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Põlistartlane Rein Kilk Tartu linnapeaks!
reklaam

Neljapäev, 17. oktoober 2013

Hea tartlane!

Nr. 160

Tartu on heade mõtete linn. Kuid minu arvates võiks oluliselt rohkem
neist häädest mõtetest ka teoks saada. Kui kuulsin, et mu vana sõber
Rein Kilk otsustas Tartu linnapeaks kandideerida, et Tartu heade tegude
linnaks muuta, olin siiralt vaimustunud.
Tartu vajab aktiivseid tegutsejaid. Neid aga napib, nagu kõigis
eluvaldkondades. Kui Rein oleks aga Tartu linnapea, oleks meie elu
varasemast ideederikkam ja edukam. Sest Rein elab ja hingab ju rütmis,
mis paneb asjad tema ümber keerlema – ta on andnud paljudele
vanadele hoonetele, näiteks Athena keskusele pikaaegse elu. Kes teine
oleks sellega hakkama saanud? Kardan, et mitte keegi. Ta suudab
muuta ajahambast puretud asjad uueks, säilitades kõik vana nii, et nad
säravad nagu eile tehtud. Reinus ei ole midagi juhuslikku – kõik detailid
on paigas ja diskussioonis seljatab ta kõiki.
Minu sünnilinn Tartu on pisut kopitanud ja vajab uuendamist. Tartust tuleb palju häid mõtteid, kuid headest
mõtetest ei piisa – vaja on ka häid tegusid. Tartu vajab juhti, kes pakatab energiast ja elujaatusest,
saavutusjanust ja eneseületussoovist, kelle tegutsemistahe ületab karid, mis enamikele kandidaatidele
saatuslikuks saavad – nad jäävad kinni, sest ei suuda minna läbi sealt, kust vesi vaid vaevaliselt läbi niriseb.
Kui põlistartlane Rein ütleb, et ta taastab Tartu Kivisilla, siis ma tean, et linnapeaks saades ta teebki selle ära.
Tema läheb läbi nii hallist kui mustast kivist.
Tartu vajab kiireid ligipääse Tallinna ja Riia kaudu Euroopasse. Ajal, kui mitmed tipp-poliitikud ütlevad, et
Tallinna-Tartu maantee on mõneks ajaks „valmis“, teatab Rein, et neljarealine tee kahe Eesti suurema linna
vahel tuleb lõpuni ehitada otsekohe! Rein aitab Tartuga koos kogu Lõuna-Eesti Euroopasse.
Olen Reinuga koos osalenud Eesti Omanike Keskliidu juhtimisel ja näinud, kuidas tema
tahe suudab liigutada mägesid. Reinu kirge ei suuda kustuda ka konkurentide või
vastaste tulvavesi. Ta on terasmees, kes mitte ainult ei sõua alati kaldale, vaid viib
kaldale ka teised, kui selleks vajadust on. Kui Rein ütleb, et teeme Tartu korda, siis ma
tean, et kui talle võimalus anda, ta seda teebki. Anname talle selleks linnapeana võimaluse!
Olen kindel, et me kõik võime järgneva nelja aasta jooksul imestada ja üllatuda, kui palju
head võib üks mees läbi tahte ja innukuse korda saata.
Valime siis Reinu Tartu linnapeaks!

Lugupidamisega
Anto Raukas
Professor, akadeemik,
Eesti Omanike Keskliidu volikogu esimees.

tartuekspress
Ülikooli maskott
lausega
UUDISED
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Pool miljonit
haljasaladele
Tartu linna haljasalade hoolduse 2014–2017 riigihankel
tunnistati edukaks ISS Eesti ASi
(965 845 €), HKP OÜ (319 609 €),
Lõunalaaned OÜ (204 800 €)
ja Teehoolduse OÜ (83 557 €)
pakkumused.
Kokku kulub 2014. aastal linnal umbes 340 ha haljastute
hooldusele 479 399 eurot.
Partnerite kohuseks on parkides ja haljasaladel kõik aastaringsed hooldustööd – nad
niidavad muru, koristavad prahi, tegelevad kõnniteede suvise ja talvise hoolduse, puude
ja põõsaste hoolduslõikuse,
pargiinventari remondi ja mänguväljakute hooldusega.
Linna avalikud haljastud
on vastavalt nende asukohale,
käidavusele, otstarbele ja väljaehituse astmele jagatud nelja erinevasse
hooldusklassi, millest sõltub
ka seal tehtavate tööde hulk ja
intensiivsus.

Koolivaheaeg
muuseumis
Tartu ülikooli kunstimuuseum
ja loodusmuuseum ootavad
koolilapsi sügisest vaheaega
põnevalt veetma ja muuseume külastama.
22. oktoobril kell 11.30–
13.30 pakub kunstimuuseum
võimalust heita pilk iidse Kreeka laste maailma. Uuritakse,
kuidas lapsed riietusid, millised
olid nende mängud ja kombed ning missuguseid töid nad
tegid. Oodatud on kooliõpilased kõigist vanusegruppidest.
24. oktoobril kell 13–15.30
korraldab loodusmuuseum
loomade looduspäeva, kus tutvustatakse Eesti karpe ja tigusid ning muuseumi elavnurga
loomi, nagu kilpkonnad, maod,
liivahiired, tarakanid ja paljud
teised. Tasuta looduspäevale
on oodatud õpilased vanuses
7–14 eluaastat. Eelregistreerimine loodusmuuseum@ut.ee
või telefonil 737 6076.
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hääletusskandaalis
Pea pool aastat pärast
Sammas Pauli valimist Tartu ülikooli maskotiks kuulutati konkursi võidutöö
kehtetuks.

gi vanaema hääletusel osaleda
tahab. Mina panin oma hinge selle projekti sisse, ju siis ei läinud see
kellelegi piisavalt korda, et tulemus nüüd tühistati,“ on Soomets
tagantjärele nõutu.
Kavandi autori Helmi meelest
pole aga ülikooli väide madalast
hääletusaktiivsusest vettpidav.
„Minu arvates on see jutt täielik
jura, see oli ju teada, et kõik saavad
hääletada. Arvan, et see kavand
lihtsalt ei meeldinud kellelegi, kes
on ülikoolis otsustuspuldi juures,“
väitis ta.
Tartu ülikooli kommunikatsioonitalituse juhi Illari
Lääne sõnul tegi kesine osalus hääletusel ning suvel selgunud ühe IP-aadressi suur esindatus õppeasutusele selgeks, et nii
suure tudengkonnaga ülikoolile
tuleb valida maskott kindlamatel
alustel ning korraldada hääletus
nii, et see oleks suunatud selgelt
vaid oma tudengitele.

Ülikooli hinnangul osutus osalusaktiivsus valimistel liiga madalaks ning kahtlaselt palju hääli
laekus Pauli kasuks konkureeriva
kõrgkooli IP-aadressilt Tallinnast.
„Mulle helistati enne info avalikustamist, et Sammas Paul ei
saagi ülikooli maskotiks. Öeldi,
et ülikoolis tuli kõrgemalt otsus,
et konkursi hääletusel ei osalenud
ikkagi piisavalt inimesi ning nii
väheste häältega ei saa seda otsust
vastu võtta,“ selgitas tekkinud olukorda Sammas Pauli looja Hendrik Roland Helm.
Mais alanud konkursile laekus
kaheksa kavandit, nende hulgas
ka Helmi välja mõeldud ning hilisemaks võitjaks osutunud Sammas Paul. Konkursi lihtsustamise huvides valis Tartu ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE) kohe välja
paremikku kuuluvad pooled tööd
ehk neli finalisti.
Nende seast selgitasid huvilised
Facebooki hääletusel ning ülikooli
õppehoonetes paiknenud valimiskastide kaudu välja oma lemmiku. Juuni alguses jäi veel sisse anda
vaid tellimus Pauli valmisõmblemiseks, et rahvusülikooli uut reklaamnägu septembris toimuval
rebasnädalal esimest korda esitleda. Paraku jäigi Paul vaid unistuseks paberil.

Südameist välja

Segane sobingukahtlus
TÜÜE esimehe Kaspar Kruubi
sõnul selgus alles suvel, et ülikooli kõrgemate jõudude meelest anti
kahtlaselt palju hääli Tallinna tehnikaülikooli IP-aadressiga arvutitest. „See oletatav pettus selgus
liiga palju hiljem,” kommenteeris
Kruup. “Juba oli võitja välja kuulutatud ja leitud ka õmbleja. Õnneks
jäi ta siiski valmis tegemata, mui-

du oleks väga tobe olnud.”
Kevadel maskoti leidmise projekti vedanud Mari-Liis Soomets
ei mõista ülikooli seisukohta, et
muude kõrgkoolide tudengid ei
või hääletusel osaleda, sest konkurss oli täiesti avalik ja kõik soovijad võisid Facebooki vahendusel
sekka lüüa.
„Mina küll ei näe selles probleemi, kui näiteks mõne tuden-

AJAME
TARTU ASJA!
Tarmo Punger
Nr 173
Tartu linn

Näeme Tartut hariduslinnana, mille kõik haridusasutused on
Eesti parimate seas parendades nii koolide õpikeskkonda kui
pedagoogide motiveeritust. Toetame täiendavalt noorte
huviringides ja spordiklubides osalemist ja teeme igale lapsele
võimalikuks osaleda vähemalt ühes huviringis või spordiklubis
tasuta.
Loome linnaametnikega suhtlemisel selgemad reeglid muutes
asjaajamise kiiremamaks ja selgemaks. Kiirendame tänavate
remonte ning loome lahendused linnarahva mugavamaks ja
kiiremaks liikumiseks nii jalgsi, jalgratta, auto kui ühistranspordiga.

Täpseid numbreid, kui palju
hääli Sammas Paul kogus, ei osanud öelda ei ülikooli kommunikatsiooniosakond, projekti eestvedaja Soomets ega TÜÜE juht Kruup.
„Minu meelest jõudis Paul juba
inimestele omaks saada, eks nüüd
tuleb siis midagi välja mõelda, kuidas see mälust ära kustutada. Ega
selle üle väga pikalt ka kurvastada ei tasu,” sõnas Helm. “Ma kirjutasin juba alla dokumendile, millega loobusin igasugusest tulust,
mida Paul kunagi teenida võib,
aga kuna see kavand ei läinudki
käiku, mõtlesin, et teen siis parem
ise Sammas Pauli valmis.”
Soometsa sõnul kevadisel konkursil eelarvet polnud ja esialgsed
kulud olid seotud vaid printimise ja plakatitega, mille eest maksis TÜÜE. Lõpliku maskoti õmblemise kulud saanuks jagatud
TÜÜE ja ülikooli vahel kaheks.
Mari Mets

Suudlemisvõistlus

Tähevaatlusretk lodjal

Tudengipäevade raames selgub
täna õhtul lokaali Suudlevad
Tudengid ees ka see paar, kes
vihmavari näpus kõige kauem
suudlusseongus püsida suudab.
Registreerimine kell 20 kohapeal.

18. oktoobril kell 21 stardib Dorpati hotelli kai juurest lodi, mille
pardal saab giid Hillar Uudevaldi
juhtimisel teha retke kosmilisse
tähemaailma.

11 576
inimest osales Tartus eelhääletamistel, suhtena linnaelanike arvu
teeb see 15,2%.

Kujunda olümpiamedal
EOK innustab kõiki, alates koolinoortest tippdisaineriteni osalema 30. novembrini kestval
konkursil oma visiooniga, milline
peaks välja nägema 2014. aasta
olümpiamedal. Rahvusvahelise
võistluse võitja saab Nanjingis
avatseremooniat kohapeal vaadata ja ühe medalikomplektigi
tänutäheks.

Lauamängude neljavõistlus
Koroonakii ja pinksireket kaenlasse ning sinustki võib saada Tartu lauamängude neljavõistluse
meister. 20. oktoobril kell 10.15
algab Turu tänava spordihoones
mitmevõistlus, kus taset tuleb
näidata nii males, kabes, lauatennises kui koroonas.

Valimispäeva bussid
Valimiste tõttu sõidavad pühapäeval, 20. oktoobril liinide 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 16A, 18 ja
20 bussid tööpäevase sõidugraafiku alusel. Täpsem info peatus.
tartu.ee.

Linnapeaga sauna
Laupäeval saab Anne saunas leilirõõme nautida tasuta ning linnapea Urmas Kruuse on ise lubanud
kohale tulla ja saunalistega linnaelust juttu vesta.

Okupeeri oma müür
18. oktoobril
jõuab Tartusse
Artur Talviku ja
Peeter Vihma
jõuline dokumentaalfilm
kodanikuühiskonna tulevikuväljavaadetest. Seanss algab
kell 19 Elektriteatris.

Nüüdismuusika kirikus
Tartu Jaani kiriku sellepühapäevasel jumalateenistusel esitavad
flötist Leonora Palu ja pianist Age
Juurikas Eduard Tubina flöödisonaadi ja Tõnu Kõrvitsa meistriteose „Thulema laulud“.

Raamatud bussis
Oktoobri lõpuni kestva projekti
raames ootab 30 Sebe kaugliinibussis sõitjaid ees paarikümneteoseline raamatukogu. Muidu
igavat loksumist aitavad meeleolukamaks muuta nii kodu- kui
välismaiste autorite looming.

Tapa toetus
Tartu linnavalitsus otsustas kinkida reservfondist 300 eurot Tapa
vallavalitsusele Priit Pärna 2. animafilmifestivali ehk PPAFF 2013
korraldamiseks.

Koolile uus varikatus

Traffic Ahjus

AS Eviko teeb 26 040 euro eest
korda kunstigümnaasiumi peasissepääsu varikatuse ja tuulekoja
ning paigaldab ka uued uksed.
Tööd on planeeritud lõpetada
detsembris.

Raadio Elmari 100% kodumaisele muusikale toetuv Eesti disko
sari jõuab üle pika-pika aja taas
tudengilinna – 18. oktoobril astub
selle raame ööklubis Ahi üles
ansambel Traffic.
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Uue nimega
ehitusmess

Pikkade traditsioonidega sügisene ehitusmess Tartus kannab nüüdsest uut nime – mess
„Ehitus ja Sisustus“
Projektijuht Anders Urbeli
kinnitusel on viimastel aastatel külastajate seas üha enam
kasvanud ootused näha ehitusteemade kõrval ka sisustusvaldkonna väljapanekuid. Sestap liigubki 19. korda peetav
ehitusmess muutuste teel.
„Mõlemad valdkonnad, nii
ehitus kui sisustus, on tugevalt
seotud ning sellest lähtuvalt
oleme teinud otsuse need
messil ühendada, et seeläbi
pakkuda külastajale terviklikumaid ja põnevamaid väljapanekuid,“ sõnas Urbel „Sisustusteemadega tegelevate ettevõtete
kaasamisega messile suurendame oluliselt publikuhuvi.“
Sisustuse poolelt ootab
messil esinduslik väljapanek
tänapäevastest köögilahendustest, vintage-mööblist,
nutikatest kodulahendustest
ning disainielementidest ja viimistlusvahenditest.
Ehituse valdkonnast on
messil esindatud teemad alates küttest, ventilatsioonist ja
elektrist ning lõpetades ehitusmaterjalide ja tehnikaga.
Urbel tõdes, et üha rohkem
tullakse messile küsima professionaalset nõu konkreetsel
teemal – oma ala tippspetsialistid vastavad kõigil kolmel
päeval hea meelega messikülastajate küsimustele.
Populaarsust
kogunud
seminariprogramm on tänavu
saavutamas suisa konverentsi
mõõtmeid. Külastajatel on kõigil kolmel messipäeval võimalik
kuulata loenguid ürituse avamisest kuni sulgemiseni.
Juttu tuleb nii energiasäästlikkusest, ventilatsiooni- ja
küttelahendustest, avanenud
elektriturust, korterelamute
renoveerimisest kui ka LEDvalgustite kasutamisest. Seminaride ajakava ja lühitutvustused leiab messi kodulehelt.
Kuna tänavu langeb mess
„Ehitus ja Sisustus“ kokku kohalike omavalitsuste valimistega,
avaneb ühtlasi ka võimalus
kohtuda Tartu linnapeakandidaatidega, kes debateerivad
teemal „Mida ehitad sina?“.
Kõik messikülastajad on oodatud poliitikutega kaasa rääkima
ning neile küsimusi esitama.

Supilinna seltsi esimees Mart Hiob on veendunud, et kohalik rahvas eelistaks sõidukid jätta hoovi asemel
tänavale. 
Kadri Salamäe

Kingitused sõpruslinnade kokkadelt
Novembris algavad juba seitsmendat aastat sõpruslinnade
rahvusköökide päevad, mil külaliskokad Tartu sõprus- ja
partnerlinnadest tutvustavad oma maa rahvuskööki.

Eeloleva kuu jooksul on võimalik erinevates toitlustusettevõtetes
proovida Kreeka, Saksa, Vene, Läti
ja Rootsi toite. Rahvusköökide
päevad saavad 1. novembril avalöögi Kreeka õhtuga restoranis Entri
ja Rootsi vähipeoga lokaalis Vilde.

Viis kulinaarset kingitust

Linn surub hoovi
asemele parklat
Supilinna kerkiva uue maja
krundile nõuab Tartu linnavalitsus suurt parkimisplatsi, linnaosa elanikud
ja planeeringu koostajad
tahavad aga majale hoovi.
Osaühing Kino koostab detailplaneeringut väikese korterelamu ehitamiseks Supilinna Selleri tänavale. Maastikuarhitekt
Karin Bachmanni sõnul on vaidlusi tekitanud kavandatud hoone
parkimiskorraldus. “Linnavalitsuse nõudmine tähendaks seda,
et tervest hoovialast saaks asfalteeritud parkimisplats,” lausus
Bachmann. Tema sõnul on nii
suur sõidukitele eraldatud kohtade arv Supilinnas põhjendamatu ja lisaks suurendab linnarahva
autostumist.

Rikaste pärusmaa
Bachmann lisas, et linnavalitsus ei ole parkimisnormi
ammendavalt selgitanud. “Supilinn on väga atraktiivne elukeskkond ja sellepärast ollakse sellega
väga ettevaatlik,” selgitas Bachmann, et inimeste elukeskkond

võidaks rohkem rohelisest hoovist kui suurest parklast.
Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna planeeringuteenistuse
juhataja Indrek Ranniku rääkis,
et parkimiskohtade arvu otsustab volikogu. “Kui aga supilinlased nõuavad maja taha hoovi, on
vastus lihtne – tuleb teha vähem
kortereid!” väitis ta.

Auto jäägu maakale
Ranniku sõnas, et kui suurt
parkimisplatsi ei tule, tekib Selleri tänaval varsti samasugune olukord nagu Oas või mujal linnaosas, kus mõlemal pool teed seisvad autod kitsukestele tänavatele
ära ei mahu. “Supilinna arendused on kallid, sinna kolivad elama jõukamad inimesed, kes vajavad korteri juurde kindlat parkimiskohta,” lausus Ranniku.
Supilinna seltsi esimehe Mart
Hiobi kinnitusel on elanikud
seda meelt, et linn ei tohiks aedades parkimist nõuda. Ta leidis, et
kohalik rahvas võiks autod jätta
pigem tee äärde. “Liiklust ei ole
ju Supilinnas nii palju, et peaks

tänavatel parkimise ära keelama.”
Hiob avaldas arvamust, et
probleem on linna parkimiskorralduses laiemalt. Reeglite järgi
tuleb autod paigutada hoovidesse, mitte aga avalikku ruumi.
Selleri tänava krundi parkimiskorralduse vastu võttis sõna
ka linnaarhitekt Tõnis Arjus.
“Selline plats on omane pigem
linnavälisele asustusele, sest
olgem ausad – auto on rohkem
maaka tööriist,” sõnas Arjus ja
lisas, et linnas saab edukalt neljarattalise sõbrata hakkama. Linnaarhitekti arvates on oluline,
et maja juurde kuuluks õueala:
“Juhul, kui hakkame asfalteerima tervet hoovi, kaob inimestel
side koduga.”
Planeeringuteenistuse juht
Ranniku aga andis supilinlastele
lootust, et olukord võib veel muutuda. “Kui inimesed tõeliselt leiavad, et suur parkla pole Supilinna sobilik, siis läheb planeering
avalikule väljapanekule,” ütles ta
ja lisas, et see tähendab, et linnavolikogu arutab parkimisnormi
uuesti üle.
Kadri SalamäE

Nüüd saad VÄIKELAENU taotleda oma KODUKOHAST!
Kui vajate suuremateks ostudeks lisaraha
või on tegu ootamatute kulutustega,
on mugavaim lahendus väikelaen!

Kuni
3500 EUR

Paindlikud
tingimused

Lihtne
taotleda

Kiire
vastus

Väikelaenu vormistamiseks ei ole enam tarvis pöörduda panka või laenukontoritesse.
ETK Grupi kauplustes või meie internetipõhises iseteeninduskeskkonnas on väikelaenu
vormistamine turvaline, kiire ja lihtne.

ESITA TAOTLUS
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VÕI KÜSI LISA

13014

Väikelaenu pakub ETK Finants AS. Tegemist on finantsteenusega. Tutvuge teenuse tingimustega klienditeenindaja juures, vajadusel konsulteeriga asjatundjaga. Väikelaenu krediidikulukuse määr on
28.75% aastas järgmistel näidistingimustel: laenu summa 2000€, osamaksete arv 48, intressimäär 13.9% laenusummalt, lepingutasu 40€, igakuine haldustasu 0.90€. Igakuine laenumakse 66.33€.

Rahvusmenüüd leiab eest viies
Tartu toidukohas. Restoranis Entri vaaritavad Kreeka kombe järgi
Aígina kokad Dimitrios Andreas
Kappos ja Thomas Georgios Nicolaides. Dorpatis tutvustavad Saksa
köögi võlusid Greifswaldis asuva
restorani Le Croy omanik ja peakokk Stefan Frank ning Holger
Gniffke.
Vene köögi eripärasid saab nautida lokaalis Suudlevad Tudengid
ja pubis Sõprade Juures, kus süüa
teeb Peterburi tippkokk Anton
Isakov.
Rootsi köök on rahvusköökide
päevade menüüs olnud igal aastal
ja seda on käinud tartlastele tutvustamas Uppsala tippkokk Johan
Dahlqvist, kellel on kaasas ka kolleegid Hannes Lannstål ja Tomas
Israelsson. Põhjagermaanlaste
gurmeetaset demonstreeritakse
lokaalis Vilde.
Erinevalt varasemate aastate
praktikast tänavu sõpruslinnast
Riiast kokka Tartusse ei sõidagi.
Ent Lätist pärit põnevate retseptide järgi valminud roogasid saab
ikka proovida, sedapuhku pubis
Big Ben.
Peale sõpruslinnade maitsete tuuakse tartlaste ette ka külalistele iseomased toitumistraditsioonid. Näiteks 1. novembril kell

18 saab lokaalis Vilde alguse rootsipärane vähipidu ehk kräftskiva.
Lauad on lookas värskelt valmistatud Rootsi jõevähkide ja kõige sinna juurde kuuluva all.
Tutvustatakse põhjamaade
vähisöömiskombeid, lauldakse
Rootsi laule ja räägitakse vähkide
kasutamisest erinevates toitudes.
Et vähkjad mekkimata ei jääks,
soovitavad korraldajad koha ette
broneerida.
Samal õhtul kell 20 toimub rahvusköökide päevade ametlik avapidu restoranis Entri. Kreeka toitude
kõrval aitab seal koloriitset meeleolu hoida ansambel Zorbas. Siingi
soovitatakse pilet varmalt ette osta,
sest osalejate arv on piiratud.

Viiekäiguline dinee
Traditsiooniks saanud rahvus
köökide galaõhtu algab 2. novembril kell 19. Dorpati konverentsikeskuses paitavad külaliste maitsemeeli viie erinevaga roaga viis kokka viielt erinevalt maalt. Musitseerib Uku Suviste ja õhtu taktikeppi
hoiab Varmo Vares. 50-euroseid
galaõhtu piletid müüakse kõigis
rahvusköökide päevadel kaasa löövates toitlustuskohtades.
Usinamate toidunautijate vahel
loositakse välja kinkekaardid 50
euro väärtuses. Õnnemängus
osalemiseks tuleb igast rahvusköökide päevadel osalevast toitlustuskohast tellida vähemalt üks
rahvusköökide päevade menüüs
olev roog ja selle kohta vastavasse
bukletti tempel küsida.
Lisainfo www.tartu.ee/rahvusroog.
Rasmus Rekand

Rootsi külaliskokad Tomas Israelsson (paremal) ja Johan Dahlqvist.
Viimane on Tartus külas käinud ürituse algusajast peaaegu igal aastal.

Ahto Sooaru

Neljapäev, 17. oktoober 2013

tartuekspress
reklaam

5

6

tartuekspress
uudised

Neljapäev, 17. oktoober 2013

Valimiste eelõhtul palus Tartu Ekspress linnavolikokku kandideerivatel kollektiividel
ennustada mitu kohta keegi uues volikogus
saab.
Pingelisest võitlusest loodavad võitjana väljuda nii sotsid, IRL kui
ka oravaparteilased, kes loodavad endi valdusse saada 21 kohta volikogus.
Valimisliit Isamaaline Tartu kodanik usub end olevat võimeline täitma Isamaaliidust tühjaks jäänud saapad ehk ideaalis koguda kümme mandaati. Vabakund rehkendab väärt saagiks ka kuut
kohta.
Minimaalseima plaani järgi (SDE, IRL ja RE hinnangul) pääseb
võimule vaid neli suurparteid. Kõige kirjum stsenaarium, mida
ennustavad keskerakondlased, jaotaks linnapiruka kuueks. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Tartu piirkonna kandidaatidega ei
õnnestunud toimetusel kontakti saada.
Kui kõik seitse võimule pürgivat grupeeringut saaks valimistelt
enda soovitud maksimumi, tuleks uude volikokku viia toole 82 saadiku jaoks. Meenutagem, et linnatüüri juurde pääseb siiski vaid 49
rahvaasemikku.
Rasmus Rekand

Te müüte kinnisvara, aga...
• müük ei suju
• huvilisi pole
• maakler ei täida lubadusi
• puudub ülevaade
turul toimuvast

Me ei luba imesid, vaid teeme tööd!

on kinnisvaraalase konsultatsiooni ning
vahendusega tegelev ettevõte Tartus.
Nõustame kinnisvara ostu ja müügi osas
ning aitame jõuda soovitud lahenduseni.
56 503 503

Vana
a
Baskinii
Teaterr

info@ecre.ee

www.ecre.ee

1. Nimetage kolm kõige olulisemat teemat,
millele valituks osutudes keskendute?
2. Millistest programmi seisukohtadest te
koalitsioonileppe nimelgi ei tagane?
3. Kus saab kodanik teiega veel enne valimisi
vahetult suhelda?
4. Kus toimub valimispidu?
5. Milline saab olema Tartu teie juhtimisel?

Margus Tsahkna
Isamaa ja Res Publica liit [IRL]
Clèment Michel (Prantsusmaa)

Lavastaja:
EERO SPRIIT

MERILIN
N
KIRBITS
ANTI
KOBIN
( SA NUKU)

TAAVI
N
TÕNISSON

1. Lasteaiakohtade järjekorra likvideerimine järgmise kolme aasta
jooksul, milleks on vaja Tartu kaasfinantseeringut 2000 uue lasteaiakoha loomiseks regionaalministri halduses olevatest eurorahadest.
Õppelaenutagastuse rakendamine, millega toome linna uusi kodanikke ja lisaraha sotsiaalteenuste arendamiseks. Kõigile ülikooli või
kutsekooli lõpetanud ning tööle asunud ja Tartusse sissekirjutatud
tudengitele makstakse linna poolt nende õppelaenu osamakseid.
Omastehooldajate, üksinda last kasvatavate vanemate ning eakate
olukorra parandamine, milleks on ette nähtud sotsiaalministeeriumi
haldusalas üle 200 miljoni euro. See vajab linna otsustavat tegutsemist
ning kaasrahastamist.

( SA NUKU )

10. nov 19.00 Vanemuise Teater / suur maja
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.

2. Me ei loobu soovist lahendada lasteaiakohtade ja lastehoiu probleemi. Õppelaenutagastus, omastehooldajate ja üksinda last kasvatavate vanemate olukorra parandamine, kõnni- ja jalgrattateede võrgu
väljaehitamine. Neid punkte on veel, kuna meie programm on põhjalik.
3. Meie kandidaadid on väljas üle linna. Kindel koht on Küüni tänaval alates kella
16st ning õhtul Rüütli tänaval kell 22.
4. IRLi meeskond koguneb
restoranis Volga, kuhu on oodatud eelkõige meie meeskonna
ja erakonna liikmed ning vabatahtlikud abilised.
5. Tartu saab olema kõige
peresõbralikum linn Eestis, kus
on tööd ja hea elada nii noortel,
peredel kui eakatel.

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 €.

LAULUMEES, TULE LAULMA!

BASS, BARITON, TENOR - KÕIK ON OODATUD.
Proovid on kolmapäeviti kl 18.30-21 A. Le Coq’i saalis

Anna endast dirigendile teada: Eve Paap
5624 9112
paap.eve@gmail.com

Emajõe kallaste peal, ahoi!

Urmas Kruuse
Reformierakond [RE]
1. Ehitame 100 km uusi kõnni- ja jalgrattateid. Teeme põhikoolid
korda. Rajame Raadile kultuurilinnaku.
2. Eelpool on loetletud Reformierakonna kolm peamist valimislubadust, mille igal juhul teeme järgneva nelja aasta jooksul ära.
3. Liigun Tartus palju ringi ja alati, kui mind näete, võite julgelt juurde astuda, nööbist kinni võtta ja oma muresid, rõõme ning ettepanekuid jagada. Ka minu e-posti aadress ja telefoninumber on avalikud
ning kõik kõned ja kirjad on teretulnud.
Reformierakonna kampaaniatelk on väljas iga päev kell 12–15 Küüni
tänaval ning alates neljapäevast on meie meeskond ka ehitusmessil.
Laupäeval teeme aga kõigile soovijatele välja üldsaunapileti Anne
saunas, kus on võimalik vestelda meie kandidaatidega ja tutvuda
programmiga. Olen ka ise laupäeval Anne saunas kohal. Tulge kindlasti ja räägime Tartu tulevikust!
4. Valimistulemusi vaatame ühiselt restoranis Atlantis. Kuna sinna on oodatud
kõik meie sada kandidaati, nende
kampaaniameeskonnad ja teised
abilised ning kuna ruum pole
kummist, siis paraku nö lahtisi
uksi ei saa me võimaldada.
5. Reformierakonna juhtimisel jätkame tööd selle nimel, et
tartlased tunneksid end kodulinnas hästi ning et Tartu oleks
avatud, rahvusvaheline ja Euroopa
parima elukeskkonnaga linn.

Neljapäev, 17. oktoober 2013
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Gea Kangilaski

Heljo Pikof

Valimisliit Vabakund [VAB]

Sotsiaaldemokraatlik Erakond [SDE]
1. Sotsiaaldemokraadid kavatsevad maksta kõigile õpilastele koolialguse puhul 50-eurost stardiraha.
Kindlasti hakkame parandama tartlaste elukeskkonda, sealhulgas
lahendama liikluse ja ühistranspordiga seotud probleeme. Tartus peab
jalgrattaga liikumine muutuma mugavamaks ja turvalisemaks ning
bussiliiklus loogilisemaks ja inimsõbralikumaks.
Samuti keskendume linna koolide kordategemisele, pöörame senisest suuremat tähelepanu meie linna eakatele, üksi elavatele inimestele, erivajadustega inimestele tuleb vajadusel tagada koduhooldus
ja –põetus või kõrvalabi.
2. Ultimaatumid pole läbirääkimisteks just parim lähtekoht. Meil
oleks ju keeruline saavutada läbirääkimistel häid tulemusi, kui me enne
avalikult oma trumbid välja kuulutame.
3. Kohtume valijatega Tartu avaturul laupäeval kella üheksast kaheteistkümneni ja kaubamaja ees kella kaheteistkümnest kella kolmeni.
4. Meie kandidaadid ja kampaaniameeskonna liikmed
on oodatud kohvikusse Shakespeare.

2. Meie kindlaks tingimuseks on linna juhtimise ja planeerimisprotsesside läbipaistvuse jõuline suurendamine. Volikogu rolli suurendamine linna juhtimises ja kodanikualgatuse laiem kaasamine.
3. Kohtume valijatega neljapäeval kell 16-19 Eedeni, reedel kell 14-17
kaubamaja juures ning 16-18 Nõlvakus ja laupäeval kell
11-13 avaturul.
4. Valimistulemusi ootame koos
lokaalis Premium alates kella 19-st.
5. Meie juhtimisel saab Tartust euroopalik ülikoolilinn
kõigis selle tahkudes (see puudutab muuseas ka heapalgalisi
töökohti ja nii rahvusvahelisi
kui linnasiseseid mugavaid
ühendusteid – lennu-, maanteeja raudteeühendused, korralik rattateede võrk jne).

3. Kolmapäevast laupäevani kella 16–20 on
tartlased teretulnud meie telki Rüütli ja
Küütri tänava nurgal.
4. Valimispäeva õhtut veedame
Genialistide klubis. Oodatud on
Vabakunna toetajad, meedia ja
koostööhuvilised.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond [EKRE]

Valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik [ITK]

1. Põhjalik ettevalmistus tasuta ühistranspordile üleminekuks ja selle
reformi läbiviimine. Vajajate kindlustamine sõime- ja lasteaiakohtadega, sealhulgas moodulrühmade rajamine. Koolivõrgureformi vigade
paranduse tegemine.

2. Me ei loobu seisukohast, et otsustusprotsessid ja linnakodanike
osalemine tuleb viia uutele alustele. See hõlmab nii rahvahääletuse
seadustamist, võimaluse loomist ametnike tööle tagasiside andmiseks
kui ka sõltumatute asjatundjate ja linna kogukondade esindajate osalemist komisjonide töös.

Merike Lillenberg,

Imre Mürk

Keskerakond [KE]

1. Inimeste vajadusi tuleb eelistada kildkondlikele ärihuvidele, erinevalt bussijaama planeeringuga kiirustamise katsest. Ka bussigraafikud
tuleb lõpuks ometi seada vastavusse linlaste vajadustega.
Linlased peavad saama osaleda otsustamises – seisame siduva
rahvaalgatuse seadustamise eest, et oleks võimalik maha hääletada
linnavolikogu poolt vastu võetud halbu otsuseid.
Linn ja ülikoolid peavad koos töötama – sõlmime ülikoolidega koostöölepingud. Tartu tulevik peitub rahvusvahelises koostöös.

5. Meie juhitud Tartu on avatud ja solidaarne, isiklikku vabadust austav ja tulevikku vaatav
roheline linn, mis on oma mõtetes
julge ja otsustes vaba.

5. Sotsiaaldemokraadid peatavad Tartu tühjenemise ja muudavad ta taas kasvavaks linnaks.

Aadu Must

1. Linna ja ülikoolide vahelise koostöö tugevdamine. Tartu vajab arenemiseks uusi teadmisi igal tasandil. Arenguks hädatarvilike uute teadmiste allikaks on eelkõige Tartu ülikoolide juures tegutsevad teadlased.
Linna jaoks on just kohalikud teadlased dünaamiline sild universaalsete
teadmiste laeka ja oma arenguteel probleeme püstitavate ning neile
lahenduskäike konstrueerivate inimeste vahel. Paraku on sedalaadi
õppimine ja koostöö keeruline protsess, mis ei käivitu iseenesest.
Siinkohal on väga oluline roll Tartu linnavalitsusel, kel tuleb teadlaste ja
ettevõtjate ning töötajate vastastikust koostööd igati toetada.
2. 2013. a seisuga on Tartus hinnanguliselt puudu 700 lasteaiakohta.
Laiendame olemasolevaid lasteaedasid juurdeehituste abil. Võimalusel
ehitame uusi, renoveerime ning kohandame seni räämas seisvad hooned lasteaedadeks ning suurendame toetust eralastehoiule.
Võrdsustame lasteaiaõpetajate palga üldhariduskooli nooremõpetaja palgaga ja otsime võimalusi erivajadustega laste eest hoolitsejate
töötasu suurendamiseks.
Me ei tagane sihist saavutada usalduslik koostöö Tartu kodanike
ning linnavalitsuse vahel. Samuti soovist luua juurde lasteaiakohti.
3. Meiega saab kohtuda iga päev kuni laupäevani Küüni tänaval,
Tartu kaubamaja ning Raekoja platsi vahelisel
lõigul, kus jagame oma värsket häälekandjat ja suhtleme linlastega.
4. Valimispidu me ei korralda.
5. Tartu linn saab meie
juhtimisel sisse uue hoo
ning liigub Eesti Vabariigi
100 aasta juubelile vastu
maailmale avatud silmadega
vaatava, euroopalikult mõtleva ja samas eesti rahvuskultuuri hoidva, koduselt armsa
linnana.

1. Linna poolt täiendav peretoetus kolme ja enama lapsega perele
ning üksikvanemale. Laste sünd peaks tegema pere rikkamaks mitte
ainult moraalses, vaid ka materiaalses mõttes. Suund peaks olema
kolme- ja enamalapseliste perede poole, et eesti rahva arv kasvaks. Ka
üksikvanemaid tuleb igakülgselt toetada. Linn peab seisma selle eest,
et ükski laps ei kasvaks puuduses.
Õppuritele vajaduspõhiselt tasuta koolilõuna ja õppevahendid kuni
keskkooli/gümnaasiumi lõpuni.
Tasuta bussisõit kolme- ja enamalapselistele peredele ja kõigile,
kellel mistahes pensionipilet olemas.
2. Oleme oma lubadustega väga tagasihoidlikud olnud, et neid
oleks võimalik ka reaalselt täita. Sellepärast me ei tahaks loobuda mitte
ühestki oma lubadusest. Me ei ole lubanud kõiki pudrumägesid ega
piimajõgesid, mida inimese hing vaid ihaldaks, et võimalikult palju hääli
püüda. Et pärast poleks vaja käsi laiutada, et näe tahtsime küll, aga raha
ei ole. Inimeste heaolule tuleb mõelda esmajärjekorras. Kui taas tõusevad prioriteediks asfalt ja betoon, siis eelistame jääda opositsiooni.
3. Meie kandidaatide kohta on info kodulehel www.ekre.ee. Kui on
soov kohtuda, saame selleks aja kokku leppida.
4. Kas erakond peaks tingimata pühapäeva õhtul kuskil ühiselt peomeeleolus valimistulemusi ootama? Esmaspäeval on need kõikides ajalehtedes
olemas. Me ei pea sellist ühist valimistulemuste ootamist absoluutselt vajalikuks. Valimiste järel kutsume kokku üldkoosoleku, kus
arutleme edasise tegevuse üle.
Kui valimistulemused on meile
rõõmustavad, peame pidu ka.
5. Meie juhtimisel saaks Tartu
inimesekeskne, tasakaalukas, kokkuhoidlik, turvaline ja hooliv.

TELLI
LEHT

Sõbrakeskuse pesumajas
rõivaste pesu ja hooldus.

Jope pesemine 4 €
Kaltsuvaibal 2,75 €/m 2

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €
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telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

PESUTUBA

PESUMAJA

Pakkumine kehtib aprilli lõpuni.

E - R 8 - 18
Tel 516 5527.
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Politsei murdis
ukse maha

Politseinikel tuli laupäeva pärastlõunal päästjate abiga jõuliselt siseneda
Annelinnas asuvasse korterisse, kust
kostuv liigvali muusika ja lärm segas
teiste elanike rahu.
12. oktoobril kell 13.50 sai politsei
teate Kaunase puiesteel korteris valjult
mängivast muusikast, mis ei raugenud
ka siis, kui patrullpolitseinikud andsid
korralduse korteriuks avada ja korrarikkumine lõpetada.
Mundrimeestele oli antud aadress ja
korteris tavapäraselt viibivad isikud juba
varasemast tuttavad, sest lärmakatest
koosviibimistest oli sealt ennegi teateid
laekunud. Lootes seekordsest karistusest pääseda, otsustas peoseltskond
politseinikele ust mitte avada. Lähtuvalt politsei- ja piirivalveseadusest
otsustasid politseinikud välja kutsuda
päästeametnikud, kelle abiga korteri
uks avati.
Kontrollimisel selgus, et korteris viibis kokku 16 täisealist isikut. Korteri valdaja koos kolme kaaslasega toimetati
arestimajja kainenemisele. Jaoskonda
toimetati ka isik, kes politseile võõra
passi esitas.
Ülejäänud isikutel lubati pärast
dokumentide kontrollimist korterist
lahkuda. Korterivaldaja, 31-aastase
mehe suhtes alustati väärteomenetlus
avaliku korra rikkumise eest, mille eest
seadusandja näeb karistusena ette
kuni 400-eurose rahatrahvi või kuni
30 arestipäeva.

Öö täis rikkumisi
Nädalavahetusel viis politsei Tartu
südalinnas Rüütli tänaval läbi kontrollaktsiooni, mille käigus avastas kümneid avaliku korra rikkujaid
ja alkoholiseaduse vastu
eksijaid.
Mundrimehed kontrollisid
kuue tunni vältel südalinnas
Rüütli tänaval asuvate baaride
ümbrust. Nimetatud piirkonnas on avaliku korra rikkumine
ja alkoholiseaduse vastu eksimine
olnud pikaajaliseks probleemiks ning
politseinikud on seepärast ka varasemalt kesklinna peatänaval ja selle ümbruskonnas pistelisi kontrolle teinud.
Sel korral avastati 35 rikkumist,
nendest 28 juhul oli tegemist avalikus
kohas alkoholiseaduse nõudeid eiranud inimestega. Avastati ka neli avalikus kohas urineerinud isikut, kaks alkoholi tarvitanud alaealist ja üks sigarette
tarvitanud alaealine. Kõigile rikkujatele
vormistas politsei kohapeal väärteo
materjalid.
Tartu politseijaoskonna juht Kaja
Suur sõnas, et politsei ei soovi kontrollkäikudega häirida tudengilinna meeleolukat ööelu, kuid kuna tegemist on
siiski linna südamega, kus asuvad ka
teised ettevõtted ja inimeste kodud,
tuleb ööelu nautijatel kaaskodanikega
arvestada. „Politseil on plaanis sarnaseid kontrollkäike ka edaspidi läbi viia,“
toonitas Suur.

sotsiaalkortereid tagasi
Sotsiaalkorterite elanikud esitavad linnale iga
aasta kümneid taotlusi
uue kodu leidmiseks, sest
senised tingimused neile
ei sobi.

Suhtlusvõrgustiku Facebook
Tartu üürikortereid tutvustaval teemalehel saab pakutavate elamispindade piltide juures
avalikult arvamust avaldada.
Diana Raudsepp kirjutas neljatoalise 650 eurot maksva korteri all: „Mulle oleks seda vaja,
kuid sellist raha mul ei ole. Ja
kahe nädala pärast ärkan lastega tänaval.“
„Hullumaja, ma ütlen, varsti anna terve kuupalk käest,
kui korterit üürida tahad,“ lisas
Ahto Vahter.
Võimalikuks alternatiiviks
oleksid sotsiaalkorterid, ent
sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist Inge Kooli sõnul vajavad
need Tartus põhjalikku remonti. Ta sõnas, et igal aastal teevad
linnalt abi saavad inimesed uue
elukoha saamiseks 30–40 avaldust, sest senised tingimused
on kõlbmatud.
Vanemspetsialist Jaanika
Hõim lisas: „Eluruumid, mis
üürnikelt linnale üle tulevad, on
jäetud olukorda, mis ei kannata kriitikat.“ Tema sõnul tuleb
enamikku vabanenud eluruumidest uuesti remontida, enne
kui need taas üürile antakse.
Sotsiaaltööteenistuse juhataja Merle Kivesti sõnul saab korterit paluda inimene, kelle sissetulekust jääb üüri- ja kommunaalkulude maha arvestamisel
alles 76,70 eurot perepea ning
61,36 eurot iga järgneva liikme
jaoks.

Puudega jääb hätta
Kool tõi välja, et kolmandikku sotsiaalkorteritest kütavad
ahjud, mistõttu on nende kommunaalkulud odavamad kui
keskküttega elamispindadel.
Seepärast nõuavad abivajajad
ahjuga elamiskohti enam, kuigi just sellised korterid vajavad
mahukat ning kulukat remonti.
Lisaks sõnas Kool, et liikum ispuudega inimestele
kohandatud eluruume ei jagu,

Sellisesse renoveeritud ahiküttega ühetoalisse sotsiaalkorterisse pääsenud abivajaja on õnnega koos – konkurendid peavad linnavalitsuse
sõnul leppima nigelamate pindadega. 
Jaanika Hõim

sest kinnisvarafirmad ei tunne koostöö vastu huvi. „Saatsime kutsed probleemide arutamiseks igale kinnisvarabüroole, kuid kohale lubasid tulla ainult kahe firma esindajad,“ ütles ta.
Kooli sõnutsi on Tartu üüriturul suviti ja sügiseti üliõpilaste kolimiste tõttu üürikorterite järele suur nõudlus, mistõttu
ei suuda madala sissetulekuga
inimesed endale ja perekonnale
eluruumi tagada.
K a ra ha nduskonsu lt a nt
Tõnis Kusmini sõnutsi mõjub
turuolukord raskelt just väikese sissetulekuga töötajatele,
pensionäridele ja peredele. Kusmin kinnitas, et hindu mõjutab
praegu paljuski üliõpilaste paljusus, mis tagab pideva nõudluse. Tema hinnangul peaksid

üüritasud langema umbes viie
aasta pärast, kui ülikooliealisi
on rahvastikus vähem.

Koerale miinimum
Kusmin soovitas peredel otsida odavamaid kortereid äärelinnast, üksikutel inimestel aga
tuba suuremast korterist. „Ma
tean, et see kindlasti pole kellelegi kerge, aga kuidagi peab ju
elama,“ lisas ta.
Kinnisvaraportaali kv.ee
andmetel on üürihind Tartus tõusnud kolme aastaga 2,1
eurot ruutmeetri kohta − näiteks tuleb 20-ruutmeetrise korteri eest välja käia keskmiselt
42 eurot enam kui kolm aastat
tagasi.
Veebilehele üles riputatud
üüripakkumistele on lisatud

erinevatel juhtudel juurde mitlähedaste ja sõprade abi.
mesugused tasud − nii maakleToompark tõdes, et üürihinritasu, ettemaks, vahendus- ja
du ei korrigeeri seadused, kuid
üürilepingutasu kui ka tagatiskonkurentsitingimustes pole
raha. Sotsiaaltööspetsialist Kool
kõrget hinda mõtet korterile
sõnas, et kui jõutakse maksta
panna, sest siis ei sooviks seda
küll üürihinda,
Eluruumid, mis üürnikelt
aga lepingu sõlmimisel lisandulinnale üle tulevad, on oluvaid summasid
mitte, siis selleks korras, mis ei kannata kriitipuhuks on linn
kat. Enamikku tuleb uuesti
välja pakkunud
remontida, enne kui need
erinevaid toetusi, mis võiks abisaab taas üürile anda.
vajajate maksevõimekust parandada.
keegi. Seetõttu mees hinnataKinnisvarakonsultant Tõnu
set liiga suureks ei pea. „MiiniToompark iseloomustas sotmumpalgaga inimesed peaksid
siaalkorterite sihtgruppi lühimõtlema ehk kõrgema haridudalt: „Eks selle alampalgaga üks
se peale − sellega kaasneb tihti
koeraelu ole.“ Ekspert soovitas
suurem palk,“ lisas ta.
abivajajatel otsida kõigepealt
Martin Laine

Võrdsed võimalused
spordi- ja huvitegevuseks kõigile
Tartu lastele!

INNOVATSIOON
HARIDUSSE!

Martin
Parmas

Toivo
Kabanen

UHKE TARTU ÜLE

501

Teeme Tartust hariduslike
nutirakenduste arendusja kompetentsikeskuse!

TTÜ Tartu Kolledži dotsent

Uhke TarTU üle

468
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sõprade abil volikokku
Osalustasuta kohalike
omavalitsuste valimistel
leiab kandidaatide seas äsja
ülikooli lõpetanud või alles
bakalaureusekraadi omandavaid tudengeid. Miks
soovivad noored nii varakult poliitikasse minna?

ta saada hääli mujalt kui sõpradelt
või perekonnalt,” selgitas Kilp.
Keskerakondlane Štšaslõvõi
rääkis, et on enda jaoks volikogus
käimise plaani juba välja mõtelnud. Ta on kindel, et jõuaks üle
nädala toimuvatele koosolekutele.
Samuti on noormehel paigas esimene eesmärk: astuda tervishoiukomisjoni ning hakata tegelema
ravimite hindade langetamisega.

Kui riigikogu valimistel kaasalöömiseks tuleb kõigepealt tasuda kahe- ja europarlamenti pürgimisel viiekordse miinimumpalga
suurune kautsjon, siis kohaliku
võimupiruka pärast saab võistelda
priilt. Seetõttu leiab just sel tasandil hulgaliselt esmapilgul
kulme kergitama panevaid poliitikuhakatisi.

Isiklik sümpaatia

Kindel usk endasse
Näiteks Tartu ülikooli
teise kursuse tudeng Jevgeni Štšaslõvõi elab küll Tartus,
kuid kandideerib Keskerakonna
nimekirjas linnavolikokku Tallinnas Lasnamäel. Sel kevadel riigiteaduste bakalaureuseks kroonitud Martin Naggel aga astub üles
Isamaa ja Res Publica Liidu ridades. Mõlemad on veendumusel,
et saaksid linna elanike elu paremaks muuta.
Tartu ülikooli riigiteaduste
õppetooli võrdleva poliitika lektor
Alar Kilp ei arvanud, et noored on
kutsutud nimekirja pelgalt häältepüüdjateks. Pigem kasutatakse
selleks tuntumaid nimesid. Samas
on väikse elukogemusega kandidaat tavaliselt ebavõrdses seisus.
“Kui noor pole varem oma tegevusega silma paistnud, ei pruugi

Jevgeni Štšaslõvõi lubab suhtlusportaalis rahvustrikolooriga poseerides, et “tartlane olen ja tartlaseks jään”, kuid valimistel kandideerib ta
Keskerakonna ridades hoopis pealinnas. 
Erakogu

IRLi kandidaat Naggel lausus,
et peamine kandideerimispõhjus
peitub tema soovis teha asju õigesti, parandada maailma. Samuti
loobus ta oma kampaanias valimislubadustest. „Rääkida suurtest
ja uhketest lubadustest on sulaselge demagoogia,“ ütles Naggel. Seega loodab ta häälte saamisel rohkem isiklikule sümpaatiale ja tuttavate abile.
Lektor Kilp leidis, et noortel
ei tasuks poliitikasse minekuga
kiirustada. Ta lisas, et 65-aastaselt pole küll kergem, ent noortel
kipub olema usk oma väljavaadetesse oluliselt suurem kui vanematel.
Erakond omakorda ei kujuta
endast hüppelauda karjääriks igaühele, kes muud ei oska või kel pole
muud teha, vaid on sama konkurentsipõhine kui mistahes teine
erialane kollektiiv. “Ehkki näiteid
võimekatest noorpoliitikutest on,
puudub neil tavaliselt eduks vajalik
elukogemus ja sotsiaalne staatus,
et raskel poliitikamaastikul läbi
lüüa,” resümeeris Kilp.
Merlin Vettik

Odava värviga tagasi võimule
Mäksa valla volikogus koalitsioonis olev valimisliit
Meie Mäksa pürgib võimule
tagasi tõotusega, mille
kohaselt saavad kohalikud
elanikud edaspidi Bauhofist
ja Ehituse ABC-st värve 20
protsenti soodsamalt osta.
Liit esitab pakkumist kui valimislubaduse “Kodu värske värvi alla” täitmist. Meie Mäksa reklaami väitel on koostööpartneriteks Tartus Kalda teel asuv Ehituse ABC ja Ringtee tänava Bauhof.
Ehituse ABC üldehituse osakonna juhataja Priit Kangur, kes
ka ise Mäksa vallas elab, sõnas aga,
et ühegi valimisliiduga sellist kokkulepet pole. Käed on löödud hoopis vallavalitsusega. Kangur tõdes,
et tema poole pöördus küll Meie
Mäksa esindaja Aarne Väljaots,
kuid viimane esitles ennast volikogu liikmena. Samuti pidi koostöö
värvide osas kehtima 20. oktoobrini ehk valimisteni ja mitte kauem.
Väljaots, kes 2009. aastal Meie

Mäksa ridades volikokku pääses, kinnitas samuti, et reklaami
ei pannud üles mitte valimisliit,
vaid hoopis kohalik omavalitsus.
Nüüdseks endine vallajuht Elina
Madala lausus, et puhtfüüsiliselt
võis seda vald teha, aga asja algatas
siiski volikogus koalitsioonis olev
Meie Mäksa. Madala sõnul soovis
vallavalitsus reklaamida soodustuse võimalust, mitte valimisliitu.

Alles jaanuaris võis Elina Madal (paremal) õnnitlusi vastu võtta, vahetult enne valimisi tuli aga tal endal ametist lahkuda. Jassu Hertsmann

Rohkelt segadust
Kõrvalepõikena tasub mainida,
et vahetult pärast Tartu Ekspressi sekkumist, 14. oktoobril, pani
Madala vallavanema ameti maha.
Asendajat otsustas volikogu enne
valimisi mitte määrata. Kas lahkumine oli seotud värvikampaaniaga, ei õnnestunud avalikkuse
eest varju tõmbunud Madala käest
enam uurida.
Väljaots märkis, et valimisliitu
Meie Mäksa enam üldse ei eksisteerigi, kuna osad liikmed on
vahetunud. Seetõttu kandideerib

Väljaots nüüd uues liidus Meie ja
Mäksa, mis aga pole tema sõnul
Meie Mäksa otsene järglane.
Reklaam pole aga avaliku tähelepanuta jäänud. “Kedagi hakkas torkima ja tehti politseisse avaldus,”
sõnas Väljaots. Ta lisas, et kuigi rikkumisi ei tuvastatud, käskis politsei
vallavalitsusel reklaam maha võtta.
Väljaotsa sõnul võis politsei
pidada vajalikuks plakatid koris-

tada, kuna need rippusid üleval
ajal, mil valimiste välireklaam on
keelatud ning endise ja praeguse
valimisliidu nimed on niivõrd sarnased, et see võib inimesi eksitada.
Hea valimistava jälgija Hille
Hinsberg märkis juhtunut kommenteerides, et kellegi teise poolt
sõlmitud kokkuleppe enda omana
esitamine ilus küll ei ole.
Aet Rebane

Kuigi üldsus on harjunud Martin Naggelit nägema jalgpallivormis,
ajab ta ka aktiivselt ühiskonnaasju noorteühenduses Domus Dorpatensis. 
Erakogu

Sportlane nimekirjas on
kahe teraga mõõk
Tartu volikokku kippuvate kandidaatide seast leiab mitmeid tuntud
endiseid või praeguseid sportlasi, kes aga kardavad, et senised saavutused ei pruugi poliitikas sugugi ainult kasuks tulla.
Nii on ülikoolilinnas välja pandud näiteks sotside ridades endine
tippkorvpallur Tarmo Kikerpill, IRLi nimekirjas aga suusataja Kaspar
Kokk ja Tammeka jalgpalliklubi mängija Martin Naggel. Nad kõik
loodavad ühel või teisel moel korjata hääli fännidelt ja muidu spordisõpradelt.
Kuigi eduka sportlase puhul võib juba nimi ise korraliku hulga
toetajaid kokku ajada, leidis Kokk, et mündil on ka teine pool. Tema
arvates tuleb kahjuks inimeste seas leviv hoiak, et praegused ja endised spordimehed lähevad pigem hääli koguma ega soovi asjaga
sisuliselt tegeleda. „Päris mitmed on ka pigem negatiivselt oma aju
kapatsiteedi või õigemini selle puudumisega silma jäänud,” lisas ta.
Ka Kikerpill arvas, et sportlase staatus ei tule alati kasuks. Korvpallikoondise veterani sõnutsi võib inimestel tekkida kahtlus, kas
kandidaat ikka sobib – usaldus puudub. „Teisalt, kui oled eluaeg
sporti teinud, siis võib-olla tead nii mõndagi,“ tõi endine pallur välja
ka põhjuse, miks erialane taust kasuks tuleb.
Naggel aga ei püüdle niivõrd spordihuviliste häälte poole, vaid
soovib, et teda valitaks tema isiklikke omadusi silmas pidades. Samas
tunnistas vutimeeski, et sportlase maine on pigem positiivne. „Kui
mõni Tammeka fänn või lihtsalt jalgpallihuviline läheb pühapäeval
valima ja näeb nimekirjas minu nime, siis ma usun, et vähemalt korraks ta mõtleb, kas hääletada minu poolt või mitte,“ arvas ta.
Mis puutub aga valimisprogrammi, siis tõid kõik mehed suurima
probleemina Tartus välja kergliiklusteede ja spordiradade puudumise. „Enamikul spordiga tegelevatel kandidaatidel on jalgrattateed
programmis,“ rääkis Kikerpill. „Ka mulle on südamelähedased terviserajad ja põhjused, miks mõned on käest ära lastud.“
Naggel tunnistas aga, et teda huvitavad enim just enda alaga
seotud mured. „Mis seal salata – jalgpallurite olukord läheb mulle
ilmselt kõige enam korda,“ lausus ta, lisades, et soovib parandada
nii talviseid kui suviseid treeningtingimusi.
Enn Mäeorg

20 kooli esikümnesse!
Kohalike omavalitsuste valimiste eel rahva ette paisatud reklaamlaused sisaldavad kohati lausa siin planeedil võimatuid lubadusi.
Paar päeva enne valimiste algust paljude Rannu valla elanike
postkasti potsatanud sotsiaaldemokraatide reklaamvoldik sisaldas
üheksat suurelt välja toodud lubadust. Viies neist teatas „Püüame
leida sotsiaalteenuste terviklahenduse, mis tagatakse igale elanikule
Narva-Jõesuu linnas“. Rannu alevikku lahutab ju Narva-Jõesuust
224 kilomeetrit.
SDE Tartu fraktsiooni juht Tõnu Ints sõnas, et voldikus oli kohanime puhul tegemist inimliku apsakaga. „Iseenesest oleks ju mõnus
Narva-Jõesuus sanatooriumis käia, aga see on näpukas,“ sõnas ta.
Keskerakonna valimisplatvormis seisab lubadus „Kohalikele
teedele tuleb eraldada 30% kütuseaktsiisist teehoidu suunatavast
rahast, sest see vastab reaalselt teede hooldamiseks ja kestmiseks vajalikule tasemele“. Partei Tartu piirkonna esimees Aadu Must
märkis, et pahatihti võib selline segane lause tekkida olukorras, kus
kirjutajad on asjas ise liiga sees.
Must selgitas, et nad saavad tekstist endi keskel liigagi hästi aru,
kuid tavalugejale võib see tõesti ebaselgeks jääda. Ta lisas, et segase
sõnastuse põhjuseks võib olla ka asjaolu, et tihti tuleb pikka lubadustenimekirja tugevasti kärpida. „Ma pole korrektor,“ vabandas Must.
IRLi valimisplatvormi üks loosungitest teatab „Näeme Tartut avatud gümnaasiumilinnana, mille kõik keskharidusasutused on Eesti
kümne parima seas“. Ometi on linnas keskharidust pakkuvaid koole
praegu 15. Piirkonna esimees Peeter Laurson väitis aga, et esimest
kohta võib jagada ka 20 kooli. Ta lisas, et aastaks 2018 peaks Tartu
õppeasutuste tase olema ühtlasem ning vajalikud muutused esikümnesse jõudmiseks tehtud.
Madle Timm

erootikakauplus

Pikk 12b, Tartu • tel 734 3888, 5664 3979
E–R 10–18, L 10–15, P suletud

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Tartu aastal 2017:
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Tartlased sõidavad linnaliinibussides tasuta
Tööpuudus Tartus on Eesti väikseim
Kõigil lastel on koht linna lastesõimedes ja -aedades
Korras koolid asuvad kodu lähedal
Kooli- ja lasteaiatoit on tasuta
Uksi on avamas kaasaegne kultuurimaja
Tänavad, pargid ja haljasalad on korrastatud, puhtad ja korralikult valgustatud
Emajõel ja selle ääres keeb taas elu
Noortele peredele, suurperedele, eakatele jt valmivad munitsipaalelamud
Linna toetustest moodustub pakett igaks elujuhtumiks (mh matusetoetus)

Tahad sellist Tartut? Hääleta meie poolt:
101 Aadu Must
TÜ professor,
Riigikogu liige
102 Aivar Riisalu
ettevõtja, Riigikogu
liige
103 Natalja Trošina
muusik ja pedagoog
104 Silver Kuusik
AS Valga Vesi juhataja,
KÜ juht
105 Vladimir Šokman
pikaaegne abilinnapea
ja koolijuht
106 Olev Raju
TÜ professor
107 Jelena Frunze
moe-ja tantsukooli
GaLeRii direktor
108 Igor Abarenkov
ettevõtja
109 Raul Kivi
jurist,meelelahutusettevõtja
110 Artjom Suvorov
magistriõppe
üliõpilane

111 Riina Kallas
taaskasutuskeskuse
eestvedaja
112 Udo Viilukas
ettevõtja
113 Tiina Mürk
Tartu Eakate Nõukoja
juhataja
114 Holar Sepp
pikaaegne
üliõpilasaktivist
115 Silvia Pütsep
ettevõtja
116 Väino Land
muusikamänedžer
117 Kadri Mosin
TNV vilistlane
118 Igor Rosenfeld
ettevõtja
119 Jelena Kalbina
Tallinna abilinnapea
nõunik
120 Toomas Mälksoo
pikaaegne koolmeister
121 Kädi Alanurm
EMÜ magistrant

122 Nadežda Aleksandrova
medõde
123 Oleg Bulkin
ettevõtja
124 Maria Fessai
võistlustantsu treener
125 Armine Grigorjan
magistrant
126 Boriss Hrabrov
jalgpallitreener
127 Kristo Järv
ehitaja
128 Mark Kantšukov
TÜ lektor
129 Toomas Kink
ajaloolasest pensionär
130 Priit Kivisikk
raudteelane, KÜ juht
131 Imre Külm
Alemat OÜ tegevjuht
132 Ahto Laur
Tartumaa Liikumispuudega Inimeste
Ühingu liige
133 Aleksandr Litvinenko
AS Tarmetec konstruktor

Tee vabaks! Me tuleme!

134 Svetlana
146 Johannes Siivask
Lokk-Kidava
elektrik
147 Karl-Oskar
OÜ Ly-Chini juhataja
Tammiste
135 Meelis Ludvig
õpilane
keskkonnainspektor
148 Alvian Tõsjatšnikov
136 Jaak Mõttus
EMÜ magistrant
ettevõtja
149 Tõnis Uibo
137 Sergei Ottšik
Tartu Hooldekodu
ettevõtja
füsioterapeut
138 Jaak Paulson
150 Marina Valjuk
bussijuht
Prisma tootegrupijuht
139 Kerli Paur
151 Helju Võsumägi
juhiabi
eluaegne pääsetöötaja
140 Väino Peebo
152 Veera Baranova
EMÜ heakorragrupi juht
sportlane,
141 Svetlana Rand
noortetreener
Tartu Pereliidu liige
153 Nikolai Põdramägi
142 Riina Rattik
arst-õppejõud
FIE, tantsuõpetaja
143 Malle Salk
MTÜ Kodukotus juhataja
144 Ilse Sarap
pensionär
145 Tatjana Sibiljova
TÜ üliõpilane
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ASPEKT

Selleks, et mõista, kuidas ettevõtlus maal tekib, kasvab ja millega sellele kaasa aidata, tuleks
vaadata keskkonda maapiirkondades senisest laiemalt.
Me peame ilma paatose ja populismita
jõudma kokkuleppele, kuidas korraldada
elu maal, nii et ettevõtlus seal toimiks,
et inimesed, kes tahavad maal elada, ei
teeks seda oma perede ja heaolu arvelt.
Elada Eesti mistahes kohas ei tohiks
olla kangelastegu... (EV presidendi kõne
vabariigi aastapäeval 24.02.2013)
Elu ei koosne ju ainult tööst, vaid ka
keskkonnast selle laiemas tähenduses –
elukohast, õppe- ja eneseharimisvõimalustest, poe ja arstiabi lähedusest, kogukonna- ja külanaabritest, ligipääsust
kultuuri- ja muudele meelelahutuslikele võimalustele ning veel paljust muust.
Kõik need hea elukvaliteedi tunnused on omavahel aga tugevas seoses – ei
piisa heast, puhtast, tervislikust ja kultuuririkkast elukeskkonnast, kui sellele puudub juurdepääs, tulenegu see siis
kas majanduslikest või muudest põhjustest. Rõõmutuks võib pidada olukorda,
kus töökohast mõistlikus kauguses ei ole
võimalust anda oma lastele tugevat haridust või võtta osa ühiskondlikest tegevustest.

Kolm võtit
Miks on riigile kasulik ja oluline, et
inimesi jaguks nii maale kui linna, ehk
tekiks regionaalne tasakaal? Miks ei saa
lasta tekkida olukorral, kus kõik kolivad
linna ning me ei hoiaks sellega kokku ka
raha, mida praegu peame jagama paljude piirkondadega? Vastus on tegelikult
lihtne: see ei ole võimalik ja seda mitmetel põhjustel.
Esiteks ei tahagi kõik kolida linnadesse, teiseks on meile eluks vajalikud ning
olulised kultuurilised ja looduslikud ressursid jaotunud üle riigi ning kolmandaks sõltub riigi kui terviku areng ja jätkusuutlikkus sellest, kuidas toimivad
tema erinevad regioonid ja piirkonnad

de, kuid kes seda ilma teiste initsiatiivi ja
toeta ette võtta ei julgeks.
Ettevõtluseks paremate võimaluste
loomise näiteid saab tuua nii suurtest
investeeringutest tööstusalade arendamisse kui ka väikese eelarvega regionaalsetest programmidest ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks. Hea näitena meeldib
mulle välja tuua ka Setomaal rakendatavat arenguprogrammi, mis on mulle ehk
südamelähedane ka sealse päritolu tõttu. Setomaal on nüüdseks juba aastaid
koolides läbi viidud ettevõtlusõpet, mis
aitab juba noores eas kasvatada enesekindlust ja julgust leida iseendale rakendust – selline peakski olema riigi tugi
investeerimistegevuse kõrval.

Abita ei suuda

ning kasvuvõimeliseks? Sõltumata riigi
enda vajadusest tagada elu ka väljaspool
linnasid, teeb maal elamise otsuse siiski seal elav inimene ning see ei sõltu riigi tahtest ja vajadusest, vaid iga inimese enda vajadustest ja võimalustest neid
rahuldada.
Mina usun, et väljaspool suuremaid
linnu on ettevõtluse ja ettevõtlikkuse
jaoks võtmesõnadeks ühelt poolt inimeste endi oskus näha võimalusi, olla ettevõtlik, suhelda, kaasata, õppida ja osata
oma oskusi müüa ning teisalt riigi paindlik sekkumine, et neid otsitavaid võimalusi tekitada, luua stabiilsust ja kindlust,
mis ärgitaks elanikke aktiivsusele, anda
aktiivsetele ja teotahtelistele õng.

Sada uut teenust

Tänast seisu riigi regionaalarengusse
sekkumisel võib tulenevalt võimalustest
hinnata heaks. Ja ei räägikski siinkohal
vaid suurtest ja silmapaistvatest investeeringutest koolidesse, lasteaedadesse
ja turismiatraktsioonidesse, mille suurim
väljakutse täna on tagada nende tulemuslik rakendatus ja aktiivne kasutus, vaid
ehk esmapilgul pisut märkamatuks jäävatest panustest.
Elu ja ettevõtlus maal on võimalik, Näitena võib tuua
teenuskeskuste progkuid selleks peavad jätkuma riigi
rammi, mis viidi läbi
toetused ning maaelu väärtustava- pilootprojektina Põlva-, Valga- ja Võrute inimeste initsiatiiv ja eneseusk. m a a l, eesm ä rg iga
parandada teenuste
paremat kättesaadavust maapiirkondaning kuivõrd suudame tagada, et erisudes. Loodavatele teenuskeskustele seased riigisiseselt ei piiraks arengut terviti tingimuseks osutada vähemalt toidukuna. Regionaalne tasakaalustamatus
ja esmatarbekaupade müügi ja avaliku
tekitab paratamatult majanduslikke ja
internetipunkti või wifi leviala teenust
sotsiaalseid vastuolusid, mis pikemas
ning lisaks pakkuda muid piirkonna elaperspektiivis mõjutavad riigi kui terviku
nike jaoks vajalikke teenuseid: toitlusjätkusuutlikkust ja arengut.
tust kohvikus või kiirtoiduna, toidu- ja
Millised on meie võimalused regioesmatarbekaupade kojuveo, frantsiisinaalse tasakaalustatud arengu tagapostkontori, kingsepa, võtmevalmistamiseks ning mis oleksid võtmesõnad,
mise, sularaha väljavõtmise, kompressoet pidada ettevõtlust maal võimalikuks

ri kasutamise, pesupesemise, dušši kasutamise ning juuksuri- ja iluteenuseid .
Pilootprogrammi raames viidi ellu 18
erinevat projekti ligikaudu 140 000 toetuseuroga, millega loodi juurde 97 erinevat teenust, neist 15 teenust projektiväliselt. Uued poed asutati programmi toel
Valgjärve, Karula ja Rõuge valda. Teenuseid kasutati enam kui 75 000 korral, millega teeniti tulu enam kui 280 000 eurot.

Kasum tuleb ära oodata
Jah, täna, ligikaudu aasta pärast tegevuste käivitamist ning paar kuud pärast
projekti lõppemist, ei ole kõik projektid
oma teenuste pakkumisega veel kasumis, kuid loodan siiralt, et järgmisel aastal kuuleme lisaks teenuse tarbimise
kasvule tulemuslikumaid numbreid ka
majanduslikult poolelt. Kuulates toetuse
saajate tagasisidet, võib märkimisväärseks pidada, et need projektid on lisaks
teenuste kättesaadavusele ühendanud
kogukonda, suurendanud omavahelist
suhtlust ja infojagamist ning tõstnud
kohalike inimeste enesekindlust.
Heaks näiteks võib pidada ka hajaasustusega piirkondade toetamise programmi
kaevude ja veevärgi rajamiseks, mida esialgu prooviti vaid Võrumaal, kuid mida
on nüüdseks rakendatud üle Eesti kõikides maakondades ning käesoleval aastal
senisest veelgi laiaulatuslikumate tegevustega – panustades ise kolmandikuga
kogumaksumusest, on võimalik taotleda
riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt toetust
vee- ja kanalisatsiooni ning teede rajamiseks ja autonoomse elektri saamiseks.
Sellele tegevusele tekitab tugevat
sünergiat aga kindlasti aasta tagasi ellu
kutsutud projekt „Maale elama“, mille
on algatanud tublid, aktiivsed ja innukad inimesed meie endi seast. Projekti eesmärgiks ei ole iga hinna eest leida
uusi elanikke maale, vaid eelkõige anda
julgustust, tuge ning alternatiive neile,
kelle mõtted viivad sageli maaelu juur-

Samuti on positiivne näide Setomaa
oskus kasutada edukalt ära kohalikku
kultuuri ja siduda see loomemajanduse
ning turismiettevõtlusega – Setomaal on
toimiv ettevõtjate ja avaliku sektori koostöös loodud turismimarsruut Külavüü,
kus ettevõtjad on seadnud ühiselt eesmärgiks hoida turisti piirkonnas kauem
teenuseid tarbimas ning on aru saanud
vajadusest pingutada ja tegutseda koos,
pakkumaks turistile võimalikult mitmekesist ja põnevat elamust. Käesoleva aasta suvest lisandus juurde Kostipäiv, mille
raames sai külastuskohtadega siduda ka
kohaliku toidu pakkumise, mis samuti ju
puhas ettevõtlus.
Ükski neist edukatest lugudest ei
oleks saanud tekkida ja toimima hakata vaid ühepoolselt kohaliku algatuse või
riigi sekkumisega. Vajalikud on mõlemad osapooled.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et elu ja
ettevõtlus maal on võimalik, kuid selge on see, et jätkuma peab riigi tahe luua
selleks toetavaid võimalusi ning maaelu
väärtustavate inimeste initsiatiiv ja eneseusk. Uue rahastamisperioodi künniselgi pööravad nii regionaalarengu strateegia kui selle raames kavandatud tegevused senisest veelgi enam tähelepanu
mitte ainuüksi rahamahukatele investeeringutele igale poole ja igasse valdkonda,
vaid eelkõige just võimaluste ja sünergia
loomisele – leida üles iga piirkonna arengueeldused, tugevused, kohapealsed ressursid ja initsieerida ettevõtlikkust.
Olulisimateks märksõnadeks on spetsialiseerumine konkreetsematele valdkondadele ning võimalikult heade transpordiühenduste loomine, mis annab inimestele kindluse saada kätte kvaliteetsel
tasemel avalikud teenused, tugeva kogukonna ning jätab seega ruumi avada oma
ettevõtlikud meeled kasutamaks neid
koostöös piirkonna teiste elanike ja ettevõtjatega muutmaks elu maal veelgi nauditavamaks ja rikastavamaks.
Monica Hankov
EASi regionaalarengu
keskuse direktor

Töötan selle nimel,
et Tartu oleks parim
elupaik maailmas!

438 Toomas Kapp
E-valimised: 10.–16. oktoober www.valimised.ee
Eelvalimised jaoskondades: 10.–16. oktoober
Valimispäev 20. oktoober: hääletamine ainult jaoskondades
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Naudime mängu
Kuigi päris lõpusirgel on gaasi juurde pandud, kirjeldatakse seekordsetele valimistele eelnenud võitlust kõikjal Eestis kui erakordselt loidu ja kiretut. Jõujooned oleks
justkui nii raudkindlalt paika löödud, et
keegi ei üritagi midagi muuta.
Kuid kas revolutsiooniks ongi tarvidust?
Tartu Ekspressi rahvaküsitlus näitas ilmekalt, et eri soo- ja vanusegruppidest kodanikud on linna olukorraga üldjoontes rahul
ja valupunktide väljanuputamine nõudis
tõsist pingutust. Analoogne ettevõtmine
Paides tõi sel nädalal sarnased vastused:
linn saab hakkama, meenuvad vaid kolmandajärgulised probleemid (rattateed)
või täielikud paratamatused (üldine väljaränne).
Samas näitab Supilinna arendajate ja
muude pisitegijate karistamatu ülbitsemine, et linnavõim on suures rahulolus
iseendaga mõnevõrra laisaks siiski muutunud. Aga et iga rahvas oma liidreid väärib,
ei tahaks siinkohal ülearu moraliseerivas
toonis targutada. Nii isiklike kui ametialaste kokkupuudete põhjal pole alust pidada
keskmist poliitikut endast rohkem, kuid
mitte ka oluliselt vähem eetiliseks kodanikuks.
Ise ei jäta ma võimulolijaid häälest ilma
sugugi mitte seetõttu, et peaksin opositsiooni või sootuks uusi nägusid mingiteks
messiateks. Pigem lähtun põhimõttest, et
rotatsioon on vajalik asjana iseenesest:
ega ise ju ka ei hakka uuele töökohale asudes päris esimesel päeval tööandja tagant
varastama. Selle harjumuse teke nõuab
ikka aega ja sisseelamist.
Eks näitab minu ja paljude saatusekaaslaste silmas pinnu kätte ka tõsiasi, et hääletusel osalen tartlasena hoopis Tallinnas
ning seda kahel põhjusel, mis sügavatest
tõekspidamistest valgusaastate kaugusele
jäävad. Nimelt võimaldab selline sissekirjutus mul pealinnas tasuta trammiga sõita
ja samal ajal ülikoolilt “kojusõidutoetust”
nuruda.
See aga ei tähenda, nagu ei oleks pühapäeva õhtul finaali saav valimismaraton
põnev ja sellest ei tasuks osa võtta. Jalgpallifännina võrdlen poliitikat pidevalt spordiga: mulle meeldib Kalju, sõbrale Flora.
Vaidleme oma eelistuste üle pidevalt tuliselt, püüdes klubide (tegelikult kaheldavat)
maailmavaatelist identiteeti kümnekordselt
võimendada, vahel käime koguni staadionil üksteise peale lõugamas, ent lõppkokkuvõttes ei muuda mängutulemus meie
endi eludes mitte midagi.
Usun, et ka pärast valimisi ei juhtu meiega midagi halba, jäägu peale milline “eripärane” poliitiline jõud tahes. Lihtsalt nõjatume tooli ja naudime närvikõdi.
Kaur Paves
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Tartu Ekspress vestles seitsme Hugo Treffneri
gümnaasiumi abituriendiga, et uurida, millised
mõtted ja tunded valdavad noori nende esimeste valimiste eel. Kõik peale ühe alaealise lubavad
20. oktoobril kindlasti kodanikukohust täita.
Miks te valima lähete?

Jan Teevet: See annab õiguse pärast tulemuste üle vinguda. Muidu ma tunneksin ennast
pärast kuidagi kohitsetult. Aga
tegelikult tundub see olevat üks
kindel osa sellest, et üritan olla
natukenegi aktiivne kodanik.
Tuule Sõber: See ongi nii, et kui
inimene tunneb, et ta on saanud
mingi asja otsustamisel vähemalt
midagi öelda, isegi kui seda pole
pärast arvestatud, siis tal on endal
ka parem tunne.
Kuna me elame demokraatias –
nii hea või halb kui see ka on -, siis
midagi võiks ju teha ja valimised
on selleks päris hea variant. Kui
mul on midagi öelda, kui tahan,
et meil midagi juhtuks, siis võin ju
proovida kuidagi end kehtestada.
Näen kahte suurt probleemi.
Esiteks ei arva ma, et praegune
valimissüsteem väga toimiks, sest
on natuke ikka veel selliseid Nõukogude aja jäänukeid. Näiteks see,
et Savisaar on niivõrd kaua valitsenud ja paljusid kohalikke omavalitsusi on samad näod samuti kaua
juhtinud.
Arvan, et kui inimene on kaua
võimul olnud, siis rahvas teda
enam nii väga ei huvita, kuna ta
teab, et teda valitakse niikuinii
tagasi.
Teine asi on see, et meil ei ole
enam mingisugust garantiid erakondade valimislubaduste osas.
Nad võivad öelda, et teevad midagi, aga kas me oleme viie rikkama
riigi seas? Mitte eriti. Minu meelest on see natuke nõme, et võid
poliitikuna kõike kokku lubada,
aga valijana pole mul mingit tagatist, et seda ka tehakse. Ma võin ju
järgmine kord kedagi muud valida, aga kui kõik teised poliitikud
suhtuvad asjasse samamoodi, siis
lõppkokkuvõttes ei ole mitte mingit vahet.

poliitikaga tegelema ei hakka, aga
vähemalt on valimistega natukenegi kaasa aidatud. Osalt tahaks
seepärast minna, et kuna poliitikute vastu on kogu aeg umbusaldus, mõeldakse, et ega sealt nagunii ei ole midagi loota, siis valimistega tahan aidata jalule uued inimesed, kes reaalselt hakkavad asju
ära tegema.
JT: Jah, poliitiline veri võiks küll
vahelduda vahepeal.
TS: Ja kui noorte aktiivsus on
suurem, siis see juhtub suurema
tõenäosusega ja seetõttu lähemegi valima.
Oliver Kuusk: Lähen valima,
et olla ühiskondlikult aktiivne ja
anda enda panus, et toimuks mingi muutus. Nõustun teistega: ei
saa mõelda nii, et las teised valivad, ise ei tee midagi. Ja on mõned
kohad, kus kindlasti peaks minema valima, sest seal on vaja vahetust, uut inimest näiteks opositsioonist.
Olger Jaaniste: Kui ise ei taha
valida, pole mõtet loota, et teised
ka läheksid. Arvan, et see on hea
võimalus ennast teostada. Minu
mitmed tuttavad kandideerivad
samuti, tahan neid toetada. Muide, 30% Tartu valijaskonnast on
19-30-aastased, aga volikogu 49
liikmest on ainult üks alla 30 aasta
vana – mingisugust verevahetust
oleks ikka tarvis.
Peeter Sepp: Põhiline ongi see,
et kui lähed valima, on sul mingisugune tunne, et oled midagi üritanud teha, aga ei saa jällegi kindel
olla, et hästi läheb.

Kas teate juba, keda või
mis erakonda te valite?

JT: Jah, olen oma otsuse juba
teinud. Kuna ma ei arva, et Eestisuguses väikeriigis oleks kohalike
omavalitsuste tasandil nii-öelda
ploki- või parteipoliitika mõistlik,
ja usun, et iniÜksteise mustamine võib tuua mestest lähtuv
poliitika on olukaasa poliitikutes pettumise.
lisem, siis olen
Mis ma ikka lähen valima –
langetanud valivalimisliidu
nad kõik on sellised, et ei oska ku
kasuks.
midagi asjalikku teha, vaid liht- TS: Sama loogika põhjal valin
salt röögivad üksteise peale.
mina ka valimisliitu. Minu meelest ei toimi proKadi Lang: Ennast tuleb kuiportsionaalsed valimised nii hästi,
dagi kuuldavaks teha: kui me
seetõttu hääletaksin pigem inimeise ei tee midagi, siis pole õigust
se kui erakonna poolt.
ka teiste tehtu üle viriseda, see
Ja teine asi on see, et Tartus on
oleks natuke silmakirjalik. Meil
minu arvates hästi oluline just
on ikkagi demokraatia ehk rahinimlik tasand. Ehk kes kui palju
va võim ja mina olen osa rahvast.
otsustab, sõltub pigem inimesest,
Kui ma valima ei lähe, siis pole ka
mitte tema erakonnast ja selle vaademokraatiat.
detest.
Helmi Ulrika Kiru: LisakKL: Mina ei tea, keda valin,
sin eelnevatele mõtetele selle,
kuid tean, keda ei vali. Kuna olen
et tahan osaleda Eesti poliitikamaalt, siis on enamik kandidaate
maastikul vähemalt sellel vähesellised, kes on poliitikas tegevad
sel määral. Arvan, et muidu ma

olnud juba mitukümmend aastat
ja juba nägupidi tuttavad ning kellega olen ka ise tutvunud. Just see,
et sa tead inimest isiklikult, teeb
selgeks, kas ta tõesti mõtleb, mida
ütleb, või on kõik ainult loosungiks.
HUK: Ma ei ole otsustanud, aga
kavatsen selle kohta veel uurida.
OK: Ma ei ole inimese osas veel
otsustanud, aga erakond on enamvähem paigas. Mulle on ka oluline see, et kui valin, siis ikkagi inimese, kes hakkab tegusid tegema.
Ehk siis olen otsustanud erakonna kasuks, kus inimest ei pöörata selle partei tööriistaks. Kandidaadi maailmavaade võib kattuda
erakonna omaga, aga alati on ka
erinevusi.
OJ: Oliver ütles väga ilusti ära,
arvan ise sama: pigem lähen inimest valima, aga paratamatult
enamik neist on erakondadega
seotud.

Kui palju mõjutab teie
arvamust see, et teie
tuttavad on poliitikas ja
erakondades tegevad?

OJ: Mõjutab paljuski, sest tunnen inimesi, keda valin. Arvan, et
ei saa põhineda ainult plakatitel ja
kampaaniatel. Kui olen ise inimesega kontakti saavutanud, siis see

mõjutab palju rohkem kui tühipaljas reklaam. Viimane küll käib asja
juurde, aga kindlasti on üks-ühele
kontakt suurem tegur.
OK: Arvan ka, et sõprade-tuttavate juures on just see, et tunned
inimesi juba sügavamalt kui lihtsalt mingit nägu valimisreklaamil.
See annab valiku suhtes kindlust
juurde, aga oleneb inimesest – võib
ka mitte anda. Kindlasti on erakondade puhul positiivne see, kui
inimesed saavad kandidaatidega
otse rääkida, mitte ainult vaadata
nende lubadusi.
HUK: See tekitab kindlasti kas
usaldust või umbusaldust, olenevalt tuttavast. Kõige paremini annab see pildi maailmavaate
kohta, et kui palju ühtib sinu oma
temaga, selle põhjal saad otsustada, kas see inimene langetab otsuseid, mis ka sinu jaoks kasulikud
oleksid.
KL: Inimest teades mõistad ka
seda, kas tal on üldse võimet hakkama saada, kas ta suudab ennast
maksma panna ja saaks poliitikas hakkama. Sest on palju inimesi, kes on lihtsalt kuulsad, aga
ei ole parteidesse võetud poliitiliste vaadete pärast või selle pärast,
et nad midagi suurt tahaksid korda saata, vaid lihtsalt seetõttu, et
nad suudavad erakonnale hääli

6. aastakäik

Pane tähele, et ka
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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 7. novembril sinu postkasti kogunisti kandmata jääb, võta siis kirjutada info@tartuekspress.ee või kõlistada 730 4455.
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Kuigi keegi Hugo Treffneri gümnaasiumi abiturientidest erakonda ei kuulu, peavad nii (vasakult) Olger Jaaniste, Peeter Sepp, Oliver Kuusk, Helmi Ulrika Kurm, Kadi Lang, Tuule Sõber kui Jan Teevet ühiskonnaelus
kaasa rääkimist oluliseks. Kõige kergem viis selleks on nende sõnul valima minna. 
Greete Palmiste

juurde tuua. Kui tead inimest isiklikult, tead ka tema motiive rohkem. Endal on kergem valida ja on
kindlam tunne, et see hääl tõesti
läheb asja ette.
TS: See on natuke naljakas, sest
mind ei ole see kunagi mõjutanud.
Ma ei läheks kunagi valima tutvuse poolest, et näe, seda ma tunnen, siis võin talle ka hääle anda.
Mind on poliitikas tegevad tuttavad mõjutanud pigem nii, et nende
tegemised jäävad mulle kogu aeg
ette ja see on palju suurendanud
mu enda huvi poliitmaastikul toimuva vastu.
Kui ma näen, et nad kirjutavad Facebooki, mida nad plaanivad teha, kui neid valitakse ja siis
loen postituse alt kommentaare,
kus on tekkinud dialoog inimeste
vahel, uurin ise ka selle asja kohta rohkem. Samuti uurin tuttavate poliitikutega suheldes just kogu
poliitika kohta, mitte ainult nende eneste.
JT: Nõustun küll kõigiga, aga
kandidaadi tundmine vähendab
just umbisiklikkust, mida poliitikas on paratamatult kohutavalt
palju. Ja see toob võib-olla kaasa ka
kriitilise mõtlemise tõusu.

Kuidas kampaaniad valimisaktiivsusele teie arvates kaasa aitavad?

JT: Minu meelest on nad lihtsalt suurepärane osa meie armsast
demokraatiast, vahepeal muutub
tänavapilt sügiseselt natukene
kirjumaks. Põnev on vaadata, aga
mind nad eriti ei mõjuta. Ainult
vahel ajavad närvi ja tunduvad
naeruväärsetena.
TS: Minu otsuse tegemisel ei
mängi nad olulist rolli, aga vahepeal on tõesti natuke piinlik jälgida, kuidas niisama üksteist mus-

tatakse. See toob samas kaasa ka
enda otsustada – kas tahad Eesti
pettumise poliitikas ja mõtte, et
riigi heaks midagi teha või mitte.
mis ma ikka lähen valima – nad
OK: Mul on ka juba maailmakõik on sellised, et ei oska midagi
vaade paigas ja plakatid väga ei
asjalikku teha ja lihtsalt röögivad
mõjuta. Aga Tallinna puhul on
üksteise peale. Tõepoolest: vaheküll hea meel, et Kross sellist
peal ikka toob naeru
Paljud kuulsad inimesed
näole, näiteks see, mis
Niiles-Kross Tallinnas
ei ole parteidesse võetud
teeb.
selle pärast, et nad midagi
Pigem arvan, et asi
on läinud embleemkorda tahaksid saata, vaid
seks ja kampaaniad
sellisel kujul ei tööta, lihtsalt seetõttu, et suudaeriti kui sul on ainult vad erakonnale hääli tuua.
üks sõna plakati peal.
See ei anna mulle tegelikult minagressiivset tööd teeb, sest seal
git informatsiooni peale kandion täielik stagnatsioon. Kui keedaadi nime ja näo, mis aga ei ole
gi midagi ei teeks, oleks see käega
absoluutselt oluline, kui otsuse
löömine. Kuigi inimesed ütlevad,
teen.
et kampaania on lollus ja tsirkus,
KL: Minu arvates oli see, mis
siis vähemalt keegi astub olukorTallinnas toimus, ikka päris hea
rale vastu.
huumor sügisesse argipäeva. Ka
PS: Nõustun ka ses küsimuses
see, kuidas näiteks inimeste näoJaniga: sügisel on ikka päris tore
kuju moonutati plakatite peal vasvaadata, milline erakond mida
tavalt sellele, mis linnaossa see
teha on suutnud. Aga teatud hetläks, oli päris koomiline. Aga ma
kel muutub see tülgastavaks.
arvan, et on tore, kui nad vähemalt
Ausõna, ma ei taha igal pool vaasellel perioodil keskenduvad rohdata valimisplakateid ja -kampaakem rahvale ja mõtlevad, et võiks
niaid.
vähemalt natukenegi ära teha.
OJ: Hea on see, kui suudetakse
HUK: Vaidlen natuke Tuulemillegi uuega välja tulla ja kamle vastu. Ma nõustun sellega, et
paaniat kuidagi teistmoodi teha,
need kampaaniad ei pruugi töönäiteks IRLi öötelk ja see, mida
tada, aga näo nägemisel on tegeEerik Niiles-Kross Tallinnas teeb.
likult mõte olemas, sest inimene
Kuidagi tuleb oma nägu näidata.
teeb otsuseid natuke alateadlikult.
JT: Minul ei ole ka midagi selle
Kas kandidaat on sõbralik, kas ta
vastu, kui Reformierakond tahab
on juhtimisvõimeline – sellised
mulle kohvi pakkuda, aga see ei
pisikesed asjad jäävad silma.
tähenda veel, et ma nende poolt
Nii et tegelikult on näo näitamihääletama läheks.
ne väga vajalik, et aru saada, kas
OJ: Jah, võtad selle kohvi, ajad
sellest inimesest saab asja või mitpaar sõna juttu ja äkki tekib minte. Kuigi mina ausalt öeldes plakagi klapp. See ei pruugi alati nõme
teid väga jälginud ei ole, arvan, et
olla, kui keegi sulle pastaka pihku
tegelikult see valimisaktiivsust ei
pistab.
mõjuta. Valimine on ikkagi sinu
Greete Palmiste
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Palametsa
pajatused
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Põliste eestlaste kannatusterohkest elust püüavad lauldes välja tulla Õuna-Endel (Lauri Saatpalu), Rein
(Märt Jakobson) ja Liina (Karmen Puis). 
Vanemuine

Jaan Lattik kohalikest valimistest
Kunagine populaarne poliitik, kirjamees ja kirikuõpetaja Jaan Lattik
(1878–1967) meenutas vanuigi Rootsis maapaos olles järgmist.
See võis olla 1893. aasta paiku, olin just 15-aastaseks saanud, kui
nägin oma elus esimesi kohalikke valimisi. Meil Valgamaal Karula
vallamajas olid mehed koos, et valida vallale kohtumehi. Ei olnud
seal ainult peremehed ja rentnikud, ka maata mehed ja sulased võtsid osa. Muidugi ainult mehed – ei olnud siis naisterahvaid vassimas
või segamas.
Tuba oli tubakasuitsu ja soojust täis. Peremeestel mitmel sigarid
hammaste vahel, sulased piipudega. Pakkus mõni suure talu omanik
alamast seisusest mehele sigari, et proovi ka, kui hea maigu ja lõhnaga. Mismoodi meelitati siis enda poolt hääletama.
Vallas ei olnudki suuremat sündmust, kui valla ametimeeste
valimine. Mulle paistis kohe silma, et asjaosalised olid oma salkade kaupa koos. Peale peremeeste ja rentnike said ka teised, maata
rahva saadikud suud pruukida ja arvamust avaldada. Üks sõnaosav
maatamees jagas suuga pirne nii mõnelegi suurtalunikule. Ütles,
et see mees toidab tallis nelja-aastast varssa, ei raatsivat vankri ette
panna. Hobusel vaesel lohisevat nuumamisest kõht mööda maad.
Aga teenijatüdrukule on sel mehel aasta palk maksmata. Vali siis
veel niisugune saks kohtumeheks. Teine suurtalunik lausus naabrimehele: „Sinnu ei tohi valida. Sa koolitat latsi liinan obõsõvarastess!“
Kuidas see valimine ise käis, seda mäletan õige ähmaselt. Vereva
linaga pika kohtulaua taga istus kolm meest. Keskmisel, peakohtumehel, oli ketiga kaelas suur ametiraha ja kahel teisel tegelasel olid
ka rahad, aga rinnas. Laual seisis kolmetahuline kroonu kohtukull.
Kohtunik hüüdis mehi nimepidi ja nad pidid siis oma hääle andma.
Küll tean, et mu isa oli rahul – temast sai kolmat korda peakohtumees.
Valimiste lõpp peeti Karula kiriku juures kõrtsis. Seal tehti siis liigud. Õlled ja viin õiendati püstijalu leti ees. Samas käis ka meeste
jutt ringi. Peremehed kadusid pea sakstetuppa, et istet võttes omavahel olla ja asja arutada. Ei keegi teadnud sel ajal, mis asi on partei või
poliitika. Keegi ei olnud oma silmaga näinud poliitikameest. Mõnigi
ütles mulle möödaminnes: „Ah sina olõt siss tu pääkohtumehe Jaanist poig!“ See ütlemine ajas ka minu rinna rohkem õhku täis: isa oli
ära valitud!

EESTI DISKO

Lõputu november
Reedel, 18. oktoobril
algusega kell 19 esietendub Vanemuise väikeses
majas „Rehepapp“. Tauno
Aintsi ooperile on Andrus
Kivirähki romaani ainetel
kirjutanud libreto Urmas
Lennuk.
Lavastaja on Marko Matvere, nimiosa laulab Tõnis Mägi,
kes teeb oma debüüdi ooperižanris.
Helilooja Tauno Aintsi on
Kivirähki kirjanduslik maailm alati vaimustanud: „Just
oma karakterite, ootamatuste
ja kujundite poolest. Ka muusikalises maailmas pean just neid
nimetajaid väga olulisteks. Loomulikult seisnes probleem valikutes – mida välja jätta ja kuidas
moodustada uus tervik?
Kõige suuremaks inspiratsiooniallikaks oli vastuolu ooperimaailma ja „Rehepapi“-maailma vahel. Mulle meeldib arvata,
et sündisid muusikalised lahendused, mis muutsid ka oma teguviisidelt eemaletõukavad tegelas-

kujud korraga justkui omadeks ja
mõistetavateks. Rääkimata ülejäänutest.“

Igilootev rahvas
Ühel määrdunud maal elab
kummaline segu rahvast, kes
usub ja loodab ikka paremat,
kuigi neid ümbritseb aasta läbi
üks lõputu november. Trööstitu keskkond on seda rahvast küll
morjendanud, aga ometi suudab ta uskuda, loota ja parematel
päevadel isegi armastada.
Loo keskmes on Rehepapp
Sander, kes vaatab oma rahva
kasuahnust ja suuremaid ning
väiksemaid unistusi pealt, püüdes neid suunata inimlikematesse sfääridesse. Aga aeg on sant ja
keskkond kõle. Nõnda ei saa just
öelda, et see oleks Sandrile kerge töö.
Kireva tegelaskonna hulgas
leidub nii neid, kellele saame inimestena kaasa tunda, kuid ka
neid, keda tahaks vihata. Arhailisele taustale vaatamata on tegelaste mured, soovid ja ootused ka

tänapäeval mõistetavad. Lõpuks
oleme kõik vaid inimesed.
Kivirähk on loonud suurepärase ja vaimuka üldistuse, milles
ei puudu ei huumor ega ka ühiskonnakriitika. Ooperilavastuses
on püütud seda kõike vaid võimendada.
Ooperi „Rehepapp“ muusikajuht ja dirigent on Paul Mägi,
dirigeerivad veel Lauri Sirp ja
Taavi Kull. Lavastuse kunstnik on Iir Hermeliin, koreograaf
Marika Aidla ning valguskujundaja Imbi Mälk.
Osades Tõnis Mägi, Lauri Saatpalu, Merle Jalakas, Kädy
Plaas, Reigo Tamm, Karmen
Puis, Märt Jakobson, Rasmus
Kull, Pirjo Püvi, Valentina Kremen, Jaan Willem Sibul, Simo
Breede, Kristiina Raahel Uiga või
Liisa Tämm, Janek Savolainen ja
Vanemuise ooperikoor.
Peale ooperi „Rehepapp“ toob
Vanemuine sel hooajal lavale teisegi algupärandi – Eduard Tubina „Reigi õpetaja“, mis esietendub 4. aprillil 2014.
Rasmus Rekand

Pärna animafilmid Tartus
Järgmisel nädalal jõuab Priit
Pärna 2. animafilmifestival Tartusse. Elektriteatris linastuvad
kõik PPAFF 2013 kavas olevad
programmid.
„Priit Pärn, kelle auks PPAFF
on ellu kutsutud, seadis pärast
Tapa Ggmnaasiumi lõpetamist
oma sammud Tartusse, alma
mater’i poole. Nii jõuab ka
PPAFF sel aastal Tartusse, kus
näidatakse Elektriteatri kinosaalis ära kõik PPAFFi programmid,“ ütles PPAFF 2013 peakorraldaja Indrek Jurtšenko.
PPAFF 2013 kavas
on seitse erinevat programmi,
kokku 52 animatsiooniga.
Maadest on
p eafo o kus e s
Norra, autoritest Venemaa
juhtiv animaator
Igor Kovaljov ja Eestist Ülo
Pikkov. Lisaks näidatakse
programmi „Eesti joonisfilm
20. sajandil“, Turu rakenduskõrgkooli, kunstiakadeemia
tudengite töid ja loomulikult
Priit Pärna valituid teoseid.
„Esmakordselt Tartusse
tulev animatsioonifestival
pakub animasõpradele võimalust näha animaklassikat
suurelt ekraanilt, nagu Priit
Pärna „Porgandite öö“ või
„Eine murul“ ning tutvuda
senitundmatute pärlitega meie
lähinaabrite Venemaa, Soome
ja Norra animatsioonikoolkondadest. Ilmade pimenemisel tuleb elule värvi lisada ja
PPAFF lubab seda tõsimeelselt
läbi naeru ja pisarate prisma,“
ütles Elektriteatri programmi
koostaja Johannes Lõhmus.
Filmide ajakava leiab elektriteater.ee lehelt.
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Et õppimine väga üksluiseks
ei muutuks, lastakse Raatuse
koolis fantaasial lennata. Näiteks kevadel peeti kooliolümpiat. 
Rene Leiner

Igas aines on ainest
TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00

www.aknakoda.ee

KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

Pole probleemi – Raatuse kooli
õpilased katsetavad kahel päeval
õpet omakoostatud tunniplaani
järgi. Projektipäevad „Igas aines on
ainest“ toimuvad 17.-18. oktoobril. Just nende kahe päeva jooksul
ootavad Raatuse õpilasi tavaliste
koolitundide asemel 40 erinevat
töö- ja õpituba. Valikuvõimalusi
on sedasi kokku 136 ning osalemas
ligi 250 õpilast 5.-9. klassist. Tegevused ei ole klassipõhised, vaid
igal õpilasel on sel päeval täiesti
individuaalne tunniplaan.

Klasse pole

Puhkusepakett

al.

Kool oleks ju palju stressivabam, kui studeerida
saaks nii nagu endal tuju.
Peaks hommikul rehkendamise asemel tekkima hoopis võimlemise soov ning
alles peale sööki võtaks
loodusteaduse ette.

39€

„Mõnes õpitoas on koos kõiki –
alates viiendatest, lõpetades üheksandate klasside õpilastega. Tahame näidata, et õppimine ei ole
üheski aines igav. Oleme planeerinud nii, et suur osa tegevustest
eeldavad osalejatelt omavahelist
suhtlemist ja koostööd, mille poole ka kogu igapäevane õpe liigub,“
sõnas Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink ning lisas, et iga
õppimine toimub reeglina kooste-

gemise ja suhtlemise kaudu, mis
aitab kaasa ka õpilaste sotsiaalsete
oskuste arengule.
„Mõte sai alguse sellest, et tahtsime õpilastele halli argipäeva asemel pakkuda lihtsalt veidi vaheldust. Idee kasvas aga kahepäevaseks ürituseks, kuhu on kaasatud valdav enamik meie õpetajaid ning päris mitmed külalised,“
rääkis Raatuse kooli arendusjuht
Rene Leiner.
Nii paluti õpitubasid läbi viima inimesi Eesti Teadusagentuurist ja Peipsi Koostöö Keskusest.
Saalihokit tutvustavad suisa selle ala professionaalsed treenerid.
Teemadering üldiselt on kadestamisväärsel lai: lamenukk animatsioonist kuni maamõõtmiseni;
jäätise- ja veekokteilide valmistamist saab vaheldada viisikandlemänguga; teadusbussi etendused
kõrvuti improvisatsioonilise teatri ja lahingu imitatsiooniga. Valmistatakse trikimänge, tekstiilist
poekotte ja liivakellasid. Saab laulu lüüa, aga ka elektrikitarri kõhtu kiigata.
Leiner möönis, et kuna igal
õppuril on sedasi erinev tunniplaan, oli selle maatriksi koostamine paras peavalu. Aga lõpuks
tuldi sellegagi toime.
„Eesmärk on võimendada seeläbi õpilase huvi ka õppeainete vastu, mis tunduvad talle keerulised
või igavad. Kindlasti arenevad ka

õpioskused, sest töötoad võimaldavad lastel uurida ja katsetada,
arendada taju, tähelepanu, mälu,
mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni,“ on Leiner kindel, et
pealtnäha meelelahutuslike päevade suurem eesmärk on läbinisti
pedagoogiline.

Ühendav teadusmöll
Lisaks võimaldab töörutiinist
erinev päeva sisu tekitada väga
positiivse õppekeskkonna, kus ei
toimu tavapärast hindamist. Paljudele õpilastele võib sellelaadne
teadmiste omandamine olla turvalisem, meelepärasem ja efektiivsem. Korraldajad on täiesti kindlad aga ühes – uuenduslik võte
integreerib kogu õpilaskonda, ka
kasvab kooli ühtne identiteet.
Projektipäevad saavad meeleoluka lõpu kooli aulas. Esmalt esitlevad tuntud eesti kitarristid Ain
Agan ja Andre Maaker kümmet
erinevat kitarri ja kitarri sugulaspilli ning mängivad iga pilliga
ühe pala läbi kitarrimuusika ajaloo. Punkti paneb aga teadusbussi meeskond suure teadusmölluga.
Suurem osa projekti eelarvest
kaetakse linnavalitsuse haridusosakonna poolt õppekava rakendamist toetavate projektide raames. Viiendik eelarvelistest kuludest on kooli enda kanda.
Rasmus Rekand

Contra võttis väljakutseks läti keele
Luuletaja Margus Konnula
ehk Contra otsustas end
täiendada ning alustas sel
sügisel läti keele õpinguid.

TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!
• Hotell
• Spaa- ja saunakeskus
• Spaahoolitsused
• Restoran
• Nõupidamine
• Unekliinik
www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.ee
Kubija hotell-loodusspaa | Männiku 43A, Võru | Tel + 372 50 45 745 | info@kubija.ee

„Esimene läti keele kontrolltöö on selja taga,” kirjutas luulemees Contra mõni nädal tagasi oma Facebooki lehel. „Esimene tehtud viga ka juba tuvastatud.
Ma nüüd ei tea, kuidas ma vaatan
Lätti minnes otsa sealsetele koertele, sest ma ei teadnud/ei mäletanud, et nad mitmuses pehmeks
muutuvad (suns – suņi). Samas,
kui ma mõtlen enda kogemustele
Läti koertega, siis nood kaks tookord seal Valmieras olid ilmselt
just enda mitmuse tõttu eriti karmid minuga.”
Kui LõunaLeht poeedilt keeleõpingute kohta lähemalt uurib,
hakkab mees südamest naerma.
Kui suurem naeruhoog üle läheb,
ütleb luuletaja lustlikult: „Just
tabasite minno tegeman läti keele kodutüüd.“
Ta selgitab, et mõnda lätikeelset sõna teadis ta juba lapsepõlves,

sest vaatas sagedasti Läti televisiooni. Vahepeal polnud tal pikalt
läti keelega mingit erilist seost.
Seda kuni 2009. aastani, mil ta
osales Riia ja Tartu vahelisel kirjanike matkal. Valmiera teatris
näitlejana töötav eestlane Jaanus Johanson andis sealsele seltskonnale ülesandeks tõlkida Läti
armastatud luuletaja Eduards Veidenbaumsi kolm laulu ja Contra
sõnul lükati see ülesanne kuidagi
tema kaela.
Nüüdseks on Contra tõlkinud
eesti keelde terve Veidenbaumsi lühikese elu jooksul kirjutatud
loomingu ning luuletaja tundis, et

nüüd võiks end kurssi viia läti keele suuremate saladustega.
„Siis ma kuulsin, et Tartu ülikoolis on selline võimalus,” räägib
Contra.
Päris keeleteadlaseks poeet
õppida ei kavatse, esialgu võtab ta
lihtsalt ühte ülikooli ainet. „Üks
aine annab kuus ainepunkti. Ma
küll ei tea, kas neid elus vaja võib
minna,” naerab ta.
„Seal algajate kursusel on nii
ja naa, mõnes asjas ma ei tunne ennast algajana,” sõnab Contra. Siiski on tema sõnul ka asju,
mida tõsiselt õppida tuleb. Järgmise aasta sügisel on tal kindel plaan
edasijõudnute kursusel läti keele
õpinguid jätkata.
Suuremaid haridusalaseid väljakutseid mees praegu ei sea. „Läti
keelt iseenesest on ikka palju mu
jaoks. See tahab pingutamist, aga
võib-olla ma peakski pingutama,”
muigab Contra, et oma elu jooksul
pole ta seni veel koolis eriti vaeva
näinud.
KRISTINA PENTSA,
Lõunaleht

tartuekspress
RAHVAÜLIKOOL AITAB
haridus
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argirutiini õlult raputada
„Sest õppida on mõnus,“
pole Tartu Rahvaülikooli
koolitusjuht Ingrid Leinusel
raskusi leidmaks vastust
põhiküsimusele – miks üha
enam inimesi leiavad tee
just nende koolitustele.

Tartu rahvaülikooli populaarsemaid erialasid on
mööbli restaureerimine. 
Tartu rahvaülikool

„Rutiinist välja tulemine ja
huvitav kogemus annab positiivse laengu pikaks ajaks. Lisaks
uute oskuste omandamisele võib
siit leida mõttekaaslasi, sest kokku tulevad sarnaste huvidega inimesed,“ jagab Leinus argumente
justkui varrukast. „Eks aastatega
on usaldus meie vastu kasvanud.“
Rahvaülikooli kursuste nimekiri on nii pikk, et artiklis jätkub ruumi üles lugeda vaid pisku
– popimad ja põnevamad. Liiatigi täieneb loend iga hooaja hakul
kümnete uutega. Tänavuseks
hitiks on kujunemas sefiiritordi
valmistamine.
Leinuse sõnul on paras ports
ka selliseid „vanu häid“ kursusi, mis täituvad alati kiiresti. Pikemat aega on lemmikuteks olnud fotograafia, õmblemine, ettevõtluskoolitus ja lilleseadmine. Ka tegutseb ohtralt
maaligruppe. Pintslit saab viibutada lausa kolmel eri ajal –
hommikul, lõuna paiku ja õhtul.

Enesearendamine
kasvutrendis
„Üldiselt on inimeste huvi enesearendamise vastu märgatavas
kasvutrendis. Nii kunsti, keelte,
tervisealase, kokanduse kui tööalase täienduse vastu. Kõige suuremat hüpet on märgata enesearengu kursustel. Osaletakse nii
traditsioonilistel psühholoogia
õpingutel kui pisut müstilistel. Inimesed on avatud ennast ja
maailma uut moodi nägema,“ rääkis Leinus.
Nagu igal alal, annavad ka koolitusmaailmas tooni buumid. Paar

Igal aastal toimub suvekool mõnes ilusas mereäärses paigas. Valida
saab fotograafia, lilleseade, feng shui ja maalimise vahel.

aastat tagasi oli leivateo buum.
Krõbeda kooriku ja õhulise sisuga
rukkipätsi jahtis mitukümmend
gruppi järjepanu. Vahepeal lipsas
läbi mahekosmeetika buum. Aiaja ruumikujunduselgi on olnud
oma kõrgajad.
Üha enam väärtustatakse ise-

tehtud asju. „Jõulukojad täituvad suure hooga. Pakume neid
tänavu üle 20 erineva. Alates
erinevatest ehete ja puulusikate valmistamisest kuni isetehtud raamatuteni.“ Leinus teab,
et Made in China anonüümse masstootmise ajastul on iga-

sugune isikupärane puudutus
väärtus omaette.
Järjest sagedamini leiavad rahvaülikooli ukse üles inglise keelt
kõnelejad. Kui seni pakuti neile peamiselt vaid eesti keele õpet,
siis nüüd on võõrkeelse stuudiumi
jaokski valik laienenud.
„Oleme alati öelnud, et meie
kõige suurem väärtus on meie
juhendajad,“ teab Leinus ka põhjusi, miks rahvaülikool oma
25-aastase tegevusaja jooksul jätkuvalt ülesmäge rühib. „Nad on
oma valdkonna head asjatundjad
ja nende silmad säravad. Tulge ja
veenduge!“
Ja eksivad need, kes arvavad,
et töö kõrvalt koolis käimine on
kontimööda vaid kaunimale soole. Mõnel rahvaülikooli kursusel,
nagu näiteks noatupe valmistamine, kohtabki vaid mehi.
August Lumm
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Iganenud stereotüüpe
murdvad karjääripäevad

„Lubasin tüdrukutele mundris noormehi,“ avaldas Räpina
ühisgümnaasiumi karjäärikoordinaator Tiina Piho nipi, kuidas
tal õnnestus tüdrukud meelitada lennukimootoreid ja simulaatorit uudistama.
Eesti lennuakadeemias ja
Tartu ülikoolis toimusid eelmise nädala lõpul soolisi stereotüüpe murdvad karjääripäevad,
mille eesmärgiks oli juhtida
uudsel moel noorte tähelepanu võimaluste paljususele erialavalikutes.
Seekord tutvustati poistele õpetaja eriala, mida tavapäraselt peetakse naiste erialaks, ja tüdrukud tegid tutvust mehelike lennundus
erialadega.
Piho pidi nentima, et kuigi eriti ohtralt sihvakaid mundrikandjaid
ei kohatud, ei pidanud keegi Räpinast karjääripäevale tulnutest ka
pettuma. „Kahtlemata on sellised algatused mõtteviisi avardavad ja nii
mõnigi meie õpilane nakatus täna lennunduspisikuga.“
Õpitubades said tüdrukud käe valgeks lennuki juhtimisel ja maandamisel. Samuti tutvustati tüdrukutele angaaris õhusõiduki hooldust.
Õpetaja elukutse töötoas avanes poistel võimalus viia läbi maailma
huvitavaim koolitund.
„Tagasiteel koju sain noormeestelt infot, et neile meeldisid just reaalsed katsed, mida karjääripäeval tehti. See kinnitas tõsiasja, kui oluline
on noortele anda võimalus proovida erinevaid võimalusi ja seeläbi
aru saada, milline elukutse on nende jaoks kõige hingelähedasem,“
lisas Piho.
Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
Liina Kanteri sõnul on naiste ja meeste koondumine erinevatele tegevus- ja ametialadele suuresti põhjustatud ühiskonnas kujunenud eelarvamustest ja arusaamadest naistele ja meestele sobilikest tegevustest.
“Päevadega soovime noortele teadvustada, et pole olemas naiste
ja meeste ameteid. Kõik elukutsed ja erialad sobivad nii poistele kui
tüdrukutele, määravaks on noore huvi ja tahtmine,” märkis sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanter.
“Lähenedes erialavalikule sooliste eelarvamuste vabalt ja avatud meelega, laiendavad noored oma haridus- ja elukutsevalikuid ning saavad
paremini rakendada oma potentsiaali,” lisas ta.
Samuti näeb ta algatuses kasu ühiskonnale tervikuna. “Meeste ja
naiste võrdsem jagunemine erinevatele töödele vähendaks tööturu
soolist segregatsiooni ja selle negatiivseid mõjusid, näiteks Euroopa
suurimat palgalõhet,” lausus Liina Kanter.
Äsja toimunud karjääripäevad olid järjekorras kolmeteistkümnendad. Selle aasta jooksul viiakse läbi kokku 14 poiste ja tüdrukute päeva
Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Kukrusel ja Ülenurmel koostöös sealsete haridusasutustega.
Terve aasta vältavas pilootprojektis osalevad kokku 250 eesti ja
vene koolide gümnaasiumiõpilast. Poisid teevad pilootprojekti käigus
tutvust medõe, õpetaja, juuksuri ja rätsep-stilisti erialadega, kus praegu
töötavad 90% ulatuses naised. Tüdrukud saavad omakorda ülevaate
autotehniku, keevitaja, programmeerija, energeetiku, automaatiku,
kaevandustöötaja, lennukimehaaniku ja piloodi elukutsetest, mida
valitsevad mehed.
Poiste ja tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda alates
2000. aastast edukalt rakendatakse. Päevadel on osalenud enam kui
miljon tüdrukut ja 70 000 poissi. Peale Saksamaa toimuvad samalaadsed päevad ka Austrias, Šveitsis, Luxemburgis, Tšehhis ja Poolas.
Rohkem lugemist poiste ja tüdrukute päevade kohta Saksamaal: www.
boys-day.de ja www.girls-day.de
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Hiljuti peetud Tartu linnamaraton pakkus eneseületamiste
sadu nii kohalikele tippjooksjatele kui lohisevates dressides
lõbujõustiklastele.

suhteliselt suvaliselt ja ilma eesmärkideta. Kivisse raiutud jooksudistantsiks on saanud kaheksa
tuima, kiirendusteta ringi ümber
Anne kanali (umbes 17 kilomeetrit),
kuid rohkem veedan aega jõusaalis anaeroobselt rassides. Spetsiaalseid 25–30-kilomeetriseid otsi, nagu
asjatundjad maratoni edukaks läbimiseks soovitavad, ei silka.
Sellise tausta pealt ma jahedal, kuid
päikselist ilma tõotaval hommikul
sadade saatusekaaslastega külg külje
kõrval Vabaduse puiesteele kogunen.
Silme ees kollane õhupall, mis tilpneb müstilisena tunduvale aasta 19.
ja elu 110. maratonile startiva Meelis
Atoneni küljes. Kas tempomeistri väljapakutav nelja tunni tempo on mulle jõukohane? Kindel ei või olla, ent
kuna seni ainsal katsumusel sain üksi
ja arutult kiirustades 30. kilomeetri
paiku “haamri” ja lõpetasin pooleldi
longates, võiks teatav lootus tulemuse
parandamiseks säilida.

Ajakirjanduses avaldatavad maratonireportaažid jagunevad laias laastus
kaheks. Esimestes on toimetus suutnud nõusse rääkida mõne rohkem või
vähem “päris” jooksumehe, kes viib
lugeja tippsportlase elu telgitagustesse, kirjeldades lihtsurelikule arusaamatuid toitumis- ja spurtimisvõtteid.
Teine variant on mõneti mugavam.
Selle puhul lükatakse tanki absoluutselt kogenematu hull, kes pole varem
nii pikka maad uneski läbinud. Nii
saab ta veergude viisi haliseda oma
lõputute kannatuste ja pealetükkivate
enesetapumõtete üle. Mis siin salata,
eks olen isegi sama kiusatuse teed läinud, startides tänavusel suusamaratonil eksperimendi raames jokkis peaga.

Mütsiga ei löö
Tegelikult ei ole keskmisel rahvaspordiüritusel osalejal erilist põhjust
kummagi inimtüübiga samastuda.
Vähemalt pikemale distantsile üldiselt ikka päris ettevalmistuseta ei minda, ehkki oodatust nigelama tulemuse
puhul on muidugi kasulik see vabandus käiku lasta. Mingil määral vaba
aega on trennile pühendanud kõik
maratoonarid, kuid pulsikellad ja muu
tippudele mõeldud udupeen varustus
jääb nende puhul siiski suuresti mahavisatud rahaks.
Full disclosure: ise olin varem täispika maratoni läbinud korra elus,
mullu juulis Mulgimaal ajaga 4:15:02.
Trenni teen peaaegu iga päev, kuid

Puudulikud lauakombed

Vapra maratoonari üheks peamiseks mureks oli rahvariietes konkurentide ja muude naljameeste seltskonna
vältimine, et fotograafide ees pisutki tõsiseltvõetavam
välja näha. 
Reio Laurits

Seda enam, et ilm püsib ideaalilähedane. Kõledast varahommikust
kruvib termomeetrinäit peagi üle
kümne soojapügala, mis koos verrepurskuva adrenaliiniga külmatunde
juba esimestel, mööda Emajõe-äärset tühermaad kulgevatel kilomeetritel peletab. See on ühtlasi ainus osa
rajast, kus tihedas ruumiga pisut kitsas käes. Kuid kiiret pole kuhugi, kuni
Atoneni selg silme ees terendab.
Piltnikest pungil maalilistel Karlova tänavatel kulgedes kerkib peamise murena esile soov mitte sattuda kõrvuti kahe rahvariietes tegelasega. Kogu lugupidamise juures

pärimuskultuuri vastu tahaks ikka
pigem tõsiste, liibuvates kostüümides
ja mõrvarlike ilmetega MAMILide
(middle-aged man in lycra), mitte mingite hampelmannide seltsis ajalukku
jäädvustatud saada.
Teispool Sõpruse silda saab esimene neljandik märkamatult selja taha.
Veidral kombel on just teeninduspunktid kohaks, kus grupp kipub eest
libisema – mitte ei suuda jõujooki ja
apelsini kaaslaste moel hoo pealt sisse
keerata, sest kardan lämbumist. Hoolimata ettevaatusest ei saa värisevad
käed topsi käsitsemisega hakkama ja
rinnanumber kattub ühtlase biomassiga.

Haamrilöögi ootuses
Kuigi tean, et paaniline kilomeetrite ja sekundite arvestamine minekule kaasa ei aita, hakkab poolmaratoni tähise järel Luunja kruusateedele pöördudes spidomeeter halastamatult peas tiksuma: veel 20, 19, 18 kilomeetrit lõpuni … Kuigi jalg kannab
hästi, meenub, et ka eelmisel korral
saabus ärakukkumine järsult ja valusalt – just seetõttu, et püüdsin meeleheitlikult endast tugevamate sabas
püsida. Niisiis pelgan pisut toona
saatuslikuks saanud 30. kilomeetri
tähist.
Aga haamrit ei tule. Vastupidi,
Ihastest tagasi tuttavale Anne kanali
rajale jõudes hakkab tekkima eufooria ja tunnen, et võiks pisut juurdegi
panna. Isegi hetkeks selja taha kadunud Atonen lõõbib, et kiirendav grupp
üritab temast vist reeturlikult lahti
saada.
Raekoja platsil asuv finiš juba paistab, ent nii kergesti staierid ei pääse.

Emajõe ääres siksakitades möödume mõlema jõepoole rannast ja siin
ei erista enam poolmaratoni läbijaid
otsestest konkurentidest. Ühtmoodi läbi on kõik, ent enam ei saa grammigi järele anda, käigu võitlus pealegi
alles kolmandas sajas.

Libe surmatõus
Atonen manitseb hoolealuseid mitte veel kramplikult finišiootuses punnitama, sest ees ootab linnamaratoni
kroon: mööda Lossi tänavat Toomemäele ronimine. Teadmises, et siit on
ka kõvemad jooksumehed kõndides
üles lonkinud, kõrvus kumisemas,
muutub meeleolu lausa pidulikuks,
kui avastan, et suudan tõusu lõpuni
reipa sammuga Atoneni kõrval püsida. Kõigist neist vee- ja hapnikuvaestest peojärgsetest hommikutest, mil
sama teed ülikooli olen rühkinud, on
siiski mingit kasu tõusnud.
Tagasi raeplatsile laskumine on
juba magustoit, vormistamise küsimus. Kuigi tempomeister vajutab
gaasi põhja ja kaob püüdmatult eest,
suudan Küüni tänaval enne punasele
vaibale suundumist kolmest jooksjast
möödagi kiirendada.
Portaali Marathon100 andmetel
püstitas kümnest parimast kodumaisest maratonijooksjast kaheksa Tartus isikliku rekordi, sealhulgas võitja
Ivar Ivanov ja neljandana lõpetanud
rattastaar Rene Mandri. Finišitabloo
paneb järjepanu silmad särama ka teise ja kolmanda saja jooksuentusiastidel, kelle hulka võin julgelt ennastki
lugeda: aeg 3:53:02 ületab kõik ootused. Mõnusamat spordielamust on
raske ette kujutada.
Kaur Paves

s
i
r
b
o
o
t
Ok rulood
kõik

%
0
-2

Neljapäev, 17. oktoober 2013

tartuekspress
SPORT

Hooaja esimeses kodumängus rõõmustasid hoolealused peatreener Andrei Ojametsa positiivse vihaga. 
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Maratonid laupäevale?

Linnamaraton ühes sügisjooksuga venitab Klubi Tartu Maratoni üritusteretke ühtekokku (koos hilissuvise rullitamisega) kuuepeatuseliseks.
Sarja noorim liige, linnamaraton, eristub staažikamatest liigikaaslastest selle poolest, et start antakse laupäeval. Ülejäänud viiel maratonil
tuleb rajale tuisata nädala viimasel päeval.
Subjektiivsest aspektist tundub, et mõistlik oleks kõik teisedki spordilaulupeod kirikupäevalt ettepoole nihutada. Ei, mitte sellepärast, et
ma arvaks maratonisõprade hulgas olevat rohkelt usklikke, kes peavad
raske valiku langetama spordi või jumala teenimise vahel. Vaid spordilaupäevakud mahuks ajaplaanidesse palju mugavamalt.
Esiteks jääb laupäeval pingutades enne uue töönädala algust üks
päev lõõgastumiseks. Mõnus on ju peale maratoni saunaleilis jagada
teiste osalenutega rajamuljeid. Aga ka õllekapa kõrval mõõdutundetult
oma vägiteoga kiideldes tekitada neis, kes rajale tulla ei saanud või
julgenud, kadedust ühes innuga järgmine kord kindlasti kaasa lüüa.
Raske südamega vaatan,
kuidas meie maratonisõprade
tsunfti kaugemal elavatel liikmetel tuleb pärast rajal käiku pühapäeva õhtu, mõnel suisa osa
ööst, autoroolis veeta, et koju ja
järgmisel päeval tööle jõuda.
Oleks maratonid laupäeviti, jääks kiirustamist vähemaks.
Pühapäev jääks pere, taastumise, kasvõi kiriku tarvis. Liikumisest saadud emotsioon ei kuhtuks logistikast tulenevasse tülpimusse.
Pühapäeva õhtuti kipuvad koju tagasi mitte ainult suusa- või pedaalihullud, vaid enam-vähem kõik, kel auto ja koht väljaspool linna, kus
nädalalõpp veeta.
Nii täituvad maanteed nürilt venivate kolonnidega. Laupäevased
maratonid aitaks liikluskoormust leevendada – osa sõidaks kohe peale
finišit, teised järgmisel päeval, ent praegu pole valikut.
Kindlasti on argumendiks asjaolu, et kõiki pole õnnistatud viiepäevase töönädalaga. Aga neilgi, kel tuleb puhkepäevadel töötada, pole ju
võimatu asjaliku planeerimise korral maratonide tarvis vabad päevad
organiseerida. See oli mitu kümnendit ja veel rohkem valitsusi tagasi,
kui laupäeval tuli kõigil ametlikult tööd rügada, mistap ainus võimalus
maratoni pidada jäigi nädala lõppu.
Aga kuna pidada siis lastesõite? Pühapäeval loomulikult. Taaskord
hea võimalus perel koos olla. Vanematel põhjust sõidust kangeid konte koos järglastega liikudes sirutada. Vahest võiks sedasi siseturismilegi
miskit pudeneda. Praegu kaugeltnurga mehed asuvadki võistluspäeva
aovalguses teele, et ööpimeduses naasta. Päev varem startides võiks
kaaluda mõtet laupäevaõhtu Tartu, Elva või Otepää lähistel veeta.
Möönan täiesti, et mõte lähtub pelgalt rahvasportlase mugavusest,
jättes suurema tähelepanuta ammu paikaloksunud suurvõistluste tihkelt trimmis kalendrid. Või siis ka mitte – isegi worldloppet’i sarjas
peetakse mitmeid sõite laupäeviti. Kas spordimaalima tipud ei naudiks
laupäevast sauna ja pühapäeval pereelu? Mis sest, et nemad ei pea
kiirustama peale finišit, et esmaspäeval tööpostil olla.
Spordilaupäevakud kõlavad piisavalt õdusalt, et sel teemal vähemalt
diskussioon algatada. Või mis?
Rasmus Rekand

See oli kümnendeid
tagasi, kui laupäeval tuli tööd rügada
ja ainus võimalus
maratoni pidada
jäigi nädala lõppu.

Publikut võrgutav võrkpall
Bigbank Tartu hooaja
avamängule kaasa elama
tulnud tuhatkond võrkpallisõpra said tänuks positiivsetest emotsioonidest tulvil
pühapäevaõhtu. Fännid
kiidavad mängijaid, nood
omakorda publikut.
„Varasematel aastatel pole avakohtumist kunagi selline melu
saatnud,“ tundis võrkpalliklubi mänedžer Henrik Rikand suure publikuhuvi üle siirast rõõmu.
„Usutavasti huvitab rahvast, kuidas suvel juunioride koondisega
MM-il käinud noored – Robert
Täht, Renee Teppan ja Kevin Soo
– arenenud on. Aga ka see, milliseks kujuneb Emajõelinna meeskonda naasnud Kristo Kollo ja
Argo Meresaare käekäik,“ analüüsis Rikand meeldivaks üllatuseks
kujunenud ažiotaaži põhjusi.

Rohkelt emotsioone
Ja pettuda Ujula tänava spordiklubi saali kogunenud rahvahulgal ei tulnud. Igipõline rivaal,
varem Tartuski töötanud Urmas
Tali juhendatav Pärnu võrkpalliklubi suruti põlvili äärmiselt vaatemängulisel viisil. Kaitses suutsid
tartlased üles tuua lausa võimatuna näivaid palle, noored ründajad
haamerdasid harvanähtava innuga ning vastaste pommid põrkusid
tihti blokis.
Mänedžeri sõnul oli hingesta-

BIGBANK Tartu
kodumängud:
∞∞ L, 26. X kell 17 BIGBANK Tartu – DU
∞∞ K, 30. X kell 19 BIGBANK Tartu – Rakvere VK
∞∞ P, 10. XI kell 16 BIGBANK Tartu – RTU/Robežsardze
∞∞ P, 17. XI kell 16 BIGBANK Tartu – Selver Tallinn

tust, millest eestlaste puhul pahatihti puudus käes, nüüd märgata
igas liigutuses. „Selliste soorituste
valguses julgeme loota, et publikuarv kasvab peatselt veel. Piletihinnalt oleme ju näiteks Rocki korvpallimängudega võrreldes poole
soodsamad – pilet maksab 4, sooduspääse 2 eurot.“
Spordiklubi juhtiv Alari Jõesaar lisas, et eelmise hooaja keskel „tulekahju kustutama“ toodud peatreener Andrei Ojamets
on nüüd saanud põhjalikumalt
oma käekirja järgi asju seada.
„Saab näha, kuidas ta suudab kokku sulatada kogenud Meresaare ja
uljaspeadest noored. Eeldatavasti
võidavad sellisest kooslusest kõik.“
Jõesaar hindab positiivseks ka
taastatud kahe ringiga põhiturniiri ning kolmas voor võib kujuneda
iseäranis hõrgutavaks maiuspa-

laks – tugevamad mängivad omavahel veel korra, pannes paika lõpliku järjestuse kohamängudeks.
„Loomulikult tahame meiegi olla
nende viie parema hulgas.“

Paisuv fännipere
„Kui 2008. aastal alustasime tosina liikme ja mõne üksiku
välismänguga, siis nüüd on rohesärke kordades rohkem ja naljalt
ei jää ükski mäng vahele,“ kirjeldas fänniklubi eestvedaja Janek
Suuroja muutusi võrkpallipoolehoidjate elus.
Aasta eest asutatud MTÜ Tartu
Võrk ja Pall on ametlikult 38-liikmeline. Tõsiste fännide arv on aga
tänavu suure hüppena jõudnud
poolesaja piirimaile.
Järgmine pikem väljasõit on
kohekohe ukse ees – 17. oktoobril

Väärtustame lasteaiaõpetajate tööd
samaväärselt kooliõpetajate omaga.
Jätkame koostöös erasektoriga lasteaiakohtade loomist ning kaasajastame
lasteaedade mänguväljakud.
Muudame koolitee lastele turvalisemaks ja avame igal aastal vähemalt
ühe uue mänguväljaku.

margot.fjuk@raad.tartu.ee

Margot Fjuk
Lasteaed Ristikhein direktor

õhtul kohtuvad tartlased TTÜga võõrsil. Poolehoidjad pürstivad
pealinna suunas pisut peale tööpäeva lõppu.
„Eesmärk on, et ükski meeskonna mäng ei toimuks ilma poolehoidjate kohalolekuta. „Koos
nii heas kui halvas, kodus ja piiri taga!“ kõlab – justkui abielus,“
muigas Suuroja.
„Tavaline bussisõit fännile Eesti
sees maksab 7, teistele 10 eurot. Ja
eks neid kilomeetreid tuleb hooajaga pea seitse tuhat. Sellest aastast on oma abistava käe meile ulatanud ka kütusefirma Premium7. Au ja kiitus – nüüd saavad pikemad ja kulukamad reisid
paljudele taskukohasemaks. Tulete ehk kaasa?“ ei jäta tõsimeelne
fännipealik agitatsioonivõimalust
kasutamata.
Kel asja vastu tõsisem huvi, saab
fännidega ühendust Bigbank Tartu Fanclub Facebooki lehel.
Rasmus Rekand

Indrek Kelk
MTÜ Klubi Tartu Maraton
juhatuse liige
Üheks põhjuseks, miks toimub Tartu linnajooks laupäeval on pühapäeval peetav
Paide-Türi jooks. Samuti on linnamaraton
praegu veel piisavalt väike, toimub Tartu
linnas ja programm võimaldab lastejooksud korraldada samal päeval.
Mõtet tuua ka teised üritused laupäevale on kaalutud ja väga tõsiselt.
On alust arvata, et kaotaksime väga oluliselt lasteürituste fookuses ja
osavõtjaskonnas, kui need toimuksid pärast põhiüritust.
Laupäev on palgatööst enamikul vaba ja annab sadadele vabatahtlikele aega ürituse ettevalmistusega tegeleda (teeninduspunktid
jms). Mida keerulisem ja rohkem ettevalmistust nõudev on spordiala,
seda rohkem vaba aega enne maratoni vajavad ka osalejad. Suusamaratonil on palju tööd suuskade ettevalmistusega ja kõige muuga
ning laupäev annab võimaluse sellega pingevabalt tegeleda ilma
töölt ära hiilimata.

Raeoptika
Raeoptika
kauplused
kauplused
TARTUS:
Tartus

Raeoptika
kauplustes
nüüd

Raekoja pl. 1
avatud
E-R 9-18
L 10-15

kaks
klaasi
ühe hinnaga
või raam
poole
hinnaga.
Kiirematel
suurem valik

Küüni 5b
avatud
E-R 10-19
L 10-15

Kui käed ei aita,aitab
Raeoptika

Pakkumine
kehtib
oktoobri
lõpuni!
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Hispaaniasse koos ratta ja isaga
Kuigi Eesti sügise esimesed jahedad päevad surusid võimsa rännupisikuga nakatatud palveränduri
Maarika Traadi mõneks päevaks
palavikuga tõvevoodisse, said
mullu jalgsi Tartust Hispaaniasse
pühapaika vantsinud sitke naise
viimased ettevalmistused uuesti
teele asumiseks siiski tehtud.
Seekord läks ta koos Põlvamaa juurtega isa Peeter Traadiga (62) ja jalgsi astumise asemel on 800-kilomeetrisel Jaakobiteel liikumiseks rattad: tütrel tõuke- ja isal
jalgratas.
Kui Maarika Traat ligi kaks aastakümmet tagasi filoloogiatudengina Inglismaal
koolis praktikal olles ühe noore õpetaja innustunud jutustust teekonnast palverändurina Santiago de Compostelasse kuulis, polnud tal vähimatki aimu, et
võtab selle teekonna ka ise kunagi ette.
Kahe aasta eest oktoobri keskel alustaski siis Tartu ülikoolis töötanud doktorikraadiga Traat seljakott seljas Prantsusmaa lõunaosast Saint-Jean-Pied-de-Portist kollaste teeviitade ja kammkarpidega tähistatud palverändurite teed pidi 800
kilomeetri astumist.

Kogenud rändur
Koolipõlves koos isaga matkanud ja
suusatanud, hiljem Euroopas ka hääletades ringi reisinud ja Tartus sportlikku
eluviisi jätkanud Maarika esimene jalgsimatk palverändurite teel andis kleenukesele naisele uue impulsi – minna jalgsi koduukse eest läbi Euroopa Hispaanias
Calicias asuvasse Santiago de Compostelasse, elanike arvult Tartu-suuruses-

meetrise teekonna palverännaku algpunktist Saint-Jean-Pied-de-Portist Lõuna-Prantsusmaal ratastel. Et olla isaga, kes
on nüüd tavalise meesterattaga paarsada
kilomeetrit Tartu ümbruses vändates seljataha jätnud, ühes tempos, sõidab Maarika seekord tõukerattaga. 135-kilomeetrise tõukerattasõidu kogemuse sai Maarika
koos Suusahullude kaaslaste, haanjalase
Liis Veeroja ja Põlvamaal kasvanud Urmet
Külaotsaga Tartu rattarallit sõites.
Tempo valitakse 115-kilose Peeter Traadi võimete järgi. „Esimestel päevadel ma ei
plaanigi üle 20–25 kilomeetri päevas sõita. Teekond algab tõusuga, retke kõrgema punkti ületamisega umbes 1400 meetri kõrgusel Püreneedes. Normaalne oleks
isa tervist, suitsetamisharjumust ja väikest treenitust arvestades liikuda kiirusega 15 kilomeetrit tunnis,“ arutles Maarika Traat.

Sünnipäeva tähistama

Maarika Traat palverännakule mineva
tõukerattaga Toomemäe nõlval seisval
astronoom Struve mälestussambal, kuhu
ta lapsena lugematuid kordi ronis. Monumendi sambad sümboliseerivad inimmõtte pürgimist kõrgusesse. Monumendi
läheduses tähetornis oli aastakümneid
astrofüüsiku Peeter Traadi (pildil oma vana
meesterattaga) töökoht. 
Malle Elvet
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Traadil eelmisel aastal kuus ja pool kuud.
Teel oli aega mõtiskleda elu väärtuste üle.
Maarika Traat oleks meelsasti näinud
enda kõrval palveränduNormaalne oleks isa tervist, suit- rite teel kasvõi osakestki teekonda kaasa astusetamisharjumust ja väikest tree- mas oma isa, kes tervinitust arvestades liikuda kiirusega seprobleemide tõttu oli
juba mitu aastat enne 60.
15 kilomeetrit tunnis.
sünnipäeva invaliidsuspensionil. Pikk kõnd oli
se palverändurite Mekasse. EemalseisjaMaarikale ka suurepäraseks ettevalmistule hullumeelse ettevõtmisena tunduvaseks, et suusatada Tartu maratonil. Noole 5000-kilomeetrisele teekonnale kulus
re mehena on maratone sõitnud ka Peeter

aeroobika
ujumine
vesiaeroobika
jõusaal
cross-core
ringtreening
bodypump
bodybalance
sõudespinning
zumba
pilates, jooga
seljatreening
laste ujumistreening
www.arenasport.ee

Traat. Maarikal, pere keskmisel tütrel, tärkas mõte viia tõsiste haigustega maadelnud isa endaga koos Hispaaniasse matkama, veel kord tuttavale palverändurite teele kaunis looduses. Isalt sai ta mitme jutuajamise järel siiski eitava vastuse.

Üllatav jah-sõna
Tänavu varakevadel käis Maarika koos
ema Imbi ja tädi Iiviga jalgsi läbi 235 kilomeetrit palverändurite teekonna lõpuosa.
Prantsusmaale jõuti lennukiga ja Hispaaniast kojusõiduks kasutati ka lennukit.

Maarika teekaaslased, kel on 60. sünnipäev juba selja taga, veendusid siis, et hea
pealehakkamine ja tütre veenmine koos
matkata tasus end ära.
Tänavu peale jaanipäeva võttis Maarika
Traat üksinda elava isaga jälle jutuks võimaliku ühise palverännaku Hispaaniasse
ja oli üksjagu üllatunud, kui sai isa nõusse.
„Santiago on kuidagi eriline, mind
kisub sinna tagasi. Ega ma nüüd lähekski,
kuid isas tärganud soov koos minna teeb
eesootava retke omamoodi põnevaks,“
tunnistas Maarika.
Sedapuhku läbivad tütar ja isa 800-kilo-

„Küll me rattasõiduga hakkama saame.
Nelja- kuni kümneeurosed öömajad palveränduritele on arvestatud 20–25 kilomeetrit päevas kõndivatele jalgsimatkajatele
Santiago teel. Võtame kaasa võimalikult
vähe asju. Kiiresti kuivavad matkariided
ja magamiskotid. Kuni 20-kraadine soojus
peaks püsima novembri alguseni.“ Maarika Traadi hinnangul peaksid nad oma rattateekonnaga hakkama saama kuu ajaga.
„Milleks muretseda, olen igasuguseid
asju üle elanud,“ lisas Peeter Traat, kelle
63. sünnipäevgi peaks jääma palverännakul viibimise aega.
Maarikale on see neljas minek palverännakuteele. Eestist asusid rändurist isa
ja tütar teele läinud nädala lõpus, erinevate kaugsõiduautode pardal. Taas kokku peaks nad plaani kohaselt saama neil
päevil Lõuna-Prantsusmaal. Ka Hispaaniast tagasi koju saamiseks kasutab palverännakule suunduv tandem hääletamist suurtele autodele. Mitte ratastega
tee ääres seistes, vaid varem pikemaks sõiduks kokku leppides.
Kuidas ränduritel retk kulgeb, saab
lugeda tartu2santiago.wordpress.com
MALLE ELVET, Lõunaleht
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Elektritarbimise vähendamiseks

Oktoobri lõpuni
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AKNAD
kuni

Kehtib, kui tellite korraga aknad, aknalauad,
paigalduse ja sisepalede taastamise.

Järelmakusvõimalus kuni 6 kuuks
(intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Tel 736 6886, 5645 2502, 501 6158
Aleksandri 1-4, Tartu

alusta lihtsatest sammudest
Suvi on jõudnud lõpule ning külmale ja pimedale ajale omane suurenev elektritarbimine
ning sellega kaasnevad suuremad arved ei ole
enam kuigi kaugel. Praegu on õige hetk vaadata üle enda elektrikasutus, et muuta üleminek
valutumaks.

Vaata üle elektripakett
Kõigepealt tasuks üle vaadata enda elektripakett. Avatud elektriturg on meie jaoks küllaltki uudne, kuid nüüdseks on nö prooviaeg
läbi ning saab vaadelda, kuidas alguses valitud
pakett lootusi ja ootusi täitnud on. Kuigi aasta
keskpaik, mil pooleks aastaks sõlmitud paketti vahetada sai, on läbi, ei tasuks antud varianti siiski kõrvale lükata. Paketti saab kuuajase
etteteatamisega vahetada millal tahes, kuigi
see võtab pisut aega. Kui elektripakett on
sõlmitud aga aastaks, tasuks vaikselt jälgima hakata, kuidas valitud pakett aasta
lõikes ära tasub. Tänu sellele saad lepingu lõppedes teha ratsionaalsema otsuse paketi vahetamiseks või siiski sellega
jätkamiseks.

kasuta. Juba ammu viledaks kulunud soovitus
toast lahkudes tuli kustutada kehtib endiselt!
Just valgustid tasubki majapidamises järgmisena üle vaadata ning vahetada vanad elektripirnid säästupirnide vastu. Kui tekib vajadus
mõne kodumasina välja vahetamiseks, eelista alati energiasäästlikumaid mudeleid. Kuigi esmapilgul võivad antud masinad tunduda kallimad, siis lõppkokkuvõttes nad seda ei
ole. Tehnika väljavahetamisele tasub mõelda ka enne selle eluea lõppu, kuna väga vanad
masinad võtavad tunduvalt rohkem elektrit kui
tänapäevased. Selle põhjus on lihtne – tootjad
tegelevad pidevalt tootearendusega ja konkurentsis püsimise üks alustaladest on energiatarbimise vähendamine.

Mõõda, palju tarbid
Kui võtad elektri säästmist
tõsiselt ning soovid, et sel
oleks ka pikemaajalisem
mõju, peaksid jälgima oma
tarbimist arvuliselt. Selle jaoks saad võrrelda oma
elektriarveid või jälgida
kasutust arvestil. Selleks, et
analüüsida, kui palju konkreetsete masinate kasutamine
elektrit kulutab ning kui suure
osa see moodustab kogutarbimisest, tasuks soetada majapi-

Säästa nii raha kui keskkonda

Küsi müüja käest templikaart
millega saad iga viienda burgeriga kaasa
friikartulid ja iga kümnes burger on TASUTA!

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

ILA

WWW.FACEBOOK.COM/JESSKIIRTOIT

RAV

WWW.JESS.EE
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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.

Järgmiseks tasuks üle vaadata pisiasjad,
mis kokkuvõttes ei säästa ainult raha, vaid
ka keskkonda. Alustada võib kõige lihtsamast ja odavamast variandist – jälgi,
et pistikutesse ei oleks ühendatud üleliigseid kodumasinaid ehk tehnikat, mis ei ole
igapäevases kasutuses. Lisaks sellele ära hoia liiga
kaua töös masinaid, mida ei

Haldjakese lastehoius Ravila 45 (Veerikul)
ja Ülenurmes, Mõisniku 43

on veel vabu kohti!

Ootame lastehoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 a.
Kohatasu ühes kuus Ravilas 70 €
ja Ülenurmes 70-115 €.
Sünnipäeva pidamiseks saab rentida ruume!
www.haldjakeselastehoid.ee
haldjakeselastehoid@gmail.com

damisse elektrienergia tarbimise mõõtja. Seade pannakse pistikusse ning sellesse omakorda kinnitatakse masin, mille elektritarbimist
mõõta soovitakse. Alustada võib näiteks veekeetjast, et näha kui palju elektrienergiat kulub
teevee keetmiseks. Muide, mõistlik on alati
keeta nii palju vett, kui parajasti vaja läheb, mitte kohe tervet kannu külma veega täita.

Analüüsi tulemusi
Kui oled andnud oma panuse elektritarbimise ja -arve vähendamiseks, tasuks vaadata
tulemusi. Võrdle, kui palju oled kokku hoidnud
ning analüüsi, mis sellele kaasa aitas. Kui esialgu kokkuhoid kuigi suur ei ole, siis pikemas
perspektiivis tasub iga kuu elektriarve pealt
kokkuhoidmine kindlasti ära. Eesti elektriturul
mõjutavad tarbimist tugevasti aastaajad, mistõttu ei tasuks kokkuhoiuplaani pärast esimest
kuud lõpetada. Mõtle pimedale külmale talveajale, kus elektriarve tunduvalt suureneb ning
igasugune säästmine kohe kindlasti kasuks
tuleb. Analüüsi, mida saaks sinu majapidamises veel teha, et mõttetult elektrit mitte raisata
ning milline võiks olla pikaajaline plaan. Pane
paika tegevused, mis näitavad tulemusi ning
mida tasuks säästmiseks edaspidigi jätkata.
Kui naabritega on head suhted, tasuks uurida, kuidas naabrimees või -naine oma elektritarbimist piirab ning saadud nippe endagi
majapidamises rakendada.
Ära unusta, et kokkuhoitud rahale lisandub
ka keskkonna säästmine. Kuna avatud elektriturg on esialgu suurendanud elektrihindu,
tasub mõelda, et võib-olla meil ei olegi vaja odavama hinna eest elektrienergia mõtlematut
kulutamist. Mõtle, kuidas käitud ja palju tarbid
ning hooli end ümbritsevast!
Eikki Kari
Elektrumi ärikliendi müügijuht

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee
Tel 56615431

Lihvime ja viimistleme Teie vana põranda,
Hooldame terrasse ja õlipõrandaid.
Vajadusel paigaldame uue.
Lai valik parkette, laudu, liiste, õlisid !

TAMMELAUD al 26 €/m²

www.porand.eu
tartu@porand.eu

Tel 775 2204
Teguri Ärimaja , Teguri 37B

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

LEOKI KALAKIOSK Lõunakeskuse
e-mail:
klaasium@malmerk.ee Taluturul
UUDIS:
SÄGA
Müügil veel:
• vikerforell
• angersäga
• tuur

(värske, suitsutatud, marineeritud)

www.malmerkklaasium.ee

ALATI VÄRSKE KAUP!

LEOKi

KALA

Tel 505 4303.
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Arvake ära, milline suur
autotootja tõstis sel aastal oma universaalkerega
mudelite arvu täpselt kaks
korda?
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Touring Sportsi aerodünaamilise disainiga jõuti tuuletakistustegurini
0,28 –tulemus, mida universaalide klassis kohtab harva. 
Toyota

Õige vastus on muidugi Toyota –
Avensise universaali kõrvale ilmus
Auris Touring Sports. Tegelikult
näib imelik, et pereautodele rõhuv
ettevõte saab maha alles teise tõeliselt mahuka sõidukiga, kuid seda
enam tasub tervitada asjaolu, et see
just C-segmenti sattus.

Lopsakas tagumik
Väljanägemise poolest midagi
päris uut pole, kui pikka tagaosa
mitte arvestada – juba tuttav firmastiil koos kitsaste esitulede ja
kurja esivõrealusega. Muide, kogu
Touring Sportsi disain teenib veel
üht eesmärki: head aerodünaamikat ja seeläbi väiksemat kütusekulu. Antud juhul jõuti tuuletakistustegurini 0,28 – universaalide
seas üks paremaid tulemusi.
Tagaosa ise sai lahmakas nagu
vaarao kullakamber, mahutades
juba standardses seades 530 liitrit. Tagumiste istmete seljatugesid
langetades suureneb ruum suisa
1658 ühikuni. Ärgem unustagem,
et ametlikud arvud antakse mõõdetuna kuni küljeakende alumise ääreni, seega tegelikkuses on
mahtu enamgi veel.
Igasugu nänni vedamise võimaluse loomisesse suhtusid Toyota
insenerid täie tõsidusega ning just
seetõttu valmistatakse katusereelingud alumiiniumsulamitest,
mis on oluliselt tugevamad, kui
paljudel autodel kasutatav plastik.
Seega, kui tõepoolest kogu krem-

lihtsaks. Kui suures laadimistuhinas avastad ühtäkki, et ruumi jääb
puudu, saab istmerea seljatoed langetada sealtsamast pagasiruumist
hoobasid tõmmates. Tülikas küljeustest upitamine jääb ära. Samuti
tõsteti põhja kõrgust, et ka allalastud seljatugede korral moodustuks
ühtlane sile pind. Põrand ise aga on
kahekihiline ning katteplaadi alt
avaneb veel üks võimalik panipaik.

Kolme liiki jõuallikad

Tehniliselt poolelt kordab Touring Sports täielikult luukpära,
kuigi jah, suurem kere annab sõidus end pisut tunKüllap jõuame kunagi teise
da. Samuti jätab
Toyota spetsialiäärmusesse, kus kogu uks
seerumine ökovalmistatakse kas klaasist või noomsusele hobujõudude kummarsiis läbipaistvast plastikust.
dajad suhteliselt
tühjade pihkudega. Kütusehindu
pel masinasse sisse ei mahu, võib
arvestades aga on tankla harvem
vabalt osa katusele vinnata.
külastamine pea iga autoomaniku
Pagasiga manööverdamine on
jaoks elu üks peamisi eesmärke.
selles autos tehtud võimalikult

ia
aastoran
res

Mootorivalik koosneb kahest
bensiini- ja kahest diiselmootorist, millele lisandub juba teadatuntud 1,8-liitrise agregaadi baasil kombineeritud hübriidajam.
Viimase kasuks räägib mitmete
sõlmede puudumine, mis peale
väiksema janu kajastuvad lõpuks
ka väiksemates hoolduskuludes.
Peamiseks puuduseks aga sisepõlemismootoritega võrreldes ligi
8000 eurot kõrgem hind. Karta võib, et meie tingimustes selle tagasiökonoomitamine üsnagi
problemaatiliseks osutub.
Bensukatest pakutakse 1,33- ja
1,6-liitrist. Neist esimene ilmus
koos väikeauto IQ-ga ning arendab 99 hobujõudu. Kes tõepoolest
vaid väikest kütusekulu taga ajab,
siis kombineeritud tsüklis peaks
ametlike andmete kohaselt 5,5 liitri bensiiniga sada kilomeetrit sõidetud saama.
Ent ehk tasuks siis eelistada
hoopis 1,4-liitrist diislit, mis oma
90 hobujõuga vajab kõigest 4,4 liitrit jõuvedelikku. Diislite kasuks

räägib veel pea kaks korda kõrgem pöördemoment, mida ristmikel kiirendades hädasti vajatakse.
Kusjuures müraisolatsioon jätab
ka selliste masinate salongid suhteliselt vaikseks.

Pole paha
Sõiduomadustelt pakub universaal luukpäraga pea samasugust

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

EfBild

emotsiooni. Ei saa vaielda – Toyota insenerid on saadavat sooritusvõimet peensusteni lihvinud ning
mingeid ekstsesse pole lubatud.
Sportlikkusega just kiidelda ei saa,
kuid vedela või halva juhitavuse
üle võivad iriseda vaid halvustajad.
Auto baasmudeli hinnad algavad 15 990 eurost. Mõistlikus
varustuses auto hind jääb orienteeruvalt 18 000–19 000 euro

juurde. Jättes kõrvale sellised traditsioonilised vingumisteemad
nagu vähene võimsus ja Lamborghinidele allajääv välimus koos
Dacia mudelite hinnakirjadega
jäävadki ainsaks näpuga näitamise kohaks kummine variaatorikast ja taha tõusev küljeakendejoon.
Kui esimese kohalt on asi selge –
uimast sõlme paigaldatakse kütusekulu vähendamiseks, siis teine
kajastab tänapäevase automoe
kaanoneid. Efektne, ent turvatoolis istuv väikelaps sealt kõrvale välja küll tuhkagi ei näe. Aga küllap
jõuame kunagi teise äärmusesse,
kus kogu uks valmistatakse kas
klaasist või siis läbipaistvast plastikust.
Igal juhul on Toyota Auris Touring Sports vaatamata oma naljakale nimele auto, mida Edgar
Savisaar kindlasti avama sõidaks
ja mille üle Reformierakond uhke
tahaks olla.
Jaak Lassmann
autonet.ee

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

• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!

Ehitame efektiivseks

www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

• Võtmed kätte majalahendused

tagame soojusliku mugavuse, siseõhu kvaliteedi ja majandusliku efektiivsuse

• Seinaelementide tootmine (ristkiht liimpuidust)
• Projekti juhtimine ja järelvalve
• Ehitusnõustamine
• Projekteerimine
• Energiatõhususe
ekspertiisid

Kai Ilusalong

PEREJUUKSUR
KÜÜNETEHNIK
KOSMEETIK
PÜSIMEIK

efbild.ee | 508 1963, 521 5105 | info@efbild.ee

+372 555 72 780
Jõe 13, Tartu

WWW.KAIILUSALONG.EE

Selle kupongiga
juukselõikus
pesu ja massaaziga
MEESTELE 7€
NAISTELE 10€
Kehtib novembri lõpuni 2013.
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anekdoodid

Mees räägib sõbrale:
„Minu naine jooksis mu parima
sõbraga minema.“
„Kas ta on siis ilusam ja noorem
kui sina?“
„Mul pole aimugi. Ma pole teda
kunagi näinud!“
***
Ujumiskursuste esimesel päeval.
„Härra treener, ma arvan, et esimeseks korraks aitab.“
„Mispärast? Kas olete ära väsinud?“
„Ei, ma ei suuda enam lonksugi
juua.“
***
Mul on nii palju muresid, et ma
ei saa öösiti magadagi,“ kurdab patsient arstile.
„Ja mida te siis teete?“
„Magan päeval...“
***
Turul pöördub mees müüja poole:
„Kus teie hobune siis on?“
„Mis hobune? Ma müün küülikut.
Mida kuradit te üldse vaatate?“
„Kuidas mida? Ma vaatan hinda!“
***
Mees hakkab Pariisi sõitma ja
küsib naiselt:
„Kullake, mida sulle Pariisist
tuua?“

„Too mida tahad,“ vastab naine.
„Tänapäeval osatakse kõike ravida.“
***
Mees, kes on tualettruumis oma
asjad ära õiendanud, avastab äkki,
et tal pole tualettpaberit. Ta koputab kõrvalkabiini seinale:
„Vabandage, ega te paberit laenata saa?“
„Ei, mul pole siin tualettpaberit,“
vasatakse seina tagant.
„Aga ajalehte?“
„Kahjuks mitte.“
„Ümbrikut?“
„Oo, ei.“
„Aga äkki saate siis kümnekroonise väiksemaks lahti vahetada?“
***
Petka: „Küll sul on mustad jalad,
Vassili Ivanovitš. Isegi mustemad,
kui minu omad.“
Tšapajev: „Aga Petka, ma olen ju
sinust vanem ka!“
***
Kalamehed istuvad jõe kaldal.
Nad on välja tõmmanud juba kaks
saabast, paari pükse, supipoti ja
lagunenud tooli. Siis tõuseb üks
meestest ja ütleb:
„Lähme siit ära. Seal all vist elab
keegi.“
***

Mees heidab hinge. Et ta oli enne
surma laia elu elanud, tuleb kogu
suguvõsa lootusrikkalt kokku. Notar
loeb testamendi ette:
„Olles täie mõistuse juures, teatan, et raiskasin ära viimase kui sendi! Ja ma tahaksin nüüd teie nägusid näha.“
***
„Halloo, on see politsei? Ma
helistan hullumajast. Meil põgenes
üks patsient.“
„Missugune ta välja näeb?“
„Ta on mustade sassis juustega
kiilaspea.“
„Kuidas see võimalik on?“
„Ma ju ütlesin teile, et ta pole normaalne.“
***
„Sõber helistas sulle,“ teatas naine.
„Ja mida ta tahtis?“
„Ta palus sulle edasi öelda, et
kalaleminek jääb ära, kuna baar on
inventuuri tõttu suletud.“
***
„John,“ ütleb krahvinna oma uuele teenrile, „te peate enne sisenemist
koputama. Kujutage ette, et ma võin
toas täiesti ilma riieteta olla.“
„Ärge muretsege, madam,“ vastab teener, „ma vaatan alati kõigepealt läbi lukuaugu.“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

18.–22.10 kell 11.15, 11.30,
13.15, 13.30, 15.15, 15.30, 17.15,
17.30; 23.10 kell 11.15, 11.30,
13.15, 13.30, 15.15, 15.30, 17.30;
24.10 kell 11.15, 11.30, 13.15,
13.30, 15.15, 15.30, 17.15 Turbo
(eesti keeles)
18.–23.10 kell 21.30; 24.10
kell 17.30 Viies võim
18.–24.10 kell 12.30 Multivant (eesti keeles)
18.–24.10 kell 18 Diana
18.–24.10 kell 13.45, 15.45,
20.20 Kertu
18.–22., 24.10 kell 15, 20.10;
23.10 kell 12.15, 17.15 Põgenemisplaan
18.–24.10 kell 10.45 Politseiauto Pelle tegutseb jälle
(eesti keeles)
18.–22.10 kell 13, 19.30;
23.10 kell 19.30; 245.10 kell
13, 20 Gravitatsioon
18.–22., 24.10 kell 17.45;
23.10 kell 14.45 Ainult aja
küsimus
18.–24.10 kell 19.45, 21.45
Kõik mängu
18.–24.10 kell 14.15, 16.30
Lennukid (eesti keeles)
18.–24.10 kell 12, 18.45, 21
Me oleme Millerid

ristsõna

Viies võim
17.10 kell 19.35 Cinamonis
Pannes aluse uuele ajajärgule, mille märksõnadeks on valgust kartvate
saladuste varjamine, plahvatusohtlike uudiste lekitamine ja salastatud
informatsiooniga hangeldamine, muutis WikiLeaks mängureegleid
igaveseks. „Viies võim”, tõsielusündmustel põhinev dramaatiline põnevik, jutustab püüdest paljastada võimukandjate pettusi ja korruptsiooni,
mis tegi internetimaailma uustulnukast 21. sajandil enim kõneainet
pakkunud organisatsiooni.
Loo alguses ühendavad WikiLeaksi asutaja Julian Assange (Benedict Cumberbatch) ja tema kolleeg Daniel Domscheit-Berg (Daniel
Brühl) jõud, et privilegeeritud võimueliiti salaja jälgima asuda. Nappide
rahaliste vahendite abil loovad mehed veebikeskkonna, mille kaudu
lekitajad salajasi andmeid anonüümselt jagada saavad, et nii valitsuste
varjatud tegevuse ja korporatiivsete kuritegude hämarad telgitagused
päevavalgele tuua.

18.–24.10 kell 22.30 Astraal

18.–24.10 kell 22.20 Don Jon

Ristsõna
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23.10 kell 20 Esilinastus:
Härra Morgani viimane
armastus
24.10 kell 22 Esilinastus: Vastik vanaisa

Kontsert
Klubi Rock & Roll
18.10 kell 21 Singer Vinger
19.10 kell 21 Winny Puhh ja
Üllar Jörbergiga

Tartu Jaani kirik

Volga7

20.10 kell 19 2013/2014 hooaja avakontserdid: juubilarid
Corelli ja Vivaldi

19.10 kell 22 Sofia Rubina

Näitus

Tartu Jazz club
18.10 kell 21 Margus Vaher &
Rain Rämmal

Karlova-Ropka
raamatukogu

19.10 kell 21 TJC teemaõhtu:
Kustas Kikerpuu

kuni 3.11 Külli Trummali
maalinäitus Otsene kõne

Tartu ülikooli aula

Linnaraamatukogu

17.10 kell 18 Hõimupäevade
suurkontsert

kuni 19.10 näitus Eesti Looduseuurijate Selts 160

Tartu üliõpilasmaja

kuni 9.11 raamatunäitus Enn
Nõu 80

18.10 kell 20 Tartu Sügispäevad 2013: Tudengibänd

Vanemuise
kontserdimaja
19.10 kell 19 Rein Rannap ja
Vox Clamantis: Taevane ja
maine

TASUTA SULGPALLIKURSUSED

Sulgpalliklubi Triiton kutsub 7-13-aastasi algajaid poisse ja
tüdrukuid osalema koolivaheaja tasuta sulgpallikursustel.
Kursused toimuvad A.Le Coq’i Spordimajas 21. - 25. okt.
igal päeval kell 13.00. Kõikidele kursuste lõpetajatele auhind.
Kursuste lõpetamisel on võimalus astuda klubi liikmeks.
Info ja registreerimine triiton@hot.ee või 514 8121.

TASUTA SULGPALLIMÄNGIMINE TÄISKASVANUTELE
Sulgpalliklubi Triiton pakub oktoobrikuus tasuta
sulgpallimängimise võimalust algajatele täiskasvanutele
A.Le Coq’i Spordimajas esmaspäevast neljapäevani al. kella 21st.
Tasuta varustuse laenutus, treeneri juhendamine, sauna kasutamise
võimalus. Info ja registreerimine triiton@hot.ee või 514 8121.

TASUTA
KORVPALLILAAGER
KOOLIVAHEAJAL
21.–25. oktoobril
Tartus Turu tn spordihoones
2007–2001 a sündinud
poistele
Info tel 5341 0089.
tartupalliklubi@gmail.com

SUUR KATLAVALIK

kuni 9.11 raamatunäitus Valev
Uibopuu 100

Tammelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotonäitus September Tammelinnas

Neljapäev, 17. oktoober 2013

Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu
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KAMPAANIAHINNAD OKTOOBRIS!
Vergi white, dark, spiced
rummid 1,0l

11,49

AVATUD IGA PÄEV
10-22
VOL viinad
Vergi white,
spiced ja dark
rummid 0,7l

7,99

11,41 €/l

erinevad
maitsed

5,99
11,98 €/l

Aida palsam
0,5l

Viru valge 0,5l

4,99
9,98 €/l

4,99
9,98 €/l

Vergi õlu kohver
24x0,33l

7,99

1 €/l

Alkohol kahjustab teie tervist!

Ainult
CityAlkos

Hinnad kehtivad ka Tartu
SuperAlko kauplustes
Kaunase pst 81A ning Rüütli 4.

tartuekspress
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aiad, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm.
Tel 520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.

Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS, tel
521 2979.

Ehitusliku saematerjali müük!
Tasuta vedu Tartu ümbruses. Tel
5656 4624 või info@puiduplats.ee.

Talukompleks Tartust u 20 km
kaugusel. Kiirmüügihind 23 000 €.
Tel 5392 8366, www.aabakv.ee.

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

Müüa mulda, kruusa, liiva, killustikku. Koos transpordiga hinnad
soodsad! Tel 5608 1801.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

1,6 t ekskavaatori rent Tartus.
Hind 75 €. Tel 5551 0990,
info@renvec.eu.

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

Ehitus

18 t ekskavaatori rent koos juhiga
(38 €/h) ja ilma (150 €/päev).
Tel 5661 5334.
Bobcati rent koos juhiga 20 €/t.
Tartu, tel 503 5917.
Ehitus-, remonditööd.
Tel 5683 5395, siseehitus@gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toal ahik korter Rämsi külas
(44 m², 7900 €). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee.
2-toal korter Mõisavahe 25 (5/4,
49,5 m², rõdu, hea planeeringuga,
heas korras korter). Tel 5392 8366,
www.aabakv.ee.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, kiirmüügihinnaga. Tel 5648 0009, e-post
arno2400@gmail.com.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
3-toal või suur 2-toaline remonti
vajav korter kesklinna läheduses.
Tel 524 2693.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.
Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.

2-toal korter Tartu piirist 7 km (täielikult renov, olemas saun, väga soodsad ülalpidamiskulud, 34 800 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme üldehitus- ja remonttöid
-kanalisatsioon, ventilatsioon,
elektritööd. Status Invest OÜ, tel
5657 7785, torpts@hot.ee.

1-toal korter. Tel 503 2345.

4-toal korterid Tähtvere spordipargi kõrval (uued, 145 900 €).
Võimalik ka üürida. Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

www.puiduhoov.ee
Tel 513 9515.
TÕRVANDI
TARTUMAA

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (lepp, 50 cm,
al 40 €/rm). Kojuvedu hinna sees.
Küsi pakkumist oma talvepuudele
tel 5340 1637.
Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.
Kuiv lepp võrgus. Tel 511 1177.
Kuivad puud. Tel 521 2015.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepinnud 3 m või tükeldatud.
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Mitmeaastane kuiv okaspuu
50 cm ja segapuu kuurist Välgis.
Ostja vedu. 30 €/m³. Tel 5344 0850.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

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

Müüa tõutunnistusega Tiibeti
spanjeli isased kutsikad, loovutame novembris. Tel 516 1511.
A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Kivimaja Kõrvekülas järveäärsel
kinnistul (uus, valmiv, 2054 m²,
üp 202,5 m², 4 tuba, saun, garaaž,
köögimööbel, haljastus).
Tel 525 7647, www.aabakv.ee.

Mööbel

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

Tel 5366 5327

PAREMAD HINNAD

SAEMATERJAL

Halupuud (kuiv lepp) ja küttepinnud (3 m ja tükeldatud).
Tel 529 0183.

1-2toal korter. Tel 550 0225.

Valmistan palkmaju ja saunu käsitööna kliendi materjalist. Ka otse
vundamendile. Tel 5349 1633.

Materjal

1-toal korter Sinika 4 (41 m²,
h korras, tuba ja köök eraldi, rõdu,
osaliselt sisustatud, 260 €).
Tel 5624 2181, www.aabakv.ee.

Üürile võtta

Kõik üldehitustööd, katused, fassaadid (ka krohvitavad), saunad,
plekitööd. Ramest Ehitus OÜ,
tel 516 6152, www.ramest.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.

Üürile anda

Ahju-, pliidi- ja kaminapuud.
Tel 523 8674, 744 6656.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Kasutatud mööbel - asume nüüd
Ringtee 1, oleme avatud ette helistamisega! Transport Tartu piires
tasuta, kaugemale kokkuleppel.
Kõiki meie pakkumisi vaata:
www.rolfo.ee.

Pakun tööd
Eritellimusel mööblit valmistav
OÜ Mipla vajab töömahu suurenemise tõttu kvalifitseeritud tislereid.
Nõutav erialane töökogemus.
Pakume konkurentsivõimelist palka. Info tel 511 1823.
Kahele müüjale jõululaadal Eedenis ja Lõunakeskuses nov ja dets.
CV saata info@eurocandle.ee.
Majahoidjale. Tel 5813 5600.

Aiavõrgud, paneelid, postid,
okastraadid,kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metall-

Aspecta Pro OÜ
OPTIKA

Info ja registreerimine
tel.53 84 55 24

Avatud E-R 9-17

Kõik multifokaalsed,progressiivsed,
bifokaalsed ja kontoritöö prilliklaasid

-30%

Nägemiskontroll TASUTA!

Kampaania kestab kuni 31 oktoobrini !

Müüa Tõravere kauplus
(268,5 m², 14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.

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

Otsime osalise koormusega koristus- ja abitöölist ehitusele. Tasu
alates 3 € tunnis. Sobib ka tegusale

Mis
juhtub
talvel?

Neljapäev, 17. oktoober 2013
pensionärile lisateenistuseks.
Tel 553 6065.
Pakume tööd puidu- ja mööblitisleritele, viimistlejale Tartust
5 km. Tel 508 7538.
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PANDIMAJA
V.E.M.M.

Arvutite ost, müük ja hooldus.
Struve 8, Joorami pood.
Tel 5657 7785.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele, FIE-dele, KÜtele jne. Hind kokkuleppel! Info tel
5333 9544.
Pehme mööbli sügavpuhastus,
plekieemaldus ning vahupesu.
Töö kvaliteetne, hinnad soodsad!
Tel 5666 0428, www.vanastuueks.ee.

Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.

Teenused

Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pottsepatööd ja -materjal. Konsultatsioon. Remonttööd eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.
Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

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

SOODSAIMAD VEOTEENUSED
vedamine.eu • 5648 8967 • Tartu

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.
Kandlemees Sander ja Simmaniduo: rahvalikud kandlelood ja
laulud Teie peole! Tel 504 3202.
Kesklinna lukupood otsib võtmekliente. Registreerimine telefonil 517 0933.

Põnnipere ootab oma armsasse
lastehoidu uusi lapsi. Oleme väike
kodune hoid Tartu vanalinnas.
Kohatasu kõigest 99 eurot kuus.
Vaata täpsemalt meie kodulehelt
www.kunstiponnid.ee.
Raamatupidamine soodsalt.
Tel 5551 1130, info@tartufinants.eu.
Raamatupidamisteenus soodsalt.
Küsi hinda tel 5648 9595.
Raamatupidamisteenus.
Tel 5391 3883, www.neto.ee.
Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.
Tasuta kodumasinate äravedu.
Tel 5386 9008.
Teeme kodude remondi- ja
hooldustöid. Tel 5332 4708,
korteriteremont@hot.ee.

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

Puulehtede ja ehitusjäätmete
äravedu. Telli konteiner.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu

Ostan vanaaegseid raamatuid,
postkaarte, paberrahasid, münte,
nõusid, maale, ikoone, medaleid,
hõbedat, mööblit, märke, ordeneid, dokumente, kellasid jne.
Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Ostame, müüme ja parandame
puidust kasutatud kaubaalused.
Tel 5551 2166, 5823 0098,
ou-masofal@hotmail.com,
www.masofal.eu.

Vaba aeg
Kundalini jooga Tartus, vaata
www.satnam.ee, uudised.

ALGAJATE TANTSUKURSUSED
TÄISKASVANUTELE JA NOORTELE

Hugo Treffneri Gümnaasiumis kolmapäeviti 20. 00 – 21. 15

23. oktoober – 11. detsember

Kursuse tasu 40 €
Algkursuste kavas valsid, fokstrott, tango,
samba, rumba, aeglane rock ja cha-cha-cha
Õpetavad Ilme Tiik ja Indrek Kuus
Registreerimine ilme.tiik@gmail.com,
+372 5286482
Kaasa palume võtta vahetusjalanõud!

Müüme ja paigaldame klaasplasttooteid

• Septikud ja reoveemahutid
tartuekspress.ee/
730 4455
• Tuletõrjemahutid
•
•
•
•

Veemahutid
Muda- ja õlipüüdurid
Transport ja paigaldamine üle Eesti
Tooted valmistatakse kerimismeetodil,
omavad sertifikaati ja garantiid

OÜ ÕNNEPÄRL

Korstnapühkimisteenus. Korralik
töö ja hea hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- MÜÜJAID





- LETITEENINDAJAID










- SAALITÖÖTAJAID











- KORISTAJAT
- TRANSPORDITÖÖLIST
10.-14. okt HÕBEEHETE
soodustus -20%!
Ettevõte garanteerib:

Kullassepatööd - käsitööna kuldja hõbeketid jne. Väike-Kaar 41a.
Tel 742 7441, E-R 10-15.

E–P 10–19
Tel 741 0015.

Laenud kinnisvara või sõiduki tagatisel. OÜ Kredinaator, tel 516 4024.

Unikaalne toitumiseprogramm madala kalorsusega
tasakaalustatud toitumine.

Led valgustite müük ja paigaldus.
Ringtee 25, 50105 Tartu,
tel 5348 8836, www.ledwill.ee.
Liikuva lintsaekaatri teenus metsaomanikule. Tel 517 0623, 502 6732
või info@muinasmoobel.com.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Tartu ja Elva Maxima X/XX kauplused
ootavad oma meeskonda:

Nõlvaku 2, Tartu (Annelinna Prismas)

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta.
OÜ Tartu Tuli, info ja broneerimine
tel 730 5387.

Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

Ost

TELLI
KUULUTUS
Tel 5373 8556 • www.redsom.ee • tellimus@redsom.ee

Aitan tasuta vanurit, kes võimaldab 3-4 korda nädalas ööbida Tartus. Tel 5803 2213, Henno.

Hambaproteeside alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna hambaravis. Tel 744 2122.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.

Koristan, hoian lapsi, hooldan
vanureid 2-3 korda nädalas. Väljaõpe läbitud. Tel 5803 2213, Raja.

Aed talveks valmis! Riisumine,
katmine, jpm. Tel 550 7067,
info@hanami.ee, www.hanami.ee.

Abi alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse
korral 98%. Hiina meditsiin. Vajalik eelregistreerimine. Ly Chini OÜ,
tel 505 8381, 5837 9246.

Käsmer (-20 kg), meeste rahvariided, naiste Mustjala peakate,
laste lapitehnikas piltidega tekke.
Tel 5837 1826.

Veo- ja kolimisteenus maksi
kaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma teeb välikoristus- ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.

VEDAMINE OÜ

Kasutatud talverehvid 14““-17““
Tartus, tel 5907 1680.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu.
Omame vastutuskindlustust.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee,
www.nordicarb.ee.

Sõidukid

Kasutatud talverehvide müük.
Äsja saabunud uus partii vähekasutatud talverehve Norrast! Lai valik
erinevaid rehvimõõte. Rehvitöökoda Sepa 19a, Tartu (ARK-i taga
kaarhallis). Tel 733 9210.
Avatud E-R 9-18, L 9-15,
www.kasutatudrehvid.ee.

Müük

Klaver Belarus (vajab remonti).
Tel 5662 5021.

Väikefirma otsib korralikku ja kiiret
ehitusmeest, üldehitus ja sisetööd.
CV meilile aireko@hot.ee.

Jõe butiigis kasutatud suusa- ja
vabaajajoped, dressipüksid jpm!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Tervis

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

Uue maja avamise tõttu otsib
OÜ Laadur kogemustega mehhatroonikut või mehaanikut.
Vajalik B-kat luba. Tel 736 7581,
tartu@laadur.ee.

Riided

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Ametlik akt. Tel 5191 6605.
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Reklaamkupongi esitajale kingitus

Sale inimene on edukas ja enesekindel.
Joogid kaalujälgimiseks – asendamatu vahend säilitamaks head vormi.
Asendades oma tavalise kohvi aromaatse kohvi tassi Cappuccino
Salendava Kohvi (rasvapõletav kompleks) või Salendava musta Kohvi
vastu, saate mitte ainult maitsva joogi, vaid ka spetsialiseeritud toote
kehakaalu kontrollimiseks.

- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Pakume tööd ka osalise tööajaga!
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee

Need ja teised tooted leiad meie interneti poes www.aelitaforte.ee
Praegu eriti soodsa hinnaga!
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

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
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autot hooldab spetsialist!
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SMILE SERVICE
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99 €
149 €

diiselmootor

õli ja
õlifilter
hinna sees

Aardla 25a
TARTU

Tel 736 6399
www.eurostauto.ee

salongi- ja õhufiltri seisukorra kontroll generaatori
rihma kontroll laadimispinge kontroll siduripedaali
vabakäigu kontroll (ja vajadusel reguleerimine)
summuti seisukorra kontroll kliimaseadme seisukorra
kontroll (kas jahutab) jahutusvedeliku taseme ja
võimalike lekete konroll pidurivedeliku taseme ja
võimalike lekete kontroll rehvide seisukorra ja
rõhkude kontroll veovõllide kaitsekummide kontroll
õli taseme kontroll käigukastis ukselukkude
määrimine klaasipesu vedeliku taseme kontroll aku
elektrolüüdi taseme ja tiheduse kontroll (võimalusel)
akuklemmide puhastamine ja määrimine käsipiduri
seisukorra kontroll hoiatustulede, kontrolltulede ja
helisignaali kontroll varuratta seisukorra kontroll
mootoriõli ja õlifiltri vahetus klaasipuhastajate
seiukorra kontroll veermiku ja pidurite seisukorra
kontroll aku ja generaatori seisukorra kontroll tulede
reguleerimine ja valgustugevuse kontroll vedelike
tasemete ja lekete kontroll vee sisalduse määramine
pidurivedelikus jahutusvedeliku tiheduse
(külmakindluse) kontroll alusvankri hoobade,varraste,
liigendite ja vedrude kontroll hooldusjärgne
hooldevälba nullimine kanne hooldusraamatusse,
Mazda puhul Mazda serverisse

Kandidaat
Tartu
Linnavolikogusse

Ettevõtja, Tammelinna elanik
Olen Tartuga seotud olnud kogu oma elu - alates kooliõpingutest, pere
loomisest kuni selleni, et olen rajanud siia oma ettevõtted. Tunnen, et
nüüd on aeg anda omapoolne panus linna käekäigu edendamiseks.
Minu südameasjaks on liikumis- ja sportimisvõimaluste parandamine,
laste ja eakate turvatunde tõstmine. Sinu toetusel kavatsen järgmisel
neljal aastal nendele teemadele tähelepanu juhtida.
Valimispäev on 20. oktoobril!

