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IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD –
MEIE AITAME SUL VALIDA
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Pro-sarja töö- ja
vabaajakindad

Pro-sarja
Hi-Vis softkindad

Töökindad
Tamrex Pro 800

Asjatundjad hindavad TAMREXi töökindad absoluutseks
tipptoodanguks Baltikumis ja väärikaks vastaseks Skandinaavia
parimate kindatootjate kõrval. Kümne aastase tootearenduse
tulemuseks on üle 300 erineva artikli kõikvõimalike tööde
jaoks, alates ühekordsetest kuni PRO-sarja
töökinnasteni välja. Omaala tõelised
meistrid Eestis, Soomes, Lätis, Leedus
kiidavad meie kinnaste kestvust,
hingavust, sobivust käe loomuliku
liikumisega ja laia suuruste valikut.
3,5 miljonit müüdud kindapaari
aastas on ära hoidnud mitmed
vigastused ja säilitanud
tuhandete töökäte hea
tervise.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!
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KAITSE OMA KÄSI!
Käed on meie kõige olulisem töövahend peaaegu kõiges, mida teeme. Igal
käel on 27 erinevat luud, 55 lihast ning 30 liigest. Kätes on ühendatud tugevus ja
jõud, võimega teha täpsust nõudvat tööd.
Kindad on tehtud mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill, nahk,
PVC, nitriil, lateks, nailon. Sellisel moel on võimalik ära kasutada erinevate materjalide omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest.

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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Kanepist Annelinna hiidkooli tüürima
uudised

Autovastased
liiklust ei sulge
Kui kahel eelneval aastal suleti
autovabal päeval mootorsõidukite jaoks vastavalt Tartu vanalinn ning Vabaduse puiestee,
siis tänavu 22. septembril autojuhte tõketega ei pahandata.
Laupäevast üritust korraldav
Toomas Põld ütles, et sel aastal on eesmärk kulutada raha
jalgratturite heaolu nimel. Täpsemalt tehakse hiljemalt järgmiseks nädalaks Veski tänav
jalgratturitele kahesuunaliseks.
Põllu sõnul ei ole muutunud plaanid seotud autojuhtide pahameelega varasemate
ajutiste liikluskorralduse muudatuste üle. „Tartu on liitunud
autovaba hartaga, mille tingimuseks on, et kui teha ajutisi liikluskorraldusmuudatusi,
siis peaks mingisugune märk
neist jääma ka püsivaks,“ selgitas Põld.
Autoga iga päev sõitev üliõpilane Alari Kasvand arvas
aga, et päeva õnnestumiseks
tuleks korraldajatel senisest
rohkem vaeva näha. „Kuidas
see üritusena suurtele massidele välja peaks nägema?“ küsis
ta. „See, et sa autoga ei sõida,
peaks näitama sotsiaalset kuuluvust ja promoma mingeid
maailmavaateid, aga eestlased
ei võta sellistest asjadest kinni.”
Põld nägi asja paremates
toonides. Tema sõnul kasvab
Tartus jalgratturite arv iga päev
ning linnapilt on varasemast
palju rohelisem.
Proviisorina töötava Mihkel
Soopalu väitel on autovaba
päev tore idee, kuid ei kanna
oma eesmärki välja. „Naiivne oleks mõelda, et üks päev
midagi muudab. Tartus ei ole
võimalik rattaga normaalselt liigelda, vältides autoteedel sõitmist. Autoteedel sõites seavad
jalgratturid end aga juba suuremasse ohtu,“ arutles ta.
Teine alternatiiv autole oleks
sõita ühistranspordiga, kuid
siingi on väike „aga“.
„Ühistransport on meil tavaliselt hommikuti täis õpilasi, kes
isegi pressides sisse ei mahu.
Kuidas siis kiiruga tööle ruttaja
oma kohvri või tööriistadega
sinna veel mahub?” küsis Kasvand. “Kuni kella 11ni on bussi
vallutanud eakad turule ruttajad ning õhtusel ajal sõidavad
sooja saamiseks bussides ringi kodutud. Ma pigem lähen
autoga, tundub mõistlikum.”
Lisaks on Kasvandi sõnul ürituse korralduslik pool kehv: sellest on väga vähe teada. „Asja
läbiviijad ei ole jõudnud oma
sõnumiga rahvani ning reklaami on vähe,“ ütles üliõpilane,
kes ka ise alles nüüd aktsioonist
kuulis.”
Korraldaja Põld oponeeris,
et reklaami on tehtud vastavalt
võimalustele ning varasemad
aastad on tema sõnul näidanud, et üritus õnnestub.
Siim Kaasik
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Descartes‘i lütseumi, Kivilinna ja kommertsgümnaasiumi
baasil järgmisest õppeaastast loodava uue Annelinna
gümnaasiumi direktrissiks valitud Merike Kaste lubab
kolm kollektiivi ühendada kõrvaltvaataja pilgu abil – ta
jätab pärast 26 tööaastat selja taha Kanepi gümnaasiumi
Põlvamaal.

Tulite intervjuule otse
klassi eest. Annate seega ise ka aineid?

Jätsin klassi ühiskonnaõpetuses iseseisvat tööd tegema. Ühele
klassile annan ka ajalugu, lisaks
üht psühholoogiakursust – esimeselt hariduselt olen ajaloolane,
teiselt psühholoog. Lastega on ju
hea olla!

Sel nädalal lööb taas
üleriigilisi laineid koolide
edetabel, mis paigutas
Kanepi gümnaasiumi
alles 205. kohale. Kui
tõsiselt seda võtate?

Selles mõttes võtame tõsiselt,
et ikka vaatame ja jälgime, kus me
asume. Aga meie kooli arengukavas seisab eesmärgina anda õpilastele võimetekohane haridus.

Mis see tähendab?
Seda, et me ei võta õpilasi vastu ühegi katsega – võtame kõik,
kes tahavad. Kui vaatate valdade
võimekuse võrdlust, siis meie inimeste sissetulekud on suhteliselt
madalad. Kui inimene tahab oma
lapsele gümnaasiumiharidust
anda, on meie kool talle kõige
odavam variant sõltumata sellest,
kas laps ka tegelikult teadmistelt
ja tahtmiselt keskkoolimaterjal
on. Meil on kõigile tasuta koolilõuna ja õppevahendid. Igal aastal viime lapsed õppereisile, et silmaringi laiendada. Gümnaasiumis on autoõpetus, just täna võtsime pakkumise: ühe õpilase peale kulub 461 eurot, mille kool kinni maksab.
Teiselt poolt on meil igal aastal suhteliselt suur nende õpilaste osakaal, kes on väga tublid ja
lähevad heade punktidega edasi
kõrgkooli – umbes 30 protsenti.
Koos kutsekooli minejatega jätkab õpinguid 60 protsenti. See
ongi meie eesmärk.
Me ei tähtsusta seda samas ka
väga üle. Tähtis on see, et lapsed saavad edasi teha seda, mida
tahavad. Et igal aastal lõpetavad
meie õpilased väga heade tulemustega ka ülikooli, näitab see,

Liina Karolin-Salu
Kommertsgümnaasiumi direktor
Merike Kaste oli komisjoni
valik, mis on meil siin hinnata. Mina isiklikult ei ole selle
inimesega nii tuttav, et oskaks
kommenteerida.
Uus direktor peaks püüdma hästi hoolega koostööd
teha kõigi kolme kooliga.
Suurimaks murekohaks saabki olema kõigi vajadustega
arvestamine.
Kas ma ise ka kandideerisin? Miks ma peaks sellisele
küsimusele vastama?

SUUR KATLAVALIK

Kanepi gümnaasiumi direktorituba on
Merike Kastele erilise tähendusega: nimelt
paiknesid siin Nõukogude ajal samuti koolijuhi ametit pidanud isa eluruumid, kus
peatne Annelinna ühendgümnaasiumi juht
üles kasvas. 
Kaur Paves

et kes tahab ja kellel on võimeid,
saab siit nii hea hariduse, et tuleb
elus toime.

Kas teatud kontingendi
jaoks on gümnaasium
lihtsalt koht, kus olla?

Jah, kuid ma rõhutaks siiski
vene psühholoog Lurevi mõtet:
haridus muudab mõtlemist.
Arvame, et ka nende laste mõtlemist muudab koolis viibimine nii
palju, et nad tulevad ühiskonnas
toime.

Miks te siis lahkute?
Väga lihtsal põhjusel: olen
Kanepis töötanud 26 aastat, kümme aastat õpetajana, kümme
õppealajuhatajana ning nüüd olen
seitsmendat aastat direktor. Mingil hetkel on vaja mugavustsoonist
välja tulla ja uued väljakutsed vastu võtta. Ei või ju surmani siia paigale jääda. Mingit uut algust on
vaja: kuidas ja mida teha uute inimeste ja situatsioonidega.

Seob teid ka midagi
Annelinnaga või mõnega kolmest koolist?

Ei, otseselt mitte. Seob Tartuga – olen siin ülikoolis ja koolitustel käinud. Kui igal inimesel peab
olema kas oma linn või maakond,
siis Tartu on minu linn. Pean Tartut heaks hariduskeskuseks, heade võimaluste linnaks.

Kuidas kolme kooli kollektiivid üheks meeskonnaks sulatate?

Kõige raskem ongi see, et uus
gümnaasium ei alusta nullist,
vaid tuleb kolme kooli baasilt.
Esiteks ei tea veel keegi, kes uues
koolis tööle hakkavad. Sellega
hakkab tegelema ümberkorralduskomisjon: kes jäävad põhikooli, kes tulevad uude kooli üle.
Kõigepealt peab inimesel olema
tahtmine kooli panustada ja teine asi on muidugi meeskonna-

Tiia Teppan
Haridusvaldkonna abilinnapea
Nelja kandidaadi seast jäid
sõelale kaks, kes olid mõlemad nii tugevad, et vaja läks
komisjoni hääletust, mis
lõppes Kaste 7 : 2 võiduga.
Vastaskandidaadi nimi avaldamisele ei kuulu. Kaste osutus
valituks tänu pikaajalisele juhtimiskogemusele ja koolitustegevusele. Ta on osaline ja
eestvedaja paljudes koolikvaliteeti ja sisehindamist puudutavates projektides. Meil on
väga hea meel, et saime kooli
etteotsa Tartu-välise juhi, olemasolevate koolijuhtidega
piirdudes olnuks valik kindlasti
kesisem.

töö. Tuleb läbi rääkida, kas me
kõik ikka teeme ühte ja sama asja.
Ühiste tegevuste kaudu see tuleb.
Pean üle küsima, kuidas on hakkama saanud Helmer Jõgi Poska
gümnaasiumis, millega 2011. aastal Mart Reiniku gümnaasium
liideti. Ka seal tekkis küsimus, kes
õpetajatest jäävad endisesse põhikooli, kes uude gümnaasiumisse.
Küsimus on õppekavades: kuidas koolide head ja tugevad küljed
uude kooli üle viia.

Oskate iga kooli kohta
mõne hea ja tugeva külje välja ka tuua?

Descartes´i lütseum oma keeltebaasiga on teinud pikaajalist
koostööd Prantsuse saatkonna-

ga, prantsuse ja hispaania keel on
seal tugevad. Kivilinna gümnaasium on suurim kool üldse, mis
annab neile ka palju valikuid: inglise keele, spordi ja tehnika suund.
Kommertsgümnaasiumis majandusõpetus, projektijuhtimised, ka
tehnika ja arhitektuur. Kõikidel on
oma tugevad küljed, küsimus ongi
selles, kui palju on võimalik neid
uude kooli üle tuua.

Kuidas teha nii, et nimekad kesklinnakoolid
helgemaid päid Annelinnast ära ei tõmbaks?

Ühelt poolt on see õppekava

Karin Lukk
Kivilinna gümnaasiumi direktor

Jaan Reinson
Descartes‘i lütseumi direktor
Kuna ma Merikest isiklikult
tunnen, siis usun, et temas
on potentsiaali piisavalt. Ise
ma ei kandideerinud, sest
tegin juba tükk aega tagasi
otsuse, et tegelen lütseumi
põhikooliga edasi, kuni saan.
Kindlasti tuleks tänapäeva
ebakindlas ja kiiresti muutuvas ajas võimalikult palju
üritada säilitada seda head,
mis ümberkorraldatavates
koolides on.
Alati on üks tegur inimesed,
kes võivad olla nii piduriks kui
ka vastupidi. Kuna nad tulevad
ikkagi kolmest erinevast, kuigi
lähedasest koolist, siis nende
liitmine ei pruugi olla kõige
lihtsam, ent mitte ületamatu.
Üks riskitegur on ka see, et
kool asub äärelinnas ja peab
konkureerima pikkade traditsioonide ja ajalooga kesklinnakoolidega.

Ei teagi täpselt, kuidas linna otsusesse suhtuda. Mina
temaga kohtunud pole, aga
usun küll, et komisjon tegi
parima valiku. Ise ma konkursil ei osalenud. Kindlasti tuleb
alguses rohkem vaeva näha
meeskonna kokkutöötamisega, koostööoskusi tuleb
rakendada enam kui tavapärases direktoritöös. Samas
seostub sellega ka risk: tegemist on ikkagi inimestega, kes
peavad uues kollektiivis hakkama saama.

teema. Kui kool pakub õpilasele
asju, mis rahuldavad tema vajadusi, siis ta valibki selle kooli. Teisalt on konkurents Tartus juba
vana: väga tugev reaal- ja loodussuund Treffneris, süvendatud
inglise keel Miina Härmas, riigigümnaasiumiks muutuvas Tamme koolis on tervishoiu- ja loodusteemaga kõvasti vaeva nähtud, Poskas humanitaar. Annelinna kooli eesmärk suure koolina võiks olla pakkuda erinevaid
suundi tehnikast inglise keeleni.
Kui aga õpilane leiab, et mujal
on mingi kallak tugevam, siis
valiku teeb ennekõike perekond.
Kool saab seda ainult toetada.

Millest alustate?
Kõigepealt olen mõelnud läbi
rääkida koolide praeguste juhtkondadega: mis on nende mõtted, kuidas seda asja teha. Kindlasti ka koolipidaja, linnaga. Nagu
ma kandideerimisessees kirjutasin, uus kool ei saa olla minu
visioon, vaid koolipidaja ja endiste koolide meeskonnatöö.
Kujutan ette, et koostöö õpetajatega saab olema kõige raskem. Kes
tahab jääda endiste direktoritega
põhikooli, kes minna mujale. Õpetajad jagunevad ka üldjuhul neiks,
kellele sobib rohkem põhikool ja
kellele gümnaasiumis õpetamine.
Kaur Paves

Liiva 41, Tartu

1. oktoobrist alustab tööd Tosca Huvikool
Pakume kunstiringe lastele, täiskasvanutele ja eakatele.
Ootame kursustele algajaid ja harrastajaid kunstihuvilisi.
Tule ja lisa oma halli argipäeva värve.
Täpsema info jaoks külasta Tosca.ee kodulehte
või võta ühendust meiega meili teel tosca@tosca.ee
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lugeja kiri
lugeja

tablood haldava Digital Group
OÜ juhatuse liikmed
Tegemist on tehnilise probleemiga. Kui vaid ise teaks, milles
asi on, lahendaksime ära, kuid
seni ei ole pikaajalistest pingutustest hoolimata vigadest
jagu saanud. Seal on sada vidinat, mis võivad läbi minna: kui
57. ei toimi, tellime 58. ja nii
edasi. Loodame siiski pooleteise kuuga töö tehtud saada.
Aeg on lihtsalt oma töö teinud. 2010. aastal valminud ja
miljon krooni maksma läinud
ekraan hakkab amortiseeruma. Remondiprotsess võtab
aega, sest räniplaadid, mis
tuleb välja vahetada, on vaja
Ida-Hiina rannikult, kus ekraan
valmistatud, kätte saada.
Püüdsime ka Tartu spetsialistide abil asja parandada, kuid
see ei õnnestunud. Hiinlastel
ei ole ka nii vanu asju enam
alles, neil on odavam uued
valmistada.
Põhimõtteliselt võtame
praegu ka reklaame vastu, aga
õigeks seda ei pea, sest ekraan
pole korras.

Saada vihje
vihje@tartuekspress.ee

Ehitajad püüavad kriminogeense kuulsusega Ülejõe
pargile tänapäevasema
ilme anda, ent kurikaelad
ei näi sellest hoolivat. Projektijuht Arvi Kasvandiku
sõnul tavatsetakse ümber
lükata ja puruks peksta just
vastpaigaldatud äärekivisid.

Greete Palmiste

Renoveeritavas Ülejõe
pargis eiravad möödujad
ehitajate kehtestatud keelde, varastavad liiklusmärke
ja seavad sellega ohtu nii
enda kui teiste elu.
Pargi renoveerimistööde juht
Arvi Kasvandik ütles, et alates aasta algusest on objektilt varastatud
koonuseid ja liiklusmärke ning
maha rebitud liikumist piiravaid
kollaseid piirdelinte. Peale selle on
omavolitsetud ehitusaedade kallal
– tõstetud need lihtsalt paigast või
visatud Emajõkke.
“Inimesed kahjustavad seda,
mis on neile välja pandud hoiatuseks ohtude eest,” tõdes Kasvandik.

Ehitaja vastutab
Näiteks tõi ta välja laudist ootava platvormi jõe kohal, millele
minek on sildiga keelatud. Sellest
hoolimata pidid töömehed platvormile pääsu takistavad aiad selle
nädala alguses uuesti paika panema.
Kasvandik tõstatas pärast esimest juhtumit aasta alguses probleemi ka linnavalitsuses. Renoveerimistööde raepoolne esindaja
Siim Mitt ütles aga, et kuigi park
asub linna maal, antakse lepinguga kogu projekti ala üle töövõtjale, kes soovi korral ise järelevalve
korraldab.
“Ehitajal kahjuks pole võimalust näiteks G4S-i valvama palga-

REHVID SÕIDUAUTODELE,
AS OY KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE
ja veermiku remont • Tehnoülevaatuseelne
DL •Mootori
kontroll • Õlivahetus ja korrosioonitõrje • Keretööd
A
S
ja keevitustööd • Rehvide müük ja montaaþ

ta,” nentis Kasvandik samas.
Nii Kasvandik kui Mitt leidsid,
et pargi sulgemine ehitustöödeks
on mõeldamatu, kuna sealt käib
läbi väga suur hulk rahvast.
“Eks inimene peab ise jälgima,
kui (liikumiseks avatud alal) ohtu
pole, siis võib läbi käia. Kui objekt
on nõuetekohaselt tähistatud, siis
on enda risk, kui midagi juhtuma
peaks,” lausus Mitt.
Tänavakivide paigaldaja Steven
Leppik rääkis, et kõige suurem oht
on töötava kopa läheduses liikumine. „Kui tööalasse on pandud
piirdeaiad, siis tuleb minna ümber
nende. Kui kopp töötab, võib kive
pähe kukkuda; öösel ei märgata maas auke ja võib komistada,“
sõnas ta.
Leppik tõi viimastest suurematest pahategudest välja, et ülemöödunud nädala alguses varastati kopapaagist 15 liitrit bensiini.
„Eelmisel esmaspäeval tõime Raatuse Comarketi parklast geotekstiili rulli tagasi. See on ikka päris
suur, tassimiseks läheb vähemalt
kolme meest vaja,“ märkis ta.
Leppikut morjendab ka see, et
korra lõpetatud tööd tuleb tihti üle teha. „Mina ei lähe ju teiste
poolikut tööd rikkuma,“ ütles ta ja
kirjeldas, kuidas ta viimati ümberlükatud äärekive uuesti paigaldama pidi.
Leppik selgitas, et kui näiteks
geotekstiili rull oli lihtsalt segi
aetud ja selle kokku-lahti rullimiseks kulus ehk pool tundi, ja kivide uuesti paigaldamine on lisatöö

vaid neile endile, siis ehitusaedade
ja piirete lõhkumine seab ohtu ka
liiklejad.

Tühi töö
Piirdelintide tagasipanemisega
aga töölised Leppiku sõnul enam
vaeva ei näegi, kuna kõik õhtul
paigaldatud lindid on järgmiseks
hommikuks maha rebitud.
Töödejuht Kasvandiku sõnul
on inimeste hoolimatus teinud
ehitusfirma Sahkar TT-le ligi 1500
euro väärtuses kahju. Politseisse ei
ole ta väärtegude kohta aga avaldust esitanud, kuna pahategijaid
on tõendite puudumise tõttu raske tuvastada ja menetlusprotsess
võtaks liialt aega.
L õuna prefektuur i kor rakaitsebüroo juht Ottomar Virk
ütles, et ehitusobjektide järelevalvega politsei ei tegele. Vara
säilimise eest vastutab Virgi
sõnul alati omanik, antud juhul
Sahkar TT. Kui ehitusfirma
politseisse aga avalduse teeks,
võiks pargist asju võtnuid varguse eest karistada.
Ülejõe park on Virgi sõnul politseile tihe patrullpaik. Sellest hoolimata ei ole nad liiklejaid omavoliliselt käitumiselt tabanud.
Linnaametnik Mitt tõdes, et
ehitusobjektidelt liiklusmärkide
varastamine on üsna sage probleem mujalgi. „Eks igast ühiselamutoast võib vast liiklusmärke leida,“ arvas ta.
Greete Palmiste
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BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 38 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 36 € 225/45 R17 al 57 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 35 € 195/70 C15 al 53 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk

E-R 8-17, L 9-14, tel 5618 5701.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719, 507 6389, 5345 3499.

Tammed aukodanikele

Sügisene matkapäev

Neljapäeval, 19. septembril kell
13 saavad Tartu tammikusse
omanimelised puud kahel viimasel aastal linna aukodanikeks
valitud Tiiu Sild, Lehte Hainsalu,
Ants Peetsalu, Ülo Kaasik, Ene
Mihkelson ja Mart Ustav. 2007.
aastal Lammi tee äärde rajatud
tammikusse istutavad oma puud
kõik Tartu taasiseseisvumise järgsed aukodanikud, linnapead ning
Tartu sõpruslinnad.

Keskkonnaameti korraldatud
matkapäeval „Tere, sügis!“ 22.
septembril viib matk Kääpale ja
Sõõru metsadesse. Elusloodusega saab tutvuda Vahur Sepa
juhendamisel. Buss väljub Vanemuise teatri alumisest parklast
kell 10. Tagasi jõutakse orienteeruvalt kell 17.

1250

Kaagid rapivad
valmivat parki

RAV
ILA

Tõnis Parts,
Raul Parts
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lausega

Miks kõrgub
linna kohal
katkine tabloo
Hansakeskuse ja vana kaubamaja vahel bussi oodates on
raske mööda vaadata hiiglaslikust reklaamitabloost, mis on
aga juba nädalate kaupa rivist
väljas. Mingid keeltekoolide ja
söögikohtade reklaamid seal
küll jooksevad, kuid infot eriti välja lugeda ei ole võimalik, sest klippide vaheldumisel
hangub üks pilt teise peale,
moodustades veidraid värvikombinatsioone. Lülitagu siis
vähemalt välja, kui parandada
ei oska! Millal keegi selle eest
lahti lastakse?

tartuekspress
lausega
UUDISED

www.sadloy.ee

eurot eraldas linn oma reservidest, et Kuradisilla 100. aastapäeva ürituste puhul juubilar piduvormi vuntsida.

Prügivedaja jätkab
Linnavalitsus pikendab RagnSells AS-ile antud korraldatud
jäätmeveo ainuõigust 1. ja 3.
veopiirkonnas, kuni piirkonnas
korraldataval riigihankel edukaks
tunnistatud ettevõtjaga sõlmitava
kontsessioonilepingu jõustumiseni, kuid mitte kauemaks kui 30.
oktoobrini 2014.

Õudsed õhtud
linnamuuseumis
Pärimusaastale kohaselt tutvustab Tartu Linnamuuseum kodukanti kõhedusttekitaval moel:
kõneldakse linnalegende, lugusid katkust ja kuradist. Kolmel
õhtul vestavad lugusid tuntud
folkloristid Eda Kalmre (21.09),
Reet Hiiemäe (24.10) ja Ülo Valk
(21.11).

Suur käsitööpäev
Laupäeva, 21. septembri keskpäeval saab Lõunakeskuse
Apollo raamatupoes alguse
suur käsitööpäev, mille raames
tutvustavad parimate tänavuste
käsitööraamatute autorid oma
raamatuid, näitavad käsitöövõtteid ja õpetavad lugejaid ühtteist omal käel järele proovima.
Kõik autorid loovad oma töödest ka väljapanekud, millega
on võimalik päeva jooksul tutvuda. Päeva juhib „Terevisiooni“
käsitöötoimetaja ja R2 saatejuht
Laura Kõrvits.

Eakad
terviseolümpiale
10. oktoobril toimub TÜ Ujula tänava spordihoones esimene eakate
terviseolümpia, kuhu oodatakse
4-liikmelisi võistkondi alates 60.
eluaastast. Omavahelistes mõõduvõttudes selguvad täpsemad, osavamad ja kiiremad. Registreeruda
saab 23. septembrini.

Punane
kukk onnis
12. septembril kell 19 pidid
päästjad sõitma Annelinna
Kalda teele, kus
puude vahele ehitatud onnis põle- sid
madratsid. Tuletõrjujad
said põlengust jagu materdades
ja kustuti abil.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

ÕHUSÕIT ON AJAVÕIT: Ihastes Salutähe ja Varsa tänava nurgal
paiknevasse uuselamusse on peremees või külaline saabunud
harvanähtava sõiduriistaga. 
Mari Mets

hiina, tai ja india köök

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

6. aastakäik

Pane tähele, et
3. oktoobril kantakse seitung
Tartu ja Elva linnas postkastidesse laiali. Trükiarv 43 000 lehte.

Kui sul on ilmarahvale midagi kirjutada, postita kiri info@tartuekspress.ee
Kui aga kuulutada või lausa reklaamida tahad, siis kirjuta
reklaam@tartuekspress.ee või telefoneeri 511 6923.
Kui juhtub, et leht 3. oktoobril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.
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Palametsa
pajatused

Kui Jaan Tõnisson avas
Tartus Kalevipoja kuju
80 aastat tagasi avas Jaan Tõnisson riigivanemana – tänapäeva
mõistes president ja peaminister ühes isikus – Emajõe kaldale
kujundatavas uues pargis Vabadussõjas langenute au- ja mälestussamba – Kalevipoja kuju. See toimus ajal, mil riik oli ületamas
pikaleveninud majanduskriisi, jõudes seejuures sügavasse poliitilisse kriisi. Valitsuse positsioon oli õige ebakindel, kriitika JT
sammude vastu laialdane. Suve lõpu poole levisid kuuldused võimalikust vägivaldsest riigipöördest, mille ennetamiseks kehtestas riigivanem üleriigilise kaitseseisukorra, keelustas mitme partei (eelkõige vabadussõjalaste) poliitilise tegevuse ja seadis sisse
eeltsensuuri. Nii näitas JT, et ta suudab vajaduse korral olla ka
tegudeinimene.
Riigivanem sõitis Tartusse 16. septembri õhtul rongiga. Raudteejaamas võttis teda vastu aukompanii koos linna juhtkonnaga.
Avamine toimus pühapäeval, 17. septembril algusega kell 15, ajakirjanduse sõnutsi „tohutu rahvahulga ja enam kui 80 organisatsiooni ning seltsi lippude osavõtul“. Vabaduse puiesteel korraldatud 2.
diviisi paraadi võttis vastu väeosa ülem kindral N. Reek. Samal ajal
tiirles linna kohal 3 sõjaväelennukit. Kõnelesid linnapea K. Luik,
tema järel Jaan Tõnisson, kes eemaldas suurtükisaluudi ajal kujult
katte. Samba õnnistasid sisse kolm vaimulikku, üks neist õigeusu
preester. Vaimuliku kõne pidas tuntud kuldsuu, pastorist poliitik
Jaan Lattik. Lõpuks kõlas ühislauluna „Eestimaa, mu isamaa…“.
Kui raekoja kell lõi 6. õhtutundi, hakkas külmast ilmast kangestunud rahvahulk laiali valguma. Nii kirjeldas toimunut Tallinna
Päevaleht.
Kuju püstitamise lugu oli mitmeti ainulaadne. Skulptuuri autor, Paldiski linnaga tihedalt seotud viljakas vanameister
Amandus Adamson (1855–1929) oli selleks ajaks juba manalamees.
Kalevipoeg oli modelleeritud – muide itaallasest modelli järgi – ja
pronksi valatud mõni aasta enne autori surma Itaalias. Pronksist
vägilane oli 4,5 m kõrge ja kaalus ligi 1,5 tonni. Kuju paigutati graniidist alusele, millel olid daatumid 1918–1920. Aluse valmistas
Tartu skulptor Aleksander Eller, monumendi ümbruse planeeris linnaarhitekt Arnold Matteus. Kogu ansambel läks maksma
32 000 krooni, pool sellest kulus kuju valmistamiseks ja skulptori honorariks. Vajalikud rahalised vahendid koguti annetustest, loteriidest, pidudest, puudujäänud osa saadi Tartu linnavalitsuselt.
Skulptuuri-mälestussamba saatus kujunes õige heitlikuks. 1940.
a eemaldati punavõimu käsul „halvad“ aastaarvud (1918-1920). 1950.
a aprillil lõpus eemaldati kogu sammas põhjendusega: tegemist on
„klassisõja tähisega“, millel Kalevipoeg, tuginedes mõõgale, vaatab „vales suunas“ – st ida poole. 1952. a asendati – nii nagu rahvasuu ütles – „poeg isaga“ – samale kohale paigutati sammas Fr. R.
Kreutzwaldi büstiga.
1994. a loodi Kalevipoja mälestusmärgi taastamise komitee, mis
kõiki raskusi ületades lõpuks saavutas eesmärgi – Kalevipoeg seisab 2003. a võidupühast samal kohal, kus monument avati 80 aastat tagasi.

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.

„Loodusmaja on üks ilusaim ja erilisem koht linnas
praegu!“ ei koonerda Tartu
keskkonnahariduse keskuse juht Janika Ruusmaa kiitustega. Ega ole ka põhjust.
Sõna otseses mõttes on loodussõbrad taas tagasi oma juurte juures. Samas paigas sai kuus kümnendit tagasi asi alguse Noorte
Naturalistide Jaama näol. Tänaseks tundmatuseni muutunud
pargigi rajasid suures osas toonased noored looduseõppijad. Läbi
aastakümnete on just Lille tänava
pervedel jagatud ohtralt teadmisi
zooloogiast, bioloogiast, geoloogiast – laiemas mõistes keskkonnast meie ümber.
„Aga paljud linlased on kohale jõudes olnud üllatunud. Nad ei
teadnudki, et siin, sisuliselt kesklinnas on selline omanäoline ja
ainulaadne oaas,“ peab Ruusmaa
tõdema, et loodusmaja tegevus
on seni olnud pisut varjus. „Päris
kindlasti pole see ainult meie,
keskkonnahariduskeskuse maja,
vaid ikka linlaste oma. Koht, kus
tunda ja tunnetada loodust.“

Näpud mulda
Tuliuus ja ülimalt iseilmeline
hoone on oma 1500-ruutmeetrisse kõhtu peitnud kaheksa õpituba,
köögi ja labori, lugemis- ja filmisaali, kabinetid ja talveaiagi. Viimase
katusel on ilmajaam, mille mõõtmiste tulemusele vastavalt targad
aknad ise avanevad-sulguvad. Ikka
selleks, et ananass, roseepipar, avokaado ja vanill külma ei saaks ega
üle kuumeneks. Taimed on valitud
meelega sellised, mis aitavad noorel
õppuril mõista, kui suur on floora
roll selles, mis meie lauda või ka ihu
katab. Muidu võib tekkidagi lühinägelik maailmapilt, et kõike saab
poest.
„Ja taimedki on seatud sedasi,
et lapsed saaks katsuda. Ise kasta ja rohida. Uurida ning katsetada, kuidas miski sirgub või paljuneb,“ selgitab Ruusmaa. Pole ju
enamikul linnapõngerjatel kohta,
kus näpud mulda pista. Ise midagi

„Reedel on avamisüritus kutsutud külalistele, laupäeval kella 11–16ni ootame aga
kõiki linlasi,“ julgustab Ruusmaa linna üht
pärli uudistama. 
Rasmus Rekand

kasvanud. Kunagise Emajõe sängi serval seisva kahesaja-aastase
tamme okste vilus saab saarma
moodi liugu lasta. Teisel pool reljeefi aga päris kopraonnigi pugeda.

Tartu
loodusmaja
Lille 10
• 2010. aastal toimunud arhitektuurivõistlusel osutus edukaks arhitektide Diana Taalfeldi, Kai Süda, Margit Valma ja Martin Kinksi projekt
„Känd“. Maja Y-kujuline välimus ongi inspireeritud puukännu kuivamise pragudest tekkinud mustrist.
• Ehitusmaterjalideks valiti naturaalne puit, betoon ja savikrohv.
• Energiasäästliku hoone katuselt kogutavat vihmavett kasutatakse
talveaia kastmiseks.
• Loomemajanduskeskusega ühises 10 000 m2 loodusliku reljeefiga
pargis on peale õpperadade veel vaateplatvorm, liivakastid, liurada,
istutusalad, pajutunnel, veesilm, tasakaalurada, koprapesa, liivakell
ja väike lava.
• Ehitusele kulus 3,2 miljonit eurot, millest linna osalus oli kümnendik.

kasvatada või vähemasti aru saada, kuidas loodus toimib. „Tänapäeva paratamatus – teadmised
loodusest on suurenenud, ent
looduse tundmine väheneb üha.
Meie eesmärk on tuua loodus linlastele lähemale.“
Ruusmaa sõnul käib aasta jooksul huviharidust omandamas
enam kui 600 last. Nüüd, mil
oma ja uus kodu, pisut ehk enam-

gi. Ringid on selleks sügiseks oma
tegemistega juba alustanud, ent
mõneski leidub vabu kohti. Teadmisi jagatakse lilleseadest loodusfotograafia ning prügist lemmikloomadeni. Õppemaks on 34,6
eurot aasta kohta. Valikuid saab
teha aga ka poolaasta kaupa.
Peale huvikoolis käivate laste on
uude majja ja eriti seda ümbritsevasse parki oodatud ka kõik täis-

Ei saa kunagi valmis
Igal puul ja põõsal on nimesilt
juures, nii saab loodusega tuttavaks ka ilma loodusmaja giididelt
abi palumata. Ehkki seegi võimalus on alati olemas.
On’s maja nüüd lõplikult valmis?
„Kindlasti mitte,“ kostab perenaine. „Nagu looduski, nii ka
meie, ei saa kunagi päris valmis.
Siia tasub tulla nüüd – uut maja
vaatama. Aga uuesti ehk ka jõulude paiku, mil mööbel paigas. Ning
taas kevadel, mil meie park tärkab.
Ja siis jälle mõne aja pärast. Midagi
on siin alati uut, muutunud.“
Ruusmaa on siiralt rõõmus, et
keskkonnateema üha valjemalt
kõlab ning inimestele korda läheb.
Nii on veel ametlikult avamata loodusmajagi külastanud tegelikult juba
enam kui 1600 inimest – nimelt oli
hiljuti üleval ootamatult populaarseks osutunud seenenäitus.
Rasmus Rekand

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid
Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247
Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

ÕPILASED,
ASED
ÕPETAJAD, ÜLIÕPIL

Kvaliteetsed
kõvendatud pinnaga
plastikklaasid

Liitu meiega
Facebookis

TASUTA!

(kõvendatud pinnaga plastikklaasid sph +/-6,00 cyl 2,00)

KÕIGILE
PRILLITELLIJATELE
2 KLAASI = 1 HIND

(peegeldusvastase kattega plastikklaasid
sph +/-6,00 cyl 2,00)

VALIK PRILLIRAAME -70%
Pakkumised kehtivad raamide ja klaaside koosostul
kuni 30. IX 2013

TARTUS:
Maarjamõisa polikliinik
Puusepa 1A
tel 731 9151

Kesklinna Keskus TÜ Kesklinna apteek
Poe 8
Küüni 7
tel 742 3593
tel 744 1167

VILJANDIS:
Kaubanduskeskus Uku
Tallinna mnt 41
tel 449 4343
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SINA OLED KATSEJÄNES

Kas kunst on
ratsionaalne?
Teaduskonverents
“Sina oled
katsejänes!”
P, 22.09 kell 10 AHHAA keskuses
Arutleme koos reklaami-, kommunikatsiooni- ja käitumisteadlastega, kes meid
mõjutavad ja kuidas. Konverents on tasuta, vajalik eelregistreerimine.

T, 24.09 18:00 Vilde tervisekohvikus
Esineb TKK professor Peeter Linnap
Levinud on arvamus, et kunst ei saa
kuidagi mõistlik olla. Kuidas kunsti saab
“mõistuspäraselt” käsitleda? Kas see on
üldse võimalik? Kas kunst ja teadus võiksid ühiskonnas olla samaväärsel positsioonil?

Teaduskohvikud
Tule ja aruta koos teadlastega intrigeerivatel ja aktuaalsetel teemadel! Sind ootavad hea seltskond, sisukas mõttevahetus
ja hubane kohvikumiljöö.

Miks muusika tuju
heaks teeb?

Loomalik=loomulik?

E, 23.09 kell 18 Tartu Jazziklubis

Esineb arengupsühholoog Tõnu Ots
(AKA Dr. Noormann)
Sündides saame kaasa instinktid,
mida elu jooksul kontrollima õpime. Meie ajudes toimub pidev võitlus loomulike ja õpitud käitumisviiside vahel. Kuidas me otsustame, millal kuidas käituda? Kas olla loomad või
inimesed?

Esineb EMTA professor Jaan Ross
Muusika suudab emotsioone edasi anda ja neid ka ise tekitada ning
mida rohkem mingi muusikapala meile meeldib, seda paremaks see meie
tuju teeb. Aga miks see nii on ja kuidas
muusika ikkagi täpselt emotsioonidega mängib?

K, 25.09 kell 18 kultuuribaaris Naiiv

Suur eksperiment
N, 26.09 kell 18 pubis Illegaard
Esineb semiootik Anti Randviir
Inimeste kommunikatsioonioskuste paranemine teeb kogu ühiskonna
paremaks. Kuidas on katsed “paremateks inimesteks” saada muutnud meie
suhtumist erinevatesse ühiskondlikesse ja kultuurilistesse nähtustesse?
Kas inimesed Eestis ja Venemaal mõtlevad tõesti nii erinevalt, kui me arvame?

Kogu tõde
“Ühtsest Eestist”
R, 27.09 kell 18 Genialistide Klubis
Esineb meediaekspert Daniel Vaarik
Kolm aastat tagasi raputas Eesti suurim sotsiaalne eksperiment kogu riiki ja
tekitas elavat arutelu, kuidas poliitika
tegelikult toimib. Kas ja mis praeguseks
muutunud on? Milline on see osa “Ühtsest Eestist”, mis tavainimesele varjatuks jäi?

Teadlaste Öö Festival

kutsub eksperimenteerima
Sel sügisel kutsub teaduskeskus AHHAA suuri ja väikeseid teadussõpru juba kaheksandale Teadlaste Öö Festivalile, mille läbivaks teemaks on “Suur eksperiment”. Seekord
on festivali keskmes inimene ja inimühiskond ning erilist tähelepanu pööratakse sotsiaal- ja humanitaarteadustele.
Festival toimub Tartus 22.-27. septembril ja selle tippsündmus on reedel, 27. septembril toimuv üle-euroopaline Teadlaste Öö, mille raames toimub üle 300 haarava teadusürituse üle Eesti.
Kuue päeva jooksul on kõigil võimalik uudistada, millega teadlased täpsemalt tegelevad ja tutvuda erinevate teadusvaldkondade uuemate saavutustega. Kõik huvilised
saavad osa võtta:
• kaasahaaravatest teaduskohvikutest
• tujuküllastest filmiõhtutest AHHAA kinosaalis ja Genialistide Klubis
• rokkivast eksperimentaalbändide konkursist
• lustlikest töötubadest Raekoja platsil asuvate teaduskuplite all
• avalikest debattidest
• meeliköitvatest viktoriinidest
• huvipakkuvatest konverentsiettekannetest
Festivalile lisab rahvusvahelise mõõtme rahvusvaheline kosmosefestival 21. septembril, mille sündmused toimuvad paralleelselt Cesises ja Tartu AHHAAs. Lisaks ilmestavad festivali kava särtsakad välisesinejad Peterburist.
Kohtumiseni Teadlaste Öö Festivalil!

Eksperimentaalbänd 2013
R, 27.09 kell 19 AHHAA keskuses (Sadama 1)
Sel festivalil ootab AHHAA kõiki noori ja vanu Eesti esimesele eksperimentaalbändide konkursile. Kui mängid lisaks
tavapillidele ka natuke ebatavalisemaid instrumente ja tahaksid oma loomingut ka teistele tutvustada, siis anna endast
märku! Parimat bändi premeerib IS Music Team 100-eurose kinkekaardiga, lisaks ootavad esikolmikut suurepärased
eriauhinnad ja kõik esinemised lindistatakse. Esitada võib nii omaloomingut kui ka kavereid. Lisainfo ja registreerimine www.ahhaa.ee.

tartuekspress
Teadlaste Öö Festivali programm Tartus
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Teadlaste Öö Festivali eelüritus • Laupäev, 21. september
Millal?
10.30–20

Mis?
Rahvusvaheline kosmosefestival
Fotonäitus „Andres ja hullud naised“ oktoobri lõpuni

Kus?
Cesis, Läti / AHHAA keskus, Sadama 1
Tasku keskuse II korruse aatriumis

Pääse?
Tasuta / AHHAA majapiletiga
Tasuta

Kus?
AHHAA lektoorium, Sadama 1

Pääse?
Tasuta *

Kus?
Vanalinn
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Tartu Jazziklubi, Ülikooli 20
AHHAA kinosaal, Sadama 1

Pääse
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

Kus?
Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5
Karlova
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Teaduskuplite juures, Raekoja plats
Väike teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Vilde tervisekohvik, Vallikraavi 4
Suur teadustelk, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
AHHAA kinosaal, Sadama 1

Pääse?
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

Kus?
Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5
Ülejõe
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Teaduskuplite juures, Raekoja plats
Väike teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Kultuuribaar Naiiv, Vallikraavi 6
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Teaduskuplid, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
AHHAA kinosaal, Sadama 1

Pääse?
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

Kus?
Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5
Supilinn
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Teaduskuplite juures, Raekoja plats
Väike teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Suur teaduskuppel, Raekoja plats

Pääse?
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

Sina oled katsejänes! • Pühapäev, 22. september
Millal?
9.30–15.30

Mis?
Teaduskonverents „Sina oled katsejänes!“

Muuhulgas muusikast • Esmaspäev, 23. september
Millal?
13–18
15
18
20

Mis?
AHHAA teadusratas
AHHAA dokumentaalpärastlõunad: „Muusikaline aju“
Teaduskohvik „Miks muusika tuju heaks teeb?“ (kõneleb Jaan Ross)
Ahhaa, teadus? Film! Muusikakomöödia „24 Hour Party People“ (kommenteerib Berk Vaher)

Kunstist kainelt • Teisipäev, 24. september
Millal?
9–20
13–18
14–14.45
14–19
14–20
15–16
15–16
15
16–16.45
17–18
17–18
18–18.45
18
19–20
19–20
20

Mis?
Raamatunäitus „Eesti Looduseuurijate Selts – 160“
AHHAA teadusratas
Teadusteater „Selge nagu seebivesi“
AHHAA nätsusein
Töötuba „Kakuke“, „Värviline maailm“
Töötoad „Appi, haav!“, „3D prillid“, „Igal kellal oma nägu“
Tartu Kunstimuuseumi töötuba „Kaasaskantav vikerkaar“
AHHAA dokumentaalpärastlõunad: „Kodu“
Teadusteater „Maagia VS teadus“
Töötoad „Appi, haav!“, „3D prillid“, „Igal kellal oma nägu“
Tartu Kunstimuuseumi töötuba „Kaasaskantav vikerkaar“
Teadusteater „Selge nagu seebivesi“
Teaduskohvik „Kas kunst on ratsionaalne?“ (kõneleb Peeter Linnap)
Töötoad „Appi, haav!“, „3D prillid“, „Igal kellal oma nägu“
Tartu Kunstimuuseumi töötuba „Kaasaskantav vikerkaar“
Ahhaa, teadus? Film! Ulmefilm „Prometheus“ (kommenteerib Alvo Aabloo)

Alasti aju • Kolmapäev, 25. september
Millal?
9–20
13–18
14–14.45
14–19
14–20
15–16
15–16
15–16
15
16–16.45
17–18
17–18
17–18
18–18.45
18
19–20
19–20
19–20
20

Mis?
Raamatunäitus „Eesti Looduseuurijate Selts – 160“
AHHAA teadusratas
Teadusteater „Aju paljaks!“
AHHAA nätsusein
Töötuba „Meie meeled“, „Värviline maailm“
Töötoad „Lima“, „3D prillid“, „Taju testimine kunstkäe abil“
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötoad „Alasti aju“
Santa Maria töötoad
AHHAA dokumentaalpärastlõunad: „Naer on tõsine asi“
Teadusteater „Usalda, aga kontrolli“ (vene keeles, eestikeelse tõlkega)
Töötoad „Lima“, „3D prillid“, „Taju testimine kunstkäe abil“
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötoad „Alasti aju“
Santa Maria töötoad
Teadusteater „Aju paljaks!“
Teaduskohvik „Loomalik=loomulik?“ (kõneleb Tõnu Ots ehk dr. Noormann)
Töötoad „Lima“, „3D prillid“, „Taju testimine kunstkäe abil“
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötoad „Alasti aju“
Santa Maria töötoad
Ahhaa, teadus? Film! Põnevusfilm „Kaklusklubi“ (Fight club) (kommenteerib Jorgen Matsi)

Segane semiootika • Neljapäev, 26. september
Millal?
9–20
13–18
14–14.45
14–19
14–20
15–16
15–16
15
16–16.45

Mis?
Raamatunäitus „Eesti Looduseuurijate Selts – 160“
AHHAA teadusratas
Teadusteater „Maagia VS teadus“
AHHAA nätsusein
Töötuba „Topsitelefon“, „Piltkeel“
Töötoad „Märka madu“, „Salakeele tõlkimine“, „Märk“
AHHAA teaduspoe mängude tutvustused
AHHAA dokumentaalpärastlõunad: „Lotmani maailm“
Teadusteater koos Vanemuise etenduse „Totu kuul“ tegelastega

Neljapäev, 19. september 2013

17–18
17–18
18–18.45
18
19–20
19–20
20

tartuekspress
Erileht: Teadlaste öö

Töötoad „Märka madu“, „Salakeele tõlkimine“, „Märk“
AHHAA teaduspoe mängude tutvustused
Teadusteater „Aju paljaks!“
Teaduskohvik „Suur eksperiment“ (kõneleb Anti Randviir)
Töötoad „Märka madu“, „Salakeele tõlkimine“, „Märk“
AHHAA teaduspoe mängude tutvustused
Ahhaa, teadus? Film! Põnevusfilm „Algus“ („Inception“) (kommenteerib Katre Pärn)

Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Pubi Illegaard, Ülikooli 5
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
AHHAA kinosaal, Sadama 1

Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
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Mõnus (massi)kommunikatsioon • Reede, 27. september
Millal?
9–20
10–16
10–22
10–23
13–18
14–14.45
14–19
14–20
14–20
15–16
15
15–18
16–16.45
16.30–18
16–22
17–18
18–18.45
18
18
18–21
18–21
18–21.30
18–22
18–22
18–22

Mis?
Raamatunäitus „Eesti Looduseuurijate Selts – 160“
Joogiteadus A. Le Coq’i Õllemuuseumis
Auramised Aura Keskuses
AHHAA Ö! eriprogramm
AHHAA teadusratas
Teadusteater „Akustika“
AHHAA nätsusein
Eesti Rohelise Liikumise töötoad
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötoad
Töötoad „Salakeele tõlkimine“, „Topsitelefon“, „Piltkeel“, „Väitlusmäng DECIDE“
AHHAA dokumentaalpärastlõunad: „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha“
Teadlaste Öö TÜ Eesti Geenivaramus
Matemaatiline teadusteater (vene keeles, eestikeelse tõlkega)
TÜ ideelabori töötuba „Kuidas lahendada probleeme ja konflikte sama elegantselt kui tippteadlane?“
Teadlaste Öö AHHAA 4D elamuskinos
Töötoad „Salakeele tõlkimine“, „Topsitelefon“, „Piltkeel“, „Väitlusmäng DECIDE“
Teadusteater „Aju paljaks!“
TÜ anatoomia instituudi loeng–töötuba „Inimese paljunemine kui suur eksperiment“
Teaduskohvik „Kogu tõde „Ühtsest Eestist““ (kõneleb Daniel Vaarik)
Teadlaste Öö Tartu Mänguasjamuuseumis
Teadlaste Öö Tamme Gümnaasiumis
Teadlaste Öö Eesti Kirjandusmuuseumis
Teadlaste Öö Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
Ööarheoloogia TÜ Kunstimuuseumis
Teadlaste Öö Eesti Maaülikoolis

Kus?
Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5
Laulupeo pst 15
Turu 10
AHHAA keskus, Sadama 1
Kesklinn
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Teaduskuplite juures, Raekoja plats
Väike teaduskuppel, Raekoja plats
Väike teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Riia 23b
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
TÜ ideelabor, Ülikooli 18–304
Lõunakeskus, Ringtee 75
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
AHHAA keskus, Sadama 1
Genialistide Klubi, Lai 37 taga
Lutsu 8
Tamme pst 24a
Vanemuise 42
Lille 10
Ülikooli 18
Kreutzwaldi tn, Märja, Õssu küla

Pääse?
Tasuta
Tasuta*
Salasõnaga veepargi pilet 4 €
AHHAA pilet –50%
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta *
Tasuta
Tasuta
Sooduspiletid, täistundidel tasuta
Tasuta
Tasuta
Keskusepiletiga tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta

18–22
18–22
18–22
18–23
18–23
18–23
18–23
18–23
18–23
18.45–21.30
19–20
19
19–21.30
19–22
20–21.15
20–23
21.15–22
21.30–23
23–02

Teadlaste Öö Eesti Rahva Muuseumis
Teadlaste Öö ERM–i Postimuuseumis
Teadlaste Öö Eesti Trükimuuseumis
Teadlaste Öö TÜ ajaloo muuseumis
Teadlaste Öö TÜ ajaloo muuseumi tähetornis
Teadlaste Öö Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
Teadlaste Öö Jääaja keskuses
Teadlaste Öö TÜ botaanikaaias
Teadlaste Öö Eesti Spordimuuseumis
Teadlaste Öö TÜ Chemicumis
Töötoad „Kõrrepill“, „Topsitelefon“, „Piltkeel“, „Kliimakasiino“
Eksperimentaalbänd 2013 AHHAA keskuses
Teadlaste Öö TÜ loodusmuuseumiga
Teadlaste Öö Tartu Linnamuuseumis
Töötoad „Kõrrepill“, „Topsitelefon“, „Piltkeel“, „Kliimakasiino“, „LED–latern“
Teadlaste Öö Tõravere observatooriumis
Teaduspopurrii teaduskeskuselt LabirintUm
Teadlaste Öö otsesaade Eesti Televisioonis
Sukelduvate Teadlaste Öö

Kuperjanovi 9
Rüütli 15
Kastani 38
Lossi 25
Lossi 40
Nooruse 5
Äksi, Tartumaa
Lai 38
Rüütli 15
Ravila 14a
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Sadama 1
Lossi 25
Narva mnt 23
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
Tõravere
Suur teaduskuppel, Raekoja plats
ETV
Aura Keskus, Turu 10

Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Erihind 1 € *
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
–50%, osalejatele tasuta
Tasuta
Tasuta / piletiga *
Tasuta
Tasuta *
Tasuta
Kutsetega

* – Vaid etteregistreerimisega.Lisainfo www.ahhaa.ee

Välisesinejad

LabirintUm

Drift

LabirintUm (avatud 2010) on Peterburi
esimene interaktiivne muuseum, kus
saab teadust põnevalt ja mänguliselt
uurida ning uudistada seitsmeosalisel
näitusealal enam kui 60 eksponaati.
LabirintUmi teadusetendused on hoogsad ja mõtlemapanevad: vaatajate ees
on mõistatuste ja ideede virrvarr (millest õnneks alati õige väljapääs leitakse). Etendused rõõmustavad nii suuri LabirintUmi teadusteater
kui ka väikeseid vaatajaid.
LabirintUm Raekoja platsi suures teadustelgis 25.09 kell 16 ning 27.09 kell 16 ja 21.15,
AHHAAs 27.09 kell 17 ja 19.

Pihkvast pärit kollektiiv Drift alustas
oma tegevust aastal 2005. Nende
muusikas põimuvad trip-hop, downtempo ja electro, bändi looming on
mitmekihiline ja hoolikalt viimistletud ning bändiliikmeid ühendab huvi
helidega eksperimenteerimise vastu. 2012. aastal ilmus Drifti esimene
muusikavideo “Stay” ning käesoleva aasta alguses plaat “Commotion”;
mis on saanud positiivset vastukaja nii Drift
kuulajatelt kuika asjatundjatelt.
Drift astub üles Teadlaste Öö eriüritusel AHHAAs 27.09 kell 20.
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D
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Seekord näitab AHHAA tervelt kaks korda rohkem filme! Vaatame AHHAA kinosaalis kriitilise, ent sõbraliku pilguga üle Hollywoodi kassahitid ja mõtiskleme koos teadlastega, kas
elu võiks ka päriselt selline olla. Lisaks saab Genialistide Klubis näha värskeid ja intrigeerivaid dokumentaalfilme ümber maailma.

Näidis juba valmis nätsuseinast Anna-Sofia Matvejevalt

AHHAA nätsusein
T–R 24.–27.09, kell 14–19

Dokumentaalpärastlõunad Genialistide Klubis
E, 23.09 kell 15 „Muusikaline aju“. Kuidas muusika elu huvitavamaks muudab?
T, 24.09 kell 15 „Kodu“. Kuidas oma koduplaneedile parem tulevik luua?
K, 25.09 kell 15 „Naer on tõsine asi“. Miks me naerame? Millal me naerma hakkasime?
Kas loomad ka naeravad?
N, 26.09 kell 15 “Lotmani maailm“. Pilguheit geeniuse (sise)maailma ja kultuurisemiootika sünnilukku.
R, 27.09 kell 15 „Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha“. Sensatsioonilise „Ühtse Eesti Suurkogu“ telgitagused.

Seekord on festivalikülastajad oodatud osalema erakordses kunstieksperimendis! Neljal päeval on Raekoja platsi teaduskuplite juures suur lõuend, mida värviliste nätsudega katma hakates tekib lõpuks äratuntav pilt. Seda aga ainult juhul,
kui võimalikult paljud inimesed on nõus koostööd tegema ja katses kaasa lööma! Lisaks saavad huvilised projekti käigus
pakkuda, kes või mis pildile tekkida võiks. Eksperimendi tulemus selgub reedeks, 27. septembriks.

Filmiõhtud AHHAA kinosaalis (Sadama 1)
24 Hour Party People
E, 23.09 kell 20

Teaduskuplid Raekoja platsil

Juhuslik sündmusteahel viib 1970ndate lõpul Manchesteris legendaarse plaadifirma ja klubi loomiseni ning sealtkaudu muusikarevolutsioonini, mille mõju kestab tänapäevani.
(Pop)kultuuriteadlane Berk Vaher arutleb, kas ka Tartus võiks nii
juhtuda. Äkki juba juhtubki?

Teadus kupli all!
Teadusteater AHHAAs

Prometheus
T, 24.09 kell 20
Rühm teadlasi avastab miljonite kilomeetrite kaugusel planeedil jäljed tsivilisatsioonist. Kas need on praegu Maal
elavate inimeste esivanemad? TÜ materjaliteaduse professor Alvo Aabloo küsib,
kas ulmefilme vaadates tahame me kõik
Maalt ära kolida ja kui lihtne teisel planeedil üldse elada oleks?

Kaklusklubi (Fight Club)

AHHAA
Ö! eriprogramm
R, 27.09 kell 10–23 AHHAA keskuses
Teadlaste Öö puhul on AHHAA piletid reedel 50% soodsamad ning külastajaid ootab hoogne terve päeva vältav
eriprogramm. AHHAAs tehakse topelt koguses töötube ning toimuvad teadusteatri etendused nii AHHAA
enda giididelt kui ka LabirintUm’i teaduskeskuse delegatsioonilt Peterburist. Lisaks on Teadlaste Ööl harukordne võimalus piiluda nendesse AHHAA ruumidesse, mis
tavakülastajale varju jäävad. Õhtut vürtsitavad etteasted
eksperimentaalbändide konkursil osalejatelt ning Berk
Vaher keerutab tehnoloogiasaalis plaate. Päevale paneb
kell 23 suurejoonelise punkti AHHAA teadusteatrite katsete paremik!

Nagu juba traditsiooniks saanud on, kõrguvad ka sel aastal Raekoja platsil kuppeltelgid, kus festivali neljal päeval on kõigil võimalus osaleda äraütlemata tujuküllastes
ning kaasahaaravates töötubades ning nautida teadusteatri etendusi AHHAAlt ja külalisesinejatelt. Igal päeval
on oma alateema.
Teisipäeval ehk kunstipäeval keskendutakse erinevatele värvidele ja vormidele. Kolmapäeval saab peadpidi
psühholoogiasse sukeldudes oma tajud ja meeled proovile panna. Neljapäeval proovitakse lahti murda semiootika
salapärane märgimaailm ning reedel võetakse vaatluse
alla kommunikatsiooni erinevad vormid ning huvilised
saavad katsetada oma väitlus- ja jutuvestmisoskuseid.

Teadlaste Öö melu
üle Eesti
Kas sa tahad veel midagi toredat ette võtta? Pea siis meeles, et lisaks Tartule ootavad Teadlaste Öö suurepärased
sündmused sind reedel, 27. septembril veel üheksas Eesti
paigas – Tallinnas, Jõgeval, Kohtla-Järvel, Kundas, Kukrusel, Pärnus, Saaremaal, Viljandis ja Äksis. Uudista salalaboreid, kuula põnevaid ettekandeid teaduskohvikutes
ning nuputa ja meisterda töötubades. Kui sa ise osalema
ei jõua, vaata kindlasti Teadlaste Öö otseülekannet reedel ETV-s!

K, 25.09 kell 20
Unetu kontorirott ja salapärane seebimüüja loovad eriskummalise teraapiavormi, mis muutub kiiresti ülimenukaks – ent kas kõik on ikka nii, nagu
paistab? Psühholoog-vabavõitleja
Jorgen Matsi arutleb, kas vägivallal on
terapeutiline mõju ja kas eneseabist
on ka päriselt abi.

Selle aasta festivali salasõna on katsejänes.

Teaduskuplid Raekoja platsil T–R, 24.–27.09

“Algus” (Inception)
N, 26.09 kell 20
Erinevate unetasandite vahel reisivad “tööstusspioonid” murravad sisse inimeste alateadvusesse ja näppavad sealt ideid. Mis
aga juhtub, kui äravõtmise asemel tuleb hoopis uus idee luua?
Semiootik Katre Pärn mõtiskleb
reaalsuse erinevate kihtide üle,
mille vahel me kõik igapäevaselt
rändame.

AHHAA teadusratas

Ahhaa, teadus ratastel!
E-R, 23.-27.09 kell 13–18
Juba teist aastat toob AHHAA teaduse ka Tartu tänavatele! Festivali ajal tuhiseb linnas taas ringi kolmerattaline teadusvelo, mille särtsakad juhid hullutavad
huvilisi vaatemänguliste ja tempokate teaduskatsetega. Teadusratas ootab kõiki suuri ja väikeseid esmaspäevast reedeni.

Erilehe koostasid: Kai Kaljumäe, Liina Pulges ja
Pärt Ojamaa.
Festivali lisainfo veebis: www.ahhaa.ee

Neljapäev, 19. september 2013
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TALLINNA
OPTIKAS
SEPTEMBRIS

Lõunakeskuse SOLi
sügispakkumine!

Kampaania
tingimuste ja
lisapakkumistega
tutvu
www.opti.ee
TARTU • tel 740 0900
Rüütli 1/Raekoja plats 8
E-R 9-18, L 10-15

Pakkumine kehtib oktoobri lõpuni

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!
SOL keemiline pesula
• keemiline puhastus
• pesu pesemine
• rõivaste parandus
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E-R 9-21, L 10-20, P 10-19.

Aiasõber - sõber sinu kõrval!

Kõik püsililled nüüdsest

35%

www.sol.ee

soodsamalt!

Kampaania kehtib 31. oktoobrini
või kuni kaupa jätkub.

E - R 8 - 19, L - P 9 - 15
Vaata sortimenti www.aiasober.ee
Tel 552 9369, 551 0131, aiasober@aiasober.ee
Ändi tee 18, Tüki küla, 61411 Tartumaa

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

LADU PUHTAKS!
KÕIK SÄRGID ALLA

30% –70%
Vabrikupood, Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud E-R 10-19, L 10-16

DINEngschrift Alternate

Arvutikasutus, fotograafia
Internetiturundus ja e-poe loomine (24 t)
Veebidisain (24 t)
MS Excel algtasemele (24 t)
Fotokaameraga sinasõbraks (8 t)
Kaameraga õues (8 t)
Kauni foto valem (12 t)
Adobe Photoshop CS5 (8 t)
Ehitus, puit, metallitöö
Troppija koolitus (16 t)
Sauna leiliruumi ehitamise koolitus (60 t)
Ehitusplatsi koordinaatori koolitus (8 t)
Nelikanthöövli operaatori kursus (32 t)
Keevitaja algõpe (80 t)
Keevitamine sulamatu elektroodiga
TIG 141 (40 t)
Keevitaja(kehtib
täiendusõpe
- roostevabade
oktoobri
lõpuni).
torude keevitamine (TIG-141) (40 t)
Eneseareng
Enesetundmine, töövõimalused ja
valmisolek muudatusteks (48 t)
Enesetundmine, töövõimalused ja
valmisolek muudatusteks (48 t)
Maastiku maalimine akvarellidega
(algajatele, 8 t)
Mosaiigikursus algajatele (12 t)
Juhtimine, turundus
Praktilised teadmised lepingulistest suhetest
ja lepingute koostamisest (8 t)
Efektiivne juhtimine läbi meeskonnatöö (18 t)
Projektikirjutamine (16 t)
Töölepinguseadus töövaidluskomisjoni
näidete varal(6 t)
Teenuste disain (14 t)
Ilu- ja koduteenindus
Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine
ning kulmude korrigeerimine (8 t)
Depilatsiooni koolitus (10 t)
Pediküürija koolitus (30 t)
Kodukoristuse põhitõed (5 t)
Pinnakatete kaitsevahatamine (8 t)
Raamatupidamine
Raamatupidamine edasijõudnutele (40 t)
Raamatupidamise praktika programmi
MERIT toel (48 t)
Raamatupidamise algõpe (40 t)
Majandusaasta aruanne (18 t)
Toitlustamine
Menüü koostamine ja kalkulatsioon (30 t)
Dekoorikoolitus (8 t)
Kodukokkajate teemaõhtud: Seenetoidud (3 t)
Toidud väikelastele (3 t)
Aasia köök - HIINA (3 t)
Tervishoid
Toiduhügieeni koolitus (6 t)
Töötervishoid ja tööohutus (24 t)
Tööohutuse ja töötervishoiu täiendusõpe (8 t)
Esmaabiandjate väljaõppekursus (16 t)
Esmaabiandja täiendõppekursus (8 t)
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30.09-14.10
21.10-4.11
15.11-6.12
25.09-1.10
6.10-9.10
15-18.10
22-23.10

144 €
144 €
108 €
36 €
36 €
48 €
36 €

26-27.09
7-16.10
17.10
16-26.10
7-25.10
28.10-8.11

80 €
495 €
50 €
135 €
600 €
320 €

Lõunakeskuse SOLi
sügispakkumine 18-29.11

400 €

JOPEDE
keemiline puhastus
20% soodsamalt!
24.09-5.11

12 €

26.10-21.12

12 €

8.10-9.10

45 €

22-24.10

60 €

10.10

36 €

21-23.10
28.10-8.11
29.10

80 €
96 €
24 €

28.09-9.11
24.10-1.12

180 €
240 €

25.09
23.10
27.11

18 €
18 €
18 €

15.10
16-18.10
17.10
24-25.10
25.10

23 €
130 €
60 €
62 €
39 €

SOL keemiline pesula
22-23.10
150 €
• keemiline 26-27.09
puhastus37 €
3.10-4.10
58 €
• pesu pesemine
29.10-14.11
300 €
24.10
28 €
• rõivaste parandus
8.11
30 €

Tartu Lõunakeskuse
30.10-4.12
178 €
uue tiiva I korrusel26.11-3.12
(uksed 996€ ja 7),
8-31.10
110 €
E-R 9-21, L 10-20,
28.10 P 10-19.
72 €

www.sol.ee
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anekdoodid
anekdoodid
Kaks veterinaari lõpetavad elevandi opereerimise.
„Näib, et me ei unustanud sisse
mingeid instrumente?“ küsib üks.
Teine vaatab ringi: „Hmm, aga
kus meie meditsiiniõde võiks olla?“
***
Jaak kohtab tänaval oma vana
head tuttavat ja imestab:
„On sinul aga uhke mantel. Ainult
need närused püksid ei sobi selle
juurde.“
„Mõni ime!“ vastab sõber. „Või
tead sa mõnda kohvikut, kus
külastajad oma püksid garderoobi jätavad?“
***
Kursant Peterson, mis on vaja teha
aatomipommi lõhkemise korral?“
„Keerata endale valge lina ümber
ja roomata aeglaselt lähima kalmistu suunas.“
„Aga miks aeglaselt?“
„Selleks, et mitte tekitada paanikat.“
***
„Ei, ma ütlen sulle, ta ei saa!“
„Saab!“
„Läheme vanaema juurde ja
küsime.“
Nad lähevad vanaema juurde ja
küsivad:
„Vanaema, kas sa saad lapsi?“
„Mis te nüüd, lapsukesed, mui-

dugi ei saa.“
„Ma ju ütlesin sulle, et ta on isane!“
***
Kaks vampiiri istuvad kamina ees
ja joovad õhtust drinki.
„Noh, ütle mulle, mis sa sellest
arvad?“ küsib üks ja tõstab klaasi
punase vedelikuga.
Teine rüüpab lonksu oma klaasist
ja vastab:
„Arvan, et sul on õigus - veri on
paksem kui vesi.“
***
„Mis siis nüüd äkki lahti on?“
imestab uusrikas.
„Põhjuseks on see, et te pissite
basseini.“
„Noh, aga minu arust pissivad
kõik basseini!“
„Seda küll, aga teie olete ainus,
kes seda hüppetornist teeb.“
***
„Doktor,“ ütleb assistent, „patsient Ivanov teisest palatist tunneb
ennast halvasti.“
„Tuleb öelda hoopis: „Patsient
Ivanov arvab, et ta tunneb ennast
halvasti,““ manitseb doktor. „See on
uus teooria.“
Järgmisel päeval tuleb assistent
doktori juurde:
„Doktor, patsient Ivanov teisest
palatist arvab, et ta on surnud.“

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
20., 23.-26.09 kell 11.45,
13, 13.45, 15, 15.45, 17.10,
17.45; 21.-22.09 kell 10.45,
11, 12.45, 13, 14.45, 15, 17.10
Lennukid (eesti keeles)
20.-26.09 kell 17.30 Kust
tuleb tolm ja kuhu kaob raha
(eesti keeles)
20., 23.-26.09 kell 14.05,
18.10, 20.15; 21.-22.09 kell
13.45, 18.10, 20.15 Free Range (eesti keeles)
20., 23.-25.09 kell 15.15,
22.20; 21.-22.09 kell 15.15,
17.20, 22.20; 26.09 kell 15.15
Perekond
20.-25.09 kell 19.40; 26.09
kell 20.45 Vangistatud
20.-26.09 kell 10.30, 22 jOBS
20., 23.-26.09 kell 16.10; 21.22.09 kell 16 Kurb Jasmine

sudoku
20.-26.09 kell 14.30, 16.45,

sudoku

ristsõna
Ristsõna

19, 21.15 Me oleme Millerid

20.-25.09 kell 22.30 Riddick
20., 23.-26.09 kell 12; 21.22.09 kell 11.30 Smurfid 2

20., 23.-26.09 kel 12.45; 21.22.09 kell 13 Percy Jackson:
Koletiste meri
20.-26.09 kell 12.15 Kollide
ülikool (eesti keeles)
26.09 kell 19.45 Esilinastus:
Ainult aja küsimus
26.09 kell 22.15 Esilinastus:
Kõik mängu

Kontsert
Tartu Jaani kirik

Don Jon

21.09 kell 19 Argo Vals ja
Evald Saag

27.09 kell 20 Cinamonis

24.09 kell 12.15 Elke Unt (orel)
28.09 kell 18 Mailaul 2013:
Siiri Sisask: Hetkeis muutuvad värvid

Tartu Jazz club
20.09 kell 21 Laura Põldvere
Trio
21.09 kell 21 Autumn Leaves

„Don Jon“ on uus komöödiafilm, mille lavastajaks ning peaosatäitjaks
on Joseph Gordon-Levitt! Jon Martello on tänapäeva Don Juan, kes
käsitab kõike oma elus objektidena, eriti aga naisi. Kuid tema pornosõltuvus on muutnud ta rahulolematuks ning laiema pildi nägemiseks
ja tõelise armastuse tundmaõppimiseks otsustab ta ette võtta pika teekonna, kus ta kahe erineva naise abil õpib elu ja suhete kohta palju uut.
Erutavas ja teravmeelses komöödias „Don Jon“ löövad kaasa ka
imekaunis Scarlet Johansson ja Julianne Moore.

Vanemuise
kontserdimaja

Näitus

26.09 kell 21 Bluusiikunst:
BluesauruS Wired (Eesti/Läti)

20.09 kell 19 Anna-Liisa
Bezrony (viiul) ja Irina Zahharenkov (klaver)

Annelinna
raamatukogu

27.09 kell 21 Maria Väli Kvartett

26.09 kell Kontsertjazz: Trio
Station Mir (Prantsusmaa)

28.09 kell 20 Allon Vainola
& Unenäopüüdjad, Alres
Kangus

kuni 30.09 3D raamatute
näitus Arhitektuur paberis ja
paberist

Vilde
26.09 kell 19 Andres Vago

Karlova-Ropka
raamatukogu

Tartu Raekoja saal

27.09 kell 20 Ron & Morten
Guitar Duo

kuni 7.10 Lemme Haldre
maalinäitus Meelepeegel

28.09 kell 20 Kadi Poll ja
Kristjan Ruus

Linnaraamatukogu

24.09 kell 19 Forseliuse Seltsi
segakoori 4. sünnipäevakontsert

kuni 21.09 raamatunäitus
Mahe: mahepõllundus ja
mahetoit
kuni 5.10 raamatunäitus Helidest sündinud luule
kuni 15.10 Johanna Mudisti
ja Malle Raeti maalinäitus
kuni 15.10 Birgita Eva Tamme
maalinäitus Kaksteist erinevat külge
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Ehitus

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

tartuekspress

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

reklaam

Küttepinnud (3 m ja tükeldatud 50,
40, 30 cm kask, sanglepp, haab).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

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

Küttepuud (kuiv lepp, 50 cm,
al 38 €/rm, märg lepp al 30 €/rm).
Tel 5340 1637 või 5664 1413.

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

Küttepuud, kütteklotsid lahtiselt
ja võrgus. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

PANDIMAJA
V.E.M.M.
T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Kinnisvara ost

VEDAMINE OÜ

1-2toal korter. Tel 507 4635.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Annan Tartus rendile
miniekskavaatori (1,6 t, hind 75 €).
Tel 5551 0990.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Ehitus- ja remonditööd, tänavakivide paigaldus, lammutustööd.
Tel 5815 2803.
Ekskavaatori 3 t ja Bobcati tööd
ning rent. Liiv, kruus, killustik kuni
5,5 t. Tel 513 3920.
Korstnad, korstnapitsid, plekitööd.
Töö kiire ja korralik. Tel 5625 1750.
www.tomeli.ee.

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ, tel
516 6152, www.ramest.ee.
Liiv, kruus, kild, muld, äärekivibetoon transpordiga. Tel 525 7628.
Piirdeaedade, väravate ja väravaautomaatika müük ning paigaldus. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

1-2toal korter Tartus otse omanikult. Tel 5622 1298.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Ostan kasvavat metsa ja raieõigust Lõuna-Eestis. Tel 5832 0666.
Ostan maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Üürile võtta
1-2toal korter. Tel 550 0225.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.

Koolitus
2. oktoobril algab Tartus kursus
tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, universaal).
Tel 444 5866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com.

PAREMAD HINNAD

Halupuud (kuiv lepp 40 €/rm).
Veoga al 3 rm. Tel 529 0183.

Pakun tööd
Jõgeva Elamu Halduse AS pakub
tööd kogemustega siseruumide
koristajale Tartu linnas. CV saata
jogevaelamu@halduse.com hiljemalt 30. septembriks. Tel 507 3310.

Kinnisvara müük
Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
5814 5068.

vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Sõiduõppe ABC pakub A-, B-, Cja CE- kategooria, ADR- ja ametining lõppastme libedasõidu koolitusi soodsalt. Tel 507 8230, Kalda
tee 30, www.sõiduõppe.ee.

Küte

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Puitpõrandate hooldus.
Tel 518 7207.
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus toob Tartu linna eakatele
sooja toidu koju. Esmaspäevast
reedeni tuuakse koju suppi ja
magustoitu või praadi ja magustoitu. Komplekti maksumus 2,5 €.
Info ja tellimine tel 736 1510.

Trepikodade remont
kortermajades. Tel 518 7207,
www.trepikoda.eu.
Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

Põllundus
Järve aiand müüb hea kvaliteediga
toidukartuleid. Kojuvedu Tartus ja
Elvas. Tel 509 1117.

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

Riided

Ravin süütust ja üksildust. Koos
soodsamalt. Tel 517 0933.

Ripsmepikendused Ilu- ja
Tervisestuudios, Vaksali 17A,
tel 5378 8972, facebook.com/
ripsmedisain.

Tutvus
57 a majaga naine Nõost tutvub
tõsisel eesmärgil autot omava töötava härraga. Tel 5817 1985.

Muu
Ostan Tsaari-Vene münte. Samuti
maailmasõjaaegseid rinnamärke,
ordeneid. Tel 5622 9981,
tsaari.myndid@gmail.com.
Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne.
Tel 5829 9810.
Ostan vanu raamatuid, märke,
münte, medaleid, postkaarte,
nõusid ja muud vanavara.
Tel 5649 5292.

Vaba aeg

Tervis

Kastani riidepood võtab müüki
sügis-talvist hooajakaupa. Kastani 42, Tartu, tel 5598 2666.

Sõidukid
Autorent Tartus (hinnad alates
23 €/päev). Tel 517 9445, 521 6571,
www.baltasar.ee.

Teenused

Korstende ja korstnapitside ehitus koos kõige vajalikuga. Töö
kvaliteetne, pikaajaline kogemus.
Hind kokkuleppel. Tel 5618 9517.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb koristustöid ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.
Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

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

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

Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.

Vajame siseruumide koristajat
Vahi tööstuspargis. Tööpäevad
T, N, P (17–19.30). Tel 5823 0411.

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Terrassi- ja välisvoodrilauad,
saematerjal, höövelmaterjal, kütteklotsid soodsalt. Tel 509 2168,
laur.pojad@gmail.com.

SOODSAIMAD VEOTEENUSED

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

SAEMATERJAL

Müüa aiavõrgud, paneelid,
postid, okastraadid, kinnitustarvikud, väravatarvikud, väravad,
metallaiad väravaautomaatika,
garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Kraanaga veok • kasti laius 2,5 m
kasti pikkus 7 m • kandevõime 12,5 t

Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus ja hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Teenustööd 18 t ekskavaatoriga.
Hind 38 €/tund. Tel 5661 5334.

Materjal

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus Võru 132a,
tel 659 1109, www.mastersport.ee,
Master Sport OÜ.

Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623, 502 6732
või info@muinasmoobel.com.
Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Teeme akupunktuuridiagnostikat biopulsaril. Tulemuseks info,
kuidas siseorganid oma tööga
hakkama saavad. Diagnostikaks ja
konsultatsiooniks kulub 30 min.
Hind 6 €. Kontor Tartus Soola
1A-410. Registreerimine
tel 509 8313 (Larissa Käbin),
tervisloodusest@gmail.com.
tervisloodusest.weebly.com
Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vajalik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.
Hea enesetunne Rootsi massaaži
ja reiki abil. Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

piirkonna

rvu ja
rima trükia

suu

Ilmastikukindlad lauatennise
lauad parkidesse ja kooliõue!
Prantslaste Cornilleau uus roostevaba laud Park ei karda raskust
ja talub lööke. Made in France.
Vaata lähemalt www.pingpong.
ee/toode/1506-Cornilleau-Park
Cornilleau Park - loodud kestma!
Maaletooja: Lindmäe Sport OÜ
Jooksu- ja üldfüüsilise treeningud Tartus, harrastus- ja võistlussport, www.eratreening.ee.
Sansaara stuudios
uuel hooajal: pilates,
seljatreening, jooga,
kõhutants, dance
Rumbita, stripdance. Tel 529 4740,
www.sansaara.ee.

odavaima

Kuivad puud. Tel 521 2015.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727,
24 h, 1.09 €/min. ennustus.ee

Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.

Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.

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

KUS KUULUTADA?
Tartu Ekspress 1€

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

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

Ohtlike puude langetamine ja
äravedu sertifitseeritud saemeestelt. Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad -20%. Uuri lähemalt
www.vikatimees.eu, tel 5559 3732.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

ht

hinnaga le

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 525 7628.
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris; lõikamisjääke ja 3 m
küttepuud. Tel 504 3100.
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REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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Registreeru soodushinnaga
kuni 27. septembrini!

Maraton
on elamus!
n.eeee
www.tartumaratoon.
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