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27.MÄRTSIL SEENIORIDE ERIKRUIIS!
Kutsume Teid 27. märtsil taas Stockholmi kruiisile laeval Victoria I. Meelelahutusprogrammis seekord eksootilised kuumad rütmid ning üllatusesineja.
Nagu tavaks saanud laulame ühiselt ning mängime seltskonnamänge, kus on
välja pandud auhinnad. Stockholmis veedame meeldejääva päeva, tutvume
kauni pealinnaga ja külastame kuninglikku relvakambrit.
Erikruiisil pakume linnaekskursiooni + kuningliku relvakambri külastust
hinnaga 20 €/reisija.
Kohtade arv on piiratud.

Info ja broneerimine telefonil 669 6564 või e-posti aadressil grupid@tallink.ee
www.tallink.ee

Üksikreisijale
kruiis Stockholmi

al.

86 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Grupi (4 inimest)
liikmele
kruiis Stockholmi

al.

57 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Grupi (10 inimest)
liikmele
kruiis Stockholmi

al.

51 €

/in.

Hind sisaldab:
• kohta aknata
neljakohalises B kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal
• Grupijuhile kruiis, õhtu- ja
hommikusöögid TASUTA.
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Suksu viib perenaise poodi
uudised

Lyoness tegutseb
eetiliselt ja kõiki
seadusi järgides

9. jaanuaril Tartu Ekspressis
avaldatud ebaseaduslikku
äri kajastavas artiklis kirjel
datakse uut püramiidskee
mi ning seostatakse seda
alusetult 2003. a asu
tatud ettevõttega
Lyoness ja selle
peatselt tegevust
alustava tütarette
võttega Eestis.
Enne artikli ilmu
mist selgitas ja kin
nitas Lyoness Tartu Ekspressi ajakirjanikule, et
mitte ükski püramiidskeem ega muu eksitav
kauplemisvõte ei ole Lyonessiga seotud. Lyo
ness on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb
41 riigis, millel on rohkem kui 2,5 miljonit liiget
ning ligikaudu 29 000 partnerfirmat kõigis jae
müügisektorites üle kogu maailma. Ettevõtte
lojaalsusprogramm on sertifitseeritud ISO ja
TUV sertifikaatidega ning selle ärimudelit on
kontrollinud erinevad ametiasutused kõikides
riikides, kus ettevõte tegutseb – see on kooskõ
las kõikide õigusaktidega.
Lyonessi liikmetel on soodustuste realiseeri
miseks võimalik partnerfirmadest oste soorita
da neljal moel: kasutades Lyonessi tagasimak
sekaarti Cashback Card; ostes Lyonessi kaudu
ettevõtte originaalkinkekaarte; kasutades raha
tagasi saamiseks mobiili, luues selleks kinkekaar
te Lyonessi rakenduse abil; tehes oste partner
firmadest Lyonessi veebilehe kaudu. Lyonessi
liikmed teevad liikmesoodustuste kasutamiseks
oste konkreetsetest lojaalsusprogrammiga lii
tunud ettevõtetest. Sel moel teenivad Lyonessi
ostuvõimalusi aktsepteerivad ettevõtted tänu
lojaalsetele klientidele rohkem tulu ja saavad
seega pakkuda Lyonessi liikmetele eritingimusi.
Vaatamata sellele on artiklis kujutatud Lyo
ness Eesti OÜd üldsuse ees valesti, kirjeldades
artiklis ebaseaduslikku äri sellisel viisil, millest
lugeja saab järeldada otsest seost Lyonessi kui
ettevõttega, olgugi et ettevõttel ei ole mitte
mingit seost ühegi ebaseadusliku skeemiga
ning ettevõte tegutseb kõikides riikides legaal
selt.
Samuti ei vasta tõele artiklis esitatud tarbija
kaitseameti väide, nagu oleks „Poolas alustatud
Lyonessi suhtes menetlust“. Lyonessi suhtes ei
ole menetlust alustanud mitte ükski Poola riiklik
institutsioon.
Artiklis viidatud inimesed (peale Lyoness Eesti
esindaja) ei ole ega ole olnud seotud Lyones
siga ega ole Lyonessi liikmed. Informatsioon,
mida need inimesed on ajakirjanikule avalda
nud, ei ole Lyonessi ametlik seiskoht. Lyonessi
Eesti esindus avatakse käesoleva aasta veebrua
ris Tallinnas. Esinduse avamise päeval teavita
takse avalikkust Lyonessi kohalikest partneritest,
kellega praegu läbirääkimisi peetakse.

Mathias Vorbach,
Lyoness Europe AG

ÕIENDUS: Toimetus vabandab, kui Tartu Ekspressis 9. jaanuaril ilmunud artikli „Uus püramiidskeem lubab rikkust rahva õuele“ põhjal
tekkis lugejail ekslik arusaam, justkui Lyonessi
puhul on tegemist võrkturunduse või ebaseadusliku äriga ning artiklis teenust tutvustanud
isik on Lyonessi ametlik esindaja.

Neljapäev, 31. jaanuar 2013

ning hoiab naabreid soojas
Nõo külje all Agali talus elab
üle valla hobune – ainus, keda
võib vahel kohata vankri ette
rakendatuna külavaheteedel
sörkimas või Nõo poe ees
perenaist ootamas.

Tema kodulaudas domineerivad aga
hoopis sulelised – 20aastane Halle on
elavaks küttekehaks hanedele, kalkunitele, partidele, kanadele, vuttidele ja ühele vasikale. Perekond Oksfortide laut on
ehe näide sellest, miks maal on lahe.
„Hobune on ikka tööloom, ega ta
meil siin ilu pärast ole,“ ütleb Helgi Oksfort. „Kui Halle noorem oli, siis
oli pool alevit meie käes – ta kündis
ja muldas enamiku kivimajainimeste põlde Nõos ära. Niikaua kui mina
mäletan, on meil alati hobune olnud.
Ema töötas tallis ja tegeles ratsaspordiga. Ta oli oma tippajal 70ndatel ja
80ndatel isegi Eesti meister, spordiajaloo õpikutes on ka ema nimi sees,“
meenutab 43aastane Helgi.

kitsed. Kui lapsed veel väiksed olid,
käisid Oksfortid Tallinna loomaaias
ning lastele hakkasid kitsed hirmsasti
meeldima. Isa helistas siis loomaaeda
ja uuris, kas saaks kaks tükki ära osta,
loomaaed oli nõus ja laenas veel transpordipuuridki kaasa. „Meil oli üks tavaline kodukits ka, eks nad siis poksisid
siin omavahel,“ meenutab Helgi.

Vankriga sõbrannale külla
Helgi ema, veebruaris 79. sünnipäeva tähistav staažikas ratsutaja Helga lubab, et kui kevadel veel elab, istub
kindlasti hobuse selga. „Kui jala juba
õigesse kohta paned, tõmbab hobune
su ilusti ise peale,“ õpetab ta. Praeguse
külma ja suure lumega ei pane Oksfortid hobusele raudu allagi, kuid soojemal ajal käib Helga ikka Hallega poes
või sõbrannadel külas, rakendab hobuse vankri ette ja on ise oma aja perenaine. Ainult küla vahel on natuke keeruline sõita, lapsed hakkavad proual
sabas jooksma ja tema vankri peale
ronima, liiatigi võib keegi kukkuda ja
haiget saada. Aga ega nad ju ei kuula.
Kuigi väljas on külm, ammutab
Halle siiski iga päev õue peal natuke värsket õhku ja sirutab kapju. „Eks
tal tervis kõigub nagu vanainimesel
ikka, vahel ei astu üle kolme sammu,
vahel on väga elav,“ jutustab perenai-

Mehised ajad linnuturul

Helgi Oksforti hobune Halle, umbes 20aastane pensionär, on talus tööloomaks ja vanaprouale transpordiks, et viimane saaks oma aja perenaine olla,
ning teeb vahel Nõo kirikus abiellujatele saanisõite. 
Mari Mets

elavad kaks uhket isakalkunit ja üks
pisem emane, 11 parti, 14 vutti, kaks
hane ja teadmata arv kanu, nii põskhabemega, karvaste jalgadega kui peeneid siidikanu. Haned on alles noored
ja nemad veel ei mune. Kaks vanemat
hane viis rebane suvel minema. Suvel
hautas Helgi haudemasinas küll sada
kana, kuid rebane tegi nii suurt hävitustööd, et alles on sellest seltskonnast vaid umbes kümme. Üleeile hommikul leidis Helgi lauPuurikanad munevad ju sinna, dast kaks pardimuna ja
päev varem kolm, sookus jumal juhatab, eks ma siis
jemal ajal muneb iga
vutt päevas ühe muna,
otsin neid taskulambiga taga.
kuid talvel leiab ta päene. Pärast õues meeldivalt aja veetvas kokku vaid kolm-neli vutimuna.
mist saab Helgi aru, et Hallel on külm
„Need puurikanad munevad ju sinna,
ja ta tahab tuppa. Perenaise juhtimikus jumal juhatab, tavaliselt pimedasel trügib Halle laudauksest sisse, rajatesse nurkadesse, eks ma siis otsin neid
des omale teed lindude vahel, kes tema
taskulambiga taga.“
kapjadelt lund nokivad. Peale sõnniku
Välja üüritud part
ongi hobune peamine küttekeha, kes
teistele laudaelanikele talvekülmade
Nii mitmekesist munaresti pole nalaegu sooja annab.
jalt kellegi külmikus – reas on pardi-,
Väikese linnufarmi mõõtu laudas

kalkuni-, vuti- ja mõistagi ka tavalised kanamunad. Samuti ei saa just iga
pere süüa jõuluõhtul pardimunadest
valmistatud rullbiskviiti. Munade ärasöömisega Oksfortidel muret ei ole,
sest nad viivad neid nii sõpradele-tuttavatele kui oma neljale tütrele. “Töö
juures kinkisin sünnipäevaks ikka
karbi mune,“ ütleb Helgi. Kalkunimune pererahvas praegu süüa ei kavatse,
sest need munad loodab Helgi panna
haudemasinasse. Üsna harilikku suurt
karpi meenutav haudemasin mahutab
70 muna – kanad, haned, pardid kõik
läbisegi. 38kraadises soojas hauduvad
munad kuni tibudeni välja, kaks korda
päevas keerab Helgi neil külge.
Agali talu pererahva sõnul on nad
tänu partidele aias tigudest lahti saanud, nimelt krõbistavad pardid neid
aiakahjureid suurima heameelega.
Kord laenas talu peremees pardi ka
oma Tartus Tähtvere kandis elavale töökaaslasele, kes selle omakorda
naabrinaisele välja üüris. „Part käis
linnas karjas,“ naeravad nad.
Linnast tõid nemad omakorda mägi-

Kuigi hobikorras linnupidajaid on
Oksfortide sõnul viimasel ajal päris palju, pole see siiski mitte odav lõbu. „Ma
just hiljuti vaatasin internetist, hanepaar maksab sada eurot, krooniaja
lõpus oli veel viissada krooni. Kalkuni- ja hanetibud on 10–12 eurot ja parditibud 5–6 eurot,“ seletab Helgi. „Praegu on linnuturul rohkem meesteaasta,
pakutakse väga palju kukkesid.“
Helgi linnuarmastust kannustavad
eelkõige tema tütred. Kaks Võrumaal
elavat tütart on samuti suured loomasõbrad, üks hobusekasvataja, teine
aednik, ning tellivad emale-isale järjest linde juurde, vanemad ei oska ette
teada, keda neil võib järgmiseks olla au
kasvatada. Viimased vutitibud koorusid nädala eest ning uute tibude saabumine on märgitud kalendrisse viiendaks veebruariks.
Helgi ütleb, et praegu on tal aega
loomadega tegeleda, sest ta ei käi tööl.
Kuni koondamiseni töötas ta Nõo
koolis koristajana ning plaanib peagi
tööturule naasta. „Loomad pakuvad
ikka väga palju rõõmu ja teevad alati tuju heaks, kuid samas on nendega
üksjagu hoolt ja vaeva ka. Kui inimene omale looma võtab, peab see olema
hästi läbi mõeldud otsus, millest ei saa
suvalisel hetkel taganeda,“ ütleb ta.
Mari Mets

tartuekspress
RAE OOD JA RAHVA ITK lausega
UUDISED
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lausega

Ärisid nagu seeni

Uinutavast enesekiitusest
tõsise pommitamiseni –
Tartu rae kohtumine linnakodanikega pakkus elamusi
igale maitsele.

Muidu koosolekut kindlakäeliselt juhtinud linnapea Urmas
Kruuse lõi hetkeks rivist välja
lavale tunginud kodanik, kes
lubas ise Putini appi kutsuda,
kui muidu korda majja ei saa.
Kaur Paves


Seriaalis “Riigimehed” osutus
avatud uste päev sotsiaalse sidususe ministrile läbikukkumiseks,
sest kohale tulid vaid ministeeriumi turvamees ja üks rassistlike vaadetega pensionär. Paistab aga, et
munitsipaaltasand läheb valijatele
rohkem korda – teisipäeval linnavalitsusega kohtuma saabunud 70
kodanikule jagus vaevalt istekohti.
Ometi, kui kohustuslikus korras
kohale aetud linnaametnikud välja
jätta, andis publikus tooni vanem
generatsioon. Kinnitas ka sotsiaalabi ja tervishoiu eest vastutav abilinnapea Jüri Kõre, et võttis kaasa
just pensionäridele spetsialiseerunud ametniku, sest “noortel on sel
kellaajal muud kohad, kus käia”.

Õhtu esimese osa moodustavad korrapärased etteasted linnapea Urmas Kruuse kindla taktikepi all. Üksteise järel astuvad peale
Kõre ette abimeerid Tiia Teppan,
Raimond Tamm, Argo Annuk ja
linnasekretär Jüri Mölder. Konferansjee rolli haaranud Kruuse
juhatab esinejad sisse, jälgib alluvate sooritust hindava pilguga
ning kordab lõpuks kajana nende
öeldut, et oluline kõlama jääks.
Kuigi igale artistile on juht andnud viis kuni seitse minutit, on
edusamme, millest kuulutada,
kõigil sedavõrd palju, et kohe kuidagi ei tule ajapiiranguga välja.
Lastetoetused, Idaringtee ja ühetoalised sotsiaalkorterid – saavutused igast valdkonnast venitavad
ühislaulu üle tunni. Pole siis ime,
et mõni vanahärra monotoonse
hosianna saatel tukkumagi jääb.

Kaheksa teesi
Kui aga lõpmatuna näiv enesereklaam oli võimurite kaval plaan
aktiivsete linlaste uinutamiseks,
siis läbi see ei läinud. Nii kui Kruuse sõna viimaks kohapealsetele
küsijatele andis, kargas esile valge
patsiga vanahärra, kes juba eelnevaltki esinejaid mahlakate kommentaaridega kostitas. Lavale
tunginud meest ei suuda peatada
ka muidu kindla käega olukorda
kontrolliv linnapea ja nii kannabki
kodanik ette kaheksa ettepanekut
Tartu elu parandamiseks.
Vanahärra esitab tempokalt
asjatundmatule kuulajale mõnevõrra segaseks jääva manifesti,
mis sisaldab punkte alates vaateplatvormi rajamisest SEB hoonele
ja lõpetades Vladimir Putini appikutsumisega, et linnas kord majja lüüa. Tunnustuse kõige asjalikuma ettekande eest pälvib aga
linnamajanduse eest vastutav
Tamm, kes saab kingituseks täiendustega reklaambrošüüri. “Elame
veel! Mul ei ole enam aega, lähen
“Reporterit” vaatama. Jahuge eda-

Ajavahemikul 23.–25. jaanuarini
murdsid Nõo vallas Meeri külas
majja sisse kodanikud, kes polit
sei teatel “pöörasid kõik segami
ni” ning varastasid kokku 4603
eurot maksnud linnutopise, raa
dio ja suupilli.

Lutsu graafika väljas
1. veebruaril kell 17 avab kuns
timuuseumi näitusemaja esime
sel korrusel näituse ”Karin Luts.
Ühe lehe lugu”, mis tutvustab uue
nurga alt kunstniku graafikaloo
mingut.

Prügi energiaks
Doranova Baltic OÜ rajab riigi
hanke võitjana Aardlapalusse
koostootmisjaama, kus hakatakse
prügilagaasist tootma soojus- ja
elektrienergiat.

Kassimaja tules
si!” lausub oraator seejärel ning
lahkub aplausi saatel.
Ka edaspidises sõnavahetuses võivad betooni ja rahandusega tegelevad Tamm ja Annuk end
suhteliselt rahulikult tunda: nende tööle rahval pretensioone ei ole.
Rohkem tunnevad saali kogunenud õpetajad huvi haridusreformi
valupunktide vastu, näiteks tekitab muret Tamme gümnaasiumi saatus, mis kolitakse Tamme
puiesteelt Nooruse tänavale. Miks
Tammelinn keskkoolist ilma jääb?
Ehkki valdkond peaks kuuluma Teppani vastutusalasse, võtab
Kruuse džentelmenlikult pidevalt
tule enda peale ja blokeerib raevukad küsimused ise. “Tamme gümnaasium on väga õnnelik kool. Ta
ei kao kuhugi ja saab uue kaasaegse
maja,” kõlab tema selge veendumus.
Vahepeal pärib Tartu Ekspressi
reporter aru nädal tagasi lahvatanud skandaali kohta, mille käigus
ilmnes, et linnale kuuluv kutsehariduskeskus on omanike teadmata ehitusfirmaga kohut käinud
ning maksumaksjale seeläbi ligi
40 000eurose arve tekitanud. Linnasekretär Mölderi põhjalikud selgitused ei huvita kedagi ning peagi kostab saalist nurinat, miks teemast nii pikalt rääkima peab.

Verbaalsed silitused
Lõpuks saab tegeleda tõeliselt
põletavate küsimustega: miks
ei peatu buss Zeppelini kaubanduskeskuse ees ning miks ei näe
kaubamaja juures ühistransporti oodates kuskilt kella? Kruuse sirgjooneliste märkuste “Räägime ükshaaval!” ja “Praegu räägin mina!” saatel saavad vastuse
ka pisemad mured. Sekka satub
laiema haardega teemapüstitusi,
nagu Tartu senisest aktiivsem reklaamimine idapiiri taga.
Alati ei peagi sõnavõtmiseks
tingimata midagi küsida olema.
Näiteks tõuseb äärmisest istereast
Tartu korteriühistute liidu juhatuse liige, kes kõneleb kiirustamata ühingu tegevusest ja plaanidest.

Esmaspäeval puhkes tulekahju
Roosi tänavas asuvas loomade
varjupaigas. Päästjate sündmus
kohale saabudes põles kasside
majutusruumina kasutusel olnud
puidust 4 m2 hoone lahtise lee
giga. Põlengus jättis elu 4 kassi.

Mis rahval hingel?
„Peagi tulevad bussipeatustesse uued moodsad tablood. Aga kas ei
võiks alustada sellest, et kaubamaja juures taas kell oleks?“
Rein Haak: „Miks te ei vaata siis kella, see on täiesti olemas? Vane
muise küljes on suur elektrooniline ajanäitaja, mis paistab üpris kauge
le. Ka uutel tabloodel, mis suvel peatustesse jõuavad, on kell olemas.“
„Kuna tuleb see päev, mil saan Tartu vaksalis rongi peale istuda ja ühe
hooga sõita Riiga või Moskvasse? Ilma, et Tallinna kaudu peaksin tiirutama või kuskil võpsikus ümber istuma.“
Urmas Kruuse: „Moskva rongi läbimine Tartust sõltub palju roh
kem Vene kaubarongide sõidutihedusest kui siinse rae tahtmistest
või otsustest. Seega ei julge lubada, millal see päev tuleb. Riia suunal
on lootust rohkem. Aga selleks, et reisironge kasutataks, peavad nad
liikuma kiirelt. Eesti poolel on selle eesmärgi nimel tehtud suuri inves
teeringuid. Lätis on veel lõike, mis vajavad arendamist.“
„Mida tehakse linna maine kujundamiseks, eriti ida pool. Maineüritustest on räägitud, aga see on ju omas mahlas küpsemine. Midagi ei
tehta, et kaugemalt ka teadvustataks, et on olemas selline linn!“
Kruuse: „Ma ei saa küsijaga nõus olla, et midagi ei tehta. Jah, me ei
teinud massilist reklaami Euroopa suurlinnades ega hakka ka ilmselt,
sest see pole ratsionaalne. Küll on linnal koostööpartnereid ja üritusi,
mille kaudu end tutvustada ja turiste siia kutsuda. Sama eesmärki
täidavad kõnealused maineüritused ja kui ma ei eksi, siis küsija isegi
müüs ühel neist oma Tartut tutvustavaid raamatuid ning üpris edukalt.“
„Kohvik „Pahad poisid“ mängib muusikat öösel kella kolmeni ja mina
ei saa üldse magada. Kas saaks piirata, et nad oleks avatud ainult õhtul
kella 11ni. Aga nad ütlevad, et kohvik ise valib, mis kellani töötab.“
Jüri Mölder: „Kindlasti saab midagi ette võtta ja seadus annab sel
leks võimaluse, kui äritegevus häirib elanike normaalset elu. Selleks
tuleb aga tuvastada, kas ja kui suur on seal mürareostus ning kes seda
tekitab. Siis saab piirata asutuse lahtiolekuaega või peavad nad muusi
kat vaiksemalt esitama.“
„Olen vanemõpetaja. Kas minu palk tõuseb ja kui palju?“
Tiia Teppan: „Tõuseb küll. Meil on haridustöötajate liiduga kollektiiv
leppe üksikasjad veel arutlemisel, aga Tartu linna ettepanek on maksta
ka vanemõpetajatele, nagu kõigile teistele, suuremat palka, kui on riigi
kehtestatud miinimum.“
„Mitu korda olen küsinud, miks ei saa Aura juures olevat bussipeatust
viia Zeppelini keskusele lähemale – liiga pikk maa on poodi kõndida?“
Haak: „Kellel on paberid ja kes autorooliga sõidab, saab aru, et foo
riga ristmiku juurde ei ole võimalik teha bussipeatust. See paneks ühe
sõiduraja liiklusohtlikult kinni ja tekitaks ummikuid.“

Muu hulgas ei unusta ta linnavalitsust hea koostöö eest tänada.
Kui ennist palus linnapea kurtvatel haridustöötajatel ja sund
üürnikel korduvalt sissejuhatava
jutu juurest küsimuseni jõuda, siis
nüüd ei sega rääkijat keegi.
Ettekande lõppedes teatabki

Kruuse, et on aeg kaks ja pool tundi kestnud audientsil otsad kokku tõmmata. Tagareast kostuvat
ettepanekut korraldada kohtumisi tihedamini kui kaks korda aastas, miks mitte suisa iga kuu, tervitatakse lausa ovatsioonidega.
Kaur Paves

Mälestades Kutmani
AHHAAs näeb
väärarenguid
Alates 1. veebruarist saab AHHAAs
uudistada arstiteaduskonna uni
kaalset meditsiinikollektsiooni,
mis tutvustab inimese anatoo
miat, patoloogiat ja embrüoloo
giat. 1890. aastal alguse saanud
kogus näeb nii terveid organeid
kui erinevate haigusnähtudega
preparaate.
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5. veebruaril toimuvad TÜ spor
dihoones legendaarse tree
neri Martin Kutmani esimesed
mälestusvõistlused. Talvehooaja
eeldatavalt kõige kõrgetasemeli
sem kergejõustikuvõistlus Eestis
toob eelülesandmise põhjal üli
koolilinna publiku ette tugevaid
kergejõustikuatleete vähemalt
kümnest riigist.

SÄHVATUS
SÄHvat

protsendi võrra langes 2012. aas
tal Tartus registreeritud kuritegu
de arv. 2011. aastal pandi toime
3148 ja mullu 2764 kuritegu.

Udmurdid ERMis
Eesti Rahva Muuseumi näituse
maja tähistab 31. jaanuaril kell 18
udmurdi rahvuskirjaniku Kuzebai
Gerdi 115. sünniaastapäeva. Üles
astuvad Baškortostanist Eestisse
saabunud rahvalaulikud ja -tant
sijad.

Sõudjad suusarajal
10. veebruaril toimuval Tartu tea
temaratonil on stardis ka Eestit
Londoni
olümpiamängudel
sõudmises esindanud Allar Raja,
kes on rajale meelitanud oma
lahingupartnerid Tõnu Endrek
soni ja Andrei Jämsa.

AJAKIRJANDUSE TULEPROOV: TÜ ajakirjanduse
instituudis ollakse teadlikud
loomingu kaduvast väärtusest ning julgustatakse noori
ka sootuks praktilisemaid
kogemusi omandama.

Laurits Leima

TALVEREHVID SÕIDUAUTODELE,

AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
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Eelmisel aastal registreeriti Tar
tus 1374 uut ettevõtet, sealhulgas
1248 äriühingut ja 126 füüsilisest
isikust ettevõtjat. Võrreldes 2011.
aastaga registreeriti eelmisel aas
tal ühtekokku umbes 150 ettevõ
tet enam.
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tartuekspress
Laenatud medalitega
teise poolsajandisse
KULTUUR

Neljapäev, 31. jaanuar 2013

Palametsa
pajatused

Sel nädalal piduehtesse
rüütatud spordimuuseumi kaunistavad argipäeviti uue põlvkonna atleetide mängukilked.

Eestlased –
inimsoo esiisad
1946/1947. õppeaastal pidin õige algaja ajalootudengina kuulama
üldhariduslikku kursust „Sissejuhatus keeleteadusesse“, mida lugesid nimekad lingvistid Johannes Voldemar Veski, Arnold Kask ja Paul
Ariste ning Venemaa eestlasest lektor Kristjan Kure – tol ajal ametlikult ainuõigeks tunnistatud Nikolai Marri õpetuse veendunud propageerija. Noore inimese teadmiste laiendamise osas oli tegemist
päris huvitava ning kasuliku kursusega, millest mõnigi seik veel
vanuigi meeles. Kasvõi Ariste pajatus pseudokeeleteadusest.
Ariste rääkis, et lingvistide hulgas leidub veidrikke, kes püüavad kogu hingest tõestada, et just nende emakeel on see kõige ürgsem, kõige vanem, paljude teiste keelte ema. Mistõttu nende rahvust tuleb pidada ka inimsoo esiisaks. Neid oli isegi eestlaste hulgas. Kasvõi muus osas tõsiselt võetav keelemees Karl August Hermann, kes omal ajal väitles end Leipzigi ülikoolis võrdleva keeleteaduse alal doktoriks. Aga aasta enne surma, seega 1908. aastal, ilmus
temalt Tartus raamat, mis kandis pretensioonikat pealkirja „Sumeri-akkadlased. Uurimised vanast muinasajast.“ Seejuures koguni
kolmas täiendatud trükk. Autor kinnitas, et „asi sumeri ja soome
keelte sugulusega õige ja kindel on“. Seda olevat ta kiilkirjas tekste
lugedes paljude sõnade kõlalise sarnasuse abil kindlaks teinud. Nii
tähendavat sumerikeelne ma – mina, sa – sina, adda – isa (ätt!), kha
– kala, tur – poeg (setu tsura), nene – neiu, eme – käima peal olev naine ehk tulevane ema jne, jne. „Juba nendest sõnadest võivat igaüks
näha, et „nende keelte vahel salaside on, sest mitte kogemata ei saa
nii palju sõnu ühte“. Ning Karl August lõpetas värssidega:
Eesti rahvas, märka varmas
Euprhati, Tigrise suudel
Jõe kalda palmipuudel
On su suured sugulased
Sumerlased, akkadlased.
Ariste jätkas: egas siis vana Karl August üksi. 1936. aastal ilmus
ühe Saaremaa postiametniku, kes varjus Mägi Kurdla pseudonüümi taha, teos „Eestlaste tõeline muinaslugu. Vanima muinasaja suurimad kultuurrahvad Eesti tõugu.“ Autor tunnistas Hermanni väited sumerlastega keelesuguluses olemise kohta tõesteks. Lisades omalt poolt, et seda mõistab ka toponüümika. Nimetus Mesopotaamia olla tulnud eestikeelsest väljendist mes upotama, nii nagu Egiptuski sõnadest jõgi uputus. Ajapikku on hääldus
küll mõnevõrra moondunud, aga see on ju paratamatu. Egiptlaste
jumala Osirise nimi olla tulnud meie sõnadest uusi riisi, st lootust uuele viljasaagile. Ja vaarao nimi Seth tähendanud, et vaarao
sõdis. Niisamasuguseid kokkulangevusi võivat leida ka sanskriti
keelest, mis veelgi kinnitavat, et meie esivanemad kuulusid tõepoolest inimsoo esiisade hulka.
Ariste lõpetas: irvhambad-veljestolased (üliõpilasselts Veljesto
liikmed) tulid välja omapoolse „hüpoteesiga“. Rahvasterändamise
aegu, kui ka muistsed eestlased Kesk-Euroopasse liikunud, sündinud ühe suure jõe ääres nende märadele varsad. Ja kohta hakatudki
nimetama ...? Loomulikult Varssavi. Läksid edasi, jõudsid teise suure
jõe äärde, kus kukkusid pidu pidama. Aga mis on pidu ilma viinata.
Ning sealne asula saigi vastava nime, mida sakslased pisut moonutatult kirjutavad, see-eest aga õigesti hääldavad. Mis linnaga tegu,
arvaku lugeja ise ära.

50 aasta jooksul kogutud
eksponaatidest enam erutab
jõnglasi muuseumi teadussekretäri Kalle Voolaiu sõnul keldrikorrus. Seal saab mõõduka tasu eest pidada sünnipäevi, jõulupidusid, aga ka näiteks
õudusfilmide õhtuid.
Just viimaseks näib keskaegsete võlvide vahel paiknev pime
ruum kõige paremini sobivat.
Näituste korraldamist üritab
asutus siin vältida, sest pidevalt tuleb võidelda niiskusega.
Hapra pinnase tõttu paigaldati hoonele mullu suvel ka uued
sambad – vanad, puust toed
on samas endiselt vaatamiseks
väljas. “Päris sohu me nüüd ei
vaju,” rõõmustab Voolaid.

Jalgpall mootorratastel
Siiski leiavad lapsed tegevust
ka maja teisel korrusel “päris”
muuseumis. Siin saab muu hulgas tirida ekraanile ilmuvate
talumeestega köit (kas teadsite,
et aastatel 1900–1920 kuulus
köievedu ka olümpiakavasse?)
ning sõuda ergomeetril, mille
ette manatakse voogav kanal ja
vastased.
Peale köieveo leiab muuseumi avarast väljapanekust teisigi
viiteid spordialadele, mis tänaseks unustusehõlma vajunud.
Mõne puhul pole see ka üllatav:
näiteks olevat sajandi esimesel
poolel siinmailgi populaarsust
kogunud veider jalgpallivorm,
kus mehed ajavad nahkkera
taga mootorratastel. Häguselt
mustvalgelt fotoltki on aru saada, et muruplatsi asemel laiub
sportlaste jalge all paras porimülgas.
Samuti ei igatse ilmselt keegi,
kelles vähegi inimlikkust säili-

Isegi muuseumi teadussekretär Kalle Voolaiule jääb arusaamatuks, kuidas pildil oleval rattaga sõita sai. 
Kaur Paves

nud, raskejõustikusse tagasi tõstmise alaliiki, mis sundis
jõumehi raskusi üles sikutama hammastega. Suhu asetatav seade, mis klaasvitriini taga
särab, meenutab Voolaiule siiski, et üksikud aktivistid tegelevad Eestiski alaga siiani.
Just 19. sajandi lõpus pead
tõstnud professionaalsetest
jõumeestest Eesti sport alguse saigi. See fenomen on Voolaiu väitel harukordne: mujal
on kehakultuurile aluse pannud ikka leebemaid alasid viljelenud amatöörid.
Tsirkuses töötanud lihamägede panust meenutab tänini ajastut jäljendav lava, kus
külastajad end tolleaegsete
kangide ja sangpommide taustal jäädvustada saavad. Tuleb
vaid tähele panna, et raskuseid
ei saa reguleerida niisama lihtsalt nagu jõusaalis kettaid lisades: ammustel aegadel täideti
rauakolakaid liivaga.

Medalid hoiule
Jõualade kunagist võidukäiku näitab kõige paremini ehk
kogu muuseumi väärikaim vitriin, kus on välja pandud kõik
eestlaste võidetud olümpiamedalid, mis kätte saadud. Alates esimesest kõrgeimale poodiumiastmele tõusnud eestla-

sest, tõstja Alfred Neulandist ja
lõpetades Berliinist klassikalise ja vabamaadluse duubelvõidu koju toonud Kristjan Palusaluga – üksteise kõrval lebavad kõik kõrghetki meenutavad autasud. Erilise vaimustusega toob Voolaid välja suuruselt küll väikseima hõbemedali,
mille võitis 1912. aastal Stockholmis Vene tsaaririigile maadleja Martin Klein. See esimese
eestlase pälvitud hõbetükk saadi Kleini sugulastelt muuseumi
100 000. eksponaadiks.
Samas on Voolaiul auhinnakapiga seoses ka kibedamaid
mälestusi. 2005. aastal otsustas raskelt haige jalgrattur
Aavo Pikkuus oma 1976. aasta kuldmedali ravikulude katteks advokaat Viktor Kaasikule
maha müüa. “Oma käega võtsin medali siit välja,” meenutab
Voolaid. “Aga ega me inimest
sundida ei saa.”
Paljud elavate kirjas olevate sporditähtede medalid ongi
muuseumi käes vaid ajutiselt
hoiul, mitte lõplikult annetatud. Seega võiksid ka Erki Nool
ja Gerd Kanter põhimõtteliselt
Pikkuusi-sarnaselt talitada.
Kuid Voolaid usub, et seda siiski ei juhtu, ning esinduslik kollektsiooni saab uuel poolsajandil vaid lisa.
Kaur Paves

Tsivilisatsioonita
Elva sobiks
kopsuhaigetele?
Verevi motellis kogunes nädalava
hetusel esmakordselt Elva õppejõu
dude kogu, et arutleda väikelinna
arengusuundade üle.
Majandusgeograaf Hardo Aas
mäe nägi Elva jaoks tulevikuvõi
malust lõunapoolsete maade hin
gamisraskustega elanike kliimatu
rismis, kuna hapnikurikas õhk on
sealsete kopsuhaigete jaoks kerge
mini hingatav.
Elvas elav psühholoogiaprofes
sor akadeemik Jüri Allik pidas aga
oluliseks probleemiks Elva linnasü
dame vähest atraktiivsust. „Linnas
pole korralikku kohvikut ja teisi tsi
vilisatsiooni ilminguid. Kesk tänava
väljanägemine, kus majad lagune
vad ja müüakse peamiselt odavat
pudi-padi, on jube,“ ütles Allik.
Kohviku puudumine häiris teisigi
õppejõude. Tartu ülikooli majan
dusdotsent Kulno Türk osutas, et
Setumaal on mitmel pool suudetud
elu käimas hoida vaatamata sellele,
et seal on ääremaa ja elanikke vähe.
„Paljusid asju tehakse seal ilma iga
suguse kavatsuseta raha teenida,“
selgitas Türk. „Seatakse ette tähtaeg
ja tegevus, antakse ettevõtjatele
kohalike omavalitsuste poolt lihtsalt
ruumid kätte ja lastakse tegutseda,
sest muidu ei sünniks midagi.“

Kirjad kaugelt
ERM soovib oma kogusid täien
dada nii nende kirjadega, mida
kirjutasid küüditatud kodumaale
kui nendega, mida saadeti kaugele
Siberisse. Samuti kirjadega, mida
vahetasid omavahel Teise maail
masõja keerises välismaale pää
senud ja kodumaale maha jäänud
eestlased.
Eriti väärtuslikud on kirjavahetu
sed, mille puhul on alles nii saadud
kui saadetud kirjad. Kui kahepoolne
kirjavahetus ei ole säilinud, siis on
ka ühe poole kirjad uurijatele väär
tuslikuks allikaks.
„Oli vähe neid Eesti inimesi, keda
ei oleks puudutanud küüditamised
aastatel 1941 ja 1949 või põgene
mine välismaale 1944. aastal. Kirjad
olid ainukeseks võimaluseks pidada
sidet pereliikmete või sõpradega,
kes sattusid itta või läände,“ selgitab
ERMi peaarhivaar Tiina Tael kogu
misaktsiooni tausta.

Haridus- ja Teadusministeerium loob tingimused, et Eesti elanikel oleks
võimalus õppida terve elu, korraldab teadustegevust, toetab noorte
mitmekülgset arengut ning hoolitseb eesti keele säilimise ja arenemise
eest.
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ropp sõim ja prii lobi
Neli nädalat on täpselt
paras aeg, et tunda end
võõral maal kohalikuna.
Alul asendamatuna näiv
hiiglaslik seljakott kogub
juba nädalaid riidekapis
tolmu ja esimeste päevade
ärevus on muutunud stoiliseks rahuks.
Retke kõige keerulisemaks ülesandeks osutus enestelegi ootamatult eluaseme leidmine töökohale
võimalikult lähedale. Eriti juhul,
kui ei soovi ühiskasutatavaid ruume, ja veel vähem magamistuba, jagada teiste rännulistega. Ka
hingehinna maksmiseks puudus
huvi. Kompromissituse eest tuli
küll lõivu tasuda nii hostelipidajatele kui maanteeröövlitele, ent
pärast kümneid e-kirju ja telefonikõnesid, naeratas otsingute seitsmendal päeval õnn kõige helgemal
kujul.
Leidsime elukoha lillefarmist
paarikümne kilomeetri kaugusele. Suures ja avaras majas on peale meie kostil veel Sambiast pärit
temperamentne üliõpilane Joe.
Vähemalt sama särtsakas on ka
ulualuse omanik, Itaalia juurtega
Fransesca, kes on Austraalias resideerunud 1954. aastast. Paras aeg
panemaks püsti restoraniäri, mida
juba mõnda aega kamandab tütar.

MISJONÄRITÖÖ. Austraaliasse saabudes võtsime südameasjaks kohalikele eesti keele õpetamise. Joe on
lühikese ajaga selgeks saanud nii õ kui ö. Nonna ja peretuttav Philipe hoolivad keeleõppest tunduvalt enam
itaaliakeelsest jumalasõnast ja isevalmistatud veinist. 
Erakogu

Ainult inseneriharidusega Joe on
hakanud õhtusöökidelt viilima,
sest pärast viimast pidurooga tuli
tal haigevoodis veeta terve päev.

Peded jooksevad

Kuna muffinite söömine ja lillede noppimine pole vormis püsimiseks just parim viis, otsustas
Robert hakata õhtuti jooksmas
Salakavalad road
käima. Vaevalt oli ta aga asunud
esimest korda ranna poole lonkiTegemist on tõelise Sitsiilia
ma, kui mööduva maasturi juht
perega, kus nonna (vanaema it k)
akna alla keris ja kisendas täiest
ehk Fransesca etendab võtmerolli.
kõrist: “Faggot!” (pede ing k). SesEt ärivaist on legendaarselt maftap pidas spordisõber paremaks
fiasaarelt pärit vanadaamil peen,
jooksuketsid vähemalt esialgu
selgus juba mõned päevad pärast
varna riputada ja uurida kohalisissekolimist. Naljalt meil enam
kelt sõpradelt ehk pole siinpool
maakera heteroKohalikud naised kostitavad del ter visesport
tavaks.
valjuhäälselt vandesõnadeTuttavad tüdga igaüht, kes autoga täna- rukud lõõpisid, et
austraallastel on
val paarutada armastab.
kombeks joosta
üksnes toidu järele.
toidupoodi asja pole. Värsked puuMehepoegade seas olevat märkja köögiviljad ning pagaritooted
sa populaarsem jõusaalis lihaseid
tulevad althõlma tuttavatelt poodpumbata. Kõrva on jäänud, et ka
nikelt. Vilunud kokana ei pea hilkohalikud naised kostitavad valjuti lesestunud proua paljuks meijuhäälselt vandesõnadega igaüht,
le tutvustada Itaalia köögi parikes näiteks autoga tänaval paarumaid palu.
tada armastab.
Ehkki seni on degusteerimised
Kuigi end invaliidiks õginud
paraku lõppenud ulatuslike kõhuinimesi pole me seni veel kohahädadega, on hõrgutistest äraütnud, võib tele- ja raadioreklaamilemine osutunud ilmvõimatuks.
de ning kiirtoiduputkade rohkuse

KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ
MARE SABOLOTNY NOORSOO ROMAANI JÄRGI

SÕJASAAK. Fransesca tutvuste abil saaks tasuta söönuks mitu rügementi. Paari eestlase sõõrikutega nuumamine pole kõneväärtki.

põhjal oletada, et kaaluprobleem
on Austraalias üsna tõsine.

Suurriigid narrivad
Läinud nädala tähtsündmus oli
Austraalia päev, mille puhul ainuüksi Perthi linna ilutulestikuga lasti kinnitamata andmetel sõna otseses mõttes vastu taevast ligi viis
miljonit dollarit. Kohalike jaoks on
see aasta kõige olulisem tähtpäev,
mis toob tänavatele tuhandeid inimesi. Välismaalaste ja seljakotirändurite jaoks tähendab see aga
pigem lihtsalt vaba päeva või kahekordset palganumbrit.
Puhkepäeva eest tuleb tänada
britte, kes maabusid esmakordselt
riiki 26. jaanuaril 1788. aastal. Riigi põliselanikud tunnevad püha

veel ka ellujäämise ja invasiooni
päevana, vastavalt Survival Day ja
Invasion Day. Just Austraalia päeva
tähistades saime kinnitust, et jutud
eesti naiste silmipimestavast ilust
pole kaugeltki müüt. Piisab vaid
reeta oma päritoluriik, kui kohalikud asuvad suure õhinaga pajatama baarides elatist teenivatest imekaunitest rahvuskaaslastest.
Kui mõni sakslane või prantslane on aegajalt meie riigi väikest
rahvaarvu naerukski pannud, siis
Skype’ist kuuldes sumbub ka teravaim iroonianoot. Suurriikidest
pärit seljakotirändurid on soovitanud aga kõige rohkem uhkust tunda hoopis selle üle, et oleme vähemalt esialgu pääsenud islamistide
pealetungist.
Jüri Mätas

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.

Martin McDonagh

lavastaja Tanel Jonaskunstnik Iir Hermeliin
osades Riho Kütsar, Andres Mähar,
Karol Kuntsel, Kristiina-Hortensia Port

esietendus
9. veebruaril Sadamateatris
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anekdoodid
sudoku
anekdoodid
sudoku
„Mul õnnestus väga lihtsalt
auto kütuseprobleem lahen
dada.“
„Kuidas sa seda tegid?“
„Müüsin auto maha ja ostsin
kogu raha eest bensiini.“
***
Maale saabub lendav taldrik
ning maandub kusagil LõunaVenemaal. Selle pilootidel on
ülesanne astuda kontakti Maa
elanikega.
Taldrikust väljub esimene
humanoid ja kohtab pargipin
gil kolme sõpra pudelit kum
mutamas. Humanoid pöör
dub meeste poole:
„Lugupeetud Maa elanikud!
Me tahame teiega kontakte
luua.“
Üks meestest lausub selle
peale:
„Vasja, kalla talle!“
Vasja kallabki ja humanoid
joob. Mehed sebivad omava
hel edasi ega pööra maavälise
tsivilisatsiooni esindajale üldse
rohkem tähelepanu. See pöör
dub aga uuesti meeste poole:
„Lugupeetud maalased! Ma
olen humanoid lendavalt tald
rikult ja tahan teiega kontakte
luua.“
Sellepeale kostab jälle üks
meestest:
„Vasja, talle ära enam kalla!
Talle juba aitab!“
***
Stjuardess astub mööda
salongi ja jälgib, et kõik reisijad
kinnitaksid ennast korralikult
rihmadega. Ise selgitab see
juures:
„Möödunud korral need,
kes ei olnud ennast rihmadega
kinnitanud, murdsid maandu
mise ajal oma kaela.“
„Aga need, kes olid korra
likult ennast kinni pannud?“

küsib üks reisijatest kiiresti rih
ma kinnitades.
„Ah need,“ lõpetab stjuar
dess oma selgituse. „Need
nägid välja justkui elusad.“
***
Madrus tantsib tüdrukuga ja
näitab ühe vanema mereme
he poole:
„Vaata, see on meie kapten
- igavene norija ja muidu vastik
tüüp!“
„Aga kas sa tead, kes mina
olen? Tema tütar!“
„Aga kas sa tead, kes mina
olen?“
„Ei tea.“
„Jumal tänatud! Hüvasti!“
***
Keset ookeani kohtuvad
kaks merehädalist, kumbki
oma lauajupil.
„Tere päevast,“ lausub üks.
„Teie laev on ka uppunud?“
„Jah, juba aasta tagasi.“
„Mis te räägite? Ja te olete
kogu selle aja merel veetnud?“
„Jah, aga mis siis?“
„Kuidas te olete küll suutnud
nii kaua vastu pidada?“
„Ise imestan ka. Eriti igav on
pühapäeviti.“
***
Ema küsib pojalt:
„Eile oli siin laual 10krooni
ne rahapaber, aga nüüd seda
enam siin ei ole. Mida see
tähedama peaks?“
„Arvatavasti inflatsiooni.“
***
Eradetektiivibüroos heliseb
telefon:
„Öelge, palun, kas teie firma
võib mulle kindlustada täieliku
julgeoleku?“
„Otse loomulikult!“
„Sel juhul ootan teid kell
kolm öösel Hansapanga kon
tori juures!“

ristsõna
Ristsõna
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Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
1.–7.02 kell 12.15, 14.15,
16.15, 20.30 Hitchcock
1.–3., 5.–7.02 kell 19.45; 4.02
kell 15.15 Nõiakütid Hans ja
Grete
1., 4.–7.02 kell 19.30, 22;
2.–3.02 kell 17.15, 22 Parker
1.–3., 5.–7.02 kell 17.30 Soojad kehad
1., 4.–7.02 kell 12, 12.45, 15,
17.15; 2.–3.02 kell 11.30,
12.45, 13.35, 15 Lammutaja
Ralf (eesti keeles)
1., 4.–7.02 kell 13.30, 18.15,
22.15; 2.–3.02 kell 14.45,
19.30, 22.15 Viimane võitlus
1.–7.02 kell 16, 19 Lincoln
1.–3., 5.–6.02 kell 12.30, 18,
21.15; 4.02 kell 12.30, 17.45,
21.15; 7.02 kell 12.30, 18 Hüljatud
1.–3., 5.–7.02 kell 21.45; 4.02
kell 21 Vabastatud Django
1., 4.–7.02 kell 22.30; 2.–3.02
kell 18.30 Film 43
1.–7.02 kell 15.30 Gangsterite jahtijad
1., 4.–7.02 kell 14.30; 2.–3.02
kell 12 Pii elu
4.02 kell 18 Erilinastus: Ilmvõimatu
7.02 kell 21.15 Esilinastus:
Anna Karenina

Teater
Sadamateater
31.01 kell 19 Karjäär

Hitchcock
31.01 kell 20.30 Cinamonis
Linalugu toob meieni filmiajaloo suurkuju Alfred Hitchcocki (Ant
hony Hopkins) tööd ja tegemised tema legendaarse filmi „Psycho“
võtteperioodi aegu ning ühtlasi heidetakse valgust kuulsa režissööri
suhetele tema ustava, ent samas ka kindlameelse abikaasa Almaga
(Helen Mirren).
Selleks, et tagada „Psycho“ kinoekraanidele jõudmine, tuli Hitchcoc
kil vedada lõputut vägikaigast küll filmistuudioga, tsensuuriga ning ka
koostööpartneritega. Lavastaja pidi filmi valmimise ise rahastama, tal
ei olnud võimalust kasutada tippstsenaristide abi ega ka esimese suu
rusjärgu staare. Film näitabki, kuidas sellel mehel õnnestus, vaatamata
pea ületamatuna näivatele raskustele, siiski oma nägemus publikuni
tuua.

2.02 kell 19 Tosca

Vilde

3.02 kell 19 Inimese parimad
sõbrad

1.02 kell 20 Vaike Hannust
Duo

7.02 kell 19 Sviit

2.02 kell 20 Sven Kullerkupp

Kontsert

Näitus

Dorpati
konverentsikeskus

Annelinna
raamatukogu

3.02 kell 19 tantsuõhtu,
ansambel Absolut Lühis. Info
tel 511 4081

kuni 16.02 Riin Palloni maalinäitus

Saksa Kultuuri
Instituut

1.02 kell 19 Remondimees

9.02 kell 19 Hiina aastavahetuse õhtu

3.02 kell 16 Oblomov

Tartu Jaani kirik

5.02 kell 19 Kadunud käsi

1.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

9.02 kell 19 Üksildane lääs

kuni 28.02 näitus Poola lasteraamatute illustratsioone
kuuest aastakümnest
kuni 28.02 näitus Väike Chopin

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 28.02 Katrin Moora
maalinäitus Aknast vaadates

10.02 kell 19 Karjäär

8.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

Linnaraamatukogu

Teatri kodu
1.02 kell 11 Kunksmoorimäng

9.02 kell 20 Eesti segakooride kontsert

kuni 16.02 näitus Tablettide
asemel muusika

1.02 kell 14 Kunksmoorimäng

Tartu Jazz Club

3.02 kell 12 Kessu ja Tripp

kuni 18.02 fotonäitus Minu
Supilinn

31.01 kell 20 Andre Maaker

10.02 kell 12 Kunksmoorimäng

1.02 kell 21 Anne Adams

Vanemuise teatri
suur maja
31.01 kell 12 Mary Poppins
31.01 kell 19 Kalendritüdrukud
1.02 kell 19 Cabaret
2.02 kell 19 Musta pori näkku
3.02 kell 12 Mary Poppins
3.02 kell 19 Moonlight Express
5.02 kell 19 Helisev muusika
6.02 kell 12 Kosmonaut Lotte
8.02 kell 19 Kalendritüdrukud
9.02 kell 19 Uinuv kaunitar
10.02 kell 12 Ninasarvik Otto
10.02 kell 16 Kosmonaut
Lotte

Vanemuise teatri
väike maja
1.02 kell 19 Sviit

kuni 18.02 Danel Ülperi
maalinäitus Teekond

5.02 kell 20 Jamman

kuni 23.02 raamatunäitus
Maakera kuklapoolel

6.02 kell 20 kontsertfilm
Dhafer Youssef Jazz sous les
Pommiers 2010

Tammelinna
raamatukogu

7.02 kell 20 JaZZeppelin
8.02 kell 21 Tõnis Mägi &
sõbrad

Tartu ülikooli aula
1.02 kell 18 Naily Saripova
(klaver)
6.02 kell 19 Tanel Joamets
(klaver)
9.02 kell 17 Eesti segakooride kontsert

Vanemuise
kontserdimaja
8.02 kell 19 Ooperigala

Miina Härma
gümnaasium
10.02 kell 11 XIX Eesti segakooride võistulaulmine
Tuljak

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

Muu
Linnaraamatukogu
31.01 kell 15 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on noore luuletaja Kaur Riismaa luulekogu
Me hommikud, me päevad,
õhtud, ööd, külas on kirjanduskriitik Brita Melts
4.02 kell 18 avalik loeng Ajurveeda – tervisliku eluviisi
põhimõtted. Lektor Indiast
dr Saurabh Mohansingh
Pardeshi
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2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 502 2728.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Loomad

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

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

Koolitus

Korterite ja vannitubade renoveerimine. Tel 5670 0092.
Puistevilla paigaldus. Tel 506 7846.

Materjal

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173
Kinnisvara müük

Pakun tööd

A-, B-, C-, CE-kat, ADR, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolitused.
Tel 507 8230, www.sõiduõppe.ee.
Seltskonnatants algajatele,
edasijõudnutele alates 07.02.
Tel 511 4081, Eva Kouhia.

Põllundus
Müüa toidukartulit (Laura, Vinet
ta). Tel 503 3898.

Autoremont P. S. Motors Tartus
ootab kliente Riia 24C. Diagnostika ja mootoritööd.

Elamukrunt Valgas kaunis rahuli
kus linnaosas (1235 m², 5400 €).
Tel 5660 3399 (hommikuti).

Suur allahindlus Sarapuu riidepoes! Kõik kaubad -70%. Aadress
Sarapuu 1 (endine Sarapuu kom
mipood).

Teenused

Üürile võtta
1toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 501 3219.
1-2toal korter. Tel 509 3455.

Raamatupidamine soodsalt.
Tel 5551 1130,
e-post merlesar@gmail.com.

Jää- ja lumetõrje katustelt, ohtlike
puude langetamine ja äravedu.
Hinnad soodsad. Tel 5559 3732.

Raamatupidamisteenused. Äriplaanid. Tel 5626 7815, rp@edio.ee.
Santehnik, katlamajad.
Tel 5344 8170, 5359 8960.
Soodne õigusabi. Tel 5350 9617,
e-post juriidiline.n6ustamine@
gmail.com.
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Tasuta katkiste kodumasinate
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
ist

1-2toal korter. Tel 5770 2222.

Vahetada 2-toal kõigi mug korter
Pärnu rannarajoonis korteri vastu
Tartus. Tel 5347 8728.

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

us

1-2toal korter. Tel 509 3455.

Vahetus

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

Riided

Kinnisvara ost

OÜ Rakall pakub 20- kuni
50kohalisi busse sõitudeks Eestis
ja välismaal. Soodustused koolide
le. Tel 5556 4138, info@rakall.ee,
www.rakall.ee.
Perejuuksur. Maarika, tel 5197 8719.

Ilusalongis Crystal klassikaline
näohooldus veebruari lõpuni 13 €!
www.ilusalongcrystal.ee

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

3-4toal korter. Tel 5770 2688.

Abistan vanureid ja puudega inimesi. Tel 5664 0259.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Müüa toidukartulit ja porgandit.
Tel 501 9902.

Sõidukid

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

Tel 5366 5327

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

kontoritehnika müük ja hooldus

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

(1,09 €/min). Ennustuse tellimine
meilile: ennustus.ee.

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

LEIA SOBIV HIND?

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

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

Küte
OÜ Haluküte müüb lõhutud küttepuid konteineris, lahtiselt ja võr
gus + lõikamisjääke. Tel 504 3100.

Soovid kvaliteetset ehitus- ja
viimistlustööd, aga raha napib?
Uudse lahendusena pakub Defero
Group OÜ Sulle võimalust tasuda
teenuse eest mitmekülgse ja paind
liku järelmaksuga. Tel 5743 1314.

Tervis

Võtan rendile põllumaad, võib olla
ka söötis maa. Tel 5391 1927.

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

2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Jõgevamaa Gümnaasium otsib
juhiabi ja infojuhti. Tähtaeg 5.
veebruar 2013. Tel 5695 0348,
e-post alo.savi@yahoo.com.
Koristajale Tartu kesklinna korteris
(53 m², 2 x kuus, ca 3tunnise koris
tamisega, 7 €/tund). Tel 510 8813,
andresky@hot.ee.

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

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

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

äp

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

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

an

Ehitus, remont, viimistlustööd,
lammutus, lumekoristustööd jm.
Tel 5858 6953.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

lm

Alemat OÜ renoveerib kortereid
ja maju. www.alemat.ee.

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

Keha trimmi Olimpi toidulisandite
ga: olimp.ee.
Kingi õnne oma perele! Abi alkoholisõltuvuse korral 98%. Hiina
meditsiin. LY CHINI OÜ,
tel 5837 9246, 505 8381.
Pediküür ja maniküür vanuritele
ja haigetele inimestele. Tulen ise
kohale. Tel 5554 8340, Tartu.

Tutvus
Vaba 50 a Tartumaa naine
(163/85) ootab kõnet vabalt
mehelt. Tel 5744 9838.

Muu
Müüa Saksa kaupu müüvasse
kauplusteketti kuuluv harukauplus. Tel 5622 6747.
Ostan vanaaegseid, raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke jne.
Tel 5829 9810.

Teated
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 7. veebruaril kell 10–14 ja
8.–9. veebruaril kell 10–16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.

lastekaupade jaeja komisjonimüük.

TULE OSTMA JA KAUPA TOOMA!

SÕBRAKESKUS, Võru 55f
Tel 506 7595 • E-R 10-18, L 10-15
info@illikuku.ee

ostab
metsakinnistuid
ka saartelt
tel 5557 7007

LOOMA

PÄI
KE

KLIINIK

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

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Mööbel

Kü

Ehitus

reklaam
Reklaam

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 (2.50 € kuu) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

LAS
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E-R
Tel

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

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

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

www.a-ulevaatus.ee

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
peab sünnipäeva!

13. veebruaril algav
B-kat kursus 333.Meil saab õppida mopeedi-,
mootorratta- ja sõiduautojuhiks!

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.

