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Ratastoolis jääd juhi lükata-tõmmata
Peagi möödub kaks aastat
päevast, kui Tartust sai Eesti
esimene linn, kus võeti kasutusele ainult madalapõhjalised bussid. Tartu Ekspressi
reporter uuris, kuidas tooli
aheldatuna bussireisid reaalsuses kulgevad.
Eestis pole tänini ühtegi teist
säärast linna, kus bussiliiklus
oleks Tartuga võrdväärselt ratastooliinimeste sõbralik. Vähemalt
peaks olema. Liikumispuudega
inimestel oli põhjust rae toonase
otsuse üle rõõmustada – paljud
neist said esmakordselt võimaluse
linnas iseseisvalt liikuda.
Ometi kirjutas tartlane Ülle
Valvar, kellel on palju ratastoolikasutajatest tuttavaid, veebruaris
kriitilise loo siinsetest bussijuhtidest. Ülle suurim soov oli esitada juhid sel aastal Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tänuüritusel nominendiks ideaalse teenindamise eest. Selleks ei tulnuks
bussijuhtidel teha ei rohkem ega
vähem, kui täita oma kohustust
abistada ratastoolis liikuvaid inimesi nii, nagu neid koolitatud on.
Tunnistan, et tavalise bussikasutajana oli mul Ülle kirjeldusi juhtide käitumisest raske uskuda. Kümme kuud hiljem istun ise
ratastooli, et kümne juhusliku
bussiga linnas ringi sõita.

Torisev 5
Tund enne tööpäeva lõppu on
väljas juba pime. Külmakraade
on sel detsembriõhtul neli või veidi rohkem. Tik-tik-tik vilgutab
buss number 5 suunatuld ja keerab Turu tänaval Aida peatusesse.
Jään oma abistajaga keskmise ukse
juurde ootama. Esimesena bussist
väljuv kollases jopes naine pakub
reipalt, et võib mind aidata. Vastan
ebalevalt, et bussijuht peaks välja
tulema ja kaldtee avama. Nii kinnitati mulle Sebe infoliinilt.
Samal ajal vehivad bussi vahekäigus seisvad inimesed kätega,
osutavad kord minule, kord juhile.
Viimaks ilmub välja tumeda poisipeaga bussijuht Irina. „Ma ei saa ju
seda lahti,“ pobiseb ta, kui bussipõrandalt, punased töökindad käes,
kaldteed minu ratastooli jaoks välja
kangutab. Lõpuks kannab töö vilja. Põrandaga ühenduses olev plaat
annab järele ja maandub lumisel
kõnniteel. Lasen oma abistajal end
rambist üles bussi lükata.
Eedenist paarsada meetrit
eemal, Anne sauna juures väljudes, viipab minu eesti keelt mitte
kõnelev abiline bussijuhile käega,
et too väljumiseks rambi avaks. Liikumist ei toimu. Agar abiline avab
lumemärja kaldtee. Musta nahkjope ja soniga vanem härra on varmas seda pärast minu väljumist
taas bussi tõstma. Olge te tänatud!

Hoolimatu 20
Varsti saabub peatusesse number 20. Ootame jälle keskmise ukse juures. Uksed avanevad.
Kõnnitee äärekivi ja bussi vahel

Üllar Kaljuste
AS SEBE Tartu linnaliikluse juht

Enamasti pole bussist mahasõit sedavõrd
järsk, kui pildil näha. Äärekivile toetuv ramp
jääb bussi põrandaga enam-vähem samasse tasapinda. 
Rasmus Rekand

laiutab umbes paarikümnesentimeetrine vahe. Uksed sulguvad.
Buss sõidab minema.
Ühistranspordist mahajäetuna tunnen end sel lumesopasel
hämaral tänaval väga üleliigsena.
Külm näpistab põske.
Kümme minutit hiljem jõuab
peatusesse järgmine 20. Nüüd on
minu abiline ise kärme kaldteed
avama. Teda asub abistama bussi
oodanud noormees. „Oota, ärge
ise tehke, ma tulen,“ manitseb
lõpuks punase vormisärgi ja musta soniga bussijuht Jüri.
Tiir läbi Annelinna ja juba ma
veeren Eedeni peatuses mööda abistaja avatud rampi maha.
Püüan abistajat veenda järgmisel
korral bussijuhti ootama.

Naeratav 1
Kaksteist minutit hiljem jõuab
peatusesse number 1. Roolis on
tugeva kehaehitusega Heinar. Kiirel sammul, lahke naeratus tervituseks näol, tuleb ta ja tõstab
mind mu saatja abiga bussi.
Heinar leiab enne kabiini tagasi
suundumist aega ka veendumaks,
et ma tooliga kaasreisijatest mööda
mahuksin. Saan sõbralikud juhised, et istuksin vastu pehmet tuge
seljaga sõidusuunas ja toolile pidurid peale paneksin. Turvavöö kinnitamist, mis tagaks nii minu kui
teiste reisijate turvalisuse, ei nõuta.
Kaubamaja juures tuleb Heinar
mind jälle kibedasti maha tõstma. Heinar on esimene, kes mulle
„Kena õhtut!“ soovib.

Ükskõikne 3
Kaubamajast sõidan 3-ga Maarjamõisani. Rampi ei avata sisenemisel ega väljumisel. Abistaja vin-

nab mind bussi ja bussist välja.
Tartu ülikooli kliinikumi vastas
Maarjamõisa peatuses püüan ajaviiteks kõnniteel oma ratastooliga
iseseisvalt edasi liikuda. Tulutult.
Tooli laenutanud ratastoolikasutajal on õigus – talvel ilma abistajata tänaval hakkama ei saa. Vähemalt meie linnas mitte. Olen abitum kui kunagi varem.

Hapukurginägu 7
Maarjamõisa jõuab number
7. Juht sihib bussi hoolikalt päris
tänava serva vastu. Bussil ei tuvasta me rampi ega eraldi kohta ratastoolile. Tugeva noormehena ei tee
abistaja minu bussile kangutamisest numbrit – peaasi, et tänavalt
külma käest sooja saaks.
Lõunakeskuses palun bussijuhilt väljumiseks abi. Mõtlen, et kas
see grimass bussijuhi näos ongi
nüüd see kuulus hapukurginägu.
Abi siiski antakse.

Viisakas ja vastutulelik 2
Lõunakeskus on esimene peatus, mis lumest puhas. Lükkan
end iseseisvalt äsja saabunud
number 2 juurde. Peagi saabub
kaldteed avama jopes juht, kes viisakalt teretab.
Esimene iseseisev rambi ületus
ei lähe aga nii libedalt, kui lootsin.
Või kui täpsem olla, läheb see veelgi libedamini, kui karta oskasin.
Kaldteel tooliga tagasi libastudes
päästab mind bussijuht kerge hoo
andmisega. Pargin end juba tuttavale kohale sinise ratastoolikleepsu ja stoppnupu juurde.
Raudtee peatuses sõidan iseseisvalt ka bussi kaldteest alla.
Takerdun kohe lumme. Bussijuht
üritab mind sellest läbi rammida.

Ratastooliga sõitjatele mõeldes on tõesti kõik Sebe linnaliinibussid madalapõhjalised.
Lisaks on bussijuhtide töökohustus abistada ratastooliga
sõitjat nii bussi sisenemisel kui
väljumisel. Teeninduse põhinõudeid oleme rõhutanud
käesoleval aastal toimunud
klienditeeninduskoolitusel
ning eraldi räägime ratastooliga sõitja abistamise nüanssidest kõikide uute juhtide värbamisel.
Kui peatuses ootab ratastooliga isik, peab bussijuht väljuma kabiinist, veenduma sõidusoovis ning abistama ratastooliga sõitja bussi. Bussijuht
peab pakkuma abi ka siis, kui
on näha, et ratastooliga isikul
on kaasas saatja.
Ratastooli aitamisel bussi peab juht üldjuhul kasutama selleks ettenähtud rampi.
Kindlasti on ka olukordi, kui
ratastooli saab bussi ilma rambi abita.
Bussis peab juht leidma
lahenduse, et ratastooliga isikule vabastataks selleks ettenähtud koht ning paigutama
seejärel ratastooli nimetatud
kohale seljaga vastu sõidusuunda. Siinjuures peab mainima, et bussis on lubatud
korraga sõita ainult ühel ratastooliga sõitjal. Kui ratastooliga sõitjaid on mitu, peab ühel
ratastooliga sõitjatest olema
võimalus istuda ümber bussi
istmele ning ratastool kokku
voltida.
Bussijuht palub sõitjal rakendada ratastooli pidurid ning
laseb horisontaalasendisse
ratastooli vasakule küljele jääva käsipuu. Teatud bussidel on
lisavarustusena turvarihm. Selle kasutamine on soovituslik.
Küll on bussides, kus ratastooLahke sohvri Aare Antoni sõnul tuleb ratastoolis reisija sageli hoopis
liga sisenemine toimub tagubussi tõsta, sest talvel kipuvad rambid kinni külmuma.
mise ukse kaudu, turvarihma
kinnitamine bussijuhi poolt
paistab punane triiksärk ja tume
Hoian tooli käetugedest kramplikohustuslik.
Ratastooliga sõitja saab välvest. Juht avab ettevaatlikult kaldkult kinni. Toolilt kaob jalatugi.
jumissoovist anda bussijuhile
tee. Sõidame kesklinna.
Tänan bussijuhti abi eest ja
märku vajutades ratastooli
mõttes õnne, et ma sarnast katsukoha juures olevale „STOP“
Torisev 5
must iga päev läbi elama ei pea.
nupule. Kindluse andmiseks
ratastooliga sõitjale oleme
Vigane 18
Kesklinnas ootame viimaseks
seadnud bussijuhi ülesandeks
kaheks peatuseks ära number 5.
veenduda juba sõitja sisenemiRaudtee peatusest sõidame 18ga
Bussist tuleb välja meile juba tutsel, millises peatuses toimub
Rajale. Sinistes teksades bussijuht
tav Irina. Lühike naine puhib jälle
väljumine.
jändab rambiga, mis enam põranrampi lahti kangutada.
Väljumispeatuses on bussidaga tasa ei vaju. Esmalt püüab
„Kuhu ma vean teid?“ kõlab
juhi kohuseks aidata ratastoorampi harjaga puhastada, siis seljärsk tervitus.
liga sõitja bussist välja.
lel hüpata, aga ramp jonnib vastu
„Aidasse.“
Teeninduse lahutamatu
osana peab loomulikult kaasning pidurdab uste sulgumist.
Ramp lendab suure hooga tänanema kliendisõbralikkus ja viivale. Bussi jõudnud, prantsatab
sakus.
Krapsakas 1 ja abivalmis 3 see veel kõvema pauguga põrandaJulgen väita, et bussijuhid
le tagasi. Märg lumi pritsib kaasnendele
pandud ülesandeid
Rajalt 1-ga Paulusesse sujub sõit
reisijaid.
täidavad ning võimalus ratasladusamalt. Bussijuht tuleb pikalt
Kõlaritest kostab: „Aida. Järgtooliga isikul liigelda muutus
mõtlemata rampi avama nii sisemine peatus Silla.“ Liigume väljuseeläbi palju kättesaadavanemisel kui väljumisel.
miseks ukse suunas. Buss peatub.
maks. Kaks aastat teenindaPauluses lubab puhas kõnniUksed avanevad jaTartu
sulguvad.
Buss
tööstus
1920-1940
mist on toonud ka mõningast
tee mul juba teist korda iseseisvalt
hakkab uuesti liikuma. „Me lähobjektiivset tagasisidet ratasbussile sõita. Enne kui juht välme siin maha,“ hõikan juhile, kes
tooliga sõitjatelt
endilt,mnt
mida
Narva
23
ja jõuab, on aga vildist kübarateselle peale küll uuesti uksed avab,
muuta või parandada ratasHttp://linnamuuseum.tartu.ee/
ga prouad valmis mind ise bussient rambi käsitlemine jääb jällegi
tooliga sõitjale parema teenuse tagamiseks.
le tõstma. „Äkki bussijuht ei näegi
minu saatja hooleks.

Tartu Linnamuuseumis

EESTI TÖÖS ON EESTI KULD
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teid,“ muretsevad nad. Kuid juba
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61aastane vägistaja

Jõulud botaanikaaias

Eelmisel nädalal püüti Tartus
Narva maantee ja Vahi tänava
ristmiku lähistel valgustamata
pargis vägistada 32aastast naist.
Mööduja sekkumisel kurjategija
põgenes. Politsei pidas kuriteos
kahtlustatavana kinni 61aastase
mehe.

Tartu ülikooli botaanikaaias
on avatud näitus „Jõulutaimi
kogu maailmast“, mis annab
ülevaate maailmas jõulumeeleolu loomiseks kasutatavatest
taimedest. Näha saab nii Lääne-Euroopas armastatud puuvõõrikut ja astelpõõsast (iileks)
kui ka lumeroose, raudmürte,
ardiisiaid. Kasvuhooneis on
eksootilised jõulupuud ja -põõsad tähistatud ja mõned neist
ka soojade maade kommetele
vastavalt kaunistatud.

Toidupood ühikasse
Tasuta pühadelõuna

Roosid, Tibud ja Töömesilased joonel – naised kinnitavad kui ühest suust, et uiskudel veedetud minutid on
päeva parim energialaks. 
Rasmus Rekand

Suurest peast jääprintsessiks
Hommikul kell seitse on
Lõunakeskuse jääväli
rahvast täis. Raadiost kostuvad järjest tuntumad
jõululaulud. Jäälolijad ei
lase end muusikast segada, igaühele on oma harjutus kätte antud. Alanud
on täiskasvanute iluuisutrenn.
Poolel väljakul õpib piruetigrupp, käed püüdlikult pea kohal
kolmandas positsioonis nagu tõelistel iluuisutajatel-baleriinidel, uiskudel ümber oma telje keerlemist.
Teises väljaku otsas liuglevad
naised hoogsalt, selg ees, ringi,
mõni proovib ristsammu. Nemad
tunduvad märksa enesekindlamad kui piruetitajad. Mitukümmend vaprat naist on reede hommikul veel enne tööpäeva algust
omale valged nahkuisud jalga tõmmanud ning õpivad jääl küündimatult keerulisena tunduvaid kauneid
manöövreid.
Farmaatsiatudeng Klara Saar
libiseb jääl mängleva kergusega
positsioonis, mida iluuisuülekannete fännid nimetaksid ilmselt
pääsukeseks. Seejärel hakkab hirmus kiiresti ühel jalal ümber enda
keerlema, kruvib end hoogu kaotamata pisikeseks-pisikeseks kükki, samamoodi pikaks tagasi ning
jätkab pääsukesena liuglemist.

Täpselt nii nagu teeb teleekraanil Jelena Glebova. Raudselt on ta
kauges lapsepõlves juba iluuisutamistrennis käinud ja nüüd siia
ringiga tagasi jõudnud. Hiljem
selgub, et tegelikult alustas Klara uisutamisega alles 19aastaselt
ning on isegi üllatunud, millise
arengu ta viie aastaga läbi on teinud.
Hoolimata paksust kampsunist
on varahommikul uisuvälja ääres
hirmus külm, uisutajate möödavihisemisest tekkivas tuulekoridoris
veel külmem. Kuid vaid üksikud
uisutajad kannavad kindaid, mitmel on suisa lühikesed käised ja
põsed ikka punased. Esimese kukkumise nägemiseks tuleb oodata
kümmekond minutit. Ka siis on
kukkuja iseenda jääle potsatamisest üllatunud, tuues esile siira kilke. Vaid sekundiks on ta külili jääl
ning juba järgmisel hetkel liugleb,
selg ees, teisele poole.

Pigem püsti kui ninuli
Piruetirühm peab kobaras
koosolekut, treenerid loevad
sõnad peale ning üheskoos võetakse ette uus harjutus. Nüüd
proovivad nemad ristsammu.
Mõnel käivad puusad liiga hoogsalt kaasa, nii et keha läheb tasakaalust välja. Mõni jällegi on liiga
puine, nii et puusad jäävad hoost

95€
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maha ja kohtuvad jääga. Väljaku
teises ääres libisevad eri vanuses
uisutajannad jätkuvalt graatsiliselt ringi, lausa uskumatu uisuvalitsemisoskusega. Tõeline printsesside ala. Lapsepõlves uisutrenni minemata jätmist kahetsejad
kadestavad end seda vaadates küll
roheliseks.

Hirm kaob paari kuuga

ütleb, et kella seitsmeks hommikul
motiveerib teda trenni tulema eelkõige sõbranna, kes ta auto peale
võtab. „Me olime siia trenni tulekut ikka viis aastat edasi lükanud,
mõtlesime kogu aeg, et oleme liiga vanad, nüüd naudime iga hetke jääl.“
Temaga nõustub trennikaaslane Airi Soopalu, kes kibeles jääle
laste järel. „Meil on kodus kolme
peale juba viis paari uiske, minu
uisud jäävad küll vist elu lõpuni,
aga lastele on ju kogu aeg suuremaid vaja,“ räägib ta. „Muidu liiguksin ma kontoris vist ainult laua

Uisutreener Tatjana Tanaseychuk räägib, et väljakul harjutavad korraga kolm täiskasvanute rühma: Tibud, Töömesilased ja
tema juhendatavad Roosid,
igas pisut üle kümne inimeMõtlesime kogu aeg, et
se. Suurte inimeste harrastusrühm on treeneri sõnul oleme liiga vanad, nüüd
tegutsenud Tartu iluuisunaudime iga hetke jääl.
klubis juba seitse aastat, jäävälja loomisest saati. „Algusest peale oli suur huvi, näiteks
ja printeri vahet, aga uisutamine
koolinoorte seas, kes vanuse pooannab ikka tõelise energialaklest enam spordi tasemel uisutasu, lõpuks on mul üks selline ala,
da ei saaks, aga harrastajatena saamida tõeliselt naudin.“
vad nad ikka võistelda või esineda,“
Jääpind Lõunakeskuses on
ütleb ta.
defitsiit. Hommikune trenn kesSeptembrikuust algajate rühtab kolmveerand tundi ja täpselt
mas treeninud tudeng Stiina Lõhkell 7.46 on liuväljal juba väiksed
mus on õppinud paari kuuga eellapsed. Suured uisutajad panevad
kõige tasakaalu, oma keha tunneuisuraudadele kaitsmed külge ja
tamist ning jää ees enam hirmu
kiirustavad tööpäeva alustama, et
ei tunne. „Need uisud on täiesti
esmaspäeva õhtul järgmisse trenteistsuguse sakiga, alguses käisin
ni naasta.
kohe ninuli,“ meenutab ta. Stiina
Mari Mets

355.-

Praegusel muutuste ajal esitab töö iseendaga sageli
mitmeid väljakutseid. Raamatust leiad infot selle kohta,
millised võivad olla suurimad takistused teel kõrgemasse
sagedusse ja harmoonilisemate kogemuste juurde.
Saad teada, millised on uue ajastu tööriistad, mida
tasub oma elu loomisel kasutada. Toodud on ka näide
elust enesest – ühe vähihaige töö iseendaga. Sellest võib
sulle abi olla isiklike väljakutsetega tegelemisel.
Oma aja ära elanud uskumuste muutmiseks on
raamatus mitu meditatsiooni.
Autorid: Mai-Agate Väljataga ja Kreet Rosin
Pealkiri: Teejuht tööks iseendaga
Kirjastus: Mekaks
Lehekülgi: 288

Linnavalitsuse ja Pauluse koguduse koostööna pakutakse jõulude ajal tasuta traditsioonilist
lõunasööki vähekindlustatud
elanikele. Praest ja desserdist
koosnevat lõunat, mis mõeldud
toimetulekutoetust saavatele
peredele, suurtele peredele ning
kõigile neile, kellel endal jõululaua katmisega võib raskusi tulla,
pakutakse reedel, 21. detsembril
ja neljapäeval, 27. detsembril kell
11–15 Pauluse koguduse ruumides (Riia 27).

AS Colordia soovib Narva mnt
25a ühiselamu kõrval olevat klubihoonet laiendada ja rekonstrueerida toidukaupluseks. Kavas
on olemasolev hoone ehitada
Kivi tänava poolses hoonefrondis
2korruseliseks, poe peale tulevad
büroopinnad.

Olümpiaadipronks
Teheranis toimunud 9. rahvusvaheliselt noorte (kuni 15aastased)
loodusteaduste olümpiaadilt tõid
pronksmedalid Tartusse EvaMaria Tõnson Veeriku koolist ja
Oliver Kahre Kivilinna gümnaasiumist.

Pätid valmistuvad
pühadeks
Vaarika tänaval murti sisse sauna eesruumi ja keldriboksi ning
varastati muusikakeskus, teler,
murutrimmer, kirves, reisikohver,
suusasaapad ja neli pudelit šampust.

Muutused bussiaegades
Jõulupühade ajal sõidavad bussid pühapäevase sõiduplaani
alusel. Ainsad muudatused
puudutavad 4., 10 ja 17.
liini. 1. jaanuari hommikul alustavad bussid liiklemist ajavahemikul kell 10-11
ja sõidavad pühapäevase sõiduplaani alusel. Kuni tavabussiliinide
töö alguseni liiguvad ööliinid nr
21 ja 22. Buss nr 17 aasta esimesel
päeval ei sõida.

Vajatakse kohtunikke
Vastne justiitsminister Hanno Pevkur otsib konkursi korras kohtunikku ka Tartu halduskohtusse. Ametist huvitatud juriidilise haridusega
Eesti kodanikel tasub endast teada
anda riigikohtu kodulehel.

Disainipood nädalaks
Kaubamaja kolmanda korruse
aatriumis on vaid üheks nädalaks
avatud Tartu Loomemajanduskeskuse disainipood, kust võib
leida nii Eesti kui ka kohalike
disainerite loomingut.

Näitus arhipelaagile
KGB kongide muuseumis (Tartu Riia 15b) avatakse laupäeval,
22. detsembril kell 12 väljapanek,
mis on pühendatud Aleksander
Solženitsõni suurteose „Gulagi
arhipelaag“ 1973. aastal ilmunud
esmatrükile.

Uisuväljakud
ootel
Peale kesklinna uisu
platsi on liuväljad avatud ka Tamme staadionil ja Annelinna
hokiväljakul, kus saab
uisutada hiliste õhtutundideni. Mõlemal liuväljal töötavad
ka uisulaenutused.

Jää kannab
20. detsembrist on lubatud
minna jalgsi Peipsi, Lämmi- ja
Pihkva järve jääle Jõgeva, Tartu ja Põlva maakondade piires
ning alates 22. detsembrist on
lubatud minna jääle ka lumesaani või ATV-ga.

Häid pühi!
Järgmine leht ilmub
10. jaanuaril
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Kullamäe lood said
KULTUUR
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Palametsa
pajatused

Tahma-Toomas
tarest välja
Homme on toomapäev – eesti maarahva kõige oodatuma pühadeja puhkeaja – jõulude perioodi algus. Jõuluaeg kestis 6. jaanuarini
– kolmekuningapäevani. Seega enam kui poole kuud, oma 17 päeva.
Talus jagus töid-tegemisi ka jõuluajal. Oli ju vaja loomi talitada, metsast küttematerjali ning kaugemale jäävatest küünidest-kuhjadest
pudulojustele suupoolist tuua. Naisperel olid jõulupühade eelsetel
päevadel käed-jalad tegemist täis, et pühaderoogadega ühele poole
saada ja perenaistele kallil jõuluõhtul pisutki hingamist anda.
Toomapäeval toimus tares pühade-eelne suurpuhastus. Suitsutare seinad tõmmati luuaga tahmast ja nõest puhtaks, mõnel pool
riputati koguni valged palakad seintele. Kerist ja ahjutruupi puhastati. Magamiskottidesse pandi uued pikad õled. Rahvas ütles, et see
on Tahma-Tooma päev, tahmapäev, nõgikikkapäev.
Lapsed laulsid:
Tule, tule, Toomakene,
jõua-jõua jõulukene,
jõulud aga jooksid lauda mööda,
vana sea selga mööda,
kirju kitse külge mööda.
Millele mehed lisasid:
Jõuaks Toomas jõulu tuua,
Siis saaks jälle õlut juua,
Õlut juua, makit maitsta.
Just toomapäeval oli õige aeg hakata jõuluõlut pruulima ja jõuluvorste ehk makke valmistama. Mõnel pool saadeti lapsed loomade
veristamise ajaks ära. Naabriperre vorstipainepakku laenama, kuigi sellist abivahendit kusagil ei olnud. Ju siis taheti laste silmi ja kõrvu säästa.
Jõuluõlle tegemine oli meeste mure. Mõnes kihelkonnas ei lastud
naisi selle toimingu lähedalegi. Kõige parem kesvamärjuke valmivat
siis, kui katla all põletada vanade vankrirataste kõveraid tükke. Teadagi miks – ratas käib ju ringi ning annab oma jõu virdesse, millest
kääritatud jook paneb pidulise pea peagi pöörlema. Sõrves oli pühadeõlu toomapäevaks juba valmis. Mehed jäid kogu lühikeseks talvepäevaks randa õlut proovima ja juttu ajama. Tõmbasid paadid kaugemale ning pöörasid kummuli, et tuisulumi sisse ei pääseks. Vana
kombe kohaselt kallasid õlut paadipõhjadele. See tagavat uuel aastal
head kalaõnne.
Naisperele oli verivorstide tegemine lausa pidulik toiming. Pajaalust tuld ei tohtinud puhumisega ergutada ega tule juures kõva
häälega rääkida – muidu sõnavat vanatühi maugud ära ja need keevat lõhki. Suur osa vorstiteost viidi külma sahvrisse, et neid jaguks
perele kolmekuningani. Tegelikult kujutasid vorstid endast looduslike maitseainetega keedetud ja verega segatud tanguputru, mis oli
sooltesse topitud. Skandinaaviamaades seda vaeva ei nähtud, vaid
jõuluputru söödi ühest kausist lusikaga.
Omamoodu nägi nälja ka värskelt küpsetatud jõululeib. Sageli
oli see vormitud loomakujuliseks, silmadki pähe torgatud. Liha- ja
pekitükikesi sisse küpsetatud. Lihtsamat sorti jõululeiba viisid perenaine ja peremees pühal õhtul lauta loomadelegi, et sel moel tagada
karjaõnne. Meie piparkoogid, loomulikult vaid loomakujulised, olla
selle kunagise kombe kauge kaja. Mine tea, võib-olla ongi.

kaante vahele
„Ratsahobuse sitt, aga
sööma peab,“ ütles Priit
elutargalt, võttis püksitaskust paar rosinat ja
viskas suhu.

Siililegi on selge, et kui Kullamäe raamat algab sellise lausega, siis ei tasu sealt oodata
korvpalliguru biograafiat ega
spordiromaani. Ehkki loeks ka
noid vaimustunult, kui keegi ükskord Gerdi nõusse saaks
oma muljed jagama.
Pealkirjaks tuleks tal aga
midagi muud valida, sest „Kullamäe lood“ on nüüdseks Juhan
Voolaiu poolt juba raamatusse raiutud ning sisu kvaliteeti
arvestades võib teos vabalt Agu
Sihvka poolt laiaks tallatud rajas
oma kindla koha sisse võtta.
Omaette tunnustust väärivad
Andres Kuura illustratsioonid.
Kullamäe on Kullamäe sellepärast, et mäe sees on kulda.
Saate pihta? Ilma kullata oleks
mäe nimi lihtsalt Mäe. Sarnase muheda loogikaga saab teose
peategelaste, teismeeas Priidu,
Heiki ja Aavo vahendusel targemaks nii rüütlite hingeelust
kui Stalini lauluoskusest. Leiab
õpetusi, kuidas elektriliine pidi
Tallinnasse sõita ja ka õigest
nurgakraadist, et nina suudlemisel segama ei satuks. Selgub, vähemalt osaliselt, miks
peab tingimata pruudi leidma
ja sugu jätkama ning mil moel
pekisaaglastega sõdida.

Lõbus ja haarav
Tegelasi tuleb tosinas peatükis ette alates Peldiku Presidendist koolnute ja zombideni.
Tegevuste tempo jätab ruumi
paralleelteemadele ja fantaasiale, ent kulgeb ühelt seigalt
teiseni tuntavalt haarates. Põneviku-

le või seiklusromaanile omaste
võtetega sõlmitud lugeja kibeleb teada saama, mis juhtub
lehepöördel.
Keelekasutus ja mõttelend
on üsna usutavalt sedalaadi,
millisena arvaks üht varateismelist toimetavat. Lõbusad ja
positiivsed lood põrutavad läbi
meesperet – vanusest hoolimata – erutavate teemade. Lapsevanemanagi tundub pärast loetut mõni eluline probleem pisut
teistes, pisut isegi arusaadavamates värvides. Ja loomulikult,
kui pealkirjas on Kullamäe, ei
puudu sisust ei korvpall ega aardejaht.
Raamat, mis
on a i ne s t
saanud

20. sajandi keskpaiku Viljandis tõestisündinud lugudest,
on lugeja paremaks haakimiseks kanditud tänapäeva. Autori seda otsust tasub vaid kiita.
Sest muidu varitsenuks oht,
et peamiseks publikuks jääks
vaid eakaaslased õhkamistega „mäletate, kuidas meie omal
ajal …“ Praeguses võtmes puudutavad teemad aktuaalsena
nooremaid ja, peab siiralt tõdema, ega isadelgi igav hakka.
Väikelinna poiste elu, mida
pole vallutanud IT-maailm,
ning kus esikohal on endiselt läbikäimine sõpradega, liikumine värskes õhus, mõjub
arvutimängude ja superkangelaste ajastul nagu piibelehelõhn
keldris. Jaan Rannapi Jussil ja
Mark Twaini Tomil tuleb pisut
koomale tõmmata, et Vooglaiu
Kullamäe poisid ka samale riiulile mahuks.
Jääb vaid üle imestada, kui
põnev oli „ühe õpetatud mehe“,
füüsik Henn Voolaiu poisipõlv,
sest just tema mälestused on
poeg raamatuks vormistanud.
Või hoopis kui võimsa fantaasiapaadiga mõned paarutavad.
Rasmus Rekand

107. hooaeg

Elamused

Piletid nüüd müügil!

dmäe muusikal

Ülo Vinteri ja Ülo Rau
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Pileti hind 7-20 EUR, sülepilet 3 EUR. Piletid müügil Vanemuise kontserdimaja ja Estonia teatri kassades ning Piletimaailmas ja Piletilevis.

Sipelgate
jõuluime
AHHAA teaduskeskuses asuvas
kunstlikus laanekuklaste vaatluspesas hakkas vastu talve munema
sipelgakuninganna, mis on Eesti
kliimas täiesti erakordne sündmus
ja mida looduslikes tingimustes
kunagi ei juhtu.
Kui looduses muneb sipelgakuninganna kevadest augustini,
misjärel läheb ta reproduktiivsesse
puhkeseisundisse järgmist kevadet
ootama, siis AHHAA vaatluspesas
saab praegu keset talve näha vastseid ja nukke, mida töösipelgad usinasti tassivad.
„See on tegelikult meile endilegi suureks ahhaa-elamuseks, sest
Eesti kliimas looduslikes tingimustes kuninganna munemist talvisel
perioodil ei näe,“ ütles AHHAA
sipelgaprojekti koordinaator Maarja
Kuuspu. „Just kui looduslikke rütme jälgides lõpetas AHHAA kuninganna algselt augustis munemise,
mistõttu ei osanud ka meie enne
järgmist kevadet uue järglaskonna
tootmist oodata. Nüüd jääme vaid
lootma, et see erakordne sündmus
niipea ei lõpe.“
Juba mõni nädal tagasi võis
AHHAA sipelgate käitumisest arvata,
et nad valmistuvad järglaste tulekuks –
sipelgad kogunesid aina suurematesse kogumitesse ning soojendasid
pesa, et viia temperatuur järglaste
jaoks vastavaks. Lisaks hakkasid nad
uuesti pessa viima suurtes kogustes
valgutoitu, mis andis samuti märku
lähenevast jõuluimest. Nimelt toidetakse valgurikka toiduga peamiselt
just vastseid ja munemisvõimelist
kuningannat.
Üha sagedamini võis pesaraamide vahel silmata sipelgakuningannat, kes samuti justkui rahutusest sobivat munemiskohta
otsides ennast aeg-ajalt külastajate rõõmuks imetleda lasi.
Võrreldes tavalise töösipelgaga
on laanekuklaste kuninganna
tunduvalt kogukam ning suure ja
väga läikiva tagaosaga, mistõttu on
teda raske tavalise töösipelgaga
segamini ajada.
Sipelgate arenevaid järglasi
(mune, vastseid ja nukke) saavad
kõik huvilised Tartu AHHAAsse
ise vaatama minna. Tänu punase
kilega kaetud pesaraamide klaasist
seintele on võimalik näha läbilõiget looduslikust sipelgapesast ning
sipelgaid häirimata jälgida ka pesa
sisemuses toimuvaid askeldusi.
Kannatust varudes ei jää teravale
silmale märkamatuks ka sipelgakuninganna, kes ennast aeg-ajalt
pesaraamide vahel ilmutab.
Lähiajal lisandub AHHAA sipelgaeksponaadile kõrgekvaliteediline
liigutatav vaatluskaamera, mille abil
saavad külastajad sipelgate toitumist ja omavahelist suhtlemist vaadelda pea 50 korda suuremalt.

www.opera.ee
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Eelmisel nädalal kirjutasime, kuidas Maarjamõisa lasteaias küsitakse lastevanematelt elementaarsete asjade, nagu porivaipade
ja mänguasjade ostmiseks annetusi, sest lasteaial pole endal
selleks piisavalt raha. Teema osutus sedavõrd tundlikuks, et vallandas kommentaaride puhangu. Siinkohal väljavõte mõtetest
tartuekspress.ee lehelt.
Lapsevanem: Minu laps käib sellessamas rühmas ning olin ise koosolekul. Tegelikult on jutt
õige. Üks õpetajatest luges üles, et rühma raha
pole maksnud teatud arv lapsevanemaid. Samas
toonitas, et see on vabatahtlik. Kui see on vabatahtlik, siis miks sa toonitad, et osal on maksmata?
Maret Toode: Olen selle lasteaias ise õpetaja.
Antud artikli autor kirjutab ebatõeseid väiteid,
suisa meestesaunas räägitud klatšijutte. /.../
Tänapäeval on igal pool heategevust ja sponsorlust. Aga see on alati vabatahtlik ja sellega
tegeleb, st arutab läbi teiste lapsevanematega,
rühma hoolekogu liige.
Liina Pukk: Rühm, millest jutt käib, on lasteaia üks uuemaid. Õpetajal on võimalus osta igal
aastal rühma vajaminevaid mänguasju. Selles
rühmas õpetajatele kasutada antud raha on veel
osaliselt kulutamata. Kõiki mänguasju ei panda
korraga välja, sest lastele peab aeg ajalt pakkuma
ka midagi uut. Lastel on võimalik valida, milliseid mänguasju nad riiulist võtavad.
Sama rühma lapsevanem: Juhataja ongi soe
ja tore inimene ja kasvatajad ka. Ausalt öeldes
ärritas mind ennast ka viis, kuidas üks kasvataja koosolekul meile tekkide ja voodipesu olukorrast rääkis. Samas ma tean, et ta ei mõelnud sellega midagi halba, vaid ma arvan, et ta teadis, et
kui midagi tahame oma laste heaks teha, peame
seda ise tegema ja mitte ootama abi lasteaia poolt.
Lapsevanem: Olen kursis selle lasteaia eluoluga juba 5 aastat. Mis puutub õpetajatesse, siis on lapsed tõesti hoitud ja saavad väga
hea ettevalmistuse kooliks. Sponsorlus on läbi

aegade olnud ja on ilmselt
ka tulevikus. Kõik, mida
me teeme, on meie endi
laste huvides. /.../ Paistab,
et praegused lapsevanemad on virgemad asja
arutama väljaspool lasteaeda, mis polegi ilmselt nii vale, ega asjad
muidu liigu. Mis puutub hoolekogusse, siis
seal pole viimastel aastatel küll midagi parendavat toimunud. Ehk nüüd?
Jüri: Jutt sellest, et kasvatajad ei küsi raha ja
asju, on täielik jama. Ühes rühmas näiteks
osteti nukumööbel enne ära ja siis kasseeriti
7 eurot nägu, ilma et enne oleks sellel teemal
kokku lepitud. Selle kõrval on taskurätikud,
porivaibad, elementaarsed puhastusvahendid
tualettidesse köömes. Mäletan linnavalitsuse põhjendusi lasteaia kohamaksu tõstmiseks,
millest üks väide oli ju, et nüüd läheb kogu lisaraha õppevahendite finantseerimiseks ja lasteaia üldise olme ja muu parandamiseks. Muutunud pole aga midagi – „SPONSOREERIMINE“
jätkub ja aasta lõikes on summa ju päris tähelepanuväärne.

Lapsevanem nr 2: Ma vaidlen siin avalikult
vastu: õpetaja teavitas, et on olemas selline asi
nagu rühmaraha. Selle maksmine on vabatahtlik. Teatavasti oli meie rühmaga ka hilisemaid
liitujaid ja nagu välja tuli, ei teadnudki nad sellest. Ta kindlasti ei toonitanud seda tagamõttega, et makske ära. Patjade ja tekkide teema oli
meil päevakorral listis juba ENNE koosolekut.
Väga tublid õpetajad, kes mõtlesid kaasa ja üks
nendest tõi lihtsalt NÄITENA, kuidas oli tehtud kõrvalrühmas. Ma ei saa hästi aru lausest
„pidevalt rõhutas, et näe, vanemad tegid lastele“. Mina kohalolnuna seda kindlasti ei kinnita.
Vastupidi – mulle väga meeldis, et kasvataja sellist ideed jagas.

Lapsevanem: Minu meelest on see artikkel
õigustatud. Probleemi ei näe need vanemad,
kel on raha, millega toetada munitsipaallasteaia majandustegevust. Seda ei saa teha fikseeritud summas iga vanema poolt ja stiilis „kellel on makstud, kellel mitte”. Lihtsalt lapsevanemad peavad teadma, kuidas asjad käivad ja
õpetajad-juhatajad ennast selgemalt ja õigemalt väljendama.

Ema: Antud artikli kirjutajale infot andnud
lapsevanem ei käinud ise üldse koosolekul ja ei
võtnud ka meililistis toimunud arutelust osa,
kuigi juurdepääs listile on tal olemas. Minna
niimoodi tagaselja ajakirjandusse, kui me omavahel saime juba kõik asjad selgeks räägitud, on
äärmiselt alatu...

Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid!
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Alecoq Spordimajas

21.-22. detsembril 2012

Poolfinaalide algus Reedel kell 19.00 ja 21.00
Tallinna Kalev - TYCO Rapla

Kalev/Cramo - Rakvere Tarvas

III koha mäng Laupäeval kell 17.00

Finaal laupäeval kell 19.00

Mõlemal päeval lisaks NAISTE, noorte karikavõistluste Finaalid
Lisainfo: www.basket.ee

ia
aastoran
res

E - L 11-22, P

Ülikooli 2, III korrus,
SEB pangahoones.
Sissepääs ka
Vanemuise
12-21 pargi poolt.

hiina, nepaali ja tai toidud

kl 11–15 päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 € • õpilastele, tudengitele -10%
peolaua või söögi kaasa tellimine -10%
Küsi pakkumist tel 747 7093, 5691 4817. http://vagamama.weebly.com

RÕÕMUTOHKET
PÜHADEAEGA!
PAKUME
ÜLLATUSI

PAKIME
KINGITUSI

NB! Oleme avatud ka 23.12.12 kl 11 - 18

EROOTIKAKAUBAD
STRIPTIIS
e-pood “VEENUS”

Tartu, Tiigi 57 • E-L 11-21
www.desirees.ee • www.veenus.eu
Tel 734 6510.

LIHVIME ja viimistleme
Teie vana põranda

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Minu vanus vastab minu kinganumbrile,“ lausub enam mitte
esimese nooruses olev daam
koketeerivalt oma sõbrannale.
„Ja kui vana sa oled?“
„Kolmkümmend kuus.“
„Ma kujutan ette, vaeseke,
kuidas su kingad pigistavad!“
vastab sõbranna.
***
„Miks sa ei kohtu enam oma
noormehega?“
„Ta on labane ja teab palju
roppe laule.“
„Ja kas ta laulab neid sulle?“
„Ei, ta vilistab neid.“
***
Noormees tuleb tööle väga
halvas meeleolus. Sõber tunneb huvi:
„On sul ebameeldivusi? Kas
isiklikul pinnal?“
„Just sellel... Astusin eile
õhtul oma tütarlapse juurde
sisse. Ukse avas tema ema ja
kohe tormas ta mulle kallale
ning küsis, millised on minu
kavatsused tema tütre suhtes.“
„Noh, ja mis siis sellest?“
„Siis tuli välja minu tütarlaps ja
selgitas emale, et see ajas minu
segi kellegi teise noormehega.“
***
„Oo, kui ma vaid teaks, millega võib liigutada teie kivist
südant?“
„Proovige kalliskiviga!“
***
„Maria,“ küsib perenaine
teenijalt. „Teie vend pole juba
ammu teid külastanud?“
„Jah, see lurjus Don Carlos
on endale vist teise õe leidnud.“
***
„Sa pojake oled veel kogenematu selleks, et abielluda.“
„Aga isa, millal on siis inimene küllaldaselt kogenud selleks, et abielluda?“

„Siis. kui ta hakkab aru saama, et abielluda pole üldse
mõtet.“
***
„Paljud poissmehed unistavad ilusast, targast ja hoolitsevast naisest...“
„Paljud naisemehed samuti...“
***
Mery ja Cathy arutavad
omavahel:
„Mery, mida sa rohkem armastad, kas uut aastat või seksi?“
„Loomulikult uut aastat!“
„Miks?“
„See on sagedamini.“
***
„Sa vist tuled iga päev punktipealt tööle?“
„Aga mis sellest kasu on?
Mitte keegi ei saa seda kinnitada.“
***
„Kas teil on raamatut „Kuidas
saada rikkaks kolme kuuga“?“
„On küll, härra. Kuid ma
soovitaksin teile osta veel ka
teise raamatu.“
„Millise?“
„Kriminaalkoodeksi.“
***
Ametnik jäi laua taga tukastama ja kukkus toolilt maha.
Kui kolleegid ta raskesti vigastatuna leidsid, ütles üks neist:
„Katsume tal käed taskust
välja tirida, siis saab seda ehk
tööõnnetuseks lugeda.“
***
Jack helistab direktorile ja
teatab, et ta on täna sunnitud
veidi tööle hilinema.
„Mis siis juhtus?“ küsib direktor. „Kas jäite haigeks?“
„Ei, naine kaotas kuldraha ja
nüüd otsib seda.“
„Las otsib, aga teie tulge tööle.“
„Ma ei saa, kuna hoian jalga
raha peal.“

ristsõna
Ristsõna

Pii elu
Seiklusfilm, linastub Cinamonis 21.12 kell 11.45
Visionäärist lavastaja Ang Lee („Tiiger ja draakon“,
„Brokebacki mägi“) toob kinovaatajate pilkude ette
lummava ja meeliülendava filmielamuse, unustamatu visuaalse vaatemängu, mis põhineb Yann Marteli
ülemaailmsel bestselleril, mis tõi kirjanikule 2002.
aastal prestiižika Bookeri auhinna.
Uskumatute sündmuste keskmes on noor poiss
ebatavalise nimega Pii, kes on ühes oma perekonna ning perele kuuluvate loomaaialoomadega teel
Indiast Kanadasse, et alustada võõral maal uut elu.

Kino

Pikal mereteel tabab aga kaubalaeva katastroof, mille
Pii ainsa inimhingena üle elab.
Temaga alustab samas päästepaadis pikka teed
pääsemise poole ka kahesajakilone Bengali tiiger
nimega Richard Parker. Esiti on nende kahe pääsenu omavahelised suhted arusaadavatel põhjustel
küllaltki teravad, kuid aja möödudes hakkab poisi ja
tiigri vahel tekkima uskumatu, sõnulseletamatu side...
Osades Suraj Sharma, Irrfan Kahn, Rafe Spall,
Gérard Depardieu, Tabu ja paljud teised.

21.12 kell 21 Kõrge üheksa

Tartu Peetri kirik

27.12 kell 20 Sigmund

20.12 kell 19 Jõulukontsert
kellamuusikaga

Cinamon

Tartu Salemi kirik

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

21.12 kell 19 Maria Leppoja ja
Nikolai Gladskihhi kontsert
Belle nuit, ô nuit d‘amour

21.–23., 26.–27.12 kell 11, 13;
24.12 kell 11.30, 15.12 kell 13.30
Kalapoeg Nemo (eesti keeles)
21.–23., 26.–27.12 kell 11.45,
14.15, 17.05, 19.35; 24.12 kell
12.30; 25.12 kell 14.30, 17.05,
19.35 Pii elu

28.12 kell 21 Julia Boman
Trio

21–23., 25.–27.12 kell 21.45
Ilmvõimatu

21.12 kell 22 Electrobation

21.–23., 26.12 kell 14.45, 15,
18.15, 18.30, 21.35; 24.12 kell
12; 25.12 kell 14.45, 15.25,
18.15, 18.35; 27.12 kell 14.45,
15, 18.30, 21.35 Kääbik:
Ootamatu teekond
21.–23., 25.–27.12 kell 22.15
Lindpriid
21.–23., 26.–27.12 kell 11.15;
24.12 kell 11; 25.12 kell 13.45
Võluhõbe 2 – jaht võlusarvele

Klubi Rock & Roll
22.12 kell 21 Päev pärast
maailmalõppu, esinevad
Tapper, Langenu ja Deformation
25.12 kell 20 Jõulupunk, esinevad Cios, Beat Dekadenz
ja Hirnlos

Ristiisa pubi
20.12 kell 21.30 Mini MTJ

Tartu ülikooli ajaloo
muuseum
21.12 kell 16 Tartu I muusikakooli jõulukontsert

Vanemuise
kontserdimaja
22.12 kell 19 esinevad Annely
Peebo, Dave Benton ja ETV
lastekoor

Näitus
Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 15.01 Kalli Kalde näitus
Unistuste metsad

21.–23., 26.–27.12 kell 13.15;
25.12 kell 15.30 Kui jõuluvana alla sajab

Linnaraamatukogu

21.–23., 25.–27.12 kell 18.45
Suhete mänguväljak

kuni 16.01 Eesti nahakunstnike liidu näitus Ääremärkused

21.–23., 26.–17.12 kell 11.30,
16.30; 24.12 kell 11.15; 25.12
kell 14.15, 16.15 Viis legendi
(eesti keeles)
21.–23., 25.–27.12 kell 13.25,
21 Pilveatlas
21.–23., 25.–27.12 kell 17.30
Õnneteraapia
21.–23., 25.–27.12 kell 12.15;
24.12 kell 13 Videviku saaga:
Koidukuma – osa 2
21.–23., 25.–27.12 kell 22 007
Skyfall
21.–23., 26.–27.12 kell 15.30;
24.12 kell 12.45; 25.12 kell
17.30 Seenelkäik
21.–23., 25.–27 kell 19.50 Argo

Kontsert

kuni 22.12 näitus Endisaegseid arstimisraamatuid

22.12 kell 21.15 Raen Väikene

Tartu erakool
20.12 kell 18.30 nigeerlase ja
grusiini jõulukontsert Tartu
Erakoolis, Tähe 4. Hind 2 €

20.12 kell 20 Raul Sööt Kvartett

kuni 18.01 näitus Väike Chopin

Tartu Jaani kirik

kuni 19.01 raamatunäitus
“Kevade” sajand ja Oskar
Luts 125

22.12 kell 18 Vanemuise
sümfooniaorkestri advendikontsert

Tammelinna
raamatukogu

Tartu Katoliku kirik

kuni 21.12 fotonäitus Päev,
mil pimedus võitis valguse

20.12 kell 19 Dixit Maria jõuluootuskontsert

kuni 10.01 maalinäitus Rännud unes ja ilmsi

22.12 kell 18 Vaikuse Muusika stuudio muusikaõhtu
Vähetuntud jõululaule

Tartu Pauluse kirik
Klubi Jazz

kuni 18.01 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest

20.12 kell 19 Tartu Metsasarvede jõulukontsert Heliseb
lihtne jõuluviis

Muu
Linnaraamatukogu
27.–28.12 kell 11 muinasjututund lindudest, kavas on
lood Katre Smitti raamatust
Varesejalakiri

tartuekspress
reklaam
Reklaam
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Ehitus

Kinnisvara ost

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

Teenused

1-2toal korter. Tel 509 3455.

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

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

1-2toal korter. Tel 509 3455.

Saunade ehitus. Saunalavad,
pingid, kadakaplaadid. Muud
puidutööd. Tel 5300 3364.

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

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

3-4toal korter. Tel 502 2728.
Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Kinnisvara müük

Koolitus

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

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

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 734 6404, 514 8998.

Otsin tööd

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

Tel 5366 5327

Kinnisvara müük

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

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

42a mees otsib metalli- ja lukksepatööd, võin teha ka keevitustöid.
Tel 5834 2259.

Pakun tööd

MÜÜA KUIVAD ja
LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Arkaadia Halduse AS võtab Tartus
tööle kohusetundliku kojamehe ja
kogemustega sisekoristaja.
Tel 524 8711.
Töömahu suurenemise tõttu
vajame kogemustega õmblejat
Lõunakeskuse õmblustöökotta.
Tel 523 3276.

Põllundus
Müüa toidukartul. Tel 501 9902.

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

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Loomad

Lai valik vähekasutatud nurga- ja
tavadiivaneid Soomest. Tartu, Riia
138-2, tel 5850 0180.

Küte

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

Täiesti kuivad 30 cm küttepuud
40 l võrgus. Kask ja lepp. Ka väikesed kogused. Tel 554 6945.

Mööbel

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

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Pakun veoteenust Tartus ning üle
Eesti. Tel 5825 5555.
AGG Raamatupidamisteenused
OÜ, Soola 1a, Tartu, tel 514 1606,
info@raamatupidamisteenus.ee.
Catering. Pakume toitlustusteenust koos ruumide rendiga
(120 in). Samuti toome maitsvad
toidud Teile koju. Küsi pakkumist!
Tel 5612 1235.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb eramajade, ühistute
jne territooriumi käsitsi lumekoristust. Tel 509 0750.
Jõulukuuskede müük ja

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727 (1,09 €/min). Vaata
ka: ennustus.ee ja hiromantia.eu.
Külmikute remont. Tel 505 0124.

Soodsaim rehvivahetus ka hooajal, autoremont ja diagnostika.
Näituse 27, tel 5620 3199.

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
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€

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee

PÄI
KE

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

Sport

LAUATENNIS

Raamatupidamine soodsalt firmadele, MTÜ-dele ja KÜ-dele. Tel
5551 1130, merlesar@gmail.com.

lastele ja täiskasvanutele
24.-28. dets. algusega kl 11
Veevärgi spordisaal, Tähe 118.
Spordiselts KALEV
Tel 55 77 677.

Vedu ja kolimine ning mööbli
monteerimine Tartus ja üle Eesti.
www.karibuauto.ee, tel 553 2140.

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Desembris lepingu sõlmijatele pakume üheks aastaks
lapsele kohatasu hinnaga 97.- eurot kuus!
Pakume teie lapsele mängu-ja hoiukohta ning tunnihoidu.
Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
Tel 56615431
haldjakeselastehoid@gmail.com

LEIA SOBIV HIND?

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

21. - 23. detsember

kaupluses

KLIINIK

Mailis

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

Armsad inimesed! Kellel on
võimalik viia Lubja tn 7 pakk
piparkooke ja 1 kg mandariine
kodututele jõuludeks kinkepakkide tegemiseks. Võib lisada ka pakk
kakaod ja 1 kg suhkrut pühade
hommikujoogiks. Tel 5609 3051,
736 1524.

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

BETOONI

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.

LOOMA

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.

RAV
ILA

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

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

Kallid lapsevanemad!

Sõidukid

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

Pottsepatööd ja materjal. Konsultatsioon. Ahjukestad. Remonttööd eelisjärjekorras. Tel 503 2665.

Linased kingitused, tikkimine:
www.linakaubamaja.com.

Mistransport otse koju
nd või kontorisse.
ind katkiste kodumasinate
Tel 5331 5590.
i hi
hTasuta
r
t
u
äravedu
(külmkapid, pesumasinad,
juhtub Elek
u
tep pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.
Jõuluvana kojutellimine.
t
ü
K
Tel 5618 1139.
talvel?

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

Kasutatud sõiduautode, maasturite ja mootorrataste kokkuost.
Raha kohe! Tel 5458 0842.

Pakun väikefirmadele raamatupidamisteenust! Tasu kokkuleppel!
E-post raamatupidamis.teenus@
mail.ee.

Muu

us

1-2toal korter. Tel 501 3219.

Kuivad küttepuud ja klotsid. Ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.

ist

Üürile võtta

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.

Soositud
rasvapõletaja
Therm Line II nüüd
hinnaga 19,90 €, vt
ka muid pakkumisi:
olimp.ee.

äp

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

Kuivad küttepuud (40 l kottides,
kask 2,1 €; lepp ja kasepind 2 €).
Kojuvedu tasuta. Tel 5566 1844.

Tervis

an

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

Noorpaar soovib osta 2-3toalist
korterit Tartus otse omanikult.
Tel 5873 6550,
korter111@hotmail.com.

Lumekoristus katustelt ja jääpurikate eemaldus. Kasutusel korralik
turvavarustus. Tel 5331 5590.

Kaminapuud (kuiv) võrgus.
Tel 525 7628.

lm

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Ehitus- ja remonttööd. Plekitööd.
Ramest Ehitus OÜ, tel 51 66 152,
www.ramest.ee.

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

Kü

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

7

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

Kogu kaup -30%
TARTUS:
Soola 10 (avaturg),
Võru 55f (Maxima)
ELVAS:
Valga mnt 5 (Maxima).

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

8

tartuekspress
reklaam
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HEA KOHT TEHNOÜLEVAATUSEKS!
Tule oma sõiduautoga korralisele ülevaatusele
ja saad kaasa KINGITUSE.
*pakkumine kehtib jaanuar, veebruar 2013.

A-Ülevaatus Tähe
Tähe 106c, TARTU
Tel: +372 736 6002
• sõidu- ja veoautodele
• bussidele • haagistele
• mootorratastele
Rahvusvaheline ülevaatus
Sõidumeerikute kontroll

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt

A-Ülevaatus Jaama

tel 5557 7007

Jaama 161, TARTU
Tel: +372 740 7010

• sõiduautodele, haagistele (O1, O2)
• veoautodele (N1)
• mootorratastele

www.a-ulevaatus.ee

Ole maanteel nr 1!
Kingi
elam
u

s–

ADR-koolitus
(ohtlike veoste veo koolitus)

TARTUS

2.-4. jaanuaril 2013
Lisainfo ja registreerimine:
tel 5690 0030, www. roolikool.ee
e-post: regi@roolikool.ee

www.maremark.ee
Sõbra 56, Tartu

Tel: 5300 0008

Avame 2013. aasta veebruaris
eralasteaia

ÕNNETRIINU

aadressil
Anne 53a.

Lisainfo ja
registreerimine:

5240979 ja 53420155, bibikonn@bibikonn.ee

Ainult 4
päeva!
Piletisaju hinnad kõigile
Vanemuise teatri
etendustele!

PILETISADU

VANEMUISES

27.-30.09

Müügil üle Eesti
ja vanemuine.ee
(ei kehti varasematele broneeringutele)

