“ lubab ala mavad ja tatti pritsivad.
fanaatik taas asuda
mus häbist punane Petter toonahoolsalt ringi vaatama, kus oma
se korvpallikooli ukse taha.
oskusi edaspidi rakendada.
„Süüa oli ju vaja. Mind võtsid
Juhus aitas kaasa
vastu väga mõistlikud inimesed, kes andsid võimaluse prooSest elu korvpallita ei oska ta
vida. Usun, et ma ei valmistanud
enam ette kujutada. Pealinnast
pettumust,“ meenutab Petter
pärit ja Üllar Kerde käe all pallitudengiaega. Teisele ringile alma
mängutarkusi omandanud noormater’isse läks ta juba kehakul-
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

Antti Vasar

Valga korvpalliklubi mänedžer

Praeguses igapäevatöös tuleb Herbert Masingu kooli kehalise kasvatuse õpetajal silma peal pidada ka basseinis hullavatel mürsikutel.

tuuriteaduskonda.
Üheksakümnendate alul
pusis noor treener oma koolipoistest hoolealustega Eesti tipus. Kord oli Sõber peal,
siis Petter all ja taas vastupidi. Soome turniirile minnes
pandi aga seljad kokku. Pealinnast tulid tugevduseks
Gert Hendrikson ja Martin
Müürsepp, Tartul olid Kriisa ja Renter. 1974. aasta kinkis korvpallitalente heldelt.
Soomlastele köeti kõva saun
ja puändina tegid peksa saanud Forssa asjamehed Petterile tööpakkumise.
„Alul juhendasingi neidsamu A-klassi poisse. Edasi ka
esiliiga satsi, millega ronisime kõrgliigasse välja,“ tunneb
Petter põhjendatult uhkust.
Hilisemaid koondislasi sirgus tema käe all tervelt neli.

Paadunud pedagoog
Leegionäripõli Soomemaal kestis ühtekokku 15 aastat. Episoodina mõned hoo-

ajad Karkkilas, hiljem taas
Forssas, sedapuhku naiskonna eesotsas. Preilide ja prouadega koos kraamiti kogu kuld
nii karika- kui meistrilaualt.
2003. aastast künnab Petter taas kodust korvpallipõldu. Peamiselt vanemate klasside poistega on Eesti mõistes
pildil püsitud. „Artur Saariste, Joonas Järveläinen, Taavi Leok, Timo Oja … no neid
nimesid, kellega olen saanud tööd teha on ikka palju. Näiteks praegused Rocki

noortetreenerid on mitmed
minu endised õpilased – Rein
Raam, Jano Kunts, Joosep
Kivimäe.“
Petter tunnistab, et on hingelt pedagoog ja selleks jääb.
Ja oma lõplikku sõna korvpallitreenerina ka tipptasemel pole veel öelnud. „Kui
siinkandis minus potentsiaali enam ei nähta … ehk tuleb
taas Soome sõbrad üles otsida. Aga korvpalli ma maha
jätta ei suuda.“
Rasmus Rekand

Tarmo palkamisel sai määravaks
tema
vä ga
kõva
kogemus Soomes nii naiste
kui meestega.
Ühtki tugevamat kandidaati
ka praegu silmapiiril polnud,
valik Eestis pole
teab mis suur.
Tr e e n e r i töö on väga
raske. Ainuke
kriteerium on võidud. Kui neid ei tule, tulevad muutused. Tarmo puhul sai määravaks
asjaolu, et ta on liiga pikalt meeste korvpallist eemal olnud. Liigade erinevus tipus ja
noortes on kardinaalselt erinev, tempod pole
võrreldavad.
Ei kahtle sugugi tema võimetes, aga tipptaseme spordis aega ei anta. Kurva asjaoluna
mängis samal ajal kaasa põhimängujuhi vigastus. Eesti kontekstis polnud tulemus selline,
mis meid ei rahuldaks, aga Balti liiga ...
Mingil hetkel oli näha, et tal on vaja aega.
Töökogemus meestega on jäänud natuke liiga kaugesse minevikku. Usun, et ta oleks välja
vedanud, kui aega olnuks rohkem. Aga nii üldsuse, sponsorite kui mängijate poolt oli surve
klubile juba suur ja pidime lahendust otsima.
Valgas on kõik eelnevad treenerid oma
tööga üpris hästi hakkama saanud üksi. Me
pole suure rahakotiga Tartu, vaid väike klubi.
Panustame teise treeneri asemel pigem mõnda mängijasse.
Nagu mõnest teisestki Eesti klubist näha,
pole treenerivahetus keset hooaega kerge. Et
praegu oleme võitnud neid võistkondi BBL-is,
kellele varem suurelt kaotasime, tuleb tehtud
muudatus õigeks tunnistada.
Tegin ka ise korvpallurina oma kõige esimesed sammud Tarmo käe all. Sestap tean,
et tema tugev plusspool on just psühholoogilised võimed. Ta on hea motivaator, sõna
laiemas tähenduses pedagoog. Aga noorest
põlvest mäletan ja ka nö soovitajate jutu põhjal arvasime ta olevat hoopis rangem, kui ta
Valgas oli. Ta proovis heaga, aga meestega
peab diktaator olema.
Suhted on meil ka edasi normaalsed. Oskused on tal raudselt olemas ja ei saa välistada,
et ta võib ühel heal päeval taas meid abistada.
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Helid on valgus

Meditatiivsed improvisatsioonid kaugemalt ja lähemalt

Markus Altrov (tšello), Lilian Langsepp (harf)
Raho Langsepp (keskaja flöödid, otu)
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Palametsa
pajatused

Nooruke bänd Kiiora astus Misso valla sünnipäeva tervitusvideo tarvis üles ülikooli peahoone ees.  Erik Luht

15. detsembril kell 17 saab Tartu AHHAA tehnoloogiasaalis
nautida noorte segakoori Vox
Populi jõulukontserti “Jazzipäkapikk”.
Saabuvate pühade puhul
üllatab Vox Populi kõiki muusikahuvilisi jazzihõngulise jõulukontserdiga. Kontserdil kõlavad armastus- ja poplaulud
vürtsikas jazzivõtmes, sealhulgas lood ansamblitelt Collage,
The Real Group, The King´s
Singers, Queen ja Rajaton.
Koorile annavad hoogu bänd
ja solistid Sten Hoolma saksofonil ning Andreas Väljamäe
metsasarvel. Uudse ja isikupärase nüansi lisavad kontserdile
helilooja Mari Amori seades
kirikukoraalid koos sopransaksofoni improviseeringuga.

Telemängud
„Üks viie vastu“
1972. aastal, kui Eesti Reklaamfilmi pühapäevakeskhommikused
mäluturniirid olid pälvinud õige arvuka vaatajaskonna, tõi Valdo
Pant ekraanidele uudse formaadi. Mitte võistkond võistkonna vastu
nagu seni, vaid üksikvõistleja viieliikmelise ettevõtte või linna koondise vastu. Üks oli siis kas populaarne Hardi Tiidus, teadjanaine Mai
Uffert või veel õige noor Jõgevamaa Aidu kandi Põdra sovhoosi töömees Tõnis Laisaar.
Kahe esimese monomahhi (kreeka keeles – üksikvõitleja) mängud läksid vahelduva eduga, Laisaar võitis aga järjestikku kõiki
kümmet tema vastu istunud koondist. Turniir pidi kestma jaanipäevani, kippus saama aga juba maikuu lõpuks läbi. Olukorrast
väljatulemiseks veenis Pant Laisaart astuma veel kahe võistkonna vastu. Need oli Tartu linna ja kõigi seni võidetud linnade kümneliikmeline koondis. Koondise vastu pidid Laisaart toetama veel
Tiidus ja Uffert.
Nii ka läks. Kuna olin Tartus tasapisi tegutsenud noore kilbarina,
peamiselt mälumängude koostaja ning korraldajana, pandi ülikoolilinna võistkonna kapteni koorem minu õlgadele. Veel kuulusid meie
võistkonda kaks Vellot – Lään ja Ladva. Mõlemad laia silmaringiga
rahvusvahelise elu ning spordi tundjad. Edasi antiigispetsialist Õie
Utter ning reaalteadusi vabalt valdav füüsik Aare Koppel. Vastutus
kaaslinlaste ees oli suur, sest publiku poolehoid mujal Eestis kuulus ju kindlalt Laisaarele. Tagasihoidlik pühakunäoline maamees,
kes põhimõtteliselt ei pruukinud joovastavaid jooke ega põletanud
tubakat. Samas teadis palju ja paljudelt aladelt, jäi võimalikke vastusevariante kaaludes kaamerate ees hästi rahulikuks ja mis peaasi –
oli püsinud seni võitmatuna.
Enne mängu algust Tallinna stuudios istudes „lohutas“ Pant meid
sõnadega: „Pole midagi, tänane küsimuste komplekt on senistest
ainult neli korda raskem. Aga küll te mõne pähkli ikka katki hammustate.“
Kokku esitati 20 küsimust ja ettenähtud reklaamivaheajaks olime punktiga maas – 9 : 10. Eetriaega oli neile kulunud palju, nii et
teises pooles läks lahti tõeline välgutamine. Küsimuse kuulamisele,
arutamisele, vastamisele ja tabelisse kandmisele ei tohtinud kuluda
üle ühe minuti. Pealegi oli Pandil varuks nipiga ülesandeid. Näiteks:
„Mõtestage lahti inimkonda ähvardav TTD sündroom!“ Kusjuures
eelnevalt oli mängujuht teinud juttu DDT all laialt tuntud mürkainest. Aga arvasime ära, et tegemist on hoopis teleri, tuhvlite ja diivaniga.
Saime koorismõtlemisega 14 punkti vastase 9 vastu. Lõpptulemus
23 : 19 Tartule. Ülikoolilinna au oli päästetud. Laisaarele oli see esimene ja ainus allajäämine, sest finaalmängus seljatasid 3 tarka Eesti
linnade koondise. Istusime pärast võidetud mängu sõbralikult koos
telemaja kohvikus. Sõime, jõime, tõstsime tooste ja rääkisime, arutasime, vaidlesime. Pant oli rahul: piisavalt põnev saade, pinget jätkus lõpuni. Nii peabki olema! Tiidus näis tundvat koguni väikest
kahjurõõmu: ei ole see Tõnis nii võitmatu sugugi. Las maitseb korra
ka kaotuse kibedust, mida Hardil oli samas sarjas korduvalt proovida tulnud.
Kodulinnas peeti meie esinemist sedavõrd kaalukaks, et kutsuti
koguni täitevkomitee esimehe elik linnapea kabinetti raekojas vastuvõtule. Esimest ja viimast korda minu elus.

AHHAA
jõulujazz

Kiiora last´ vällä
vahtsõ tsõõrigu‘
Tartu Ekspressi kaasautor Laurits Leima on peale klaviatuuri üha sagedamini tikkunud pille näppima. Toimetuse staažikam pool võttis nooruki
pihtide vahele …
Kes või mis on Kiiora?
Minu jaoks on Kiiora ikka eelkõige bänd, mis sai alguse ühisest musitseerimisest ja konkreetsema kuju võttis pärast esimest
esinemispakkumist. See juhtus
siis 2010. aasta suve lõpus. Nüüd,
natuke rohkem kui paar aastat
hiljem on meil ilmunud esimene plaat, mis võtab kokku eelmise kahe aasta tegemised. Mängin
seal kitarri, mu vend Matis viiulit,
aeg-ajalt ka karmoškat ning tema
neiu Evelin Ämarik mängib karmoškat ja neis vähestes lauludes,
mis meil on, teeb häält.
Kiiora laiemalt on Seto mütoloogiline tammenui, mille andis
setode viljakusjumalale Pekole
tema isa. Kui seda näidata viljapõllule, oli head saaki loota. Ühtlasi oli tegu korraliku tapariistaga.

Milline oli teie varasem
kogemus muusika vallas?

Matis käis Otsa koolis kompositsiooni õppimas, tegutses ka
Saku muusikakooli rahvapilliansamblis. Evelin mängis ansamblis Trallikud. Mina olen varem
mänginud paaris koolibändis,
kuid rohkem mitte. Muusikakoolis õppisin põhipillina akordionit.
Ent muusikakool sai läbi juba palju aastaid enne Kiiora tekkimist.
2009. aastal ilmus ühe mu lemmipundi, Klapi plaat ning hakkasin folgi vastu üha rohkem huvi
tundma. Järgmisel aastal läksin
suvisesse etnomuusikalaagrisse ja
kogesin esimest korda täiel rinnal
Viljandi folki. Siis olin ma ka lõplikult müüdud. Augustis märgati
meid koos mängimas, septembri
alguses oli juba esimene kontsert.

Kui palju bänd aega
nõuab?

Oleme kõik tudengid. Evelin,
nagu minagi, õpib ajakirjandust,
Matis ajalugu. Bändiga igapäevast
või isegi iganädalast tegutsemist
pole kunagi olnud. Nüüd plaati
lindistades oli aktiivsem periood.
Proove tegime varem aeg-ajalt

ning tõsisemalt vaatasime
olukorra üle enne mõnd
esinemist.
Päris alguses oli kokkusaamisegagi raskusi.
Nüüd oleme kõik Tartus
õppimas, mis on kohtumisi natuke lihtsustanud.
Oleme kõik korporandid,
mis võtab omajagu aega.
Samuti mängib Matis
Zetodes. Pigem võib juhtuda, et muu kõrvalt ei
jätku väga bändiks aega.

Kas iga bänd peab plaadi
tegema?

Plaat on üks püsivamaid märke bändi tegevusest, mis jääb
maha ka siis, kui ammu laiali
mindud. See mõte tuli Matiselt,
kes tegeles ka protsessi logistikaga. Mina läksin lihtsalt pilliga stuudiosse ja mängisin. Aga
mõte on hea ja tulemus äge, võin
rahule jääda, ja julgen soovitada
ka teistele.
Muusika ei tunne piire, mistõttu sobib me plaat neilegi, kes
seto kultuurist mitte midagi ei
tea. Mina hakkasin alles pärast
Klapi plaadi kuulamist oma isa
päritolu ja selle piirkonna kohta rohkem uurima. Seejärel jäi
näppu Zetode plaat ning lõpuks
tõmbas mind kogu aeg pilli poole, et proovida kuuldut järele mängida. Nagu haigus, mis
algas ootamatult ja ei taha kuidagi taanduda.
Juba sel reedel algavad plaadiesitluskontserdid Setomaal. Tartus toimub esitlus järgmisel teisipäeval, 18. detsembril korp! Sakala saalis.

Mida kettalt leida võib?
Eks ikka head muusikat, mis
muud. Mängime küll seto rahvariietes ja kõigi otsesed või kaugemad juured on Setomaal, kuid
muusika abil rändame pigem erinevate maade vahel. Mängime
näiteks Poola polkat, Rootsi polskat, mitmeid tuntud Vene folklu-

gusid, kuid algus ja lõpp-punkt on
alati Setomaal.

Kes on te eeskujud või
ajate täiesti oma rada?

Eks ikka teised folk- ja seto
muusikat mängivad bändid.
Zetod mängivad küll täiesti teistsugust stiili, kuid oma tegemistega on nad eeskujuks siiski. Samuti
Klapp, kellega meil palju rohkem
ühiseid jooni. Karmoška ja kitarr
on mõlemas, neil lisaks löökpillid,
meil viiul.
Klapis mängivad suurepärased
muusikud ning oli suur au, kui
eelmisel suvel pärast eksprompt
esinemist meiega rääkima tuldi ja
uuriti, et kas meie olemegi siis see
Klapp. Üllataval kombel on mitmel korral ka täiesti võõrad inimesed mõnes muusikavälises olukorras me nime kuuldes öelnud, et
on meist kuulnud küll. Sõna levib
üllatavalt kiiresti.

Mida lõbusat bänditeos
on olnud?

Eks lõbusaid juhtumisi ole ikka.
Selle aasta kuningriigipäeval liikus ajakava eriti kiirelt lõpu poole
ja enne ülemsootska valimist tekkis auk. Siis pöörduti meie poole,
et me täidaks selle. Esialgu oli jutt
mõnest loost, kuid kohapeal selgus, et aega on 30-40 minutit! Ilma
suurema ettevalmistuseta haarasime pillid ja saime esineda ühel Seto
suursündmusel pealaval.
Rasmus Rekand,
Juhan Lang

Öökull kutsub
öökossule

Anne noortekeskuse ja MTÜ
Öökull eestvedamisel toimub
14. detsembril kell 20 Kambja spordihoones noorteüritus
„Öökoss 2012“.
„Püüame elu sisse puhuda
vahepeal soiku jäänud korvpallivõistlusele Öökoss, mis
kogus aastaid noorte seas
suurt populaarsust,“ rääkis
Egle Saarepere Anne noortekeskusest. „Nagu teada,
siis reede õhtu on noortel
reeglina jõudeaeg. Kes käib
kinos või ööklubis, kes vahib
arvutit või telerit. Aga need
noored, kellel on kodus paha
olla, lähevad tänavale seiklust
otsima.“
Öökoss on korraldajate
sõnul mõeldud just alternatiiviks viimastele. Rütmikas diskomuusika loob tänavakorvpalli
stiilis mängitavale spordiüritusele noortepärase atmosfääri.
„Kes ei viitsi või ei oska korvpalli
mängida, saab mõnusa muusika saatel omadele “jopedele”
palliplatsil kaasa elada,“ kutsus
Saarepere ka neid, kes pole just
pallivirtuoosid.
Üritusele viib ja toob tasuta
buss, mis sõidab marsruudil
Tartu-Ülenurme-Elva-Kambja-Elva-Ülenurme-Tartu. Infot
vaata facebook.com/ookoss.

Mõtluskontsert
Kolmandat aastat järjest kõlavad advendiajal laulvad kristallhelikausid koos teiste pillidega
Tartu katoliku kirikus.
Heategevuskontsert, mille
tulu läheb Mäe-Kodu lastekodule toimub kolmandal advendil, 16. detsembril kell 12.
Meditatiivseid improvisatsioone kaugemalt ja lähemalt
pakuvad Markus Altrov (tšello),
Lilian Langsepp (harf), Raho
Langsepp (keskaja flöödid,
otu), Toivo Sõmer (lauto, kannel), Tarmo Tabas (laul, raamtrumm) ning Aivar Täpsi (kristall-helikausid, gong).
Peale traditsioonilisemate
pillide on seekordsel kontserdil instrumentideks laulvad
kristall-helikausid, mille helid
mõjutavad meie keha ning
teadvuse erinevaid tasandeid.
Kohaletulijatel palutakse
võimaluse korral kaasa võtta
küünal.
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Kunstikooli tudengid disainisid tootmisjäägist nagid
Tarmeko saatis müüki esimese sarja nagisid, mille
autoriteks on Tartu kõrgema kunstikooli mööbliosakonna üliõpilased Kadri
Nutt ja Mait Rätsep.
Kool soovis anda mööbliosakonna III–IV kursuse tudengitele disainiprojekti raames praktilise kogemuse, kuidas kavandada
tööstuslikult toodetavat mööblit koostöös ettevõtte juhi, konstruktori ja müügijuhiga. Tarmeko
huvi oli saada uusi ideid oma tootevaliku rikastamiseks. Lähteülesandeks pakkus tootja üliõpilastele välja kumera vineerdetaili, mis
tootmisjäägina polnud seni kasutust leidnud. Õpet juhendas Vello
Laanemaa, Tarmeko poolt Mairo
Kooser.
11 projektis osalevat TKK
tudengit mõtlesid välja ja valmistasid ühe prototüübi, millest
nagid „Juss“ (autor Kadri Nutt)
ja „Kuusk“ (autor Mait Rätsep)
jõudsid suvel katsepartiini ning
oktoobri lõpuks Tallinna Mööblimajja jaemüüki.
„Kui võrrelda sellist projekti
tavalise kooliülesandega, siis vastutus on kindlasti suurem,“ rääkis
Kadri Nutt. „Kui alguses oli juhendamine kooli poolt, siis tootearenduse lõpus oli suhtlemine pigem

Kunstikooli tudeng Kadri Nutt andmas
vineeritükile uut elu nagina.  Erakogu
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ainult Tarmekoga ja nende juhendamisel sai toode viimase lihvi.
Sellised projektid on nii koolile
kui tudengitele kasulikud, kuna
tudengil ei pruugi alati olla või-

malust enda disainitud eset kohe
tootma hakata. Samuti on see hea
kogemus, kuidas disainer peab
suhtlema tootjate ja müügiinimestega.“
Disainer Mait Rätsep tunnistas,
et reaalselt tootmisesse mineva
eseme kujundamine tekitab positiivse tunde. „Midagi käegakatsutavamat ei saakski õppeprogrammis soovida. Väga tore, et töö
hakkab üliõpilasele sisse tooma
ka tulu, kuid asja juures on veelgi väärtuslikum külg – ühegi teise
erialase ülesandega ei laskuta kõi-

kide erinevate valdkondade detailidesse nii palju kui selle projekti
puhul.“
Disainiprojekti juhendaja,
mööbliosakonna õppejõud Vello
Laanemaa: „Üllatas kannatlikkus,
millega tootja juures iga tudengi
tooteideed arutati. Hämmastuseks
langesid õppejõudude poolt prototüüpidele antud hinded ja tootja
sõltumatu valik täielikult kokku.“
Laanemaa kinnitusel jätkub
disainiõppes koostöö nii Tarmeko
kui teiste Tartu ettevõtetega.
Rasmus Rekand

Noorsootöö Noscarid jagatud
Juba kümnendat aastat toimuv noorsootöö aunimetuste auhinnatseremoonia toimus nädala
algul Tartu Uues Teatris. Eesti filmi 100. aastapäeva puhul korraldati tseremoonia Oscarite
jagamise stiilis, Maarja küla elanike valmistatud auhinnad said nimeks Noscarid.
„Meie tänu kuulub kõikidele noortele ja noortega töötajatele, kes on andnud olulise panuse
Tartu noorsootöö tänavusse aastasse,“ ütles noorsooteenistuse
juhataja Kristel Altosaar. „On suur
rõõm, et nii paljud toredad inimesed on rikastanud meie valdkonda uute sünergiliste ideedega, olles
eeskujuks ja innustuseks ka kõigile teistele.“
Tartu linna noorsootöö aasta
aunimetuste valimise komisjon,
kuhu kuuluvad abilinnapea Tiia
Teppan, Kristel Altosaar (Tartu LV noorsooteenistuse juhataja), Liina Sauk (Tartu Jaan Poska gümnaasiumi huvijuht), Mari

H a a mer ( Ta r t u
noortevolikogu liige), Lee Zettur (Tartu
kommertsgümnaasiumi
õpilasesinduse liige), Martin
A. Noorkõiv (SA Domus Dorpatensis tegevjuht) ja Helen Lempu (Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Seltsi esindaja), valis 2012. aasta
noorsootöö valdkonna nominentide seast aunimetuste laureaatideks:
∞∞ aasta noorsootöötaja: Kadri
Lill, südamega tehtud töö eest
Tartu Veeriku koolis, mis on
positiivselt mõjutanud nii kooliperet kui ka linnaosa inimesi;
∞∞ aasta noor: Mikk Otsar, Noor-

Varjatud
toidutalumatus.
„Toitumise osas ei kehti enam üldlevinud reeglid – inimestele antavad soovitused
peavad olema individuaalsed ja põhinema personaalsetel toidutalumatuse analüüsi
tulemustel,”selgitab Biokliiniku juhataja dr Natalia Trofimova.
Biokliinikus saab testida 60 või 300 toiduaine suhtes. Testimisel jälgitakse, kuidas
verelibled toidumolekulidele reageerivad. Selle tulemusena selgub, kuidas inimene
üht või teist toiduainet talub, omastab. Mida ägedam on tekkinud reaktsioon, seda
suurem on ka talumatus. Vahel on mõne toiduaine talumatus olnud sünnipärane,
geneetilise tagapõhjaga. Tihti on see neil, kel on gluteeni- või piimatalumatus.
Siiski võib seedesüsteemi omastamine ka elu jooksul muutuda. Näiteks võib
toidutalumatus tekkida siis, kui kõhunäärme töö on nõrgenenud või süüakse
mõningaid toiduaineid ülemäära.
Toidutalumatust on mitut liiki – mõned löövad välja kohe, mõned hiljem.
Varjatud toidutalumatus võib ilmneda alles kolme või viie päeva jooksul pärast
söömist. Toidutalumatuse sümptomid ei pea olema tingimata seedimisega seotud,
selle tagajärjeks võivad olla ka naha- ja liigeseprobleemid, ülekaal, depressioon,
väsimus ja muud tervisehädad. Toit mõjutab ka näiteks lapse arengut ja käitumist.
Pärast testi tegemist tuleb patsient arsti konsultatsioonile. Tulemused on vormistatud arusaadava tabelina, kust on lihtne jälgida, milliste toiduainete suhtes tal
talumatus esineb. Testi tulemuste põhjal antakse nõu, kuidas õigesti toituda.
Jaanuaris on varjatud toidutalumatuse test 60 toiduaine suhtes ja nõustamine –
145€ (tavahind 160€). Eelregistreerimine tel 740 5004
Biokliinik on avatud E–R 10–18, Raatuse 86, Tartu. E-post: info@biokliinik.ee

te Kotkaste Tartu malevas aktiivse osalemise ja teistele noortele inspireerivaks
eeskujuks olemise eest;
∞∞ aasta noortesündmus: Sirje
Eomõis, traditsiooni elustamise ja
tuhandeid noori kaasanud Tartu linna ja maakonna võimlemispeo „Kodutunne“
korraldamise eest;
∞∞ aasta noorsootööasutus: Tartu
Loodusmaja, loodusesõbralike
väärtuste kaudu Tartu noorte
eneseavastuse ja -teostuse toetamise eest;
∞∞ aasta noorteühing: AIESEC
Tartus, Tartu maailmakaardil
hoidmise ja noortele oluliste
väärtuste õpetamise eest;
∞∞ aasta noorte omaalgatus: Karl
Kristian Kits, Eesti Rahva

Muuseumi suvepaviljoni projekti eest, mis tutvustas nii
meile endale kui ka meie sõpradele Eesti rahva hinge;
∞∞ aasta laste- ja noortesõbralik
tegu: Eesti Maaülikooli pereülikool, eri põlvkondi ühendava õppimisvõimaluse, pereülikooli loomise eest.
Tänukirjad pälvisid:
∞∞ Valdeko Säre, 50 aasta jooksul
tehtud olulise töö eest laevamudelismi õpetamisel ja purjelaagrite korraldamisel;
∞∞ Valli Kisand, 25aastase panuse
eest tantsualases huvitegevuses;
∞∞ Tartu Seikluspark, Tartu linna
jaoks olulise vaba aja sisukaks
veetmiseks loodud võimaluse
eest;
∞∞ Henry Narits, aktiivselt Tartu
noorte õiguste kaitsel seismise
eest.
Juhan Lang
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Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid
Veeriku linnaosas, Ravila 45.

Detsembris lepingu sõlmijatele pakume
üheks aastaks lapsele kohatasu hinnaga
97.- eurot kuus!
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele
aastaringselt mängu-ja hoiukohta ja tunnihoidu.

Lisaks õpetame läbi mängu
inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi
vanuses 1,5 - 6 aastat.
Saab rentida ruume
sünnipäevade pidamiseks!

Tel 56615431
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Klassijuhataja pahandab
Vovaga, miks ta tuli kooli kortsus pükstega.
„Eile õhtul lülitasime me
televiisori sisse ja kuulsime,
et Lenini suur asi elab. Siis
me lülitasime televiisori välja
ja panime mängima raadio.
ja jälle me kuulsime, et Lenini
asi elab. Pärast seda ei julenud me enam triikrauda sisse
lülitada...“
***
Üks kolhoosi esimees räägib õhinal teisele:
„Vot, ehitame kommunismi üles, siis on igas kolhoosis
oma konservatoorium!“
„Milleks meiel nii palju konservatooriume?“
„Noh, eks kolhoosnik taha
ka konserve süüa!“
***
„Doktor, mul on söögiisu
kadunud“
„Ärge muretsege. See on
organismi kaitsereaktsioon.
Kui toiduainete hinnad tõusevad, väheneb kohe ka söögiigu.“
***
Surivoodil tunnistab miljonär sõbrale:
„Nüüd, kus mu lõpp on
lähedal, tahan ma sulle üles
tunnistada, et mina olin see,
kes su vanaisa briljandid ära
varastas ja kes mängis kokku su võlausaldajatega ja kes
magas su naisega...“
„Tean, vana sõber. Ega ma
muidu poleks sulle sinihapet
andnud.“
***
Paradiisivärava kõrval seisab
naeru lõkerdav hing.
„Mis sulle nii kangesti nalja
teeb?“ küsib temalt Peetrus.
„Eks ikka arstid!“ vastab talle

lõbusa olemisega hing. „Ma
olen juba terve tunni siin, kuid
nemad seal all ikka opereerivad.“
***
Kiri hauatahvlil:
„Puhka rahus, haim - faktid
ei leidnud kinnitust.“
***
Tutvudes Peterburiga ja vaadates ristlejat „Aurora“ küsisid
turistid:
„Aga mispärast seisab selle
kuulsa kahuri kõrval kogu aeg
tunnimees?“
„See on selleks, et kellelgi ei
tuleks pähe veel ühte pauku
teha.“
„Aga mis siis sellest oleks?“
„Ainult kord tehti sellest üksainus tühi lask, aga üle seitsmekümne aasta oli kogu riigis
kohutav korralagedus...“
***
„Kas tead, ma sain ühte väga
head rohtu...“
„Mille vastu?“
„Ma ei mäleta, aga pidi hästi
aitama...“
***
„Mu naine ei saa üldse loomaaias käia. Nagu ta puure
loomadega näeb, hakkab
kohe nutma.“
„Vaeseke! Kas tal on siis loomadest nii kahju?“
„Ei, seda mitte. Aga ta ei
suuda seda välja kannatada, et
nii palju karusnahku puurides
istub.“
***
Kondiitriäris heliseb telefon.
„Halloo, siin räägib Jones.
Ma palun teil teha tort minu
naise sünnipäevaks.“
„Väga hea, mu härra. Ja mitu
küünalt me peale paneme?“
„Kakskümmend üheksa,
nagu alati...“

ristsõna
Ristsõna

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
14.–16., 18.12 kell 14, 15.20,
18.40, 21, 22; 17.12 kell 12.30,
15.20, 18.40, 21.30, 22; 19.12
kell 15.20, 17.30, 18.40, 21,
22; 20.12 kell 12, 14.30, 15.20,
18.40, 22 Kääbik: Ootamatu
teekond
14.–17., 19.–20.12 kell 22.15;
18.12 kell 20.15 Lindpriid
14.–18.12 kell 11.45, 13.45;
19.–20.12 kell 11, 13.30 Võluhõbe 2 – jaht võlusarvele
14.–20.12 kell 15.30 Kui jõuluvana alla sajab
14.–18.12 kell 12.15; 19.–
20.12 kell 11.45 Aeroautod
(eesti keeles)
14.–20.12 kell 14.15, 19.35
Suhete mänguväljak
14.–16., 18.12 kell 11.30, 12,
13.25, 15; 17.12 kell 11.30,
13.25, 15, 17.15; 19.12 kell
11.15, 12.30, 13.15, 17.15;
20.12 kell 11.15, 12.30, 13.15
Viis legendi (eesti keeles)
14.–20.12 kell 16.30, 21.45
Pilveatlas
14.–19.12 kell 17.50; 20.12 kell
17.30 Õnneteraapia
14.–16., 18.12 kell 12.45,
17.05; 17.12 kell 12.45, 19.15;
19.12 kell 12.15, 14.45; 20.12
kell 12.45, 16 Videviku saaga:
Koidukuma – osa 2
14.–19.12 kell 19.20, 22.05;
20.12 kell 18.15, 22.05 007
Skyfall
14.–17., 19.–20.12 kell 20.15
Seenelkäik
20.12 kell 21 Argo

Tartu Elektriteater
18.12 kell 19 tummfilm Tšeka
komissar Miroštšenko koos
Multiphonic Rodenti uue
heliribaga

Kontsert
Eesti Rahva Muuseumi
näitusemaja
14.12 kell 17 Strand ... Rand,
esinevad Sofia Joons, Robert
Jürjendal ja Mall Ney

Elleri saar
13.12 kell 18 Päkapikukontsert

Kui jõulumees alla sajab
Perefilm, linastub Cinamonis 14.12 kell 15.30
Charlotte ja Ben ei oleks iialgi arvanud, et jõulumees teeb
hädamaandumise otse nende
kodutänaval! Sellel tormisel päeval algavad seiklused, mis puudu-

27.12 kell 20 Sigmund
28.12 kell 21 Julia Boman Trio

Klubi Rock & Roll
15.12 kell 22 Velikije Luki
XXX, külalisesinejad Ajutine
Valitsus ja Anonüümne AK

16.12 kell 14 meditatiivne
kontsert Helid on Valgus

Vanemuise
kontserdimaja

Tartu Jaani kirik

13.12 kell 19 Concert Jazz.
Esinevad Riho Sibul, Raul
Vaigla ja Toomas Rull

13.12 kell 19 Tornimuusika:
InBoil & Marju Künnapuu
14.12 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esi
neb Anna Humal (orel)
14.12 kell 19 jõulukontsert
Jäljed, esinevad Tõnis Mägi
ja Maire Eliste muusikakooli
õpilased
15.12 kell 17 Eesti segakooride liidu advendikontsert
16.12 kell 17 Kauneimad jõululaulud, suur jõululaulude
ühislaulmine
19.12 kell 19 Jõulukellad, esi
nevad Helen Lokuta (metso
sopran), Riivo Kallasmaa
(oboe) ja löökpilliansambel
PaukenfEst

Tartu katoliku kirik
19.12 kell 19 Tartu ülikooli
kammerkoori jõulukontsert

Tartu Pauluse kirik

Klubi Jazz
13.12 kell 20 Tree Stones
Quartet

19.12 kell 18 Tamme güm
naasiumi jõulukontsert

14.12 kell 21 Anna Kuchinsky
& Kristjan Ilumäe

Tartu Peetri kirik

18.12 kell 20 Jamman ehk
Jam Sessino 14

14.12 kell 19 koorimuusika
kontsert Ootuse aeg

21.12 kell 21 Kõrge üheksa

16.12 kell 16 esinevad KadriAnn Sumera ja Jaan Kapp,
kavas Brahmsi ja Hindemithi
klaveriteosed neljal käel
22.12 kell 19 esinevad Annely
Peebo, Dave Benton ja ETV
lastekoor

Õlle Tare
13.12 kell 20 Lindpriid

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 15.12 näitus Islandi kirjanikud

Linnaraamatukogu
kuni 22.12 näitus Endisaegseid arstimisraamatuid

Tammelinna
raamatukogu
14.12 kell 19 Tartu ülikooli
akadeemilise naiskoori ja
Tartu akadeemilise meeskoori traditsiooniline jõulu
kontsert Tähetütred, pilvepoisid. Sissepääs vaba

20.12 kell 20 Raul Sööt Kvartett

16.12 kell 19 Ivo Linna, Ott
Lepland ja Noorkuu

kuni 16.01 Eesti nahakunstnike liidu näitus Ääremärkused

17.12 kell 19 Vasksed jõulud

19.12 kell 19 Jalmar Vabarna

Tartu ülikooli aula
14.12 kell 17 Jõulurõõm

17.12 kell 17 Alo Põldmäe
kompositsiooniklass

14.12 kell 22 esinevad Kannabinõid, Smõuk, Liblikas ja
Atomic Caravan

akadeemiline meeskoor
lõpetab oma juubelihooaja
ülesastumisega Tartu raud
teejaama ajaloolises vaksali
hoones. Sissepääs on kõigile
prii

Rooma Katoliku kirk

14.12 kell 13.30 Kaasaegne
kammermuusika

Kink Konk

tavad nii suuri kui väikeseid. Möllama hakkavad isehakanud jõuluvanad, vihased pähklipurejad ja
paljud teised põnevad tegelased.
Linastub eesti keeles.

Tartu raudteejaam
17.12 kell 19 kontsert Rong
see sõitis … Sellel kevadel
100aastaseks saanud Tartu

kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse
kuni 10.01 maalinäitus Rännud unes ja ilmsi

Muu
Linnaraamatukogu
13.12 kell 17.30 majandus
tund Kuidas lõpevad suured
võlakriisid? Lektor Meelis
Atonen
13.12 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaat
luse all on ameerika kirjaniku
kirjaniku Audrey Niffeneggeri romaan Ajaränduri naine

tartuekspress

Kinnisvara müük

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

Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd jm. Tel 5858 6953.

Tel 5366 5327

Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.

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

Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus OÜ,
tel 5670 0092.

2-toal renoveeritud korter
Tapal (4000 €, otse omanikult).
Tel 554 1558, Olga.

Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

3toal renov ahiküttega korter
Karlovas Salme tn. Aaba Kinnisvara, tel 5624 2181.

Santehnilised tööd: vesi, küte,
kanalisatsiooni paigaldamine,
väljaehitamine ja uuendamine.
Torustiku isolatsioonitööd.
Tel 5902 8899.
Saunade ehitus. Saunalavad,
pingid, kadakaplaadid. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.
Tamirol OÜ teeb ehitus- ja remonttöid. Tel 5596 7945, 5820 1334,
info.tamirol@gmail.com.

Ehitusmaterjal

1-2toal korter. Tel 509 3455.
1-2toal korter. Tel 5770 2222.
3-4toal korter. Tel 5770 2688.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Üürile võtta
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 509 3455.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Koolitus

Ehituslik saematerjal igas mõõdus soodsalt! Küsi infot 5656 4624
või oliver@puiduplats.ee. Tartumaal vedu tasuta!
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, sae- ja höövelmaterjal. Tel
509 2168, laur.pojad@gmail.com.
Tervitame talve saabumist suurte
laokaupade allahindlustega!
Tartu Voodrilaua keskus, Ringtee 8.
S. Mölder, tel 5551 6285.

Matemaatikatunnid Tartus lihtsalt
ja selgelt igale tasemele kogemustega tunniandjalt. Tel 5559 5233.

Küte
Küttepuud. Tel 523 8674, 744 6656.
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad). Tel 5301 1161.
Kuivad küttepuud (40 l kottides,
kask 2,1 €; lepp ja kasepind 2 €).
Kojuvedu tasuta. Tel 5566 1844.

Müüa toidukartul. Tel 501 9902.
Müüa toidukartul (Laura, Vinetta).
Tel 503 3898.

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

Teenus

ist
us

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

Vedu ja kolimine ning mööbli
monteerimine Tartus ja üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. www.
kutotootmine.ee, tel 501 5312.
KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727 (1,09 €/min). Vaata
ka: ennustus.ee ja hiromantia.eu.

Värvilise metalli kokkuost Tartus
Tähe 114B, www.metallikaubandus.ee, tel 5836 7800, 5836 7801.

Tervis

Kuivad küttepuud ja klotsid. Ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.
Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.

Kuiv lepp 40 l võrgus, kogus 75
võrku, võrk 2 €. Tel 5554 1010,
info@halutuli.eu.

Loomad

Soositud
rasvapõletaja
Therm Line II nüüd
hinnaga 19,90 €, vt
ka muid pakkumisi:
olimp.ee.
Hambaproteesid koduvisiidil. Proteeside kiirparandus. Tel 744 2122.

Muu

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.
Taksi kutsikad (pikakarvalised,
tõutunnistusega). Tel 504 1924,
fotoalbum.ee/photos/jahisarv.

Liiva, mulla, kruusa, täitepinnase,
ehitusprahi vedu ja müük. Multilifti, kalluri ja treileri teenus
(10 t). Konteinerite rent ja vedu.
Hind 20 €/h või 0,7 €/km.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Lai valik vähekasutatud nurga- ja
tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.
AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.

Talvised riided nii naistele, meestele kui lastele leiate Sarapuu riidepoest. Kogu kaup -50%! Asume
aadressil Sarapuu 1.

Pakun veoteenust Tartus ning üle
Eesti. Tel 5825 5555.

Tasuta katkiste kodumasinate
äravedu (külmkapid, pesumasinad,
pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.

Kaminapuud (kuiv) võrgus.
Tel 525 7628.

Riided

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb eramajade, ühistute
jne territooriumi käsitsi lumekoristust. Tel 509 0750.
Jõuluvana kojutellimine.
Tel 5618 1139.
Jääpurikatõrje ja katuste puhastamine lumest. Kasutusel turvavarustus. Töö kiire ja korralik.
Tel 5192 3998.

Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.
Soovin osta naturaalset aroonia- ja mustsõstramahla ja/või
siirupit. Hind kokkuleppel. Tel
5667 1866.

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.
Metallaedade valmistamine ja
paigaldus, metallitööd, treimistööd. RL Metall OÜ, tel 5688 7062
või rain@rlmetall.eu.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

LÕNGAPOOD: villane lõng
15 €/kg, lõim, heegelniit 10 €/
kg, akrüüllõng 9 €/kg, villane
vaibalõng 7 €/kg. Aardla Kaubandus OÜ, Ropkamõisa 10
(Dentese hoov), Tartu. E-R 10-16,
L 10-14. Tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

GET BETTER EXAM RESULTS!
TEE PAREM EKSAMITULEMUS!
InterESTing English inglise keele
riigieksami ettevalmistav kursus
toimub jaanuarist alates 2x nädalas
Tartu Teaduspargis (Riia 181a).
Info 5552 7185 (eng)
või 527 1071 (kl 16-20 est/rus/eng).

LEIA SOBIV HIND?

3-realise reakuulutuse (90 tähemärki) hinnavõrdlus hinnakirjade järgi:

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€
www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

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

11

Raamatupidamine soodsalt
firmadele ja korteriühistutele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.
Kasutatud sõiduautode, maasturite ja mootorrataste kokkuost.
Raha kohe! Tel 5458 0842.

reklaam
Reklaam

Prilliraamide parandus (laseriga).
AS Erakliink Dentes, Ropkamõisa
10. Tel 733 3005.

Sõidukid

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

d
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äp

Küt

Töömahu suurenemise tõttu
vajame kogemustega õmblejat
Lõunakeskuse õmblustöökotta.
Tel 523 3276.

Mööbel
A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitused.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

uu
tep

Arkaadia Halduse AS võtab Tartus
tööle kohusetundliku kojamehe ja
kogemustega sisekoristaja.
Tel 524 8711.

Põllundus

Kinnisvara ost

1-toal korter. Tel 501 3219.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Pakun tööd
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Ehitus

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Mis
juhtub
talvel?

Kü
lm
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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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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PARIMA HINNA JA KVALITEEDI SUHTEGA
TALVESAAPAD TAMREXIST!
LAI LIIST
12 MONDOPOINTI

KOMPOSIITTURVANINA

TÕMBLUKK
SAAPA
SISEKÜLJEL

TESTITUD
-30°C
KÜLMAS

KOMPOSIITTURVANINA

KVALITEETNE
ITAALIA
TÄISNAHK

APT
TORKEKINDEL
VAHETALD

TEKSTIILIST
TORKEKINDEL
VAHETALD

THINSULATE
B600
VOODER

THINSULATE
+ KARVANE
VOODER

ALUMIINIUMKIHIGA
SISETALD

KÜLMA
ISOLEERIV
VÄLISTALD

KÜLMA
ISOLEERIV
VÄLISTALD

LAI LIIST
12 MONDOPOINTI
VEEKINDEL
NAHK

TEIBITUD
ÕMBLUSED

COFRA Bragi S3 CI
HRO SRC talvesaapad

COFRA Muspell S3 CI WR
HRO SRC talvesaapad

99.- €

art 13600

125.- €

art 13500

Vett hülgavast nahast pealsed, karvane vooder naturaalse villaga, lisaks THINSULATE® B200 külma
isolatsioon. Pehmest PU-st anatoomiline sisetald. Cold defender PU/Nitriil välistald (hea vastupidavus madalate temperatuuride juures) talub õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus,
antistaatilised. Komposiitnina ja APT-tald (metallivaba). Kulumiskindlad tugevdused nina- ja
kannaosas. Laia liistuga (12 mondopointi).
Saapa siseküljel tõmblukk!

Ülisoojad talvesaapad, millel on veekindlast täisnahast pealsed (kvaliteetne itaalia nahk),
tekstiilsisu kaetud aluminiseeritud vildiga, lisaks THINSULATE® B600 külmaisolatsioon. Cold defender
PU/Nitriil välistald (hea vastupidavus madalate temperatuuride juures) talub õli ja mitmeid
kemikaale, hea löögisummutus, antistaatilised. Cold Barrier anatoomiline sisetald. Komposiitnina
ja APT-tald (metallivaba). Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas. Rullöösid ja lukusti
võimaldavad kiiret ja kerget saapapaelte sidumist. Laia liistuga (12 mondopointi).

-10%

Norm. 75.art 81783

art 13570

49.- €

89.- €

art NA005

57.- €

art 88-461

67.50 €

art 88-451

99.- €

art 13640

106.- €

art 35140

art P710571

79.- €

189.- €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2012 või kuni kaupa jätkub!

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

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

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate 2a, Uuemõisa

