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UUED SM RAVIVÕIMALUSED
SM Keskuse juhataja dr. Katrin Gross-Paju
MIDA TEHAKSE SM‘ ÜHINGUTES?
Ettekanded ESMÜL- ning kohaliku ühingu esindajatelt

Mida maailmas SM’ist ja selle ravist räägitakse?
Mis järgmisest aastast Eestis muutub?
Kuidas SM’iga elama õppida, kes ja kuidas võivad aidata?
Mida teised SM’ikad sellest kõigest arvavad?
Loeng on mõeldud esmajoones äsja (viimase 5 aasta jooksul)
diagnoosituile ja nende lähedastele, aga avatud kõigile huvilistele!
Sissepääs tasuta, ruumid kõigile ligipääsetavad.
Paremaks ettevalmistamiseks palume registreeruda post@smk.ee või tel 566 77232
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tartuekspress
Tartu alustab uue silla ehitust
uudised
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Sündide arv väheneb

Lõppenud aastal registreeriti Tartumaal 1929 sündi, mis jääb
2011. aasta tulemusest (1951) maha enam-vähem ühe lasteaiarühma jagu (-22). Pisut kahanes ka surmade arv. Kui tunamullu lahkus 1759 inimest, siis möödunud aastal 1745 (-14).
Omavalitsuste lõikes on kõige suuremat muutust sündide
osas märgata Tartus, kus uusi linnakodanikke pandi kirja 11
vähem kui 2011. aastal (vastavalt 1508 ja 1519 sündi). Sündide
arv kukkus märgatavalt ka Haaslava (-10) ja Rõngu vallas (-10).
Väga tubli tulemuse tegi selles kategoorias Kambja vald, kus
registreeriti varasema 19 sünni asemel 37 uut maimukest.
Võrreldes omavahel siia ilma tulnute ja lahkunute arvu, on
parim tulemus taas Tartus, kus lõpptulemus jääb 119ga plussi.
Positiivne oli seis ka Ülenurme (+42), Tartu (+29), Luunja (+23),
Kambja (+17), Tähtvere (+6), Puhja (+5), Laeva (+1) ja Nõo
vallas (+1).
Valdade pingerea teise otsa moodustavad Rannu (-16), Rõngu (-9), Peipsiääre (-7), Vara (-6), Võnnu (-6), Kallaste linn (-6),
Haaslava (-4), Konguta (-3), Alatskivi (-3) ja Meeksi (-2). Elvas
sündis ja suri ühepalju inimesi (63) ning Piirissaare vallas ei
pandud kirja ühtki kõnealust toimingut.
Mullu sõlmis abielu 790 paari, aasta tagasi oli neid 665
(+125). Lahutuste arv on kasvanud 265-lt 278ni (+13).
Kirikuõpetajad laulatasid 185 paari; tunamullu oli see number 159. Kõige rohkem oli tööd metodisti kiriku vaimulikul ja
Tartu vangla peakaplan Olavi Ilumetsal, kes andis õnnistuse 84
abielupaarile. 37 laulatust viis läbi Allan Taruste, Joel Luhamets
13 ja Kristjan Luhamets 10.
2012. aastal Tartumaal registreeritud sünnid ja surmad
Tartu maavalitsus

1508

1389

Tartu vald

69

40

Elva linn

63

63

Ülenurme vald

52

10

Kambja vald

37

20

Luunja vald

31

8

Nõo vald

25

24

Puhja vald

22

17

Rõngu vald

22

31

Mäksa vald

16

13

Haaslava vald

11

15

Konguta vald

11

14

Tähtvere vald

11

5

Vara vald

11

17

Alatskivi vald

9

12

Rannu vald

9

25

Kallaste linn

7

13

Laeva vald

5

4

Meeksi vald

4

6

Peipsiääre vald

3

10

Võnnu vald

3

9

Piirissaare vald
Kokku

0

0

1929

1745

Muuseum esitleb
leidlikku spikripintsakut
16. jaanuarist on võimalik Tartu ülikooli ajaloo muuseumi uue
eseme vitriinis uudistada erakordselt leidlikku spikripintsakut,
mida kasutasid nii keskkoolilõpetajad kui ka üliõpilased.
„Esmakordselt oli see pintsak anonüümse omaniku sõnul
kasutuses 1986. aasta keskkooli lõpueksamitel.
Sealt edasi näiteks 1988. aastal ülikoolis I kursuse bioloogia eksamil, kus seda ühte ja sama
pintsakut kandsid mitmed üliõpilased
järjest. Tuleb tunnistada, et spikripintsaku tegija pidi olema erakordselt leidlik ja süsteemne“ räägib
TÜ ajaloo muuseumi näituste
ja ürituste osakonna juhataja
Terje Lõbu.
Pintsak on vitriinis eksponeeritud nii, et kõiki
hõlmade sisse õmmeldud spikritaskuid on
võimalik
lähedalt
uudistada ning juuresolev tekst selgitab,
kuidas täpselt spikripintsakut kasutati.

Linn andis ehitusloa Idaringteele silla ehitamiseks.
Ropka-Ihaste luhal Emajõge
ületav sild on oluline lüli
Idaringteest, mis suunab
transiitliikluse kesklinnast
eemale ning hakkab ühendama Ropka tööstuspiirkonda ja Annelinna.
„Uue silla ehitamiseni jõudmine on Tartu jaoks suure tähtsusega, sest senini on Emajõe ületamise
võimalused linna äärealadel sisuliselt puudunud. Koos Idaringteega rajatav sild võimaldab vähendada liikluskoormust linnasüdames, hoiab paljud õhkusaastavad
ja müratekitavad veokid keskusest
eemal ning aitab tartlastel kiiremini erinevate sihtpunktide vahel liigelda. Sillale ning Idaringtee äärde
rajatav kergliiklustee peaks peale
igapäevastest liiklejatest jalakäijate ja jalgratturite rõõmustama ka
tervisesportlasi, sest Tartusse tekib
juurde mitmekilomeetrine ohutut
treenimist võimaldav lõik,“ selgitas
Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Kergliiklustee ja
vaateplatvormid
Ehitatava silla kogupikkus on
400 meetrit, millest otse Emajõe kohale jääb 90meetrise avaga
lõik, ülejäänud sillaosa on kahel
pool jõge Ropka-Ihaste luha kohal.
Raudbetoonsild toetub kaheksale
sambale ning kulgeb kaarjalt Tartu vangla taguselt alalt üle Emajõe
Ihaste suunas.
Sillal oleva sõidutee maksimaalne absoluutkõrgus on 44 m ja seega on silla all tagatud vaba laevata-

Allikas: Tartu linnavalitsus

tav koridor, mis võimaldab keskmise veetaseme korral liikuda 10,5 m
kõrgustel laevadel. Silla kogulaius
on 15,5 m. Sillal on 1+1 sõidurajaga sõidutee ja ühel pool 4 m laiune kergliiklustee. Silla piirded on
1,4 m kõrgused läbipaistvast müratõkkeprofiilist ja kahe keskmise samba juurde on kavandatud
kumerja kujuga vaateplatvormid.
Rajatav sild on osa Idaringtee
2. ehitusalast, mis algab Turu tn
vangla juurest ja kulgeb üle Emajõe ja Ihaste luha kuni Lammi tänavani. Praegu käivad teetammi rajamistööd Ihaste tee ümbruses. Luhta ületavas osas ja elamute läheduses on vahetult sõidutee serva projekteeritud 1,4 meetri kõrgused

betoonist müratõkendid ja elamutest mööduval lõigul veel pinnasest
müratõkkevall, mis hakkab piirkonda kaitsma ka suurvee eest.
Silla ja kogu 2. ehitusala valmimistähtaeg on 2015. aasta aprillis.
Selle 2,9 km pikkuse ringteelõigu
rajamiseks esitasid ühispakkumuse AS TREF, Teede REV-2 AS, Lemminkäinen Eesti AS, AS K-MOST,
Toner-Projekt OÜ, Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ.

Töid veel aastateks
Teetööd käivad mitu kuud juba
ka Idaringtee 1. ehitusalal, mis
algab Võru-Ringtee ristmikust
(Postimaja liiklussõlm) ja kulgeb

valdavalt mööda Ringtee tänavat
Turu tn ääres asuva vangla hooneteni. Sellel umbes 2,1 km pikkusel
ehitusalal ehitatakse välja Võru tn
eritasandiline liiklussõlm, foorid
saavad Jalaka ja Tähe tänava ristmikud ning Ringtee ja Turu tänava
kohtumispaika tuleb ringristmik.
1. ehitusala peab valmima 2014.
aasta jaanuaris.
Esimese ja teise ehitusala maksumus kokku on 45 miljonit eurot,
mida 85 protsenti ulatuses rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja ülejäänud raha tuleb
Tartu linna eelarvest
Rohkem infot Idaringtee ehitusest www.tartu.ee/idaring
Juhan Lang

Kujundujumise
maestrod Auras
Pühapäeval, 20. jaanuaril kell 15
esitlevad Aura veekeskuses oma
oskusi tippsünkroonujujad Peterburist.
Kujundujumises Euroopa paremikku kuuluv Peterburi linna võistkond valmistub Aura veekeskuses Venemaa meistrivõistlusteks.
26 neidu, kelle trenn kestab päevas
kaheksa tundi, millest viis tundi
harjutatakse basseinis ja kolm balletisaalis, on alaga tegelnud üle 10 aasta. Hinge kinni hoides võivad nad
vee all läbida enam kui 50 meetrit
ning olla hingamata 2 minutit.
„Sünkroonujumine on kahtlemata kõige graatsilisem veespordi
ala. See ala aitab lapse harmoonilisele arengule kaasa. Tüdruk tuleb,
õpib kõigepealt ujuma. Koreograafia, akrobaatika, võimlemine,
sportujumine ja sünkroonujumine – see on spordiala, mis ühendab mitut spordiala,“ ütles neidude
treener Natalia Belova.
Belova imestab, et kui veel 1980.
aastatel korraldati Tallinnas Nõukogude Liidu karikavõistlused
kujundujumises ja kui praegu on

Eestis sedavõrd head treeningtingimused, siis miks pole siin ühtegi
kujundujumise võistkonda.
Rohkem kui kaheksa aastat
Venemaa võistlustel teiseks tulnud
Peterburi kujundujumisgruppi võeti tänavu 60 uut õpilast. Katsetele
tuli aga 400 tahtjat. Teatavasti on
Venemaa sünkroonujujad maailma parimad, neile pakuvad praegu
konkurentsi vaid Hiina, Hispaania,
Kanada ja Jaapan. Maailmas tegutsetakse sünkroonujumisega aktiivselt 196 riigis.
Šõu kestab 40 minutit. Pealtvaatajatele on avatud tribüün ning sissepääs on tasuta.
Rasmus Rekand

Kallid lapsevanemad!

Avatud on uus uus lastehoid Veeriku linnaosas, Ravila 45.
Haldjakese lastehoid pakub teie lapsele aastaringselt mängu-ja
hoiukohta ning tunnihoidu. Lisaks õpetame läbi mängu inglise keelt.
Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 aastat.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com
Tel 56615431

Ilmatsalus taas jäärada
Alates eelolevast laupäevast on
Ilmatsallu asja nii kiirust nautivatel adrenaliinisõltlastel kui talvistes oludes sõiduvilumuse lihvijal.
Pakasega kaanetunud järvel avatakse taas jäärada.
„Ilmatsalu alevikus sõitke seni
otse, kuni jõuate ühe suurema
hooneni, kus tegutsevad pood ja
motell. Sealt pisut edasi paistab
paremat kätt parkla ja pääs järvele,“ on jääraja korraldaja Tauno
Tenno meelest koha leidmine sedavõrd lihtne, et eraldi teeviitasid üles
panna pole tarviski.
Juba mitmendat talve jäärada korraldava Tenno sõnul rajal palju reegleid pole. Tuleb vaid sõidusuunda
ja enda ning teiste ohutust silmas
pidada. „Plekimõlkimisi tuleb väga
harva ette, kuna jälgin ise kohapeal,
et liiklus liiga tihedaks ei muutuks.

Rajalt väljasõitmisi esineb sagedamini. Kui vaja, tõmbame või tõukame,“ lubas Tenno igas olukorras abi.
Rõhutades aga, et vastutus õnnetuse korral lasub ikkagi auto juhil,
mitte korraldajal.
Tulevikus on plaanis rajal ka
mõned võidukihutamised korraldada. „Las esmalt inimesed tulevad ja harjutavad. Võistluste kohta
ilmub info meie Facebooki lehele.“
Mingit reostust Tenno sõnul järvele ei tekitata ja kui peaks miskit õnnetuse tagajärjel ka juhtuma, on selle
kõrvaldamiseks vahendid valmis.
Pisut enam kui kilomeetri pikkune jäärada on Ilmatsalu järvel
avatud teisipäevast neljapäevani
kell 17–20, laupäeviti 12–18 ja pühapäeviti 12–16. Rajale pääsu eest
tuleb välja käia 3 eurot.
Kaur Paves
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Linna tõllad
gaasi peale
Tartu linnavalitsus plaanib osta
kolm surugaasil töötavat autot.
Raha on selleks ette nähtud
75 000 eurot.
„Gaasiautode kulud on ca 30%
võrra madalamad kui praegu
kasutuses olevatel sõidukitel,“ selgitas abilinnapea Raimond Tamm.
„Kuna Tartus juba sõidavad gaasibussid, siis oleks sarnast kütust
tarbivate sõiduautode soetamine
igati kooskõlas meie keskkonnasõbraliku poliitikaga.“
Vastsetest masinatest kaks lähevad linnamajanduse ja üks arhitektuuri ja ehituse osakonna töötajate
käsutusse. Üsna mitmed neis osakondades praegu kasutusel olevad
ametisõidukid on nii füüsiliselt kui
ka moraalselt vananenud.
Keskkonnasäästu silmas pidades
on linn seni kasutusele võtnud hulgaliselt elektriautosid, ent sel korral otsustati gaasisõidukite kasuks.
„Elektriautode talvine maksimaalne läbisõiduressurss ei lubaks kõiki
vajalikke ametisõite teha. Surugaasil töötava auto eelisteks võrreldes
elektriautoga on ka suurem kandevõime ning võimalus paigaldada
autole veokonks. Linnamajanduse
osakonnal on sageli vaja erinevate
ürituste tõttu, näiteks koristuskampaaniad, ajutised liikluskorralduse
muudatused jne kasutada haagiseid,“ täiendas Tamm
Ühtlasi usub Tamm, et linnavalitsuse eeskuju innustab ka ettevõtteid ja linnakodanikke soetama
säästlikumaid ning väliskeskkonnale ohutumaid sõidukeid.

Eelarve sai
kuhjaga täis
Mullu laekus Tartu linna eelarvesse
109 miljonit eurot. Põhitegevuse
tulusid kogus linn 96,1 miljonit,
maksutulusid 50,9 miljonit ning
füüsilise isiku tulumaksu 49,2 miljonit eurot ehk 101% eelarvest.
Maamaksu kogunes 0,9 miljonit ja
kohalikke makse 0,8 miljonit eurot.
2012. aastal investeeriti 25,2 miljonit eurot ehk 64% investeeringute eelarvest. Madalat täitmist põhjustas linnavalitsuse väitel eelkõige
Idaringtee ehitus, mille tööde käivitumine võttis kavandatust rohkem
aega. Aasta lõpuks jäi linnale kätte
5,2 miljonit eurot.

tartuekspress
lausega
UUDISED
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lausega

Autod lubati jääle

16. jaanuarist on Peipsi, Pihkva ja
Lämmijärve jääl lubatud liigelda
maastikusõidukitel, sõiduautodel
ning traktoritel Jõgeva, Tartu ja
Põlva maakonna piires.
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peaspetsialisti Irina Aabi (49) süüdi omastamises, dokumentide
võltsimises ning mõistis talle kolme ja poole aastase vangistuse,
millest kohe ärakandmisele kuulub kuus kuud. Endised koolidirektorid Ants Serk ja Priit Hänni
pääsesid tingimisi vangistusega.

eurole kerkib 21. jaanuarist visiiditasu Tartu ülikooli kliinikumis. Voodipäevatasu kasvab 2,5 euroni.

Metsapealinna loosung
Eelmise aasta kevadel väisas Tartut juht- ja
abikoerte kooli ning koerte kasvatajatega
tutvuma tulnud Euroopa juhtkoerte föderatsiooni esimees Peter Farnworth.  Erakogu

Lõvid kogusid annetusi koerte ostuks
Tartu Lions Klubi kogus
jõulude ajal Lõunakeskuses hõõgveini müües nii
palju annetusi, et saavad
toetada järjekordse pimeda juhtkoera ostmist.
„Ühtekokku saime 555 eurot,“
oli Tartu Lions Klubi üks asutajaliikmetest Madis Ligi rõõmus.
Ühe koera koolitus maksab 6400
eurot, kuid koera soovija peab
sellest ise tasuma vaid 640 eurot.
Kuigi annetusi saadi vähem, kui
koerale kulub, ei ole see siiski
mehe sõnul probleemiks. „Varasemast on ka raha alles, ning
seda on kogunenud paremini, kui kutsusid sünnib. Seejärel
neid veel õpetatakse ja alles siis
antakse uuele peremehele,” rääkis Ligi.
Varasemalt on annetusi kogutud Antoniuse õue jõululaata-

del, kuid kuna sel aastal seda ei
toimunud, pidi mujale kolima.
„Lõunakeskuse toetus meile oli
suur ja aitas ürituse läbiviimisele kõvasti kaasa,“ kiitis klubi
president Tanel Laisaar. „Päris
õiget jõululaada meeleolu kaubanduskeskuses siiski ei teki,”
leidis ta meepotist ka pisikese
tõrvatilga.

Lahked vene turistid
Laisaare sõnul täideti endale eesmärgiks seatud 500 euro
kogumine hoolimata inimeste
spontaanse huvi puudumisest.
„Eks ikka pidi möödakiirustavaid inimesi meie letini juhatama, kuid Lions Klubi logo on rahvale tuntud, seetõttu tuldi ka ise
uurima, mis toimub,“ rääkis Ligi.
„Mõni soovis veini, teine andis
niisama raha.“ Kokku oldi anne-

tuste vastu hõõgveini ja küpsiseid pakkumas kolmel päeval.
Nii Laisaar kui Ligi märkisid,
et teistest enam paistsid silma
vene turistid. „Heasüdamlikud,
nagu nad ikka on, astusid ligi,
uurisid, mis värk on ja kas võib
pildistada. Muidugi toetasid ka,“
meenutas Ligi.
Juba 1917. aastal asutatud
Lions Club sai alguse just pimedate aitamise eesmärgil ning sellega on aktiivselt tegelenud ka
Tartu Lõvid. Seni on klubi olnud
viie koera soetamise juures,
praegu on ootejärjekorras kolm
noort. Laisaare sõnul on peale
jõulude ajal koerte jaoks kogutavate annetuste teiseks suureks
traditsiooniliseks projektiks heategevuslikul sõbrapäeva kontserdil vaegnägijast kooliõpilasele
arvuti muretsemine.
Laurits Leima

Elva, mille pindalast ligi pool on
kaetud looduskaitsealade ja metsaparkidega, kandideerib 2013.
aasta Eesti metsapealinna tiitlile.
Ühtlasi kuulutati välja konkurss,
leidmaks metsapealinnale lihtne
ja ainulaadne tunnuslause.

Tänu päästjatele
Prefekt Tarmo Kohv tunnustas
ning tänas nädala hakul Kristjan Laurmaad ja Liis Hansti, kes
5. jaanuari öösel kuulsid Emajõelt
appikarjeid ning tõmbasid jäisest
veest välja uppumisohus 22aastase neiu.

Liuväli ka Elvas

Alasti kunst
Backbone Tattoo & Art Gallery
stuudios saab vaadata aktimaalinäitust «The Magic of Nude».
Mirjam Mölder-Mikfelti värviline
tundmustemaailm kajastub näitusetööde inimfiguurides.

Taplevad daamid
11. jaanuari õhtul kella 19 paiku
tungisid kaks naist Tartus Kalda
teel kallale kolmandale ja peksid
teda. Päev hiljem ründas tuttav
naine Tartus Riia tänaval teist.
Mõlemal juhul tekitati kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

Hariduskratt vangi
Tartu maakohus tunnistas endise
linnavalitsuse haridusosakonna

Elvas Tartu maratoni finišipaigas
on nüüd kuni hiliste õhtutundideni avatud valgustatud liuväli, mille
kasutamine on tasuta. Kel endal
uiske pole, saab neid kohapeal
2 euro eest laenutada.

Kulukas noortekeskus
Anne noortekeskuse ehituse riigihankel lükati tagasi kõik pakkumused, kuna kuuest esitatust
isegi odavaim ületas kavandatud
maksumust 300 000 euro võrra.

Uus ärimaja
Pepleri tänavale, Ekraani kino vastu, lubab linn ehitada kuni 5korruselise ärihoone, mille esimesel
korrusel peavad koha sisse võtma
avalikkusele suunatud kaubandusvõi teenindusasutused. Kas kõrgemale rajatakse korterid, bürood
või hoopis hotell, pole arendaja
OÜ Albatrek veel otsustanud.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Tele2 avas 4G võrgu ka Tartus
Eilsest saab peale Tallinna
ja selle lähiümbruse Tele2
4G võrku kasutada ka
Tartus.
Tele2 Eesti müügidirektori
Jaanus Seppa sõnul katab Tartu kesklinna kümme uut 4G
tugijaama. “Kiiret 4G internetti saab kasutada netipulkades,
ruuterites ja ASUSe tahvelarvutites,” rääkis Seppa ning lisas, et
sel kevadel tulevad tootevalikus-

se ka 4G telefonid, millega saab
kasutada turu soodsaimat ja kiireimat mobiilset internetti.
4G tehnoloogia võimaldab
teoreetiliselt kuni 150 Mbit/s
andmete allalaadimis- ja 50
Mbit/s üleslaadimiskiirust, kuid
keskmine reaalne allalaadimiskiirus normaalses levis on 20–60
megabitti ja üleslaadimiskiirus
10–30 megabitti sekundis.
Tele2 pakub kolme kasutusmahul põhinevat 4G paketti, hinna-

vahemikus 10–30 eurot kuus.
Tele2 avas 4G võrgu Eestis teise teenusepakkujana ning peale
Tartu ja Tallinna jõuab levi selle aasta jooksul ka Jõhvi, Kohtla-Järvele ja Narva. “Lisaks uutele 4G saatejaamade ehitamisele
üle Eesti vahetame me lähiaastatel välja ka kogu oma GSM raadiovõrgu ning keskseadmed Baltimaade moodsaimate vastu,”
märkis Seppa.
Rasmus Rekand

Võrukad saavad peatselt kunsti nautida otse koduseintelt. Koostöös linnavõimuga lubab kunstnik Navitrolla hiidmaaliga kaunistada iga maja, kui see on enne soojapidavaks renoveeritud. Mis pilt
fassaadile kantakse, jääb mõistagi igaühe enda valida.  Lõunaleht

OÜ Rakall pakub

20 kuni 50-kohalisi
busse sõitudeks
Eestis ja välismaal

Soodustused
koolidele.

www.rakall.ee

.
5
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info@rakall.ee • tel. 55 56 4138

Ole kiire, ole ees ja sees!
See pind maksab

Pakkumine 24. ja
31. jaanuariks

+ km

Küsi ka teisi pakkumisi: reklaam@tartuekpress.ee • 730 4455.
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Palametsa
pajatused

Jurjev-Dorpat-Tartu
1913. aasta alguses
Eesti soost tartlastele, aga neid võis olla linna 45 000 elanikust üle
35 000, juhatas 1913. a sisse Jaan Tõnissoni juhtkiri Postimehes, mille lõpus ta ärgitas suguvendi Eesti asja ajamisel aktiivsemad olema:
Tuleb enestele selgeks teha, kes me oleme, kuhu püüame, mida me
tahame kätte saada. Katsugem Eesti rahvuslise kulturapaleuse loomisele asuda. Muidugi tuleb siis vaidlust. Tuleb ka võitlemist. Küll
siis tuleb himu jälle tööd teha, tuleb himu elada ja luua. Meie uueaasta hüüdsõnaks olgu siis: TULEVIKU EESTI!
Aga linna valitsemine oli endiselt kohalike sakslaste käes ja 1913.
aasta linnavolikogu esimesel koosolekul andis linnapea Victor von
Grewingk (selles ametis järjepanu 1898–1917) teada, et linnakassa
võtab iga päev vastu annetusi Pirogovi ausamba tarvis. Et uue pritsimaja ehitamiseks laenatakse sisemiste asjade ministeeriumilt
ilma protsendita, kuid linna tagatisel 20 000 rubla 10 aastaks ja et
temal tuleb hakata esindushoone püstitamiseks ettevõtjat kauplema.
Niigi oli teada, et haridusministeeriumi eelarves on ette nähtud
suured summad ülikooli kahe kliiniku ehitamiseks Maarjamõisa,
naistekliiniku laiendamiseks
Toomel ja vägeva instituutide
Emajõel tehti
hoone püstitamiseks Aia tänaalgust jää lõikami- vale. Lastekliiniku hoone ja kliisega, et rahuldada nikute pesumaja ehitamisest
kõnelemata. Küll lükati järjekohalike õllevabri- kordselt tagasi Karlova ja Tähtvere eestlastest majaomanike
kute nõudlust.
taotlus nende alade arvamiseks
Dorpati piiridesse. Mille peale visad pilpakülalased saatsid kaebekirja Riiga, kubernerihärra kätte. Aga egas sealtki abi saadud.
Tartu äriringkondi rõõmustas teade, et tsaaririigi uute raudteede
ehitamise komisjon on heaks kiitnud ettevõtjate kava rajada kroonu
kulul uus otsetee viljarikkalt Sise-Venemaalt läbi Tartu Balti mere
sadamateni. Vaieldi veel selle üle, milliseid linnu peaks uus liin läbima. Kas Orjol- Velikije Luki – Jurjev – Revel või hoopis Ostrov – Jurjev – Revel. Siinsele majandusele tõuseks otseraudteest palju tulu,
paneks liikluse ja äri suurema hooga käima.
Kohalik rahvas ootas kolmekuningapäeva – traditsioonilise talvise aastalaada algust. Paraku oli jaarmark minetamas oma kunagist
kuulsust ja käivet. Piki Emajõe kallast kiiruga üles löödud laudputkadest pakuti peamiselt präänikuid ja komme. Lisaks veel igasugust
pudi-padi „5, 10 ja 20 kopikat iga asi“ poekestest. Postimees hoiatas:
enamasti on tegemist seisma jäänud praak-kraamiga, mida nüüd
„alla oma hinda“ kergeusklikele kaela määritakse.
Muidu oli talv nagu talv ikka. Parasjagu pakast ja ajuti ülemäära lund, mis uulitsaid umbe ajas. Emajõel tehti algust jää lõikamisega, et rahuldada kohalike õllevabrikute nõudlust. Eelmisel
talvel oli sula jää varumist takistanud, nii et toodangu jahutamiseks vajalikku kraami tuli kaugematelt järvedelt regedega Tartusse toimetada. Mõtle vaid, mida see maksma läks. Aga õlle hinda
ei saanud ka tõsta, siis jäänuks kaup liisuma. Nii et jäävarumisel
tuli varmas olla. Õnneks ei vajanud võõrast jääd Tartu avalikud
liuväljad, mida 1913. a talvel oli tervelt 6. Värskes talveõhus tritsutamist peeti ihu karastamise üheks tõhusamaks mooduseks. Ja
eks see seda olnudki.

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

troonib erootika
Kuigi raamatumüügi edetabelid
on väljas nii kaupluses kui äritsejate kodulehtedel, kajastavad
need üle-eestilisi eelistusi. Tartu
Ekspress uuris, kas tartlaste maitse
kattub üldisega või millised on erinevused.
Detsembr ikuu
enimmüüdud teos
Tartu kolmes suurimas raamatupoes
oli seksistseenidest
kubisev „Viiskümmend halli varjundit“. Ülemaailmseks
bestselleriks kujunenud E. L. Jamesi
romaanis kohtub süütu tütarlaps tänapäevase printsiga, kes valge ratsu asemel kihutab isikliku helikopteriga. Galantne kröösus
on ühteaegu ka müstiline ja maniakaalne ning eelmäng
(tegemist on triloogia esimese raamatuga) masohhismi võib alata.
Müügiedetabeli teisele kohale tõusis Sofi Oksaneni värske
romaan „Kui tuvid kadusid“ ja
kolmandale Marko Matvere raamat „Meri ja kuked“, mis räägib Matvere ja Tätte seiklustest
ümbermaailmareisil.

Müüginumbrid tõusuteel
Eesti suurima raamatukaupluste keti Apollo turundusspetsi Gisela Sau sõnul osteti neilt detsembris 8% rohkem raamatuid kui aasta varem samal perioodil. Sealjuures e-raamatute müüginumbrid
sisuliselt kahekordistusid.
Filmidest oli Apollos möödunud aasta viimasel kuul enim
müüdud maailma kõigi aegade
edukaim mitteingliskeelne linateos „1+1“ („Intouchables“). Järgnesid animatsioonid „Jääaeg 4“ ja
„Vaprake“. CD-plaatide tippu tõu-

Tartu detsembri raamatumüügi esikolmik oli ühesugune
nii Apollo kui ka Rahva Raamatu poodides.
RAHVA RAAMAT
IV

Vareste pidusöök I osa
George R.R. Martin

Kättemaksukontor.
Fänniraamat

V

Lotte reis lõunamaale
Andrus Kivirähk

Pärand
Cristopher Paolini

VI

Pärand
Cristopher Paolini

Vareste pidusöök I osa,
George R.R. Martin

VII

Prillitoosi nipiraamat

Isamaa tagatuba
Kalle Muuli

VIII

Õpetaja Kusti kummitab
Kristiina Kass

Mandala
Tõnu Õnnepalu

IX

Lood
Andrus Kivirähk

Prillitoosi nipiraamat

X

XXIV Pauksoni astroloogiline
abimees 2013

Astra“ ning kolmandale positsioonile Ott Leplandi album „Öö mu
kannul käib“.
Rasmus Rekand

Palametsa seitse sammast
Legendaarne ajalootutvustaja ning Tartu Ekspressi
pikaajaline kaasautor Hillar
Palamets on raamatusse
„Mõtteid ja meenutusi
mälumängudest“ koondanud peale mõttespordi
ajaloo ka teadmiste seitse
sammast.
„Arvan, et jõukohaste küsimustega rahvalik mälumäng on igati mõistlik tegevus,“ resümeerib
autor raamatu tagakaanel. „Uute
teadmiste edastamise vorm noortele, elukestva õppe võimalus
eakatele. Nii mälu kui mõtlemist
erksana hoidev võistlus. Meie rahvaloomingu üks osa.“
Kõik see innustas korüfeed aastakümneid tegelema mälumänguga, et lõpuks kogutu ka raamatuks
vormida. Kolmesajast leheküljest
enam kui pool võtavadki enda alla
väga laia ampluaaga küsimused,
mille abil saab lugeja enda teadmisi kontrollida ning uusi tarkusi
ammutada. Palamets on need liigitanud seitsmesse sambasse – loodus, maad-riigid-rahvad, ajalugu,

Vanemuises 16. veebruaril
esietenduma pidanud Urmas
Lennuki lavastus „Kartulirahvas“ jääb loomingulistel põhjustel välja toomata.
„Lavastus jääb ära, sest
lavastajal lõppes loominguline
potentsiaal. Valitud kontseptsioon ei suhestunud reaalsusega ja et säästa vaatajaid ning
teatrit ennast, oli arukas proovid lõpetada,“ tõdes lavastaja
Urmas Lennuk.
„Tegemist ei ole ei Eesti ega
ka Vanemuise teatri ajaloos
esmakordse juhtumiga, kui
loomingulised plaanid ei teostu sellisel kujul, nagu soovitud.
Niisuguses olukorras tuleb
tagasilööke ausalt tunnistada. Palume vabandust oma
publikult,“ ütles Vanemuise
teatrijuht Toomas Peterson.
Kevadhooaja
kuuest
„Kartulirahva“ etendusest
viis asendatakse teiste etendustega:
„Kartulirahva“ etendustele
pileti hankinud teatrikülastajatelt ostetakse piletid tagasi.
Soovi korral saab külastaja
tulla „Kartulirahva“ piletiga
asendusetendusele. Sellisel
juhul ei pea piletiomanik kassasse ega piletimüügipunkti
pöörduma.

APOLLO

Raamat,
kirjanduslik mälumäng

sis ülekaalukalt Jaan Tätte verivärske plaat „Äratund“. Teisele
kohale jõudis ansambli Põhja-Tallinn kauamängiv „Per Aspera Ad

Teatripublik
„Kartulirahvast“ ei näe

Fotovõistluse
parimad Taskus
Tasku kaubanduskeskuse teise
korruse aatriumis on avatud
näitus 2012. aastal Vikipeedias
toimunud kultuurimälestiste
võistluse parimatest töödest.
Vaatajate ette tuuakse nii ülemaailmse kultuurimälestiste
fotovõistluse Eesti vooru parimad tööd kui ka võistlusel eripreemiatega Tartu linna ja ülikooli poolt äramärgitud fotod.
Septembris 2012 toimunud
maailma suurim fotovõistlus
Wiki Loves Monuments kandis
Eestis nime Kultuurimälestised Vikipeediasse. Sellel osales 75 osalejat 2600 pildiga
1404 mälestisest. Eesti võidufoto, Eduard Zentšiku pilt Narva Hermanni kindlusest, tuli
maailma arvestuses 9. kohale.
Näitus on avatud 14. veebruarini Tasku keskuse lahtiolekuaegadel esmaspäevast
laupäevani kell 10-21 ning
pühapäeval kell 10-18.

Baltica 2013
stardib Tartus
Hillar Palamets jagas eile raamatuesitlusel austajatele autogramme. 
Ege Taškin

militaarne, kultuur, estica ja varia.
On päris huvitav teada saada, kes
Venemaa keisrinnadest suutis teha
ühes kolmest tähest koosnevas
venekeelses sõnas lausa neli kirjaviga? Seda, miks jääkarud pingviine ei söö, teavad ilmselt paljud. Ent
miks ta läheneb saakloomale tavaliselt kolmel käpal? Kas ikka teadsite, et neljandaga varjab ta oma
musta koonu, mis valgete jääväljade taustal võib muidu reetlikult

tähelepanu äratada.
Raamatu lõpuossa mahuvad
veel valiktestid Tartu ajaloost. Teose sissejuhatava kolmandiku moodustavad aga mõtted ja meenutused mälumängu kujunemisloost,
intervjuud ajugümnastika tõeliste
tšempionitega ning fotomaterjal
läbi mitmete kümnendite. Lisaks
pööratakse tähelepanu ka küsimuste-küsimustike koostamisele.
Laurits Leima

Folkloorifestivali Baltica avapidu toimub 4. juulil Tartus.
Avamisel esinevad kõik
osalevad välisrühmad Indiast,
Jordaaniast, Keeniast, Leedust, Lätist, Sloveeniast, Soomest, Udmurtiast ja mujalt.
Senini on Tartus Tartumaa
trallamite nime all korraldatud festivali maapäevi.
Projekti kogumaksumus on
21 992 eurot, millest linn tasub
7020 eurot. Kogu festival leiab
üle Eesti aset 3.-8. juulini. Üritusele eelnevad piirkondlikud
eelfestivalid, Tartu kord jõuab
kätte 16. veebruaril.
Baltica tunnuslauseks on
valitud eesti vanasõna “Igal linnul on oma laul”.
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TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

haid, röövlid ja Narelle

Et Austraaliast on siinsete noorte jaoks kujunemas tänapäeva eldoraado,
pistis Tartu Ekspress kahele reisisellile enne kängurude maale põrutamist
suled ja plokknoodi märssi, et lugejad saaks Robert Roosi ja Jüri Mätase
seiklustele maakera kuklapoolel kaasa elada.

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

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.

I
L
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E
T
TELLI

3 KUUD = 8 €
6 KUUD = 16 €
1 AASTA = 32 €

Saabusime läänerannikule
Perthi linna 31. detsembril, mõned
tunnid enne aastavahetust. Sisemaale pole meil seni asja olnud,
kui vähemalt siinkandis näivad
surmavad mürkmaod, tapvad
ämblikud ja ringi karglevad kängurud sama eksootilisena kui Tartus. Näinud pole me neist ühtegi.

sellest, et enamasti piirduvad meie
kokkupuuted töölisklassi esindajatega.

Tööd leida lihtne

Vohav kadakasakslus
Esimesel nädalal peatusime
otse linna keskmes, et teha vajalikud dokumendid, alates pangakaartidest kuni kohaliku maksunumbrini. Ei sattunud hostelisse,
kus polnuks ees juba mõnd kaasmaalast. Kui prantslased, sakslased või iirlased pummeldavad ja
liiguvad enamasti rahvuskaaslaste seltsis, siis siinsed “kalevipojad”
jagunevad laias laastus kaheks.
Ühel juhul lüüakse teist eestlast
märgates silmad maha ja püütakse
paista vähemalt iirlasenagi. Teisel
puhul on reaktsioon vastupidine:
tormatakse ligi, filosofeeritakse
kodumaa kehvast elu-olust ja kutsutakse pitsigi tõstma. Kahjuks või
õnneks ristusid teed enamasti esimese liigi esindajatega.
Huvitaval kombel tunnevad eestlased rahvuskaaslase ära juba kilomeetri pealt. Huumoriga pooleks
tuuakse fenomeni põhjusteks tühja
pilku ja iselaadset silmavaadet.

Oksjonilt 800 dollariga soetatud 91. aasta Camri on esimesed nädalad teeninud laitmatult. Mõned kuud kauem kaasmaalaste kasutuses
olnud Mitsu sõiduki põhja alt immitses vahepeal küll bensiini, kuid
tänaseks on probleem likvideeritud. 
Erakogu

aega tagasi samasse randa elu jätta. Võib aga juhtuda, et lainelaudur on kalast väledamgi. Kohalikust raadiojaamast kuulsime
intervjuud, kus hairünnaku üleelanu kiitis entusiastlikult kuivõrd
“huvitav kogemus” pureda saamine tema jaoks oli.

Hiilivad röövlid

Internetiühendus on Austraalias kohutavalt kehv, aga selle eest
kallis. Kuna olime elanud peamiselt hostelites, kus interneti eest
tuleb maksta või kasutanud hirmkallist mobiilset internetti (600
MB eest tuleb mõnel juhul välja
käia 40 dollarit), oli wifi alasse sattumine meie jaoks suursündmus.
Sellise “oaasi” leidsime puhtjuhuslikult kesklinnast paarikümne
Kimbutavad haid
kilomeetri kauguselt kaubanduskeskuse parklast. Robert tüdines
Esimese nädala praadisime peatasuta internetist kiiresti ja keemiselt päikese käes ja möllasime
ras autosse magama. Mina jäin
nelja kaasmaalasest sõbraga laiohutussaarele läptop süles istunetes. Seda juhul, kui parajasti ei
ma. Kell hakkas saama 23 ja väljas
hämarduma.
Veebilehitsemise
Põrgukuumusele vaatamakatkestas ootamatu
ta haihäire ajal keegi naljalt tõuge selga ja järgmilainetesse hullama ei lähe. sel hetkel olin põlvili
asfaldil. End üles ajaErandiks on surfarid, kes
des avastasin, et meid
end kõrvulukustavast siree- on sisse piiranud
tuliuus Land Rover
nist sageli segada ei lase.
Discoveri 3 ja vähemalt sama uhke Jaaüüranud kõrvulukustav haihäire.
pani päritolu sõiduriist. TumedaHämmastav, kuidas surmahirm
te silmadega väikest kasvu röövmotiveerib. Vaid loetud sekunditelihakatis oli suutnud minu õlakoga suudavad sajad inimesed tagati koos passi, telefoni, laadijate ja
si liivale kalpsata. Siis läheb lahti
rahakotiga Discoverisse heita.
omamoodi haijaht. PõrnitsetakNüüd algas rüselus läpaka
se hoolikalt veepinda, osutatakse
pärast, mida tal minu käest rebikurjakuulutavalt pealtnäha suvada ei õnnestunud. Suure kisa pealistesse kohtadesse ja vestetakse
le kukkus see lõpuks tänavale ning
jutte eelmistest rünnakutest. HäiRobki oli viimaks üles ärganud.
re ajal tiirutab õhus kopter ja vees
Ehk üllatas kurikaelu just see, et
patrullib rannavalve.
autos on teine inimene ning peaAinsad, kes ohtlikke elukaid
le hindavat pilku lipsas välimuselt
millekski ei näi pidavat, on kohatürklast meenutav habemik tagalikud surfarid. Võib-olla tuli just
si autosse.
seetõttu kuulu järgi ühel neist kuu
Pooleldi šokiseisundis asusi-

Tõele au andes on lillede noppimine pisut raskem töö, kui
võinuks arvata.

me esimesel nädalal autooksjonilt
800 dollari eest soetatud 1991. aasta Toyota Camriga neid jälitama.
Samal ajal kutsusime politsei. Jälitamine luhtus kiiresti ja pöördusime tagasi sündmuspaika. Imekombel leidsime sealt tapluse käigus maha pudenenud rahakoti.
Kohaletulnud politseinikud
kummutasid meie jaoks kiiresti
müüdi Austraaliast kui eriti madala kuritegevusega paigast. Ainuüksi sama ööpäeva jooksul olla nende
sõnul linnast ärandatud 15 autot.
Kurjategijad, kes meid rüüstasid,
ihaldavatki peamiselt uusi sõidukeid ja kasutavat neid juhuslike
inimeste röövimiseks. Mõne aja
pärast sõiduriist hüljatakse. Samas
parklas lasti korrakaitsjate sõnul
nädal varem õhku pangaautomaat
ja kogu raha rööviti.
DNA-prooviks võeti kaasa sülearvuti ja seljas olnud T-särk, ent
lootust pättide tabamiseks ülearu
palju ei antud.
Nii kohalike kui politseinike
esimeseks küsimuseks oli röövlite
rahvus. Austraallased ei pea omavahelistes vestlustes paljuks siunata just värvilisi, eeskätt lärmakaid
ja alkoholilembelisi aborigeene. Ka
mitmed mustanahalised, kellega
oleme kokku puutunud, tõstatavad esimesel võimalusel üles rassismiteema. Võib-olla tuleneb see

Töö leidmine oli meie jaoks
ootamatult kerge: pidime vaid
kohalikus tööbüroos CV-d üles
laadima ja järgmisel päeval kutsuti
vestlusele linnaäärsesse lillefarmi,
kuhu meid värvatigi. Kolleegidest
pooled on prantslased, teise poole
moodustavad kohalikud.
Ehkki Austraalia mõistes oleme
selgelt madalapalgalised, ei murra töö just konti ja kui pool tasust
minemagi visata, saab endale pelgalt äraelamise kõrvalt ühtteist
lubada.
Siiski kuuleb igal sammul inimeste nurinat, et asiaatide suur
sissevool on kogu riigis tavatööliste ja backpacker’ite (seljakotirändurite) elatustaset drastiliselt
alandanud. Kui varem ei leidnud
naljalt kohta, kus makstakse tunnist alla 18 dollari, siis nüüd polevat haruldus ka 10 dollarit. Kui
arvestada, et näiteks saiapäts ja
kaheliitrine piimapudel maksavad ligi 3 dollarit ja hea õnne korral
kulub kuus toa üürile 300 dollarit,
piisab tõenäoliselt äraelamiseks
sellestki. Mõtted suitsetamisest ja
vägijookidest maksaks siiski maha
matta, sest pakk sigarette maksab
ligi 30 dollarit ja pudeli õlle eest
tuleb välja käia 4 dollarit.

Pirtsakas ilm

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

www.tartuekspress.ee

LASTEKAUBAD
KOMISJONIMÜÜK
SÕBRAKESKUSES
Võru 55f, TARTU
E - R 10 - 18, L 10 - 15
506 7595
info@illikuku.ee
www.illikuku.ee

KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ
MARE SABOLOTNY NOORSOO ROMAANI JÄRGI

Kohalikes uudistes kuuleb
enamjaolt ulatuslikest maastikupõlengutest lõunapiirkonnas,
millesarnaseid pole nähtud aastakümneid. Pühapäeval möödus
Perthi äärealadest orkaan Narelle,
mille tugevust hindasid sünoptikud viiepalliskaalal neljale. Kohalike hinnangul on ilmastik õige
heitlikuks muutunud just viimastel aastatel. Säärast kuumust nagu
praegu, pole mõnedel andmetel
nähtud 60 aasta jooksul.
Leiab aga ka kodumaaga märksa sarnasemaid muresid. Mõned
päevad tagasi kubisesid meediakanalid teadetest, et Austraalia
lähedal Bali saarel on ööklubis viina pähe valatud metanooli. Ehkki
vägijook sai saatuslikuks vaid ühele noormehele, pidi probleem olema peosaarel vaat et igapäevane.
Kui haid ei murra, röövlid ei
kiusa ja metanool ei tapa, on Austraalia esmapilgul puhkuse veetmiseks või töö vihtumiseks kahtlemata üsna sõbralik ja romantiline manner. Eriti siis, kui töö
sisuks on noppida lilli.

Autor: Mare Sabolotny / Lavastaja: Rein Agur /
Kunstnik: Inga Vares / Muusikaline kujundaja:
Rivo Laasi / Valguskunstnik: Luise Leesment /
Liikumisjuht: Olga Privis (VENE TEATER) / Osades:
Katariina Ratasepp, Margo Teder, Ago Soots,
Meelis Põdersoo, Rivo Laasi

13. veebruaril kell 19.00 Tartu Uues Teatris

LIBLIKAPÜÜDJA
PSÜHHOLOOGILINE THRILLER

Autor: John Fowles / Tõlkija: Urve Hanko /
Dramatiseerija: Diana Leesalu (EMTA LAVAKUNSTIKOOL) /
Lavastaja: Peeter Raudsepp / Kunstnik:
Maret Kukkur / Osades: Marilyn Jurman,
Margo Teder

14. veebruaril kell 19.00 Tartu Uues Teatris
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides ning tund enne
etendust kohapeal.
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
Noor abielupaar läheb
mesinädala ajal kingapoodi
mehele uusi jalavarje ostma.
Kõik kingad osutuvad aga liiga väikesteks. Müüja toob
tagaruumist kingad number
nelikümmend seitse. Need
on väikesed. Tagaruumist
leitakse pärast pikka otsimist
kingad number nelikümmend
kaheksa, kuid needki pitsitavad
mehe varbaid.
„Ei tea küll, miks sul sellised suured jalad on?“ imestab
noorik.
„Ma arvan, et mu jalgade
suurus tuleb sellest, et meie
kandis käisid poisid varakevadest hilissügiseni paljajalu.“
teatab mees.
„Parem oleksite võinud püksata käia!“
***
„Ma kuulsin, et teie naisel
olid sündinud kakikud. Kas
poisid või tüdrukud?“
„Minu arvates oli üks poiss ja
teine tüdruk... aga võibolla oli
ka vastupidi...“
***
„isa, ma otsustasin hakata
polaaruurijaks.“
„Tead, pojake, see ei ole
kerge - kannatada üksindust,
külma ja...“
„Pole viga, küll ma hakkama
saan. Aga peaasi, sa osta mulle
sagedamini jäätist, et ma harjuksin külmaga.“
***
„Isa, kas sa kommi tahad?“
küsib poeg.
„Ei taha, pojake.“
„Aga nüüd küsi sina minu
käest.“
***
„Miks kuked nii vara hommikul kirevad?“
„Selleks, et ka neid võiks
kuulda. Hiljem, kui kanad ärkavad, pole see enam võimalik.“

***
„Hea oleks, kui saaks eksameid anda Kuu peal,“ unistab
tudeng.
„Milleks sulle see?“ ei saa
kaaslane temast aru.
„Aga sellepärast, et seal on
kõik ained kuus korda kergemad.“
***
Kehakultuuriteaduskon na üliõpilased on arvestusel.
Õppejõud küsib:
„Mida peab oskama spordikohtunik?“
„Vilistada,“ vastab üliõpilane.
„Tubli poiss! Aga nüüd teine küsimus: kas kabemäng on
suve- või talisport?“
„Kui maja köetakse, siis
suvesport, kui ei, siis talisport.“
***
Kaks sõdurit lamavad üksteise kõrval ja vestlevad.
„Mis sind sõjaväkke sundis
tulema?“
„Kuidas sulle nüüd öelda
- naist mul ei ole, aga mina
armastan sõdida ja seepärast
tulingi sõjaväkke. Aga miks
sina siin oled?“
„Vaata, mul on naine, aga
mina armastan rahu ja tulin
seepärast.“
***
Sõdur pöördub ohvitseri
poole:
„Andke ,ulle linnaluba.“
„Milleks?“
„Tahan omale portfelli osta.“
„Milleks lollile portfell? Oled
sa mind kasvõi kordki sellega
näinud?“
***
„Kas sa võid mulle selgitada,
mis asi see poliitika on?“
„Püüan. Kas sa sääse riista
oled näinud?“
„Ei.“
„Vaata, poliitika - see on veel
peenem.“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
18.01 kell 12.15, 15.30, 18.30,
21.30; 19.01 kell 12, 15.15,
18.30, 21.30; 20.01 kell 12,
15.15, 18.15, 21.15; 21.-23.01
kell 12.15, 15.30, 18.15, 21.15;
24.01 kell 12.15, 15.30, 18.15
Hüljatud
18.-19.01 kell 16.15, 19.30,
22.45; 20.-24.01 kell 18.45,
22 Vabastatud Django
18.-19.01 kell 22.15; 20.01 kell
20.45; 21.-24.01 kell 21 Jaht
18., 21.-23.01 kell 12.30, 7.45,
19.45, 21.45; 19.-20.01 kell
12.15, 17.45, 19.45, 21.45;
24.01 kell 12.30, 17.45, 20.15,
22.15 Film 42
18.-19.01 kell 20, 22.15,
22.30; 20.-23.01 kell 20,
22.15; 24.01 kell 17.15, 19.30
Gangsterite jahtijad
18.-19.01 kell 15.50, 20.30;
20.01 kell 19; 21.-24.01 kell
19.15 Joomahullu päevaraamat
18.01 kell 12.20; 19.-20.01
kell 11.45; 21.-24.01 kell 13.15
Lumekuninganna (eesti keeles)
18.01 kell 12, 13, 14.10; 19.20.01 kell 12.45, 13.45; 21.01
kell 13; 22.-24.01 kell 13,
17.30 Niko ja lendavad põhjapõdrad (eesti keeles)
18.-19.01 kell 17.35; 20.01 kell
15.45; 21.01 kell 16.45; 22.24.01 kell 15 Jack Reacher
18.-23.01 kell 14.45, 17.15;
24.01 kell 14.45 Pii elu
18.-19.01 kell 13.45; 20.-24.01
kell 16.15 Ilmvõimatu
18.01 kell 14.30; 19.-20.01 kell
14.15; 21.-24.01 kell 12.45,
14.30 Kääbik: Ootamatu
teekond
19.-20.01 kell 11.30, 13.30
Eellinastus: Lammutaja Ralf
(eesti keeles)

Teater
Sadamateater
18.01 kell 19 Harmoonia
19.01 kell 19 Remondimees

Hüljatud
17.01 kell 21 Cinamonis
Victor Hugo kuulsaim romaan „Hüljatud“ on varasemate aastakümnete jooksul korduvalt ka kinoekraanidele jõudnud. Kõige suuremat
menu on see teos nautinud aga hoopis muusikalina teatrilaval ja seda
nii Londonis, Broadwayl, kui ka Eestis (21. sajandi algaastail käis seda
siinmail vaatamas üle 50 000 inimese). Londonis on tükk olnud ilma
vaheaegadeta programmis juba üle 27 aasta.
Pole siis ka midagi imestada, et sedapuhku on tee suurele kinoekraanile rajanud selle klassikalise loo muusikaliversioon, milles võtavad
igihaljad laulud käsile ning annavad nendele uue, värske hingamise
sellised maailmakuulsad staarid nagu Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Sacha Baron
Cohen, Helena Bonham Carter ja paljud teised.
Linaloo lavastajaks on filmiga „Kuninga kõne“ nii parima režissööri
Oscari kui ka kõik teised võimalikud auhinnad endale korjanud Tom
Hooper, kes kasutas seda linalugu filmilindile talletades lihtsat ent
samas äärmiselt harva kasutatavat meetodit - absoluutselt kõik näitlejad laulsid oma laulunumbrid otse võtteplatsil kaamerate surisedes ega
kasutanud selleks eelnevalt stuudios salvestatud laulude fonogramme.
Esituste ausus ja autentsus jõuavad sel moel sootuks paremini ning
vahetumalt kinopublikuni.

24.01 kell 19 Uinuv kaunitar

31.01 kell 20 Andre Maaker

25.01 kell 19 Lõbus lesk

Tartu Uus Teater

26.01 kell 12 Kosmonaut
Lotte

26.01 kell 19 sakraalmuusika
akustiline kontsert Valgusmaailm

26.01 kell 19 Moonlight Express

Vanemuise teatri
väike maja
19.01 kell 19 Casanova
20.01 kell 16 Inimese parimad sõbrad
22.01 kell 19 Sviit

kuni 19.01 näitus Väike Chopin

Kontsert
Klubi Kink Konk
19.01 kell 22 Candy Empire

18.01 kell 21 Kukerpillid vs
Kurjam

22.01 kell 19 Tappa laulurästast

Tartu Jaani kirik

Teatri kodu

Linnaraamatukogu

25.01 kell 19 Tagasi Eestisse

21.01 kell 19 Pühamatest
pühamad

26.01 kell 19 Rumm ja viin

Näitus
kuni 19.01 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest

Klubi Rock & Roll

24.01 kell 19 Karjäär

24.01 kell 19 Vaikne kitarrimuusika

24.01 kell 19 Inimese parimad sõbrad

20.01 kell 16 Oblomov

23.01 kell 19 Tappa laulurästast

Vilde

18.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
22.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
25.01 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

kuni 19.01 Eesti nahakunstnike liidu näitus Ääremärkused
kuni 23.01 raamatunäitus
“Kevade” sajand ja Oskar
Luts 125

Tammelinna
raamatukogu
kuni 20.03 fotonäitus Talvine
pööripäev ja jõuluaeg
kuni 11.02 Soome instituudi rändnäitus Kirgas, kerge
ja karge nagu vesi. Soome
nüüdisproosa

Muu

19.01 kell 12 Pettson ja Findus

Tartu Jazz Club

Linnaraamatukogu

20.01 kell 12 Pettson ja Findus

17.01 kell 20 Tafenau-Melvin
kvartett

Vanemuise teatri
suur maja

18.01 kell 21 Inga Kaare Trio

19.01 kell 11.30 Lemmikloomaring: linnumajade meisterdamise töötuba

18.01 kell 19 Härra Amilcar

23.01 kell 20 kontsertfilm
Viktoria Tolstoy Quartet

19.01 kell 19 Musta pori näkku

22.01 kell 20 Jamman

20.01 kell 19 Moonlight Express

24.01 kell 20 Tape That

21.01 kell 19 Uhkus ja eelarvamus

29.01 kell 20 Jamman

22.01 kell 19 Helisev muusika
23.01 kell 19 Kalendritüdrukud

25.01 kell 21 Reet Kromel
30.01 kell 20 kontsertfilm
Django Reinhardt - King of
Jazz Guitar

Tartu tn 2, Nõo
NÕO PÜHA
LAURENTSIUSE KIRIK

Reedel, 18. jaanuaril kl 19
TAIZÉ-PALVUS:
õhtu vaimulike
ühislauludega.

Oodatud on
nii noored
kui vanad.

Sissepääs vaba.
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Ehitus

tartuekspress

1-2toal korter. Tel 501 3219.

1-2toal korter. Tel 509 3455.

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.
Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5677 9397, 5688 7086,
siseehitus@gmail.com.
Korterite ja vannitubade remontja hooldustööd. RT Tartu Ehitus OÜ,
tel 5670 0092.
Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.
Tegeleme erinevas mõõdus
garaaži tõsteustega. Lai värvivalik.
Riia 138-2, tel 5850 0180.

Materjal
Müüa soodsalt igas mõõdus
ehituslikku saematerjali.
Tasuta vedu! Tel 5656 4624,
info@puiduplats.ee.

reklaam
Reklaam

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

Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.

Müüa täiesti kuivi kase küttepuid
(30 cm, 40 l). Kask on kõrge kütteväärtusega! Tel 554 6945.

PUKSIIRABI, autoremont, summutite keevitus, rehvide müük ja
vahetus Tõrvandis. Tel 5597 1196.

Otsin tööd
Metallimees-keevitaja.
Tel 5889 1454.
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Koolitus
India tants algajaile. maaremar@
gmail.com, tel 553 4712.

Küte

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

Mööbel

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

Raamatupidamine firmadele,
MTÜ-dele ja KÜ-dele. Tel 55 511 130,
e-post martena@hot.ee.
Raamatupidamisteenused. Äriplaanid. Tel 5626 7815, rp@edio.ee.
Tantsumuusika ühemehebändilt
igale eale. Tel 514 9885.
Tasuta katkiste kodumasinate
äravedu (külmkapid, pesumasinad,
pliidid, telekad jne). Tel 5386 9008.

ROPKAMÕISA LÕNGAPOOD:
villane lõng alates 7 €/kg, heegelniit, lõim 10 €/kg, akrüüllõng 9
€/kg. AARDLA KAUBANDUS OÜ,
Ropkamõisa 10 (Dentese hoov),
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

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

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

Tervis

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

Keha trimmi Olimpi toidulisanditega: olimp.ee.

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

3toal mug korter Jõgeval (I k, toad
eraldi, avar vaade, köögimööbel,
PVC-aknad, kauplus, kool bussijaam, polikliinik lähedal, 10 000 €).
Tel 510 6279.

Riided
Sarapuu riidepoes kogu kaup
-50%! Valikus vähekasutatud
riided lastele, naistele ja meestele.
Asume Sarapuu 1 (endine Sarapuu
kommipood).

Kinnisvara ost
1-2toal korter. Tel 509 3455.

Teenused

1-2toal korter. Tel 5770 2222.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

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

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

1toal korter. Tel 503 2345.

Muu

Uksed, aknad, trepid, mööbel ja
teised tisleritooted. Tel 5827 7441.

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

2toaline renoveeritud korter
Tapal (3500 €, otse omanikult).
Tel 554 1558, Olga.

Üürile võtta

TOONERID, PRINTERID,
KOOPIAMASINAD.
Tahmakassettide kiire täitmine!
Iga täidetud kasseti
eest kingituseks
pakk koopiapaberit
E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.
www.printerikeskus.ee

Põllundus

Kinnisvara müük

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

kontoritehnika müük ja hooldus
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Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuivad). Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud küttepuid konteineris, lahtiselt ja võrgus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.
Kuivad küttepuud ja klotsid, ka
väikeses koguses. Tel 511 2625.

Firma teeb territooriumi lumekoristust eramajadele, korteriühistutele jne. Tel 509 0750.
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

LEIA SOBIV HIND?

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727 (1,09 €/min). Ennustuse tellimine meilile: ennustus.ee.

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

Tartu Ekspress 1€
Tartu-Pärnu ühine Linnaleht 5,76€
Tartu Postimees 10,80€

Kodumasinate remont Tartus ja
Tartumaal. Tel 5554 0770, Mart.

www.tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee

Lumekoristus katustelt. Kõik vajalikud tööriistad olemas. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com.
Ohtlike puude langetamine
ja puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

LOOMA

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

PÄI
KE

KLIINIK

Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)

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

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

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

A-Ülevaatus Jaama
Jaama 161, TARTU
Tel: +372 740 7010

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

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

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Juhan Lang juhan@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (3 kuud 8 €) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
SESS RAAMATUKOGUS:
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äng ja seltsielu käsikäes
„Lähme üles teisele parem!“ hõikab hirmuäratavalt kõrge raamatutorni all kõikuv punapäine noormees sõbrale. Kirjanduse põhjal võiks
arvata, et nad õpivad majandust.
„No see oleks siis ju nagu päris
õppimine? Võtame selle keskmise ümarlaua, äkki tuleb keegi veel,“ ei ühti sõprade raamatukokku tulemise eesmärgid.
Tõelise raamatukoguhundi
õppimispäeva kõrval on harilik
kaheksatunnine tööpäev nagu
päevauinakuga pikitud elu lasteaias. Sessi ajal on ülikooli raamatukogu avatud 15 tundi ööpäevas
ning „õpahoolikud“ ei lase sellest väärtuslikust ajast just palju raisku.
Kes hommikul esimesena
kohal, saab valida omale parima
positsiooniga tuupimisdiivani –
vaiksed nurgakesed päris õppijatele ja suured ümarlauad saali keskel raamatukogus sotsialiseerujatele.

Ajab üle ääre
Kõige vaiksem on meediasaalis, aga seal on jälle õhk hirmus
kuiv ja üks mees krigistab kogu
aeg hambaid. Trepi juures on
mõnus, ent sageli mööduvad tuttavad kipuvad juttu ajama. Professionaalsed raamatukogukülastajad juba teavad, milline bib-

Psühholoogiatudeng Tuuli Land
valmistub isiksuse psühholoogia
eksamiks sinise Pegasuse valvsa
pilgu all. 
Morten Vaalma

lioteegi piirkond millekski kõlbab.
Sessi esimesel nädalal õpitakse raamatukogus igal pool:
fuajees lugejaks registreerumise ankeedi täitmiseks mõeldud
lauakese taga; remondi ajaks
koridoridesse tõstetud riiulite vahele jäävatel aknalauaäärtel ja pisikestel punaste ratastega malelaudadel. Kui usinamad
tuupurid saabuvad juba varahommikul, siis tipptund algab
umbes kella kolme ajal pärastlõunal ning vaibub kaheksa paiku õhtul.
Kui varasematel aastatel on
eksamiteks valmistuvad tudengid hõivanud raamatukogu
mõlemad korrused, siis tänavu
on nende käsutuses vaid alumise
korruse õppimis-lounge.
Lugem i s s a a l ide remondi tõttu on riiulid neist koridoride peale tõstetud ning nii
mõnegi lemmikõppimisnurgake on nende alla maetud. Sestap toimub punaste diivanitega
lounge’is heanaaberlik vennastumine – külg külje kõrval korratakse paaniliselt liiga kiiresti
kätte jõudvateks eksamiteks. Ja

UUEKS AASTAKS
RAHA VAJA ?

veedetakse ka meeldivalt aega,
sest kui kõik on raamatukogus, pole etemat kohta uute või
vanade sõprade kohtamiseks.
„Tõime esimesele korrusele ajutiselt lisalaudu, et tudengitel oleks kusagil olla. Praegu on

Aurumia

OSTAME IGAT KULDA
JA HÕBEDAT
TULE MEIE
ASJATUNDJA TASUTA
HINDAMISELE

SUMMA KOHE
KÄTTE
SULARAHAS

KÜLASTAME KA
TEIE PIIRKONDA!
Barclay Hotell
Ülikooli 8, Tartu
24.01 kell 10.00-18.00
25.01 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!

kõik meie konverentsiruumid
ka avatud,“ rääkis raamatukogu
direktori referent Katriin Kaljovee. „Remont humanitaar- ja sotsiaalteaduste lugemissaalis teisel
korrusel peaks lõppema aprillis.
Selleks ajaks vahetatakse väl-

ja põrand, mööbel, valgustid ja
elektrisüsteemid.“

Poni seljataga
Saiapuru vähendamiseks diivanitel on raamatukogu loonud
ratastel sinise Pegasuse-kuju
seljataha spetsiaalse sööginurga, kus sessi ajal raamatukogus
elavad tudengid end kosutada
saavad. Populaarsematel päevadel on paraku ka seal kitsikus
käes.
Mõnda aega isetekkelises
tudengikohvikus istudes saab
suurepärase ülevaate tudengielu muredest ja rõõmudest, mis
võiks vabalt välja anda sotsioloogilise vaatluse mõõtmed. Sessi esimestel nädalatel tegid üliõpilased reisiplaane selleks imeliseks ajaks, mil eksamid selja
taga. Meenutades ühtlasi valusalt, kui kulukaks osutusid aastavahetuse pidustused.
Väikese vaevaga saaks juttude põhjal koostada ka edetabeli
ebapopulaarseimatest õppejõududest, kes üliõpilasi oma ülejõu käivatena näivate eksamitega sessimuserdusse vajutavad.
Kindlasti saavad kaetud viimased hinnatõusud ning lõputu
paradoks – eksamite ajal on Tartu nii tühi ja vaikne, aga Tallinnas pole ju ka midagi teha.
Mari Mets

Pommi- ja
päästepäev
AHHAAs
Laupäeval, 19. jaanuaril saab Tartu AHHAAs alguse uus, ohutusteemaline üritustesari “AHHAA
pommi- ja päästepäev”, kus tutvustatakse lähemalt päästjate igapäevatööd ja demonstreeritakse,
kuidas ohuolukordades õigesti
toimida.
Sarja avapäeval õpetatakse, kuidas käituda ja mida kindlasti teha
ei tohi liiklusõnnetuse korral ning
kuidas töötavad demineerijad ja
pommirobot. Samuti saab teada,
mida pommid endast üldse kujutavad. Ühtlasi räägitakse ka sellest,
et tegelikult on pommiplahvatuse
tagajärjed tunduvalt fataalsemad,
kui märulifilmides näidatakse.
Päästepäev algab kell 11 sõiduauto lahtilõikamisega AHHAA
tehnoloogiasaalis ja kell 13 toimub
näidisdemineerimine. Mõlemale üritusele on sissepääs AHHAA
majapiletiga. Teemapäevad hakkavad toimuma kord kuus.
Õhtul kell 18 algab hoiatusloengute sarja avaloeng „Ettevaatust,
pomm!“ AHHAA keskuse lektooriumis. Tegemist on tasuta üritusega, kuhu on oodatud kõik huvilised
alates 16. eluaastast.
Kuna loengu käigus näidatakse
häiriva sisuga
pildi- ja videomaterjali, ei ole
see soovitatav
nõrganärvilistele.
Üritus toimub koostöös
L õ u n a - Ee s t i
pommigrupi ja
SA Tartu Kiirabiga.

