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300 nädalat
Ekspressiga

Käesoleva Tartu Ekspressi trükkijõudmine
tähendab, et tormilise ajalooga lehel saab
kokku 300 numbrit. Banaalselt möödunu üle
heietades jõuame kärmelt tõdemuseni, et aeg
kaob, rõõmud jäävad. Esi
mene leht nägi ilmaval
gust 6. septembril 2007,
mil majandusbuum kõi
gil kõrvus tuhises ning
toonase omaniku Nei
nar Seli raha ojadena
meediasängis voolas.
Sellest hoolimata
kõlab
esmanumb
ri spordikülje pealkiri
„Augenius Vaskys Tar
tus tagasi“ kahtlaselt
tuttavalt. Muidugi: viis
aastat hiljem tervitas
väljaanne samal viisil
teist Emajõe äärde
naasvat Rocki võõrlee
gionäri, Callistus Eziukwut. Ning truudust Taa
ralinnale vannub tänavuses loetuimas artiklis
ka seltskonnameedia superstaar Indrek Lei
bur. Tõepoolest, laulusalmile kohaselt tullakse
Tartusse ikka ja aina tagasi. Nagu ka Ekspress
ise, mis pärast 2009. aasta pankrotti on tuhast
tõusnud ja oma kindla koha meediamaastikul
sisse võtnud.
Avanumbri esikaanelugu räägib kolme uue
kasiino avamisest, püstitades ambitsioonika
eesmärgi: kas Tartust saab Eesti Las Vegas?
Tänaseks teame, et kriitikute poolt Olympicu
seaduseks ristitud käiguga on riik seadnud
kasiinodele minimaalse tegevuspinna ja see
läbi väikemängupõrgud sisuliselt hävitanud.
Ammu on kaardilt kadunud nii Club Tallinna
kõrvale, Hansakeskuse alla kui Jaamamõisa
ärihoonesse kavandatud asutused.
Mõned teemad näivad kanduvat etendustena
aastast aastasse, nii et muutuvad vaid stamp
figuuri kehastavad näitlejad. Üheks selliseks
rolliks on naabrite kallal sigatsev ehitaja: seitse
aastat tagasi Sõbra keskuse kõrval asuvad puud
mulla alla matnud projektijuhi tänased parallee
lid suudab igaüks ilmselt ise välja mõelda.
Kahetsusega peab tõdema, et kui esimest
Tartu Ekspressi kaunistavad kümne Miss World
Estonia 2007 kandidaadi bikiinivooru fotod,
siis praegune ajaleht nägi naisterahva ihu vii
mati aasta tagasi, mil üles astus songa põdev
Nadežda. Ent vähemalt püsib raudnaelana
oma rohelises kolumnis vanameister Hillar
Palamets, kes on ainsana meeskonnast vastu
pidanud kõik numbrid.

Annelinna uus
sotsiaalabikeskus
Linn kavandab Anne sauna hoonesse uut sot
siaalabikeskust, kuhu kolivad kokku kaks Anne
linnas tegutsevat piirkonnakeskust. Uued ruu
mid saavad piirkonnakeskused Anne 44 hoone
esimesel korrusel, kuhu tulevad kabinetid, vest
lusruumid, nõupidamiste ruum ning abiruumid.
Ühtekokku on keskuse kasutuses ligi 500
ruutmeetrit pinda. Ehitustööde käigus rajatakse
sissepääs liikumispuuetega inimestele ja pai
galdatakse laadimiskohad elektriautodele.
Piirkonnakeskuses hakkab tööle 19 sotsiaal
töötajat, kellest 4 on lastekaitsetöötajad. Esialg
sete plaanide kohaselt avab uus keskus uksed
tuleva aasta kevadel.

nagu ka linnaisadel vastuseid
Linnajuhid pakkusid taas raekoja saalis audientsi linlastele.
Peamiselt tõstatusid isiklikud kommunaalteemad,
aga kõlas ka laiemat üldsust
puudutavaid päringuid.

Raekoja järsud trepid on justkui
sümboolne takistus enne inglite linna. Neist üles rühkijate keskmine
vanus on aukartust äratav – mõnekümnepealise kuulajaskonna seast
ei kõlbaks vaid paari veel seenioriks
nimetada. Iga meeshinge kohta tuleb
pool tosinat kaunima soo esindajat.
Ruudulises pintsakus vanahärra valmistub sõnalahinguks silmatilku manustades. Etteruttavalt võib öelda, et nii tema kui ka veel umbes pool
kohaletulnutest ühtki küsimust ei
esitagi. Ju toimib miiting poliitikutega nende seisukohalt sarnaselt estraadikontserdiga. Mis sest, et Mati Nuude asemel on Urmas Klaas ning „pillimeesteks“ kõik abilinnapead ja tagarea „helipuldis“ tõmbab nähtamatuid
heebleid linnasekretär. Kui ikka tasuta
antakse …

Meer Urmas Klaas koos abilinnapeadega linlaste küsimustetule all. 
Rasmus Rekand

puseotud varbaid normi tõestuseks
ette näitama. Vene aktsendiga daam
saalist soovitab kajakaid toita, sest kus
on ühed, sinna teised ei tule.

Väga olulised küsimused
Jätkub aga ka neid, kel tõsine mure
hingel. Mõned küsimused on kirja teel
varem laekunud. Näiteks muretsetakse heakorra pärast kesklinnas, mida
nädalalõpu koidikutel ehivad „oksejäljed, kusenired ja süljeplärakad“. Meer
tunnistab küsimuse „väga oluliseks“
(nagu ka enamiku järgnevatest) ning
selgitab vaheldumisi Valvo Semilarskiga, kuidas täiendavad 20 000 eurot
on juba ootel, et Raekoja platsi kõnniteed ühes Rüütli tänavaga saaks tulevikus sagedasti üle pestud. Ka politseinikke peaks südalinnas nüüdsest
enam patrullimas kohtama.
Prouale, kes sooviks, et siinsete rahulate info liidetaks kalmistute tarkvaraga Haudi, öeldakse sisuliselt ära – oleks register riiklik, siis küll,
ent erakätesse Tartu, erinevalt Tallinnast, Elvast, Põlvast, Võrust ja paljudest
teistest omavalitsustest, nii tundlikku
infot ei usalda.
Teema peale silmnähtavalt elevile
muutunud daami, kes uurib, kuidas sai
juhtuda, et mormoonid on juba rohkelt
tartlaste haudu ühes hingedega üles
ostnud, rahustab Klaas veendumusega, et tegu on külajutuga.
Liputajate ja purjutajate tõttu üksinda kalmistul käimist pelgaval proual
soovitas meer sõbranna kaasa kutsuda, sest ega igasse surnuaiaväravasse ju
kordnikku seisma pane. Küll võiks kaaluda turvakaamerate mõtet.
Teema, kuidas linna ja Tartu valda

Võimalus välja elada

Mõnegi küsimuse arutelu paisus
emotsionaalseks eneseväljenduseks.

jäävat Vahi alevikku paremini siduda
paneb linnaisad lahenduste asemel pilduma põhjendusi, miks suurt midagi
teha ei saa. „Vaatame, proovime ja katsetame,“ selgitab Semilarski tegevuskava,
kuidas ERM-i valmimise järel sealse linnaosa ühistransport arenema hakkab.

Vareste sõnnikuterror
Ennustusele, et juba praegu ahtaks
jääv Narva maantee jookseb siis tipptundidel totaalselt umbe ning tarvis oleks tolles suunas läbimurdeid nii
Raatuse tänavalt kui Sõpruse puiesteelt, Jarno Laur valjult vastu ei vaidle. Millal aga Lääne tänava puudujäävad mõnisada meetrit suudetakse ära
ehitada või läbi endise sõjaväelinnaku
sõitma pääseb, ei taha ta ennustada.
„Teeme praegu Roosi tänava ja Muuseumi tee valmis, siis vaatame, mis
saab,“ resümeerib Laur.
Jutuks tulevad veel elektroonilised
bussiinfotablood, mis „tõesti 100% töö-

kolmapäevast
pühapäevani
11.-15.06.2014
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti soodushinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.
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Kogu kaup püsikliendile -25% tavahinnast.
Püsikliendiks vormistamine tasuta! Kõik jalgpallitooted -30% tavahinnast
Allahindlus kuni -70%
Kontsakingad kuni -30%
Mõõda oma soodustus – mida kõrgem konts, seda soodsam hind!

valmidust ei võimalda“, kitsaastmelised trepid ja vedelevad betoonilarakad
Annelinnas, räämas mänguväljakud ja
palju muud olmest, millega linn varmalt lubab tegeleda.
Emotsioonid pääsevad aga vabamalt
rulluma alles siis, kui jutujärg jõuab
Riia tänava lõpus märatsevate vareste kolooniateni. „Kohutav katastroof!
Peenrad lõhutud, bussipeatus ühes lasteaiaga sõnnikut täis. Naerda pole siin
midagi! Tulevad kallale ja peksavad
lausa!“ ei saa lindudega kimpus olev
daam enam kuidagi pidama.
„Aus vastus,“ milliseks Semilarski enda pakutuid aegajalt rõhutades
tituleerib, „on see, et mida ette võtta,
ei teagi.“ Ja ega metsiku looduse vastu saagi. Ornitoloogid sunnivad lausa
kaitsma neid, mitte hävitama. Ka kesklinna paigaldatud linnupeletid vaikivad visalt seetõttu vähemalt juuli keskpaigani. Klaase õhkab, et möödanikku
on jäänud ka ajad, kus jahimehi lausa
sunniti vareseid küttima ja nende kim-

Tiia Teppanilt ei õnnestu heakskiitu
pälvida ideega, et raha, mida linn muidu lasteaedadele kulutab (270 € koha
peale keskmiselt) võiks soovi korral
välja maksta hoopis vanavanemale, kes
järeltulija eest hoolitsemise enda kanda võtaks.
Lahing jõuab täistuuridesse siis, kui
sõnajärje haarab härra Taara puiesteelt. Sellest, kuidas Jaan Pärniku projekteeritud hooneid peaks renoveerima, on tal ilmselgelt teistsugune arusaam kui linnaametnikel. Korda selgitada üritanud Jarno Lauri jutu liigitab
ta „keskmiseks mulaks“ ja „lihtsalt pläraks“ ning vaigistab piinavat monoloogi lõhkuda üritanud meeri repliigiga
„ma ei salli kui mulle vahele segatakse“.
Enam kui lahendust teemale, vajas
mees ilmselt võimalust välja elada. Ja
ka selle eesmärgi kohtumine täitis –
linnajuhid lasid, kõrvad lidus, kõuel
vaibumiseni kärkida.
Tuleval korral tullakse jälle kokku,
sest „hea traditsioon“ näeb nii ette. Siis
juba teises paigas, kuhu ratastoolis ja
liikumispuudega inimestel oleks ligipääs kergem. Ja kui omal küsimusi ei
olegi, tasub kuulama tulla ikka. Sest
ehkki sel korral oli puudu legendaarne Jaan Muna, oleks igavuse üle kurta patt.
Rasmus Rekand
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Grill-liha ja -vorstid
Kell 10–15 Kõik joogid

v.a piim, keefir, piima- ja jogurtijoogid, kohv, kakao, tee

Tööstuskaubad

v.a tubakatooted, kõneaeg, panditaara, ajalehed ja ajakirjad

-25%
-25%
-20%
-25%

Neljapäev, 12. juuni 2014

tartuekspress
lausega
UUDISED

3

lausega

Parandus

Eelmises Tartu Ekspressis ilmu
nud artikli „Laulupeo keskmes
seisab Miina Härma“ autoriks
märkisime ekslikult Maris Peebo.
Tegelikult kirjutas loo Kertu Kula
Tartu Postimehest. Toimetus
palub vabandust kõigilt asjaosa
listelt.

Hüppab Marjustin,
valmis panna Kiks

Krapsakas linn haaras
ühistute kohustused endale
Aasta alul võttis linnavalitsus paneelmajalinnaosade
mänguväljakud korteriühistutelt enda hoole alla,
misjärel on rääma jäetud
kiigeplatsid lõpuks ometi
laste kilgetega täitunud.
Anne 75 ühistu liikmed korrastasid tänavuse „Teeme ära!“ talgute raames vana mänguväljakut.
„Miks meil siin kiike ei ole?“ olevat
5-aastane Mattias värvimistalgute
ajal nõutult pärinud.
„Selgitasime lapsele, et kiiged
on kallid ja ühistutel ei jagu raha,“
meenutas Mattiase isa Sten Sang.
„Samal ajal hakkas kuklas tiksuma
idee – palume linnavalitsuselt abi!“
Sang tõdes, et reaalne lootus
atraktsioonide paigaldamiseks oli
muidugi nullilähedane. „Seda suurem oli mu üllatus, kui juba päev
hiljem väga asjaliku pakkumise
Tartu linnalt saime,“ sõnas ta.
Haljastus- ja puhastusteenistuse
haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorfi tagasisidest selgub, et omavalitsus võttis selle aasta 1. jaanuarist
hoolduse alla põhiliselt Annelinnas
ja Veeriku linnaosas asuvad majadevahelised linnale kuuluvad maatükid. Eelkõige on tema sõnul juba

eemaldatud ohtlikuks muutunud
nõukogudeaegseid atraktsioone ja
renoveeritud kiikesid.
„Minu kirjas soovitud kiigeks
nägi Kiudorf kohe võimalust ning
lubas välja kuulutada hanke selle paigaldamiseks,“ rääkis Sang.
„Üllatuslikult ei olegi see linnale nii
odav lõbu, nagu kodanik eeldaks.
Ametniku sõnul läks eelmine kord
kiige paigaldus koos turvaala loomisega maksma üle tuhande euro.“

Liiga libe liumägi
Sanga väitel peaks selliste summade juures olema täiesti mõistetav, miks raskes majanduslikus
seisus korterühistud oma ühised
mänguväljakud nii rääma jätavad.
„Hange kulges edukalt ning seekordne pakkumine sai soodsam
kui eelmine,“ kiitis Sang.
Eriti hea õnne korral saavad
Sang ja naabrid mänguväljakule
ka väga heas korras roostevabast
terasest liumäe. Nimelt ei ole praeguses asukohas lapsevanemad sellega rahul, kuna liumägi olevat
liiga libe: lapsed turnivad alt üles
ning libisevad ohtlikult. „Kodus
arutades leidsime, et pigem on
probleem kinni ikka lapsevanema-

te peas ja kasvatuses,“ arvas Sang.
„Kui lapsele korralikult selgitada,
mispidi liumägi ohutu kasutamiseks on, küll siis seda ka normaalselt kasutada saab. Praegu ootabki
linnaametnik ametlikku pretensiooni, et selle alusel eemaldada
ohtlikuks osutunud libe liumägi.“
Kiudorf täpsustas, et hetkeseisuga on Annelinnas rajatud kolmele
olemasolevale ja töökorras kiigele
liivast turvaalad. „Anne 75 korteriühistuga koostöös korrastati kiik
– ühistu värvis vanad rauast mänguvahendid, linn paigaldas kiigele
laagrid ja kiigeistme ning rajas liivast turvaala,“ kirjeldas ta. „Kaunase puiestee 58a spordiväljaku ehituse järgselt vabanes sealt kiikpink,
mis paigaldati koostöös renoveeritud kiige lähedusse.“
Ravila 44a kinnistul renoveeris linn Kiudorfi väitel kaks kiike,
paigaldades laagrid ja ketid ning
kiigeistmed suurematele lastele
ja väikelastele. „Samuti eemaldati sealt ohtlikud rauast mänguelemendid ning paigaldati kaks pargipinki,“ ütles Kiudorf. „Kõike seda
tehti mänguvahendite hoolduseks
ja korrastamiseks ettenähtud eelarvelistest vahenditest.“
Peale muude tööde on Annelin-

nas ja Veeriku linnaosas korrastatud kiikesid ja eemaldatud ohtlikke mängukonstruktsioone. Kuna
enamik raha on kasutatud, siis
suuremaid plaane selleks aastaks
linnal enam ei ole.

Turvaala pole liivakast
Ametnik avaldab lootust järgmise aasta eelarve vahenditega võimaluste piires jätkata mänguvahendite korrastamist eelkõige kohtades,
kus korteriühistud avaldavad soovi
koostööks. „Väga positiivne tagasiside on olnud Anne 75 korteriühistult, kes ka ise aktiivselt meiega
koostööd tegi,“ rääkis Kiudorf. ‘
Paraku on olnud ka negatiivset
tagasisidet. „Kiigele rajatud liivast
turvaala on ekslikult peetud liivakastiks ja lubatud lastel seal mängida. Laps sai kiigeistmega löögi,“ lausus Kiudorf. „Selgitasime lapsevanemale, et tegemist on turvaalaga, mis
ei ole kasutatav liivakastina.“
„Skeptikutel soovitan alati enne
proovida õnne abipalve teele saatmisega,“ kõlab Sangi resümee.
„Siis on vähemalt kindel, kas paljukirutud kalk linnavõim oleks
aidanud või mitte.“
Kaupo Torim

Sotsiaaldemokraadist emeriitpro
fessor Marju Lauristini Euroopa
Parlamenti suundumise tagajärjel
saab asendusliikmena Tartu lin
navolikokku ekskorvpallur Tarmo
Kikerpill.

5000

euroga toetab linn jalgpalliklubi
FC Santos osalemist Euroopa Lii
gas – sarjas, mille läve ületamise
eest premeerib UEFA tartlasi veel
140 000-ga.

Sünde mullusest
enam
Mais registreeriti Tartumaal 174 sün
di, 121 surma, 60 abielu ja 24 lahu
tust. Aasta tagasi olid samad tule
mused vastavalt 161, 149, 68 ja 21.

Suppi lisandub kapsas
Volikogul tuleb langetada otsus,
kas Rebase 18 kinnistul asuva
sadama nimeks saab Sõpruse
silla paadisadam või Karlova paa

disadam. Supilinna uue, Kauna,
Herne ja Piiri tänava vahelise
kvartali vastse uulitsaga on liht
sam, kuna seal on valikus vaid
variant – Kapsa tänav.

Kauburist ühikas
Kauburi kaubamaja nime kand
nud Riia 26 hoone omanikud
soovivad selle ümber ehitada
ühiselamuks, mille nappide, ent
soodsate rendipindade vastu
võiks peaasjalikult huvi tunda
tudengid.

Avavangla nurgakivi
Ebausku trotsides pannakse Tar
tu avavangla nurgakivi paika just
reedel, 13. juunil. Rajatavast hoo
nest saab „kodu“ kuni 60 kinni
peetavale.

Noorte volikogu
Täna, 12. juunil algusega kell 16
leiab Dorpati konverentsikesku
ses aset noortevolikogu korral
datav maailmakohvik, mis kutsub
kõiki noori tasuta kohvitassi taga
linna puudutavatel teemadel kaa
sa rääkima.

Masinapäev
muuseumis
14. juulil kella 10–17 peetakse
Ülenurmel põllumajandusmuu
seumis üleriigilist masinapäeva,
kus saab kõiksugu vanatehnika
hulgas pilgu peale visata ka töö
tavale aurumasinale ja isegi res
taureerimist õppida.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee
IGA MEES VAJAB HOBI: küsija suu pihta ei lööda. 

Kaur Paves
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kaaluvad plussid üles
Juunist Annelinnas avatud uus mänguväljak läks
maksma umbes 150 000
eurot, kuid esmase hinnangu järgi saab Anne kanali
äärsel väljakul kätte parema treeningkoormuse.

Enne värskele staadionile treenima minemist helistan sõbrale, kes alates eelmisest nädalast
võib põhikooliõpilastele kehalise kasvatuse tunde anda. Nimelt
omandas Erik bakalaureusekraadi kehakultuuris. Seega on alust
uskuda, et tema teadmised erinevatest harjutustest on paremad
kui minul.
„Siin me küll täna midagi proovida ei saa,“ tõdeb Erik mänguväljakule jõudes. Jah tõepoolest, rahvahulka mänguväljakul võib võrrelda mõne uue Annelinna Maxima avamisega. Lihtsalt generatsioon on teine.
Esmapilgul tundub asi vägagi
ohtlik. Rulapargis sõidavad rulatajad ja tõukeratturid, palliplatsil
loobitakse palli ning üldsegi mitte korvi poole, mõned uljaspead
on otsustanud, et mõni tund
tagasi alla sadanud vihmast ei
piisanud, ning alustanud veesõda. Ekstreemspordi harrastajast
väikemees turnib pinksilaual.
Kõigele sellele annavad värvi
tuule käes meeter meetri haaval
hõljuvad tühjaks söödud krõpsupakid.

Puudulik infotahvel
Kuna trenažööridele me niipea
ei pääse, otsustame visata pilgu
infotahvlile. Erikule hakkab kohe
silma tõsiasi, et inimene, kes harjutustest midagi ei tea, ei saa ka
sellelt tahvlilt midagi väga oluliselt
juurde. „Liiga lihtsustatud joonised, on ainult algfaas ja lõppfaas,“
selgitab ta.
Samal hetkel vabaneb infotahvli
juurest kõige kaugemal asuv treeningseade. Astumegi kiirel sammul trenažööri poole. Pärast katsetusi oleme täiesti emotsioonitud. Mitte mingisugust koormust.
Täiesti null. Aparaat, kuhu tuleb
peale istuda ning seejärel kätega
enda keha raskust üles tõmmata, on pettumus. „Liikuvuse amplituud on liiga väike,“ sõnab Erik.

AKNAD
KUNI

-60%

Kehtib täiskomplekti tellimisel:
aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.
• Järelmaksu võimalus kuni 6 kuuks
(protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe laost saadaval
(erinevad mõõdud)
Küsi pakkumist: aknaari@city.ee • 736 6886;
5645 2502; 501 6158 • Tartu,Aleksandri 1-4

Diplomeeritud kehakultuurlane Erik saab elementaarse treeningu läbi viidud, ent pelgab, et
kesisemate teadmistega kolleeg võib värskel väljakul hätta jääda. 
Siim Kaasik

lapselaps lõi siin sääreluud vastu
seda toru,“ oponeerib Kalju.
Erik loendab harjutused, mida
selle „täiustatud“ rööbaspuuga
teha saab. Loetelu on küll pikk,
alustades kätekõverdustest ning
lõpetades tasakaaluharjutustega, kuid mitte midagi sellist, mida
ei saaks teha näiteks Anne kanali
ääres, kinnitab Erik.
Järgmisena testime ära kumera varbseina. „See on hea asi, erineva pikkusega inimesed saavad
siin lõuga tõmmata. Venitada saab
ning kõhulihaseid teha,“ toob Erik
esimesena välja.
Vahepeal katsegrupiga liitunud
Kalju näitab aga harjutust, mida
iga päev tehes on võimalik tulla
teivashüppes maailmameistriks.
Vähemalt Kalju sõnul. Juures olevad lapsed on hämmingus ning
paluvad lisa. Vanameister on lahkelt nõus ning tõepoolest, portfoolio on sellel mehel hämmastavalt suur.

Kanali jõusaal parem

Meie aga suundume viimase
trenažööri juurde. Tundub, et see
on laste lemmik. Järjekord sellele
on igatahes kõige pikem. Lõpuks
me seda ei proovigi, kuid lühidalt öeldes imiteerib masin kõndimist. „Miks on vaja tulla
Need, kes varem treesiia trenažöörile kõndima,
kui seda saad väljas vabalt
ninud on, oskavad siin
teha,“ imestab Erik, lisades
harjutusi teha küll, kuid siiski ka ühe plussi „Tegelikult saab siin ka venitada.“
puhtalt infotahvli abil
Kokkuvõttes jääb Eriku
kogemusteta inimene
sõnul mänguväljakul asuv
midagi väga ära ei tee.
jõusaal Anne kanali omale
alla – viimasel saavat suurema koormuse. Samas on vast„Ma arvan, et see on neile, kes lõuavatud jõusaal eksperdi väitel vasga tõmmata ei jõua.“
tupidavam.
Liigume võib-olla isegi natuProbleemse kohana toob Eerik
ke nahaalselt järgmise trenažöötaas välja infotahvli. „Need, kes
ri juurde. Sedapuhku läheb meil
varem treeninud on, oskavad siin
õnneks, sest tutvume Eesti ainsa
harjutusi teha küll, kuid puhNSVL-i ragbimeistriga. Selle väitalt infotahvli abil kogemusteta
tega tituleerib end õigusega äsja
inimene midagi väga ära ei tee,“
70-aastaseks saanud Kalju Telvar.
arvab ta.
Eluaegse sportlasena toob KalKui sa saaksid 22 000 eurot väliju kohe välja rööbaspuu miinutrenažööride jaoks, kas teeksid
sed. „Disain on vale,“ selgitab ta.
parema jõusaali?“ „22 000 eurot?!
„Rööbaspuud peaksid olema nii
Jah, muidugi teeksin,“ pakatab
kolmemeetrised, see aga on liiga
noormees enesekindlusest.
väike“.
Erik on lugupidav ning nõusVõimatu kolmepunktivise?
tub vanameistriga täielikult: „Jah,
pikemad inimesed löövad siin
Õhtul naasen mänguväljakule,
jalad ja pea kindlasti ära.“ „Selleks
et katsetada korvpalliplatsi. Üldei pea pikk olema, mu 9-aastane

joones võib sellega rahule jääda,
kuigi korvirõngad, nagu väliväljakutel ikka, on natuke harjumatu
põrkega. Samuti tekitavad küsimusi väljakujooned. Nimelt, inimene, kelle jalasuurus on vähemalt number 40, ei ole lihtsalt füüsiliselt võimeline kolmepunktiviset sooritama. Küljejoon on sedavõrd paks, et paratamatult on jalg
kas külje- või siis kolmepunktijoonel.
Õhtuhämaruses saab selgeks
veel üks tõsiasi: väljak on poolik.
Valgustusest pole haisugi. Prožek-

tori jaoks on küll suur post olemas,
kuid seadet ennast seal küljes pole.
Enne mänguväljakult lahkumist meenub, et siin peaks olema ka jalgpalliväljak. Pika pingutuse peale leian selle lõpuks üles
ühe korvikonstruktsiooni alt. Esialgu arvasin, et tegemist on rulaparki ja korvpalliväljakut eraldava
aiaga, kuid selle aia sisse on osavalt mahutatud ka käsipallivärava
suurune väravake. Viite miinust
võib ju seal taguda, aga jalgpalli nii
kõval pinnasel mängima ei kipuks.
Siim Kaasik

Mikael (19)
Ma olen siin esimest korda. Tulin Tallinnast rulaparki
vaatama. Esmamulje on hea, sest siin on kvaliteetne
manual box. Samas inimesi on liiga palju, võib-olla
kui õhtul pimedamaks läheb, siis lähevad lapsed koju
ja saab korralikult tõukerattaga sõita. Enne loopisid
venelased näiteks veepommidega. Tegelikult oleks võinud rulapargi
aiaga eraldada, siis ei istuks lapsed rail’i peal ning ei kõnniks keset
parki läbi. Tallinnaga võrreldes on see väga hea park, seal sellist minu
teada ei ole.
Getter (20)
Mina ise siin tegevust ei leiaks. Võib-olla korvpalli
mängiksin. Prügi on päris palju, kuid samamoodi prü
gikaste. See on kõik inimeste enda tekitatud. Arvan, et
eelkõige leiavad tegevust lapsed, kelle jaoks mängu
väljak on hea ajaveetmise võimalus.
Katrin (28)
Minu lapsed sõidavad siin tõukerattaga. Vanasti pidime
selle jaoks Tähtverre minema, kuid nüüd on siin Anne
linnas üks väga hea koht. Prügi hakkab silma küll, kuid
te peaksite teisi väljakuid nägema. Pärast talve pole seal
üldse võimalik olla, kõik kohad on prügi täis.
Rahvast on tõesti liiga palju, aga eks see on siin suurte Annelinna
majade vahel paratamatu. Mänguväljak tundub ka suhteliselt ohutu.
Mina enda jaoks tegevust siin ei leia. Võiksin neid trenažööre ju kasu
tada, aga väga ei kutsu.
Sergei (30)
Tulime sõbra ja lastega esimest korda. Enda jaoks
väga tegevust siin ei näe. Lapsed on samuti veel
liiga noored: üks on kahene ja teine neljane. Enamik
atraktsioone tundub olevat ikkagi vanematele laste
le. Aga väärt ettevõtmine, siia vist ehitatakse midagi
veel juurde? Ootame täienduse ära ja siis teeme uue intervjuu.
Kalju (70)
Väga ohtlik mänguväljak. Võtame näiteks selle röö
baspuu, see peaks olema pikem. Lapselaps on näi
nud, kuidas ma rööbaspuul kiigun, ja ta üritas seda
järele teha, kuid lõi sääreluud vastu posti (rööbaspuu
dele on lisatud erinevaid osi, et oleks võimalik rohkem
harjutusi teha – S.K.). Ise lõin näiteks pea ära. Seega, trenažöörid võik
sid teise disainiga olla.
Üldjoones on mänguväljak väga hea, kui trenažööre oleks siin veel
neli-viis. Praegu on see ülerahvastatud. Te oleksite pidanud siin hom
mikul käima, nagu sipelgapesa! Treeningu saab siin läbi viia aga ainult
selline inimene, kes teab, milliseid harjutusi teha. Seal infotahvlil olevad
harjutused on puudulikult joonistatud. Aga kiitus ehitajatele, kes väljaku
kiiresti valmis tegid.
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Lendav liiv ja rulluvad rallikad
Laupäeval Põltsamaa lähistel Piirojal peetud Olerexi
rallikrossi teisel meistrivõistluste etapil läks TouringCar klassi finaalsõidu
teises poolfinaalis võidukihutamine nii äkiliseks, et
paari minuti jooksul keeras
oma masina katusele lausa
kaks juhti järjest.

Piiroja rallikrossi
tulemused
TouringCar ehk tagaveoliste
masinate klassis sai esimese
koha Kalmer Vaht, teiseks tuli
Siim Sündema ja kolmanda
koha võttis Rain Lellep.
Super1600 klassis läks esi
koht Läti sõitja Artis Baumani
sele. Teise koha saavutas Andre
Kurg, kolmanda Janno Ligur.
Klassis Junior1600 võistleja
tega vanuses 12–17 eluaastat,
saavutas võidu Robert Rein
salu, teise koha sai Mihkel Varul
ja kolmandale kohale jäi Vene
maalt pärit Pavel Krichevskyi.
SuperCar ehk rallikrossi
kõige võimsamate masinate
klassis sai etapivõidu Ranno
Bundsen. Teisele kohale jäi
Mart Tikkerbär ja kolmanda
koha saavutas Mait Pikkof.

Publikut oli kogunenud korralikult ning kohapeal andis toimunust ülevaate rallikrossi eestvedaja ja isegi võidusõiduga tegelev Valdur Reinsalu. Võistlussõidud algasid kell 10.15, kuid väravad avati
juba kell 8, mil algasid treeningsõidud. Saabudes pärastlõunal Piiroja
rallikrossirajale oli raske parkimiskohtagi leida, sest sõitjatele kaasa
elama ning perega mõnusat päeva vabas õhus veetma oli saabunud
tuhandeid lõunaeestlasi ja külalisi
kaugemaltki.

Võistlusklassid

Ohutu ühisstart
Korraldajad püüavad hoida võistlejate jaoks kulud madalapoolse ja stabiilsena, kuna sarjas kasutatakse kindlate tootjate rehve ja kütust.  Sten Sang

de võidusõiduga, mida sõidetakse segakattega (asfalt, kruus jne)
ringrajal selleks spetsiaalselt ehitatud tänavasõiduautodega, mis
sarnanevad WRC-masinatele. Iga
sõit algab ühisstardist ning toimub kolm kuni neli eelvooru. Korraga on rajal 4–6 autot ja poolfinaalid ning finaalsõidud viiakse
läbi kuni kuue osalejaga.
Tegemist on peamiselt Põhjamaades populaarse spordialaga,
levinud on rallikross ka Hollandis,
Belgias, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Alates 2014. aastast korraldatakse peale Euroopa meistrivõistluste esimest korda ka FIA
maailmameistrivõistlusi, mille

etapid toimuvad Euroopas, Türgis, Argentiinas ja Kanadas. MMil teevad teiste seas kaasa sellised
tuntud nimed nagu Petter Solberg
(autoralli 2003. aasta maailmameister), Jaques Villeneuve (Endine F1 meister, IndyCar ja Indy500
võitja), Tanner Foust (TopGear
USA saatejuht ja kaskadöör) ja Ken
Block (USA motosportlane, DC
Shoes‘i üks asutajatest).

Meedia karuteene
Põltsamaa lähistel asuva Piiroja raja kohta lisas Reinsalu kommentaariks, et tegelikult peaks
asfaltkatet olema rajal 40% ulatu-

ses. Praegusel kujul on Piiroja rada
rohkem kui kuuekümne protsendi ulatuses kruusakattega ning see
loob võrdsemad võimalused kõigile masinatele. Nimelt ei saa võimsamad masinad oma eeliseid kasutada, kuna lahtisel pinnasel keerlevad rattad lihtsalt tühja ja edasiminek ei ole nii kiire.
Reinsalu sõnul teeb meedia
meie sportlastele karuteene infosulu loomisega: viimase aja trend
on hoopis välismaiste spordiga
kaudselt seotud meelelahutusuudiste kajastamine spordirubriigis.
See aga muudab Eesti spordimeeste ja -naiste sponsoriotsingud
enam kui keeruliseks. Ka spon-

sor jälgib meediakajastust ning
kui toetaja lihtsalt ei ole inimesest
midagi kuulnud, ei jagu sellele niiöelda tundmatule tegijale ka toetusraha.
Meistrivõistluste järgmine
etapp sõidetakse 12. juulil Võrumaal Misso rallikrossirajal. Pärast
esmakordset rallikrossil käimist
julgen selle spordiala vaatemänge
lugejatele kindlalt soovitada. Mingist igavast mööda rada tiirutamisest ei maksa juttugi teha. Pigem
tõuseb pealtvaatamisel adrenaliin kenasti kõrgele ning pingelised seisud rajal hoiavad meeleolu
kõrgel.
Sten Sang

∞∞ SuperCar – nelikveolised
autod, millel on kuni 2-liitrine
turbolaadimisega mootor,
keskmiselt üle 500 hp. Maail
matasemel autod kiirendavad
0-100 km/h u 2 sekundiga.
∞∞ Super1600 – esiveolised
autod, millel on kuni 1,6-liitrine
mootor, keskmiselt 200 hp.
∞∞ TouringCar – tagaveolised
autod, millel on kuni 2-liit
rine mootor, keskmiselt
200–300 hp.
Eestis sõidab lisaks eelni
metatud kolmele võistlusklas
sile ka Junior1600 klass. Selles
klassis peavad autod vastama
Super1600 klassi autode tehni
listele tingimustele, kuid roolis
võivad olla noored vanuses
12–17 eluaastat.

Vajad
energiat?
Bio-Quinone Q10 30 mg 60 kapslit + tasuta 30 kapslit

SOODUSPAKEND!
www.pharmanord.ee

Otsi parimat hinda: www.raviminfo.ee ja www.apteegiinfo.ee

EE_Q10_Ad_TartuExpress_0514_142x93

Reinsalu (53) sõnul ärkabki Eesti rallikross madalseisust, kuhu
see pärast 2002. aasta buumi langenud oli. Mehe sõnul muudavad
ala atraktiivseks just võimsad vaatemängud publiku jaoks turvalise raja ääres. Kiire võrdlusena tõi
entusiast välja: „Kui muudel rallialadel juhtub pealtvaatajatega
palju traagilisi õnnetusi, siis rallikross on sellega võrreldes väga turvaliselt jälgitav.“
Nimelt ei ole rahval võimalik
kuskil puude vahel möödakihutavaid masinaid piiluda. Sõit toimub
kõrge valliga piiratud suletud alal
ning õnnetuse korral lendab sõiduk lihtsalt valli, mitte publikusse.
Mees tegi kiire ülevaate rallikrossi olemusest: tegu on auto-
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Fa-dieesi loojal ja alustalal
Ingrid Ottil sai hiljuti täis 55
eluaastat ning lapsi hakkas
ta laulma õpetama juba 30
aastat tagasi.
Selle puhul korraldas Ingrid
koos oma toetusgrupiga eelmisel reedel laulustuudio Fa-dieesi kevadkontserdi „Viisid vikerkaarel“. Õppeaastat kokkuvõttev
kontsert või muusikal on saanud
igakevadiseks traditsiooniks, kuid
sel aastal oli see tugevalt juubelihõnguline. Peale mudilaste ja tiba
vanemate laululaste astusid seal
üles ka endised kasvandikud läbi
aastakümnete, kel paljudel juba
endal lapsed.
Kava alustas Ingridi tütar Kerli Otti, kelle lauldud „Ema, palun,
tee mulle pai...“ võttis nii mõnelgi kuulajal heldimuspisara põsele.
Sellele Hando Runneli luuletusele
tegi viisi Ingrid Otti.
Kunagisest Tartu konservitehase
muusikaringist välja kasvanud laulustuudios Fa-diees on laste arv kasvanud igal aastal. „Kui alustasime,
oli lapsi alla kümne,“ meenutab Ingrid, praeguseks on stuudio kasvanud ligi kümme korda suuremaks.

Omalaadne linnupesa

Mihkel (21),
Noorkokk 2012

Mõned aastad tagasi ei teadnud ma ette,
mis mu elust saab. Täna olen kokk tipprestoranis.
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„Arv on muutuv suurus,“ ütleb
Ingrid, kui uurin talt, mitu last
praegu stuudios laulu harjutamas käib. „Ma tean neid kõiki, aga
numbriliselt kokku ei loe. Sügisel
alustab kuskil 120 last, talve jooksul
toimub loomulik kadu ning kevadeks on neid umbes saja ringis.“
Enne laulustuudiot oli Ingrid
Ilmatsalu kultuurimajas kunstiline juht – ka seal oli neil Sirje Toomperega muusikaring ning
vahetevahel laulis ta ka ansamblis.
Teise lapsega koju jäädes tundis,
et ei taha sellist olukorda, nagu oli
esimese lapsega, kus pärast pikka
pausi ei tundnud sõrmed enam
klaverit ära. Kuna abikaasa töötas
konservitehases, sai ülemustega
asja arutatud ning konservitehase töötajate lapsed saidki Ingridi
juhendamise alla laulma.
„Hiljem lapsi muudkui tuli
ja tuli, ja ära ei läinud, nii see asi
algas,“ meenutab Ingrid algusaastaid. Varsti saadi linnalt rendipind, mida praegu kutsutakse
hellitavalt Pesaks. Pesas toimuvad
laulutunnid ja pesas toimuvad ka
väiksemad ühisüritused. Suuremate laagrite jaoks tuleb kuskile
mujale pind leida, sest kõik pesalised ühekorraga pessa ei mahu.
Tavaliselt on laululaagrid enne
kevadist kontserti või muusikali
ning kindlasti ka suve lõpupoole.

Vanemuises peetud juubelikontserdil jagus legendaarsele lauluõpetajale tänulikke käesurujaid igas vanuses. 
Fa-diees

Ja kui on vaja, siis ka mõnel muul
ajal. Ühised üritused liidavad lapsed kokku, nii tekibki tunne, nagu
oleks tegu linnupesaga, kuhu ka
lenduläinud lapsed võivad igal ajal
tagasi tulla.
„Mõnikord ollakse mitu aastat ära, kuid siis tullakse tagasi, ja
mul on alati hea meel kui tullakse.
Teismelistel on pikad koolipäevad,
trennid, muusikakoolid ja muud
kohustused vahel poole ööni välja, loomulikult võib siis laul tahaplaanile jääda,“ on Ingrid mõistev.
Vahel käiakse ära ka teise õpetaja
juures – seegi on loomulik.
„Minu eesmärk ei ole see, et
igast lapsest peaks kindlasti saama
tippsolist. See, kel anne üle ääre
ajab ja ambitsioonikust jagub, see
kehtestab end selles vallas varem
või hiljem nagunii ning jõuab sinna, kuhu ta tahab ronida. Minu
jaoks on tähtis see, et laps areneks
ning suudaks end muusikaliselt
väljendada,“ räägib lauluõpetaja
oma veendumustest.

Iga laps on laululaps
Paljud Fa-dieesi kasvandikud on
jätkanud laste laulmaõpetamist,
kas siis Fa-dieesis või teinud uue
laulustuudio. Ingridil on tavaks
panna laagrites ja etenduste ajal
suuremad lapsed väiksemaid valvama. „Igale tibule oma kana,“
ütleb ta ja sokutab suuremad lapsed väiksemaid jälgima-õpetama.
Nii on mudilased hoole all ning
teismelised saavad kasvatus- ja
õpetuskogemust.
Kuidas head laululast ära tun-

da? Kas mõni laps on juba sündinud
hõbehääl ja teda ootavad kõik lavad,
teisel aga pole mõtetki punnitada?
„See pole kindlasti nii,“ teab
aastakümneid lapsi laulma õpetanud naine. „Põhimõtteliselt on
võimalik iga laps laulma õpetada,
kui temaga piisavalt tööd teha, kui
lapsel on huvi laulmise vastu ja kui
tal on kuulmine korras. Praegune
muusikalistaar ja esikohtade poiss
laulis kolmeaastasena vaid kahel
noodil jou-jou. Meie motolaul
ütleb ju –“ Laula, laula, laula laps,
siis sa muutud paremaks“. Lapsi
tuleb kõigepealt õpetada kuulama
nii erinevaid helisid kui ka omaenda häält. Osades lasteaedades teevad muusikaõpetajad väga tugevat tööd ning sealsed lapsed on
tunduvalt parema lauluoskusega.
Lasteaias muusikaõpetajana töötades tekkis mul veendumus, et
pideva tööga saab 3-aastaste jorutavast rühmast 6-aastaste laululaste rühm, tegime nendega muusikali ning igaüks sai soolot laulda.
Ja nad said väga hästi hakkama.“
Praegugi võetakse Fa-dieesi vastu kolmeaastaseid ja vanemaid lapsi. „Ma küll kuulan nad
algul üle, kuid pigem selleks et ma
teaksin, kuhu rühma ta panna –
kas päris algajatesse või juba sinna
kus saab keerulisemate lauludega tegeleda. Mitte selleks, et kuulda, kas temas on potentsiaali või
mitte. Ma ei saada mitte ühtki last
tagasi, sest seda näeb aja jooksul,
mis temast saab. Kindlasti saab
temast aga parem, julgem ja enesekindlam inimene, sest laululaps
on hea laps! Ka ühtki looma ei saa-
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da me tagasi,“ naerab Ingrid ning
räägib, et pole harv, kui tunnis või
laagris on olnud mõne lapse lemmikloom kaasas.

Esinemislust
Selleks, et lapsed saaksid võimalikult palju esinemiskogemust,
esinetakse igal võimalikul juhul.
„Võtame vastu kõik esinemispakkumised, kus ei pea peale maksma,“ märgib Ingrid. „Jõulude paiku on pea iga päev mõni kontsert,
terve kevadsemestri said suuremad lapsed võimaluse laulda kohvikus Feel Good teisipäeva õhtuti
kella seitsmest kümneni. Keegi ei
saanud selle eest raha, kuid saadi
taas esinemiskogemuse võrra rikkamaks.“
Esinetakse suvistel üritustel ja
eks iga lauluvõistluski on ju eelkõige võimalus saada jälle ühe kogemuse võrra rikkamaks. Fa-dieesi
laululapsed on võitnud auhinnalisi kohti pea igalt suuremalt või
väiksemalt võistluselt. Vabariigi üheks prestiižsemaks võistluseks peetaval Laulukarussellil on

alati olnud auhinnalisel kohal ka
mõni fa-dieeslane. „Kui oleks rohkem rahalisi võimalusi, siis käiks
rohkem ka väljaspool vabariiki nii
võistlemas kui lihtsalt esinemas,
kuid kuna see tuleb lapsevanematel kinni maksta, siis jääb palju sõite kahjuks ära,“ räägib Ingrid
ning meenutab aastatetaguseid
kontsertreise Soome ja mujale.
Lauluvõistluse võit on küll
tore, kuid seda ei saa lapsele
ainsaks eesmärgiks seada. „Iga
võistluse paremusjärjestus on
vaid selle konkreetse žürii hinnang just sellel päeval selles
kohas ja nendes oludes,“ rõhutab Ingrid. Lauluvõistlust ei saa
võrrelda spordivõistlusega, kus
tulemust mõõdetakse meetrite
või sekunditega. Mõnel võistlusel tunnistatakse parimaks selline laulja, kes on muidu pigem
lihtsalt tubli ning see, kes enamasti esineb nagu kevadine lõoke võib jääda just sellel päeval
tagasihoidlikuks.
„Tähtis on see, et lapsel säiliks
laululust ning et ta otsiks ikka
edasi endas uusi võimalusi laulu paremaks väljendamiseks. Sellepärast ongi ülioluline, et paar
korda aastas saaks teha väga heal
laval, heades tingimustes ja kõik
koos ühe suure etteaste – kontserdi või muusikali. Mis siis, et sellele peab peale maksma ja kogu
tiim teeb seda puhtast entusiasmist ja missioonitundest või ma
ei tea, miks nad seda koos minuga, ja aastaid, teevad,“ räägib Ingrid säravate silmadega ja õhevil.
Juba keerlevad tal peas ka järgmiste etenduste mõtted, uued plaadid
ja üritused. Muide, Fa-dieesi poolt
väljaantud plaate saab osta nende
pesast või Ingridi käest.

Suur sõpruskond
Fa-dieesi ümber on kogunenud
tugev toetustiim. Suuresti tänu sellele, et Ingrid oskab õigel ajal õigete inimeste poole õigesti pöörduda.
Kui ta ikka tuleb särava naeratusega lapsevanemate juurde ja küsib:
„Kuule, kes saab mind sellega aidata?“ leidub alati keegi, kes saabki

pedagoog

Meril Kilk

laululaps aastast 1991, laulustuudio Fa-diees õpetaja

Ingrid on väga võimekas inimene ja väga hea pedagoog. Ta suudab
hästi lastest aru saada, kes milleks on võimeline, ning oskab ka väga
hästi lasteni jõuda. Ingrid on oma ala tõeline aktivist ning paljude
Tartu laululaste lauluema. Ta märkab kõike ja kõiki ning suunab lapsi
vastavalt nende vajadusele. Ingridil on eriline omadus tulla suurtest
segadustest välja nii, et lõpptulemus on super ning hiljem on kõik väga
rahul. Need, kes on koos temaga mõnda üritust korraldanud, on seda
korduvalt kogenud. Ta on mullegi õpetanud, et mis sa muretsed, kõik
on hästi, peamine on asja rõõmuga teha. Ja nii ongi.

Taisi Pettai
laululaps aastast 1995, laulustuudio Taisi Lapsed juhataja ja õpetaja
Ingrid on suure ja sooja südamega inimene ning tohutult abivalmis.
Ingridis on säilinud heas meeles lapsemeelsust, ilmselt seetõttu ta
suudabki lapsi nii hästi tunnetada ja suunata. Tänu temale on meil
siiani säilinud toonane laulugrupp, me oleme seitsmekesi sõbrannad,
koos tähistame sünnipäevi ja võtame ühisüritusi ette. Ühiseid laulmisi
on vähemaks jäänud, kuid laul on meil kõigil vähemal või rohkemal
määral südames siiani.

Elmet Neumann
muusik, laulja ja Neumann Stuudio juhataja
Ingridiga sai meie sõprus alguse aastaid tagasi, tal oli vaja kontserte
korraldada ning oli vaja lauljaid pilllidel saata. Loomulikult läksime appi.
Meil tekkis vahva sõpruskond, kes on säilinud siiani. Nüüd on tal juba
nooremaid pillimängijaid, kes samamoodi õhinapõhiselt tegutsevad,
mina olen teda viimasel ajal abistanud peamiselt heli tegemisel ja lau
lude salvestamisel. Ingridil on tohutult palju ideid, kogu aeg ta mõtleb
midagi uut välja ning ta on väga ettevõtlik.

Epp Kaasik

TOODE AS TARTU ESINDUS:

laululaps aastast 1994

RINGTEE 43F, TARTU
TELEFON: 736 2813, 507 2909

Kui ma 20 aastat tagasi täiesti juhuslikult Ingridi juurde laulma läksin, ei
kujutanud mina ega keegi meie „kambast“ ette, et lapsena öeldud „jah“
sõna võib elu nii määravalt muuta ja sellest kasvab välja aastakümneid
kestev südamesõprus. Arvan, et meie emad-isad võlgnevad Ingridile
suure tänu, kummarduse, kalli ja pai, sest võib julgelt öelda, et temast
sai aastateks meie ema, kasvataja ja sõber, ning „pesast“ meie kodu,
kuhu alati tulla võis (ja võib siiani). Ingridi juures ei püütud meist kunagi
voolida halli massi, kes istuvad, astuvad ja laulavad ühtmoodi, vaid toe
tati igaühe eripärasid ja värve. Sealjuures aga kasvasid südamed ühte.

aidata. Ja nii ongi tekkinud selline tiim, keda saab pimesi usaldada. Need inimesed on ise tulnud ja
jäänud, mis sest, et lapsed on juba
stuudiost välja kasvanud.
Päris algusest on selles tiimis
kunstnikud Piibe ja Eevart Arrak
ning helilooja Sirje Toompere. Ligi
20 aastat Aare Varusk, Elmet Neumann, Aivar Juuse, Ants Käis, Riina Kilk, veidi vähem Raine Vals, Ere
Sepp, Piret Maser, Gunnar Kalajas
ja Heino Hommik. Samamoodi
on ise tulnud ka erinevad koostööprojektid: Tartu 1. muusikakooli
orkestriga, pillimeestega, stuudiote ja kollektiividega. Ise on tulnud
ja jäänud lavastajad ja liikumisõpe-

www.toode.ee
e-kiri: yllar@toode.ee

tajad – Tantsu-Triinu ning Heli.
Samamoodi tekkis ise ka uus bänd,
seda eelkõige tänu Liane Loogile.
See nimekiri võiks jätkuda – aga
siis saaks leheruum otsa.
Tänu sõpradele-toetajatele saab
salvestada stuudios lugusid, anda
välja plaate ja korraldada kontserte ning etendusi. „Üksi ei saa siin
ilmas midagi teha. Mulle tundub,
et minu asi on aidata vahvaid asju
käima lükata ja noortele inimestele toeks olla – et kõik hea ja tore
teoks saaks,“ räägib juubilar, kel
teotahet ja särtsu jätkub loodetavasti veel vähemalt sama pikaks
tegutsemisajaks.
Kaie Päike

Laulasmaa Spa on uuenduste lainel!
Uuenenud toad, kus valgust ja värvi
l Uued spaahoolitsused kehale ja meeltele
l Uus privaatne merevaatega Tornisaun
l Uus menüü terrassil ja restoranis Wicca
l Uus kodulehekülg www.laulasmaa.ee
l

alates

Majutuspakett

70

€

kahele
inimesele
1 öö

Igal juhul, iga ilmaga.
Laulasmaa Spa.
Info ja broneerimine: tel. 6870 800
või e-maili teel sales@laulasmaa.ee
Vaata lisaks www.laulasmaa.ee
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Juba sel reedel Juhani Istikuärides

19.00 ... 23.00 OSTUÖÖ

- 26%

nt roosid, elulõngad, püsikud

- 39%

nt okaspuud, kõrrelised

- 52%
nt suvelilled

13, reede
ja täiskuu teeme
väljakutse neile
kes ei karda
allahindlusi!

- 13%
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Andunud larbimehest missioonisõduriks
Viimase Afganistanist naasnud Eesti jalaväekompanii
Estcoy-17 tuletoetusmeeskonna ülem, nooremleitnant
Tanel Tatsi usub, et sõduriks kasvamise juures on oma osa
ka rollimängudel.

Kuivõrd vastab tõele
„lõpumissioonide“ kohta
käiv stereotüüp, et need
koosnevad peamiselt
päiksevõtust ja jõusaalist?

Päris päiksevõtuks seda pidada
küll ei saa, aga kahtlemata oli tunduvalt rahulikum kui paari aasta
tagustel missioonidel, kus olukord
oli palju pingelisem ja ohtlikum.
Meil läks muidugi õnneks ka: keegi väga hullusti viga ei saanud.
Samas tegevust jagus ja vastast oli
ikka ka vahetevahel näha.

Ainult näha või oli ka
tulekontakte?

Ilma kontaktita päris ei möödunud, ütleme nii.

Milline oli teekond missioonile?

Sõjakooli lõpetasin 2012. aastal.
Järgnes teenistus suurtükiväepataljonis, misjärel läksin juba missioonieelsele väljaõppele, ja siis
juba sõit.

Kas nii noorena missioonile ohvitserikoht saada
on tavaline praktika või
olete erand?

Rühmaülem ma siiski ei olnud,
minu alluvuses oli vaid kaks
meest. Olin rohkem spetsialisti
rollis. Loomulikult oleks hea, kui
saaksid minna suurema kogemusega inimesed, et ka jaoülem oleks
juba enne kümme aastat oma jagu
juhtinud, aga paraku oli seis selline, et pidi minema ja tuli minna.

Sai siis Afganistanis nüüd
kõik vajalik tehtud?

Arvan, et sai. Mingeid lahtisi
otsi enda poolt küll maha ei jätnud.

Mis meeleolus kohalikud
teid ära saatsid?

Mina isiklikult kohalikega praktiliselt üldse kokku ei puutunud.
Sellele oskaks vast vastata need

kus pole vaja nädala sees kuskil
välilaagris olla, siis võib täitsa elada. Esimesel semestril on piirangud natuke suuremad, aga pärast
seda on kadetil vähemalt rahaliselt ilmselt paremad võimalused kui keskmisel tudengil. Minul
isiklikult koormus konti ei murdnud ja igaüks, kel mõistus peas ja
kes oskab oma aega planeerida,
peaks sellega hakkama saama.
Nagu ka tavalises ülikoolis – probleemid tekivad neil, kes oma asjadega hiljaks jäävad.

mehed, kes põllul nendega otse
suhtlemas käisid. Minu ülesannete hulka see ei kuulunud.

Algelisi sõjandusteadmisi rakendades pakuks,
et asusite neist ka üsna
kaugel?

Minu jaoks, jah, möödusid operatsioonid tegelikult baasis erinevaid ekraane vaadates ja raadio
otsas rippudes.

Kuidas kodumaaga taaskohanenud olete?

Ausalt öeldes, arvestades missiooni rahulikku iseloomu, siin
erilist kohanemisvajadust polnudki. Ainult traditsiooniliselt Briti
hommikusöögilt tuleb jälle Eesti
pudru peale üle minna.

Paadunud jalaväepatrioot ütleks seepeale
kindlasti, et te justkui
polegi eluga riskinud.

Eks jalaväelased ja kõige ees
minevad miiniotsijatega pioneerid riski muidugi kõige rohkem.
Suurtükiväelase elu ongi selline,
et meie laseme kaugelt pika maa
taha ja ennast vastasele ei näita.
Selleks me loodud olemegi, et vastast kaugelt ja ennast haavamata
hävitada. Afganistanis ma sellega
muidugi ei tegelenud, et külasid ja
linnu maatasa teha – seal on ikka
natuke teised ülesanded, peamiselt luuretegevus.

Kuidas olmemugavused
muidu siinsega võrreldes
olid?

Millal militaarhuvi tärkas?
Raske vastata. Eks mingisugune
huvi oli kindlasti juba enne ajateenistust, aga seal see süvenes. Ajateenistuse ja sõjakooli vahele jäi
muidugi tükk vahet, kus sai muid
asju proovida, aga lõpuks tekkis
ikkagi mulje, et militaarelu on
õigem valik.

Vanadel piltidel te just
sõjardit ei meenuta, kas
siis toimus mingi murrang?

Loomulikult, kui sõjakooli tulla, siis tahes-tahtmata pikki juukseid enam ei kanna. Samas peale
juuste mahalõikamise ma suurt
midagi enese juures muutma ei
pidanud. Otsus eriala vahetada oli
natuke pikem protsess kui lihtsalt
ärgata ühel hommikul ja otsusta-

da, et pakin asjad kokku ja lähen
sõjakooli.

Kui raske see valik oli?
Kusjuures väga ei olnud. Sõjakool on Eestis erandlik õppeasutus: kui oled suuteline seal õppima, siis absoluutselt mingeid muid
muresid sul ei ole, saad täielikult
pühenduda hariduse omandamisele. Eluase on sul tagatud, õppimise eest makstakse sisuliselt palka ja ega muud tahta ei olegi.

Millega enne tegelesite?
Õppisin arhitektuuri. Eks mõlemal on omad väljakutsed, kaitseväes on sul alati organisatsioon

taga. Arhitektina, kui sa just suurfirmas ei tööta, oled paratamatult
üsna üksi või väikese seltskonnaga. Teisest küljest ei saa öelda, et
kaitseväes kõik ühe lauaga löödud
on. Paljud inimesed arvavad, et
seal on ainult rutiin ja väga kindel
kord, aga tegelikult meeldib mulle
siin just see, et on vaja valmis olla
igasugu ootamatusteks, mis isegi
rahuaegses teenistuses ette tulla võivad. Pidev väljakutse köidab
mind.

Kui palju sõjakooli kadett
klassikalist Tartu tudengielu elada saab?

Kui on akadeemiline periood,

Meie ja meist eelmine kompanii elasime Camp Bastionis,
üüratus Tartu-suuruses sõjaväebaasis keset kõrbe, kus on praktiliselt kõik mugavused tagatud.
Magad küll telgis, aga ikkagi voodis. Internetiühendus kodumaaga
oli mitte kõige kiirem, aga olemas.
Söögid olid minu hinnangul isegi rikkalikumad kui koduväeosas,
vähemalt suurema valikuga. Kõik
hügieeni- ja spordivõimalused olid
tagatud, isegi kohvikud ja pitsabaarid olid olemas. Kui jätta välja
privaatse ruumi puudumine, siis
ega töönädal olmeliste väljakutsete poolest koduväeosast ei erine.

Kas nii ära ei unustata, et
sõjakoldes viibite?

Kui operatsioonide vahel oleks
pikem vahe olnud, oleks see tunne
võib-olla isegi tekkinud. Õnneks või
kahjuks seda ikkagi ei juhtunud.

On plaan välismissiooni
korrata?

Kui teenistus kutsub, siis tuleb
minna. Aga endal otsest plaani ei
ole, et kohe järgmise otsa peale
saada tahaks.

Mille poolest meie sõdurite mentaliteet liitlaste
omast erineb?

Estcoy allus Briti väekontingendile ja lisaks tegime tihedat koostööd ka taanlastega. Taanlastega
polnud praktiliselt mingeid erinevusi. Brittidel tuleneb juba armee
suurusest võib-olla natuke jäigem lähenemine, kuid suure massi haldamisel ei saagi nii paindlik
olla kui meie oma väikses kaitseväes. Aga inimestena on kõik väga
meeldivad. Vahe on ehk vaid selles,
et meie sõdurid on kõik vähemalt
kohustusliku ajateenistuse läbi
teinud, seetõttu võib keskmine
briti reasõdur olla pisut noorem.

Mis teid Tartuga seob,
kas nüüd pühite siinse
tolmu lõplikult jalgadelt?

Esiteks muidugi sidus sõjakool
ja varem ka elukaaslane, aga eks
lähetused ja välismissioon on
oma töö teinud. Siin elatud aastate jooksul hakkas linn mulle meeldima. Igale poole jõuad
vähem kui poole tunniga kohale sõltumata auto olemasolust
või bussiliiklusest. Tallinnas
pead Nõmmelt kesklinna minemiseks pool päeva reserveerima.
Tagasitulek pole üldse välistatud, pigem isegi asi, millele olen
pikalt mõelnud.

Varem korraldasite
LARP-üritusi, mis sellest
hobist saanud on?

Mõnel mängul ikka käin, inimestega suhtlen ja isegi paar kolleegi on larperite seas. Tegu on
mõnes mõttes teatriga ilma publikuta, iseenda jaoks.
Ühest küljest võib seda võtta
lihtsalt meelelahutusena, teisalt
on rollimäng tänapäeval suur osa
erinevatest väljaõppeprotsessidest. Teatud elemente olen kindlasti saanud töö juures ajateenijaid õpetades kasutada. Mitte
muidugi mõõga ja keebiga metsa all jooksmist, aga ajateenija
jaoks on kindlasti põnevam, kui
ta õppesituatsiooni võimalikult
sisse viia.
Kaur Paves

Kus suitsu, seal jaanituld!
Jaanikuu PARIMA pakkumise teeb AKNAKODA!
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TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee
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II korrus
TOIT KOJU KAASA

hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com
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VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!

Jätkan ungarlasest keeleteadlase ja etnograafi Pàl Hunfalvy 1871. a
ilmunud reisikirja refereerimist. Ta meenutab, et kuulis veel kodumaal olles 1868. a Ida-Preisimaad ning Põhja-Venemaad tabanud
raskest viljaikaldusest, mis kohati tõi kaasa lausa näljahäda. Seda ka
Eestimaa kubermangus. Samuti eestlaste plaanist korraldada 1869.
a juunikuul Tartus suur laulupidu. Seda tahtis akadeemik kindlasti
oma silmaga näha ning kõrvaga kuulda.
„Kui kaugel on siit Tartu?“ uuris ta Tallinnas võõrastemajapidajalt. „Mööda Piibe maanteed enam kui 200 versta.“ „Kas ühe öö ja
päevaga saab see maa sõidetud? Mul on kiire!“ „Saab küll. Siinmail
on head postihobused,“ vastas mees. Pidu pidi algama kolmapäeval,
18. juunil, käes oli 16. juuni hommik. Akadeemik kiirustas Toompeale, et kohalikelt võimukandjatelt abi saada. Ja tänu Austria saatkonna kaudu hangitud soovituskirjale ta seda ka sai. Talle võimaldati 10
päevaks postitõlla tasuta kasutamine, et Tartus ära käia. Postijaamadesse, aga neid oli teel 8, saadeti ette käsk hobused valmis panna.
Paber jaamade loetelu ja nendevaheliste kaugustega pisteti ka pihku.
Tavareisija pidi eelnevalt hankima võimudelt reispassi, et üldse posthobuseid saada. Temalt seda ei nõutud.
Ungarlane kirjutab: „Istun üksinda tõllas, mille ette on rakendatud kaks tugevat hobust. Eestlasest kutsar särutab neid takka, muide, vilistades. Niisugust asja kuulen esimest korda – ning
hobused lasevad lahedat traavi. Postijaama juures jääb tõld seisma. Saksa keelt kõnelev postiametnik küsib mu nime. Samas
joostakse puhanud
Leian enesele Londoni- hobuste järele, hetke
on need ette
nimelises võõrastemajas pärast
rakendatud ja ma
toa ja lähen otsima güm- võin edasi sõita.
Va at a n mu rel inaasiumiõpetajat Hurta,
ku pilguga ringi, et
kellelt loodan kasulikke näha näljahäda jälgi,
aga ei märka midagi
teadmisi saada.
erilist. Tee on korralik, külasid ei ole näha, peamiselt üksiktalud. Kehva väljanägemisega küll, aga nende põllud on korras ja tõotavad sügisel head
saaki. Küll torkavad mulle silma siin-seal vedelevad kivimürakad. Need olevat jää poolt siia kantud kaljupangad, rändrahnud.
Ajuti tuleb vastu väikeseid, ühe hobusega veovankreid. Hobused
on tugevad, riistad korras ja egas vankrisistujadki kaltsudes ole.
Minu tõld aga kihutab edasi endise hooga. Oma nõrga keeleoskuse tõttu küsitlen eestlasest kutsarit harva, enamasti pärin asjade
nimetusi. Küsimustele vastab mees söakalt, aga tagasi minu poole ei vaata ja hobustele puhkust ei anna. Laseb aga vilet, kui need
jooksu aeglustavad. Nii saan ma segamatult nautida põhjamaist
läbipaistvat suveööd.
Järjest sõites jõuan 17. juuni pärastlõunaks piduehtes Tartusse, kus
igal pool võib kuulda eesti keelt. Leian enesele Londoni-nimelises
võõrastemajas toa ja lähen otsima gümnaasiumiõpetajat Hurta, kellelt loodan kasulikke teadmisi saada. Just Peterburi akadeemik Wiedemann soovitas mul Hurdaga kohtuda. Ta ütles oma kirjas, et Hurt
on sünnilt eestlane, mõistab aga oma keelt teaduslikult käsitleda ja
temaga vestlemine on väärt asi.
Saangi kokku heledapäise, noore ja tulise loomuga eesti õpetajaga, kes peamiselt räägib mulle homsest laulupeost ning selle ettevalmistustest. Kõigest on näha, et pidu on eestlastele tõepoolest üks
tähtis asi.

15. juunil algab Tartust laulupeotule teekond Tallinnas toimuvale üldlaulu- ja
tantsupeole, tuli süüdatakse Raadil pühapäeva päiksetõusul.
Enam kui 1000-kilomeetrine
teekond kulgeb läbi kaheksa maakonna. Tuld kannavad edasi laulukoorid ja tantsurühmad teatesõiduna jalgratastel ning TuleTulemist korraldavad naiskoor Emajõe
Laulikud ja Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi. Tähtsa teekonna puhuks kavandasid erilise
tandem-tulejalgratta Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid Rainer Klement ja Helen Teigar, keda
juhendas Jaanus Paaver.
Tuletee koordinaator Mati Raamat kinnitas, et märtsis alanud
tulekandjate registreerimine kulges Tartumaal äärmise innuga.
„Mõnel etapil, näiteks Tartu linnas, on sõitjaid tulemas pea sadakond. Ka Nõost tuleb suurem
punt. Keskeltläbi jääb tule saatjaskond 30–40 inimese kanti.“

Mälestades
kultuurikangelasi
Kogu tule marsruut on kavandatud nõnda, et see läbiks kultuurilooliselt olulisi paiku. Hommikul kell 10 saab tulemaraton sümboolse stardi Raekoja platsilt, kust
tee viib edasi mööda Riia tänavat
ning maanteed Nõo kirikuni.
Pikem peatus ootab ees Haldja talus Luke külas Nõo vallas –
legendaarse tantsumemme Helju
Mikkeli (sünd 1925) elukohas, kus
ta on talu eesõuest loonud rahvatantsijate jaoks sümboolse tähendusega paiga. Paljude rahvatantsijate kätetööga on sinna istutatud
puid, rajatud allee, ehitatud kiviaed, värav, kiik ja püstkoda. Kolmel korral on siin süüdatud üldtantsupeo tuli – 1994., 1999. ja
2004. aastal.
Pärast lõunapausi võetakse
siht Luke mõisapargile, et seejärel jõuda Kambjasse. Omaaegsesse kihelkonnakeskusse, kus tegutses pastor, piiblitõlkija ja rahvahariduse edendaja Andreas Virginius. Kambja poiss Ignatsi Jaak,
kelle nime kannab kohalik põhikool, oli Forseliuse seminari esimesi õpilasi ning ühtlasi esimese
üldlaulupeo korraldaja A. H. Willigerode vana-vana-vanaisa. Kambja on Eestis mitmehäälse koorilau-

Margo Mudal ja tema pojal Georg Mudal tuleb laulupeotule ratta roolis veeta rohkelt kilomeetreid. Et see
ülesanne vajab osavust ja kogemusi, sai omal nahal testida ka piltnik. 
Rasmus Rekand

lu häll, siinsete talupoegade seast
võrsusid esimene eesti soost orelimeister Johann Thal ja eesti koorimuusika teerajaja Georg Beck.
Läbi Vana-Kuuste liigutakse
edasi Haaslavale ja külastatakse teel Kurepallu kindral August
Korgi sünnikohta. Sooru – Kure
– Vana-Kastre kaudu Kaagverre jõudes kolivad tuletoojad lodi
Jõmmu pardale, et Emajõge pidi
seilata õhtul kella üheksaks
Luunjasse.

Tuletee Tartumaal
10:00

Raekoja plats

11:50

Riia 175

12:20

Külitse

13:10

Nõo kirik

14:00

Haldja talu

15:05

Luke mõisapark

15:30

Nõo-Kambja ja
Luke-Unipiha teerist

16:10

Kambja kirik

18:00

Haaslava - VanaKuuste teerist

Igal õhtul simman

18:45

Kurepalu kultuuri
maja

Sealses Roosiaias ootab ees
pidulik tule vastuvõtmise rituaal
ja rahvakultuurikollektiivide
kontsert, kus esinevad Tartumaa
koorid ja rahvatantsijad. Kontserdil saab näha ka Sorge ja Rauno
Tederi poolt lavastatud etendust
„Laulu- ja tantsupidu aastal 2050“
ja päikeseloojangul toimub EvaLeena Miksoni tuleskulptuuride
etendus.
Järgmisel päeval jätkub tuletee marsruudil Luunja – Pilka –
Kõrveküla. Just seal töötas koolmeistrina Johann Hermann, Miina Hermanni (Härma) isa. Miina
Hermanni, esimese Eesti professionaalse naishelilooja, organisti ja koorijuhi auks avatakse pisut
peale keskpäeva Kõrveküla koolimajas mälestusmärk.
Kõrvekülas tegutseb praeguseni ka Väägvere pasunakoor, millega seostub kohe David Otto Wirkhausi nimi. Wirkhaus jõudis tegu-

19:55

Kaagvere (lodjasõit)

21:00

Simman Luunjas

9:45

Luunja

10:40

Plika küla

12:10

Kõrveküla põhikool

13:50

Vasula bussipeatus

15:35

Lähte suusaradade
värav

16:30

Äksi kirik

15. juuni

Päevaga Revalist Dorpatisse

ratastel Tartust pealinna

16. juuni

Palametsa
pajatused

sa elu jooksul olla dirigent, laulupidudel puhkpilliorkestrite üldjuht, aidata kaas uute orkestrite
loomisel, nootide ja pillide hankimisel jne.
Läbi Vasula ja Lähte jõuab
tuli Jõgevamaale. Kokku läbita kse Tar tuma a l 17 teate
etappi ning täpsema ajakavaga saab tutvuda internetilehel
tuletulemine.ee.
Igas peatuspaigas ootab ees
ka pisem või pikem kultuuripro
gramm. Korraldajad ootavad kaasa elama mitte ainult tulevahetus-

punktidesse, vaid kolonni tervitama ka igast kodust möödudes.

Kaasa saab elada mitmeti
„Ilmaprognoosi vaadates saame ju aru, et ega külma ja jahedaga pole kedagi lihtne kodust välja meelitada, aga usume ikkagi,
et sõitjad ei jää sooja vastuvõtuta
üheski asustatud paigas,“ kutsus
Raamat üles tulekandjaid tervitama. „Seda, kas naabertalu juba
paistab, saab jälgida telerist. Ratturite rühm on otseetris samal
kanalil, kus jõulude ajal kaminatuli praksus.“
Tule TV vahendusel on võimalus jälgida ka peatuspaikade ning
õhtuste simmanite programmi,
ühes kohapealsete ning eelsalvestatud intervjuudega. Innovaatilist
ettevõtmist veavad eest Tudeng
TV ja Kultuurikanal.com.
Kaasasõitjaid tulerongkäigule
aga ei lubata, kuna nii võib tekkida probleem turvalisuse tagamisega. Toimub ju sõit ikkagi liikluseks avatud teedel ning lubades
kõik huvilised kaasa sõitma, tekib
paratamatult oht, et kolonn venib
ohtlikult pikaks.
„Kui inimesed on rõõmsad ja
heatahtlikud ja teevad, mida neilt
oodatakse, saame kenasti hakkama,“ usub Raamat, et 4000
sõitjat puudutav logistiline pusle ei kujune mitte peavaluks, vaid
rõõmsaks kultuuriretkeks nii
sõitjatele kui pealtvaatajaile.
Rasmus Rekand

TASUTA
KORVPALLILAAGER
2007–2000 sündinud
poistele
18.–28. augustil 2014
Tartus

Registreerimine
tartupalliklubi@gmail.com
tel 5341 0089
www.tartupalliklubi.ee

TRAPETSPROFIILPLEKK SEINTELE JA KATUSTELE
Tel 53 003 717, 776 9307
FERREST METALL OÜ
Välja 12, Soinaste, Tartumaa.

OTSE TOOTJALT
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Võrumaa Kutsehariduskeskus alustab vastu
võttu täiesti uutele 5. taseme erialadele
5. kutsetasemel omandavad
erialase ettevalmistuse spetsialistid ja meistrid. Vajadus nende
järele on ettevõtetes suur ning
nüüdsest on võimalik omandada selleks Võrumaa Kutsehariduskeskuses praktiline eriala.
Kutseeriharidusõppes omandatud praktilisi teadmisi ja oskusi
saab kohe tööturul rakendada
ning saadavate kogemuste baasil on hõlbus hiljem kõrgkoolis
edasi õppida ja/või läbida täienduskoolitusi.
Uuendused kutsehariduses
toovad kaasa enam paindlikkust. Õppekavad muutuvad
praktilisemaks ning tööturule
jõudmise aeg lüheneb. Koolis omandatavad teadmised ja
oskused seotakse veelgi tihedamalt tööturuga ning ettevalmistus töötamiseks ettevõtetes
muutub paremaks. Nüüdisaegne kutseharidus on tõesti
reaalselt tööturu vajadustele ja
nõuetele vastav, õppekavad on
väljundipõhised ning erialaõpe
lõpeb kutseeksamiga. Kui kvalifikatsioon ehk kutse on olemas,
mida tõendab kutsetunnistus,
on kutsekooli lõpetaja tööturul
kvalifitseeritud ning saab tulevikus olla enam hinnatud ja tööturul suurema kindlustundega.
Kutsereformi tulemusena
uuendavad kõik kutsekoolid
oma õppekavad ning pakkuma hakatakse lisaks uuele, 5.
tasemele, ka 2., 3. ja 4. taseme kutseharidust. Kutseõppe
tasemed on liigitatud kutse
kvalifikatsioonide raamistiku
järgi, mis annab võimaluse kogu
Euroopas mõista ja hinnata
saadud kvalifikatsiooni õppija
puhul ühtemoodi ning liikuda
paindlikumalt erinevatele õppe-

tasemetele, ühtlasi omandada
kutsekvalifikatsiooni peale formaalhariduse ka töökogemuse,
täiskasvanuõppe ning täienduskoolituse kaudu.
5. taseme õppekavad
Kuna Võrumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik omandada rakenduskõrgharidust, siis
saadi kutsereformi tulemusena
haridus- ja teadusministeeriumilt ning Innovelt võimalus
pakkuda uusi, 5. taseme õppekavasid.
Vastuvõttu 5. taseme õppekavadele alustatakse 16. juunil.
5. taseme õppekavad jagunevad esmaõppe ja jätkuõppe
õppekavadeks. Kutsehariduses
rakendub ka uue arvestuspunktina EKAP – Eesti kutsehariduse
arvestuspunkt (1 EKAP = 26 tundi) ja õppeaasta pikkuseks on
60 EKAP-i. 5. taseme esmaõppe
maht on 120 – 150 EKAP-i, jätkuõppes 15 – 60 EKAP-i.
Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab 5. kutsetasemel
gümnaasiumihariduse baasil
esmaõppes õppida järgmistel
erialadel: metallide töötlemise

tehnik-tehnoloog, mehhatroonik, puidutöötlemise tehnoloog,
telekommunikatsiooni spetsialist, majutuskorraldaja, müügikorraldaja.
Jätkuõppesse saavad astu
da 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme omandanud või vastavate
kompetentsidega keskharidusega inimesed.
Jätkuõppes saab õppida
järgmistel erialadel: toitlustuskorraldaja, turundus- ja müügi
spetsialist, müügikorraldaja.
Töötavatel inimestel on võimalik õppida mittestatsionaarses vormis, st õpe toimub sessioonidena.
Kutsehariduses
leiavad
lõpetajad edukalt tööd nii teenindus- kui tehnoloogiavaldkonnas. Näiteks Võrumaa Kutsehariduskeskuse viimase 11
aasta vilistlasuuringu tulemused näitavad lõpetajate suurt
läbilöögivõimet tööturul, head
palka ning seda, et eluga ollakse rahul. Kõige rohkem teeb
kooliperele rõõmu aga see, et
väärtustatakse elukestvat õpet,
et kooli moto „Hea kool kogu
eluks!“ peab täiesti paika.
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• seljatoed
• põlvetoed
• tallatoed
• käetoed
• rinnaproteesid
• tugisukad,
• tugipõlvikud
• tugisukkpüksid
• kinesioteibid,
• füsioteraapiavahendid
• ortopeedilised jalatsid
• looduskosmeetika

Siili 8

UUS M
AJA
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www.srv.ee

529 76 70
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Salutaris OÜ
Kalevi 4, Tartu
E–R kl 10–18, L kl 10–14
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Tervet keha, meelerahu ja
enesevalitsemist on ülistatud aastatuhandeid. Tänapäeval on nende saavutamisel abiks teaduspõhine
meditsiin, moodsad jõusaalid ja nõuandetelefonid.

tartuekspress
Teekond tasakaalu
jooga

ja sisemise
rahuni

Ometi ei ole ka füüsiliselt järjest
kergemaks muutuv elu toonud
inimestele tugevamat tervist ega
hingelist tasakaalu. Joogafilosoofia väidab, et inimese heaolu määrab 2/3 ulatuses õige mõtlemine,
ülejäänud 1/3 sõltub õigest hingamisest, toitumisest ja küllaldasest
liikumisest.

Kirvega kõrgikka
Hiljuti Indias olles kohtusin
mehega, kes on enamiku oma
elust joogaga tegelenud. See vana
habetunud mees oli üllatavalt erksa olemisega, rõõmsameelne ja
selge pilguga. Küsisin temalt, kui
vana ta on, mispeale ütles mees,
et tema ei tea, küllap Looja teab,
aga ega sellel mingit tähtsust pole.
Kohalikud pakkusid, et ehk kuskil
80 ringis või natuke rohkem.
Vaatasin seda joogit aupaklikult ja mõtlesin paljude inimeste
peale, keda vaevavad meie ühiskonna tüüpilised tõved, olgu
need siis südamehaigused, liigeste- ja seljavalud või unehäired.
See õnneliku näoga joogi ei saanud alguses arugi, millest ma räägin, kui püüdsin uurida, kas teda
ka mõnikord haigus kimbutab või
kuskilt valutab.
Mees demonstreeris siis esmalt
üht lihtsat harjutust – pani oma
pika varrega kirve üle turja õlgadele, võttis kätega kirve otstest kinni ja keeras ülakeha kord vasakule,
kord paremale. „Teed nii iga päev
sada korda, elad saja-aastaseks.
Teed kakssada korda, elad kahesaja-aastaseks“.

Murede all küürus
Kas pole lihtne – võta kodus
harjavars turjale, vaata sada korda üle õla ja ei mingit piinavat valu
ega lisakulutusi ravimitele! Ainus,
mida vaja, on soov endaga tegeleda, ennast ja oma tervist väärtustada.
Meie heaolu on esivanematega võrreldes nii palju paranenud, et
enam ei pea me turjale võtma raskeid kaelkookusid. Aga küllap on
rakumälus see turjal kandmine
ikka veel alles, sest miks muidu laome tänapäeval sinna oma tegemata
töödest ja lahendamata probleemidest murekoorma, vajume selle all
küüru ja siis imestame, et napib jõudu ja elutahet.
Inimene on väga vastupidav ja
me usume, et saame selle kõigega
hakkama. Tegelikult aga ei suuda

Nagu näha Loodusmaja ette kogunenud noortest
entusiastidest, on Tartus joogaharrastajate arv
hüppeliselt kasvanud. 
Reelika Rohtmaa

üha rohkem inimesi vaimselt ega
füüsiliselt lõdvestuda või keskenduda käsilolevale tegevusele. Tulemuseks on rahulolematus iseendaga, halvenev tervis ja sassis suhted.

Kogemused rakumälus
Aastatuhandeid ajahambale
vastu pidanud joogaõpetus vaimu
ja keha tugevdamisest aitab leida
tasakaalu ja end taas loodusega
kooskõlla viia. Mitmekülgse positiivse mõju tõttu ongi jooga muutunud tänapäeval järjest populaarsemaks. Ka Tartus on kasvanud harrastajate arv. Poolteist aastat tagasi asutasid mitu õpetajat
ühiselt Tartu Joogakeskuse, kus
iga huviline leiab endale sobiva
tasemega tunni.
Sügisel hakkab tegutsema ka

eakatele mõeldud grupp. Lastejooga on praegu vaid päris pisikestele
lastehoiu mudilastele, edaspidi on
plaanis avada lastejooga kursus ka
kooliealistele lastele.
Reklaamide mõjul arvatakse
üsna tihti, et joogat harrastavad
noored ülipainduvad naised või
sobib see ainult tervetele ja saledatele. Eakamad või ülekaalulised inimesed ei peaks tõrjuma
joogaga tegelemise mõtet pelgalt
oma vanuse või kaalu tõttu. Joogat saavad harrastada kõik ja alustada pole kunagi hilja. See ei nõua
kallist spordivarustust ega eritingimusi.
Tasakaalus inimene elab kooskõlas iseendaga ja loodusega, on
terve ja õnnelik. Joogid ütlevad, et
inimene pole sündinud selleks, et
alistuda valule või kannatustele.
Elul on palju suurem eesmärk. Sel-

le eesmärgi enda jaoks avastamine
ja nautimine on mõnus, kui oleme terved ja tugevad nii kehalt kui
vaimult. Just seepärast arendasid
India iidsed targad välja tervikliku
süsteemi, et aeglustada allakäiku
ning säilitada kehalisi ja vaimseid
võimeid.

Võti selgroos
Jooga teeb eriliseks õige hingamise ja füüsiliste harjutuste kooskõla, milles on tasakaalus venitused ja lõdvestused. Asendite sooritamine õpetab jälgima oma
keha ja hingamist ning keskenduma käesolevale hetkele. Need joogatunnis saadud kogemused salvestuvad meie rakumällu ja ühel
hetkel märkame, et meie tunnetus oma kehast on paranenud, et
suudame oma igapäevaelu toimetusi teha keskendunult ja naudinguga.
Erinevad joogaasendid tõstavad lihaste toonust, parandavad
liigeste liikuvust ja kõõluste elastsust, suurendavad painduvust ja
stimuleerivad vereringet. Kõik
asendid mõjutavad olulisi akupunktuuripunkte meie kehas ja
tasakaalustavad energiakeskusi
ehk tšakraid.
Asendite sooritamine masseerib ja ergutab siseelundeid. See
positiivne mõju toimib sõltumata
sellest, kui palju inimene paindub.
Asendeid tehakse aeglaselt ja teadlikult, neid hoitakse mõnda aega ja
seetõttu toimivad need ka keskendumise ja meditatsiooni harjutustena. Erinevalt enamikust spordialadest ei põhjusta joogaasendite
tegemine lisakoormust südamele, liigestele ega kõõlustele. Joo-

S
Usinalt joogat viljeleva India vanamehe vanust teab vaid Looja – ja
ega sel polegi mingit tähtsust.

Angela Saks

T

TÖÖRIIS AKESKUS
Murutraktor
MasterCut B&S19,5hj,Hydro
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Lõikelaius:107 cm
Mootor: B&S, 1 silinder,
Max. võimsus (kW): 14,6
Käigukast : Hüdrostaatiline (käsihüdro)
Kütusepaagi mahutavus: 4,9 l
Koguja: Lisavarustuses
Multskomplekt: Lisavarustuses
Deflektor: Standard
Lõikekõrguse reguleerimine:
5 positsiooni, 38- 95 mm
Pööramisraadius: ca 50 cm

misega. Kas pole kummaline, et
pöörame oma elus palju tähelepanu näiteks oma riietusele või autole, õnneks üha rohkem ka toidule, kuid enamik ei mõtle oma hingamisele? Saastunud linnaõhk ja
stressirohke elu on märkamatult
muutnud inimeste hingamise pinnapealseks.
Erinevad hingamisharjutused
aitavad kehal puhastuda mürkidest, suurendada sissehingatava hapniku kogust ja saada selle
abil juurde eluenergiat ehk praanat. Energia juhtimine on tervendamise salatarkus. Õigesti hingates õpime oma eluenergiat suunama ja kasutama seda oma tervise
heaks.
Joogasüsteemi üks tähtis komponent on lõdvestumine ja seda
mitte ainult füüsilisel, vaid ka
vaimsel tasandil. Meie enda poolt
kiireks elatud elu ja pidev reageerimisvalmidus muutuvatele olukordadele ei jäta aega lõdvestumiseks.
Siin on oma osa ka uskumustel,
kus lõdvestumine võrdsustatakse
laiskusega ja see on teadagi hukkamõistu väärt.
Nii me siis piitsutame ennast.
Meie keha toodab päeva jooksul
kõik järgmiseks päevaks vajaliku,
kuid sageli kulutatakse see „toodang“ ära mõne minutiga pahas
tujus, ärritudes või solvudes.

ga aitab ka kaalu langetada, kuid
mitte läbi hoogsa tempo ja rasvapõletuse, vaid läbi sisemise tasakaalu saavutamise. Sellisel moel
langenud kehakaal jääb tavaliselt
ka püsima.
Joogas öeldakse, et üks olulisi
tervisenäitajaid on inimesel selgSüdameusk
roo painduvus. Füüsiline painduvus peegeldab meie sisemist
Esimene asi, kuidas seda enerpaindlikkust ja võimet olukorgiakulu vähendama hakata, on
di erinevate nurkade alt vaadaleida üles negatiivse emotsiooni
ta. Mida painduvam on inimese
põhjus ja seda teadvustada. Jooselgroog, seda tervem on inimene. Mööda selgroogu kulgeb peamine Reklaamide mõjul arvatakse
energiakanal ja kui
üsna tihti, et joogat harrasenergia selles ilma
takistusteta vabalt
tavad noored ülipainduvad
liikuda saab, jätkub
naised või sobib see ainult
meil jõudu kõikideks
ettevõtmisteks.
tervetele ja saledatele.
Joogatunnis hargas õpetatakse vaatama enda sisse
jutatavad asendid on valitud sellija tunnetama, kuidas meie keha ja
selt, et virgutust saaksid kõik enermeel reageerivad. Joogaga tegelegiakeskused ja põhilised lihasgrumine aitab inimesel avastada isepid. Näiteks turiseis stimuleerib
ennast ja vaadata maailma avarakurgutšakrat, tasakaalustab kilpma pilguga.
näärmete talitlust ja venitades
Sageli seostatakse joogat mõne
kaelalihaseid aitab vabastada kaeusundiga, enamasti hinduismi või
las tekkinud pingeid, elavdab verebudismiga. Aga jooga ei ole reliringet ning on parim harjutus neigioon. Jooga on elamise kunst.
le, kel mure veenilaiendite pärast.
Ainus usk, mida jooga läbi eneseTuriseis aitab alandada ka kõrget
avastuse arendab, on südameusk.
vererõhku.
See on usk armastusse ja iseendasLõdvestumine pole laiskus se. Joogat võivad harrastada kõik
inimesed, sõltumata usulisest
Paljud, kes alles alustavad jookuuluvusest, vanusest või soost.
gaga, imestavad, et pärast tunSee on enesearengu teekond, eluniajast harjutuste tegemist ei ole
viis, mille olulised osad on kehalinad sugugi väsinud, vaid vastupised harjutused, lõdvestumine, terdi – puhanud ja täis energiat. Hea
vislik toitumine ja positiivne mõtvärske tunne saavutatakse tänu
lemine. Jooga lähtub tõekspidamisellele, et harjutusi tehakse ja lõdsest: ela lihtsalt, mõtle ülevalt.
vestutakse üheaegselt õige hingaAngela Saks
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Murutraktor
Yardman 22 Hydro 2014
Lõikelaius: 117 cm
Mootor: Kohler (USA)
Max. võimsus (hj): 22
Käigukast: Hydrostatic
Kütusepaak: 5 l
Multskate: Lisavarustuses
Suunaja: Standard
Rattad (ees/taga):
15'' x 6,5'' / 20'' x 10,5''
Kaal (ligikaudne) kg: 235
Mõõdud: L194 / W136 / H114
Niidukõrguse reguleerimine:
6 positsiooni, 30 - 90 mm
Pöörderaadius: ca 40 cm

Sepa Ärikeskus (uus maja), Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14 • Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee
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TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

ESITÄTOVEERIJAKS
LISAPLEKID
VIHMAVEESÜSTEEMID
KATUSETARVIKUD
TURVATOOTED

KINDEL KATUS OTSE
TOOTJALT!

Kiviprofiil

Põikan Raekoja platsil olevasse kangialusesse. Siin
sirelipõõsa ja vana kasepuu
taga on luitunud kollane
hoone, trepimademe kõrval väsinud näoga puupink,
lävepakul seisab kontrastina kena pruunide silmadega sihvakas neiu.

Trapetsprofiil

Suits hambus, silmis pisut ärevil olek, tõmbab slaavi verd iludus viimase mahvi ja kustutab
selle kiirelt vastu betoonist prügikasti. Avan talle ukse ning siseneme koos majja. Mõned trepiastmed veel ning juba vaatab koridori lõpus meile otsa 30ndates
mees, vasakul käsivarrel rohelisepunasega võõbatud kondist nuga,
paremal käel vana kindlusemüüri meenutav ornament, näos teise päeva habe ning soe naeratus
meid tervitamas. See on Anton
Brusko, Tartu vanima tätoveerimissalongi asutaja.
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OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee

RAAMATUPIDAMINE
Vanemuise 21A, Tartu
Tel. 742 7326, 5666 2822
www.fmj.ee

Valtsprofiil

Klassikprofiil

Meelis Kikkatalo (vasakul) ja Anton
Brusko veavad Tartu tätoveerimisvankrit juba üle dekaadi.  Tartoo-Tattoo

Unistus vedurist
Neiu suundub otse tema juurde,
vaatab veel viimast korda meistri tehtud muudatusi kavandis.
Siin vigadele ruumi pole, pärliketi otsas rippuv rist saab kaunistama neiu pruuni rannet elu lõpuni.
„Tavaliselt kui inimesed siia
tulevad, on neil idee juba valmis.
Nad näitavad mulle erinevaid
detaile, mis kusagilt välja otsitud
ning kavandan need neile sobivaks
pildiks kokku,“ kirjeldab Anton
igapäevast tööpäeva salongis.
Kuigi tätoveerimisest on praeguseks saanud Antoni leivatöö,
siis pole see alati nii olnud. „Pärast
Puškini gümnaasiumi lõpetamist
asusin õppima Tallinna transpordikooli raudteeveeremi tehnikmehaanikuks,“ meenutab ta. Toona oli Anton tahtnud isa eeskujul
saada vedurijuhiks, „aga elul olid
teised plaanid.“ Transpordikoolis jäid Antonile pihku spreivärvid, millega sai elavdatud Tallinna äärelinnade betoonseinu. Nendesamade grafitite tõttu avastas
Antoni sõnul keegi kuskil, et ta
oskab joonistada ja pakkus, kas ta
tätoveerimisega ei tahaks tegeleda? „Seejärel sebiti mingi tüüp, kes
oli vangis istunud, kes omakorda
sebis masina.“

tuhanded esimest korda silma
vaadanud enda vastvalminud „linnule“. Vastasseinal tõmbab tähelepanu valge-halli laigumustriga
elektrikitarr, millest kumab, et pill
on Antonit saatnud nii mõnelgi
loo esitusel. Pikemalt ei saa detaile
imetlema jääda, sest Anton palub
neiul istet võtta pleekinud sinisel nahktoolil, mida ilmestab nii
mõnigi tindiplekk. „Jah, siin on
ikka kõvasti tinti valatud,“ mõtlen
omaette.

Pardlist tindimasin
Kooliajal tegi Anton tätoveeringuid seal kus juhtus ja seda habemeajamisaparaadist ning kitarrikeelest tehtud masinaga, kuid
kuna nõudlus üha kasvas, siis mingil hetkel oli mees valiku ees, kas
hakata asjaga korralikult tegelema või jätta see kõik sinnapaika.
Nii võttiski Anton isa käest võlgu ja

soetas endale vajalikud aparaadid.
Kuid esialgu ei jätnud Anton
juba varem selgeks õpitud vedurijuhiametit kõrvale. Käis ikka
Tartu, Petseri ja Valga vahet sõidus edasi ning kui vaba aega oli,
siis joonistas tätoveeringuid, seda
nüüd juba Kivilinnas olnud ilusalongis.
Esimene sinine pastaka kontuurjoonis on neiu vasakul käevarrel valmis ning „sõit“ võib alata. Anton võtab üleni toidukilesse
mähitud laualt tätoveerimismasina, mis tegelikult ei erine suuresti
esialgsest habemeajamismasinast
tehtud aparaadist.
Silman Antoni esimest isevalmistatud masinat. See kunagi
pardliks mõeldud punane pisike
vidin istub mõnusasti käes, esiots tindiplekke täis ja pisut kõverdunud kitarrikeelejupp tillukese mootori vahelt välja urritamas.
Just nagu väike õmblusmasin, mis

Laim või kurk?
Anton viipab käega ning suundume koos neiuga tagasi koridori, siseneme uksest, kus vastu vaatab erkroheliste seintega tuba, see
on just see roheline, mis kriibib silma, sest sa ei saa täpselt aru, mis
toon ta on. Ole siis laim või ole
kurk, muutu! Õnneks aitab värvivalu katta värskete tindimaalingute imetlemiseks mõeldud peegel.
Just siin on ilmselt sajad või juba

Klaasitud
ttud
ud terrass
te ass

Parim põhjamaises kliimas

magnetite abil nahale igaveseks
mõeldud traageldusi veel mõni aeg
tagasi nõelus.

Kaitseingel
Mida aeg edasi, seda suuremaks läks Antoni iseseisvusjanu.
„Ei tahtnud enam teiste all töötada. Panime Meelise (Kikkatalo) ja
Edmariga (Sulaoja) rahad kokku.“
Ja nii sündiski Tartoo-Tattoo.
Klientuur oli juba varasematest
isetegutsemisaegadest välja kujunenud, sellega salongil probleeme ei
olnud. Kõvaks pähkliks osutus hoopis terviseamet, kes polnud veel silmitsi seisnud ametlike lubade väljastamisega tätoveerimissalongile.
Tartoo-Tattoo oli omasuguste
seas 2003. aastal esimene. „Olime
nende jaoks pooleldi hambaarst,
pooleldi juuksurisalong,“ kirjeldab
Anton tollast paberimajandust.
Õnneks jõuti kompromissile ning
seati alus Eesti vanimale tätoveerimissalongile.
Päiksevihk paistab salongiaknast üha madalamalt sisse ning
vaatan selle kohal olevat kahe
draakoniga ehitud pronksikarva
kella. Möödunud on kolm tundi
ja vähemalt tuhat nõelatorget neiu
randmel. Järsku lakkab masin urisemast ning Anton tõstab silmad
veel ahjusoojalt teoselt. Pärlikee
otsas rippuv rist on valmis.
Just nagu tohter, mähib ka
Anton värske „kotka“ ettevaatlikult plaastriga vooderdatud kilesse. Neiu ohkab kergendatult, tõuseb püsti ning jätame Antoniga hüvasti. Uksest välja astudes
läidab neiu järjekordse sigareti,
puhub pahmaka huulilt, pöörab
selja ning hüüab järele: „Nüüd olen
ma kaitstud!“
Helena Kõiv

Rõduklaasid ja -piirded
Terrassiklaasid
Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee

NB! Jaanipäevani on rõduklaasid soodushindadega!

Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

tartuekspress
reklaam
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Tee vanadest kardinatest
ja kappidest jaanituli!

Sunorekis on suured allahindlused
PIMENDAV
RULOO

VOLDIKKARDIN
EOS AO10
Beež kangas(9234)

TEKSTIILKARDIN

Söövitatud dekoratiivne
lehemuster
1300X2500mm

Valge kangas (Ber-5150K)

43€

69€
86€

1000x1600mm
*kõik laovaliku kangastega
EOS voldikkardinad

-20%

43€

54€

TANK
GARDEROOBIKAPP

1400x1800mm
mehhanism Ø25mm
*valikus erinevad kangad
hinnasoodustusega

kuni -40%

Hele hall

62€

689€

301€

882€

359€

Järelmaksu
kuumakse

379€

Järelmaksu
kuumakse

11€

2000x2106mm
Sügavus 520mm

Järelmaksu
2000x2550mm kuumakse
Alumiinium
Sisu: kirgas peegel ja
valge melamiin

27€

3000x2106mm
Sügavus 520mm

22€

Kõik tooted valmistatakse kliendi soovitud mõõtude alusel.
Pakkumised kehtivad juuni lõpuni.
Liivalaia salong

UUS!

Järve salong

Pärnu mnt 238,
Tallinn
(JÄRVE KESKUS)
Tel: 614 0348

Beige

Kuressaare salong
Jõhvi salong

Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096

Leola 53 (Home Gallery)
Tel 434 2033

Mustamäe salong

Pärnu salong

Rakvere salong

Pikk 11
Tel 44 30 884

ra
Beige, O
d
Soodushin

ra
Beige, O
d
Soodushin

Clarus SR100W
Ø505mm (klapita)

Clarus SR100AW
Ø505mm (klapiga)

75.-

Alumetallic
Copper, Brass

86.99.-

Tallinna 30
Tel 45 33 306

Rakvere vald
Tõrremäe (Põhjakeskus)
Tel 32 60 558

Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus)
Tel 33 52 015

d
ge
Bei dushin
o
So

Black, Silica, Ora,

Black, Silica, Ora,

Alumetallic

Alba, Alumetallic

Alba, Alumetallic

Copper, Brass

191.191.-

Clarus SR101AW
780mm x 500mm

Black, Silica, Alba,

Copper, Brass

168.168.-

99.-

Clarus SR102AW
580mm x 470mm

98.111.-

Beige, Black, Silica, Ora,
Toodete juures näidatud järelmaksu kuumaksed on
sissemaksega 20% ja tagasimakseperioodiga
kuud.
Alba, 24
Alumetallic
Järelmaksu pakkuja on AS LHV Finance. Tutvu tingimustega
kaupluses või aadressil lhv.ee/jarelmaks. Vajadusel pea
nõu asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr
on 19,91%
Copper,
Brassaastas
järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 600€,
sissemakse 0%, intress 15,9% aastas, lepingutasu 19,9€,
tagasimakseperiood 36 kuud, tasumine igakuiste
annuiteetmaksetena.

d
ge
Bei dushin
Soo

96.-

85.-

PAPILLON SCP151AW
www.sunorek.ee
945mm x 505mm

Viljandi salong

Liivalaia 40, Tallinn
Tel 660 7004

Black, Silica, Alba,
Black Metallic

Tartu salong

Sõpruse pst 170, Tallinn
Tel 658 7893

LIUGUKSED
TANK 075, 2tk

-50%

Lubjatamm

280€
Kappide ja
liuguste sisu
materjalivalikus
kõik melamiinid.

*valikus erinevad kangad
hinnasoodustusega

TANK
GARDEROOBIKAPP

112.129.-

Copper, Brass

119.139.-

Cuba SQC100W
490mm x 455mm

Beige, Silica, Ora, Alba,
Alumetallic
Copper, Brass

Simplex SQ101W
425mm x 500mm

104.119.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Alba, Alumetallic 96.Copper, Brass 111.-

Silica

Alba

Notus SQ102AW
575mm x 460mm
Beige, Silica, Ora, Alba,

Ora

Alumetallic
Copper, Brass

110.127.-

MASSAAŽIKABIIN
- toonitud klaas
- turvaklaasist
tagasein
- segisti, käsidush
- kehadushe 6tk
- katus koos
laedushi, valgusti
ja ventilaatoriga
- digitaalne FM
raadio ja
juhtpult
Mõõdud
90x90cm

285 EUR

Notus SQ101AW
765mm x 460mm

Cuba SQC101AW
780mm x 495mm

Cuba SQC150AW
610mm x 495mm

Cuba SQC151AW
800mm x 495mm

Alba, Alumetallic 118.Copper, Brass 135.-

Alba, Alumetallic 139.Copper, Brass 155.-

Alba, Alumetallic 153.Copper, Brass 172.-

Alba, Alumetallic 165.Copper, Brass 184.-

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Beige, Black, Silica, Ora,

Graniitvalamutel kaasas äravool
prahisõela ja ülevooluga.
DUSHIKAAR
poolsügava
dushialusega

DUSHIKAAR
madala
dushialusega

- Matt klaas

- Matt klaas

Mõõdud
90x90cm

Mõõdud
90x90cm

129 EUR

Dushialus
akrüülplastist

Elektrilised
veeboilerid
Vertikaalsed
80 L
100 L

79 EUR 93 EUR

Horisontaalsed
80 L
100 L

93 EUR 104 EUR

90x90cm
kaar

109 EUR

49 EUR

Boiler
puukütega

289 EUR
Boiler
puu+
elektriküttega

299 EUR
Puuküttega boileritel on
vee tühjendamise
võimalus talveks.

KAUBA PAKKUMISED KEHTIVAD JUUNI LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB.

Soodushind

Soodushind

Soodushind

Soodushind

tartuekspress
Muhe muhviauto
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*Pakkumine kehtib raamide ja
klaaside koosostul juuli lõpuni

Kergemat suve!
Kuuldes, et proovisõiduks tuleb Yeti nimeline isend, hakkab iseeneslikult ajukäärude taga tuksuma ansambel Apelsin. No ikka seesama lugu, kus liustikke mööda end libistan ja lumeinimese
käppagi pigistan. Just selles rütmis lustlik lalalalalaa kestis üsna katkematult kõik need põgusad
päevad, mil Škoda linnamaasturiga tutvust sobitasime.

-40%

Kõik kruvi- ja
tamiilraamid
TASUTA nägemiskontroll

Eedeni Kaubanduskeskus, Kalda tee 1
Tel 738 0113, 5850 9312 • www.lensoptika.ee.

IHAMARU
14. juunil
KÕIVUALUTSE
LAADAPÄEV
Ihamaru külas, Kõlleste vallas, Põlvamaal

Rahvalik laadapäev Postiteel
www.ihamaru.eu

Info: tel 513 6470, laat@ihamaru.eu

Kui esialgseis kahtlustes eeldasin kohtuvat
järjekordse pirukakuudiga, millel toll-paar laiema läbimõõduga rattad alla kruvitud ja puusad
punni puhutud, siis Aasta Auto väravas ootas
ees heas mõttes pettumus.
Seal seisis valge kere ja musta pealaega masin, mis taaselustas mälestuse maksikoer Fikist. Teate küll, see Tšehhi animaatori Václav Bedřichi kultuslik lapiline peni, kes
omal melanhoolsel moel rändab läbi laia maailma Aafrikast Põhjanabani.
Rahuliku moega, silmad õrnalt nukravõitu,
suur suu pisut poikvel – iga lapse lemmik, kes
lausa kutsub patsutama, mürama või suisa turjal sõitu tegema.
Lumeinimese käpapigistus, ülekantud
tähenduses võib juhi kontakti rooliga selleks ju
pidada, on ebaharilikult siidine. Mitte, et ma
iseäranis sagedasti neid müstilisi elukaid looduses oleks kohanud, ent ports erinevaid roolirõngaid on küll käes hoitud ning Škoda omale
on raske ka pikema kaalumise järel etteheiteks
alust leida.
Kõik nupud ja rullid – eriti praktiliseks mööda menüüd kapates osutuvad sõidu ajal just
viimased – asuvad täpselt neis paigus, kuhu
näpud neid otsides eeldakski. Pisiekraan kellade vahel säästab pilgu pidevast keskkonsooli
ekraani ja sõidutee vahel ekslemisest.

Alaline kaasreisija
Igavuse korral aitab aega viita ka keskjaama
tädi ehk masin kuuletub ka häälkäsklustele
(sellegi funktsiooni juhtnupp asub roolil mugavalt parema pöidla all). Et vestlus on mõlemas
suunas inglise keeles, käib ühise keele leidmine
algul läbi rohkete eksituste, ent proua on armulik, ei solvu sõimlemisegi peale ning palub üha
uuesti juhil oma segasevõitu mõtet korrata.
Naljaviluks saab lasta tal ka telefonikontakte ette lugeda, et siis hääldusnüansside
üle kõkutada. Kokkuvõttes õnnestub vähese
praktika järel vähemasti lühinumbritel kõnede algatamine paari sekundiga silmi kordagi
liikluselt pööramata. Kõvasti mugavam, kui
kõikuvas autos näpuga puuteekraanil õigeid
kohti tabada.

Yeti City Elegance
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞

1.2 TSI bensiinimootor (77 kW)
7-käiguline DSG automaat
pikkus 4222 mm
laius 1793 mm
kõrgus 1645 mm
tühimass 1359 kg
kiirendus (0-100 km/h) 11,7 s
kütusekulu 6,1 l/100 km
prooviauto hind 21 720 €
hind alates 16 260 €

Positiivse märkuse vääriliseks tuleb lugeda
autoarendaja, kes sulgemata turvavöö meeldetuletusheliks pakkus delikaatse bling-blingi.
Midagi sarnast, mis kostub lennukites. Oma
töö teeb ära ka ilma, et kõigil autos viibijatel
oleks vaja esimese hüüatusega uni silmist ja
kõht lahti ehmatada, kui traksid kohe esimesest meetrist peale ei saagi.
Samavõrd tunnustavasse kategooriasse liigitub suunatulede tööst teatav tik-tak, mis on
sulnim kui suuremal osal klassikaaslastel. Täisja pooltulede vahetamine on täiesti helivaba,
tavapärast klõpsatust pole. Üldse on Yeti loomus, mõnevõrra rohmakale välimusele kontrastiks, hellem kui arvaks.
Nagu näiteks 7-käiguline DSG (Direkt-SchaltGetriebe) ehk otselülitusega käigukasti kaks
sidurit teevad oma tööd sellise filigraansusega, et käiguvahetusest saab aru vaid ekraanil
numbreid vaadates – ühtki jõnksatust lihtsalt
pole. Elektrooniline juhtimine ja sisuliselt katkematu vedu peaks teooria kohaselt ka kütusekulule soodsalt mõjuma.
Nii läheb „kuues“ rauda juba linnakiirusel ja
maanteel püsivad pöörded 2000 piirimail. Ehkki 1,2-liitrises mootoris on tõmbamas vaid 105
„hobust“, kerkib seier möödasõitudel ka 90-lt
130-le pöörase innuga. Kütusekulugi kerkib
100-st ülespoole ronides hüppeliselt. Suhteliselt
kandilise kere ja tillukese mootori suhet arvestades pole see üllatav. Mõistlikult tallates saab
6 liitriga hakkama lahedalt. Diislite puhul ilmselt märksa vähemagagi.
Kõrge istumisasend, kergitatud kliirens,

taotluslikult kandilised jooned disainis ja vaatevälja alaservas jõuliselt figureeriv kapott tekitavad pisut „villisemehe“ muige küll. No ikkagi
peaaegu nagu maastur. Saadaval ju ka nelikveoga variandid, mille maastikuvõimekus
vajaks eraldi testimist, soovitavalt talvel. Teiste juttudele toetudes pääsevad „lumeinimese“
tugevused just taolises keskkonnas parimal
moel maksvusele.

Ägedalt naljakas
Kergeks ehmatuseks kujunesid Yeti tuled,
mille paistel liiklusmärgid ööpimeduses lausa kargasid näkku. Sattus neid helkurpinnaga
kaetud latakaid üheaegselt vaatevälja rohkem,
tuli tõsiselt silmi kissitada või poolikutele tagasi vahetada. Küllap sitikad ja kivid aja jooksul
seda muret matimaks lihviks.
Ükshaaval kokkulapitavate ning väljatõstetavate tagaistmetega on muruniiduki lossimine
lihtne kui lapsemäng. Soovi korral saab keskmist seljatuge rakendada hoopis topsihoidja ja
käetoena. Piiratud mahus timmitav tagarea
seljatugede kaldenurk aitab pisiperel mugavama tudumisasendi leida.
Väärt lisana toimivad kõrvalistuja jalgade juurde istutatud võrguke, nagu ka põrandamatte paigalhoidvad nupsud. Juhi paremale käele lõõgastust pakkuv tugi liigub suisa iga
ilmakaare poole ning peidab endas jahutusvõimelist panipaika. Mõistagi eeldab see konditsioneeri käivitamist.
Tagurdamiskaamera on taoliste puusadega sõiduki puhul üsna hädatarvilik lisa. Paha
ei tee ka põrkeraudadesse peidetud andurid.
Kerge tähelepanematuse tõttu avastasin katse-eksituse meetodil, et laugemate künniste ees Yetiga pidurdamine on mõttetu – see
lendab sealt ka 50-ga üle ilma suurema jonksatuseta.
Üldse on tegu „ägedalt naljaka autoga“, kui
laenata lause katsetamistöös abi osutanud
koolieelikust pojalt, kelle kurvastus päeval, mil
masin tagastada tuli, oli sama suur kui siiras.
„Ma ilmselt ostan omale suureks saades sellise,“
kostus läbi ohke.
Rasmus Rekand

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

tartuekspress
Geenide toel mugavustsoonist välja
geenitest
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Mida peaks peale hakkama spordisõber, kes rassib kui pöörane,
aga on tulemustereal pea paigale
tammuma jäänud? Olümpiapronks Jaak Mae teab karmi tõde
– võib-olla polegi loodus talle
valitud alal enamat määranud.
Suusalegendi hinnang ei põhine aga
mitte subjektiivsel hookuspookusel, vaid
geenitehnoloogial: ühes kolleeg Andrus
Veerpalu kohtuvõiduni vedanud professor Sulev Kõksiga veab ta ettevõtet Sports
Gene, mis lihtsa süljeproovi abil paneb
paika katsealuse sportliku potentsiaali.

Staier või jõumees?
Nii saab vatitampooni põske ka allakirjutanu, eesmärgiga kaevuda iseenda DNA
sügavustesse, et mõista võimekust jõu- ja
vastupidavusalade viljelemisel. Paralleelselt läbi viidav teine test aga võimaldavat
ära tunda geneetilised ohud kehakaalu
kasvatamiseks.
Alustuseks ülestunnistus: ma olen sõltlane, harrastaja kohta täiesti ebaratsionaalne fanaatik. Kavandatud trenni ei jäta
ma ära mitte mingil tingimusel, kummitagu haigus või venigu tööpäev südaööni. Spordisaalis välja higistatud vallatuid
peoõhtuid pole mõtet loendama hakatagi. Sellest hoolimata on tulemused küll
soliidsed, aga stagneerunud: näiteks kaitseväest tuntud üldfüüsilise testi skoor on
viimase kolme aasta jooksul kõikunud
vaid mõne punkti piires.
Saavutan jõu- ja vastupidavusnäitajaid
võrdlevas testis suhte 3 : 5, mis tähendab,
et võimalikust kaheksast rammu soodustavast geneetilisest variatsioonist avaldub
mul kolm ja võhma osas viis. Eriti kõditab
ego Mae väide, et sama skoori on teinud
ka suusataja ise.

Neeger ei libise
„Sporti tehes oli arusaam, et suusatamine on vastupidavusala ja jõutreeninguid
tehti suhteliselt vähe, kuigi potentsiaal oli
mingil määral olemas,“ meenutab Mae.
„Tagantjärele tark olles oleks jõutreeninguid tasunud rohkem sisse tuua.“
Enamike prooviandjate eeldused kipuvad üsna võrdselt jaotuma, ent samas
nõuabki lõviosa spordialasid mõlemaid
näitajaid. „Kui vanasti oligi suusatamine

Tippsuusatamisest taandunud Jaak Mae teenib leiba sportlashakatiste geneetilise
nõustamisega. 
Kaur Paves

on väga hea soodumus jõutreeningutega
tegelemisel, sest lihasmassi hakkab väga
kergesti juurde tulema – sul see puudub,“
lajatab ta. „Kui meeldib käia jõusaalis,
peaksid seda regulaarselt tegema ja väga
palju vaeva nägema.“

Mõttetu rapsimine

Laborant Siiri Sarve halastamatu pilgu all saab selgeks, kas katsealusel on enam ühist
Arnold Schwarzerneggeri või Haile Gebrselassiega. 
Karin Tein

selge vastupidavusala, siis tänase seisuga
on jõu- ja kiirusomadused, eriti ühisstartide puhul väga olulised,“ tõi ta näite enda
endiselt tööpõllult.
Kas 15 aastat nooremast minust kannatanuks seega ka olümpiasuusataja teha?
„Miks mitte,“ julgustab Mae, lisades küll
kohe, et test ei mõõda kuidagi üliolulist koordinatsiooni. „Oleme treenerite ja teadlastega arutanud: miks neegrid ei suusata? Funktsionaalsed näitajad
on väga head, aga see on koordinatsiooni küsimus, neil puudub libiseva liikumise kogemus.“
Konkreetset spordiala ei kipu Mae

mulle geenipildi põhjal soovitama,
toob aga välja südameveresoonkonna
geenid. „Vastupidavusaladel on väga
oluline, et pump oleks piisavalt suur ja
aitaks energiat saada. Siin on sul parim
variant, mis saab olla, ainevahetusliku poole pealt saad energia treeningul
väga hästi kätte,“ kiidab ta. Samas viitavat hea valgusüntees, mis aitab lihastel
kokku tõmbuda, selgele soodumusele
kiirusaladele.
Siiski pole kõik nii roosiline, kui mängu tuleb viimane plokk, mida Mae kutsub Schwarzeneggeri geeniks ja mis peaks
avama ukse kulturismi. „Neil, kes seda on,

Meeldib, meeletult meeldib. Kolmest
jõusaali- ja ühest jooksupäevast koosnevat tsüklit ketran kuue-seitsme puhkepäevaga kuus juba kolmandat aastat jutti.
„Tasapaks treening,“ kõlab Mae halastamatu hinnang.
Ekssuusataja väitel pole ma oma klaaslae-probleemiga siiski üksi: „Harrastus
sportlaste põhihäda ongi selles, et treeningu- ja võistluskiirus on täpselt sama,“
märgib ta, soovitades tuua trenni vaheldust – näiteks pumbata kolm nädalat erineva intensiivsusega muskleid ning seejärel kümme päeva vastupidavusele pühenduda.
Sealjuures hoiatab Mae aga hobispordifanaatikute tuntud lõksu, ületreeningu eest. „Harrastajatest on näiteid küll,
kes mõtlevad ühel hetkel, et aega ei ole,
teen parem lühemalt ja kiiresti,“ rääkis ta.
„Üldjuhul kuni kahe kuu jooksul paranevadki tulemused tõesti jube märgatavalt ja
tuntakse end hästi, aga ühel hetkel enam
ei suuda oma standardset ringi läbida. Siis
mõeldakse, et kurat, see hoog peaks ikka
sees olema – aga liigne intensiivsus on ära
tapnud.“

Jättes ammu nurjunud unistused tippspordist kõrvale, tuleb minusugusel eeskätt seista vastamisi reaalsusega, kus lõdvakslaskmisel terendab silme ees võigas
õllekõht. Laborant Siiri Sarv valab hirmudele hoogu juurde, lugedes kehakaalu
ohjeldamise testist välja, et kalduvus rasvu ja süsivesikuid kiiresti imendada seab
mu tõepoolest ülekaaluriski. Nii soovitavad spetsialistid mul süüa vähendatud
rasvasisaldusega toitu.

Risk jääb
„Praegu ju kaaluga probleeme ei ole, aga
kui vanemaks saad ja ainevahetus aeglasemaks läheb, siis oht on olemas,“ kinnitab
ka Mae. „Ega risk kuskile ei kao.“
Seevastu püüab mind rõõmustada
ADBR3 nime kandev geen, milles avalduv A-alleel peaks tähendama, et suudan kergesti omandatud rasvu ka kiiresti põletada. Kui vaid kõhtu korraga liiga
täis ei õgiks.
Proovivõtmise krooniks saan ekspertide heakskiidu alalisele ilkumisobjektile –
meeletult aeglasele söömistempole, mis
on kippunud igavikku venitama nii söögivahetunde koolis kui lõunapause tööl. „Su
tulemused näitavad, et kõhu täis tekkimine võtab kauem aega, mis on üks kaalutõusu põhjustest,“ kirjeldab Sarv.
„Oled alateadlikult käitunud väga
õigesti,“ sekundeerib Mae. „Ongi mõistlik
toitu nautida ja rahulikult süüa.“
Kaur Paves

Maakaitsepäev Kambjas 23.06.2014

12.00 Avamine – päeva tutvustus
•
Kaitseliidu relvade ning Päästeameti varustuse ja tehnika näitus
Vabadussõja ausamba ja kiriku vahelisel alal
•
Naiskodukaitse heategevuslik loterii Aarike hooldekodu toetuseks
•
Temaatilised telgid, sõdurisupp
•
Muusikalist meeleolu loob orkester Popsid
12.15 Lennuilma olemasolul hävitajate ülelend
12.30 Etendus Vabadussõja ausamba juures
14.00 Paraadüksuse ja Võidutule saabumine Valgast
14.30 Paraadüksuse pidulik rivistus, sõnavõtud, autasustamine,
Võidutule jagamine Tartumaa linnadele ja valdadele
15.30 Näidislahing
16.00 Lõpetamine
20.00 Jaanituli vallamaja pargis
Osalevad:
Kaitseliidu Tartu malev
Naiskodukaitse Tartu ringkond
Kaitseressursside Amet
Orkester Popsid
Päästeamet
Lõuna-Eesti Vanatehnika Klubi „Levatek“
Kaitseliidu Vanaautode Klubi

Korraldajad: Kaitseliidu Tartu maleva I malevkond, Kambja Vallavalitsus
Lisainfo: n-srs Hanno Kroon, KL Tartu malev I MK teavituspealik 511 6452

Toetajad:

tartuekspress
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Mobiilituru purikala
Mõned aastad tagasi uppuvalt laevalt Nokiast põgenenud mobiilse tarkvara MeeGo arendajad otsustasid
luua uue omalaadse telefoni nimega Jolla, millel
jookseb MeeGo järeltulija Sailfish.
Mobiiliarendajat iseloomustab tugev tõmme vee poole: noor
telefon kannab paadi (julla) ja
seda kandev tarkavara mereeluka (purikala) nime. Tarkvarauuenduste vaderid ammutavad inspiratsiooni Soome järvenimedest.
Esmamuljed Jollast on head,
telefon näeb hea välja nii väljast
kui seest, eriti seest. Kõigepealt
tasub läbi teha sissejuhatav õpetus, et kohaneda esialgu harjumatute sõrmeviibetega. Nutikas
masin on pigem suuremate killast
ning ühe käega kasutada raske.
Järgnev mulje micro-SIM kaarti
vahetades oli pigem kehv üllatus,
sest kaardi väljasaamisega oli pisut
tegemist.

Konarlik ostlemine
Algseadistuste taastamine
möödus valudeta ning peagi ootas
ees harjumatult tühi telefon. Erinevalt harilikest Androidi-telefonidest leiab Jollast vaid põhifunktsioonid ning ühtegi tootja
segapudru ei kohta. Üks vähestest vaikeprogrammidest on Jolla
enda pood ning Yandex, kust saab
alla laadida Androidile toodetud
rakendusi.
Kiire allalaadimismaania Jolla
poest lõppes halbade üllatustega,
suutsin kätte saada vaid ühe programmi, teiste puhul kohtasin mitteinformatiivset veateadet. Mõned
telefoni restardid hiljem ei olnud
enam vaja kurta. Pärast seda oli
rõõmu küllaga. Telefoni reakt-

sioon on meeldivalt kiire ja uued
s e l g e k s õ p it u d
sõrmeviiped teevad elu päris
lihtsaks.
P ä r a s t
mõningat
Androidi tarkavarakogumites
r ing ikola mist
selgus tõsiasi,
et mitte-Sailfishi programmid
ei ühildu kogu kujundusega ning
peaaegu kogu Jolla võlu jääb olemata. Arusaadavalt pole Jolla ja
Sailfishi ümber tekkinud kogukond veel nii suur kui Androidil/
iOSil ning seda on hästi näha Jolla programmipoes ringi vaadates
– valik on väiksem ja rakendused
sageli vähem töökindlad.

Aeg parandab haavad
Tuleb tunnistada, et mõned
olulised funktsioonid on siiski puudu. Näiteks igapäevane
Mobiil-ID-kasutaja sellest telefonist suurt rõõmu ei tunne, kuid
kõik pole kadunud – liiguvad
kuuldused, et tugi tuleb järgmiste
tarkvaraversioonidega.
Kalendri- ja meiliprogrammid on üpriski algelised, kuid eks
seegi paraneb loodetavasti ajaga.
Minuga jagatud Google’i kalendrit ma telefonist ei leidnud, aga
muu ühendus Google‘i toodete ja
Exchange’iga oli suurepärane.

Jolla
∞∞ Qualcomm 1,4 GHz kahe
tuumaline protsessor
∞∞ Muutmälu 1 GB
∞∞ Sisemälu 16 GB
∞∞ 4,5-tolline (960x540 px) IPS
ekraan
∞∞ 8-megapiksline kaamera
2100 mAh vahetatav aku
∞∞ Toetab Androidi rakendusi
∞∞ Kaal 141 g
∞∞ Hind 349 € (Elisa kliendile)

Jolla üks eripärane omadus on
ta teine pool (The Other Half)
— vahetatav nutikas tagumine
kaas, millega praegu saab küll
muuta vaid kujundus- ja heliteemasid. Samas võimaldaks I 2 Cnimeline tehnoloogia „teise poolega“ kaasa anda näiteks klaviatuuri või külge ühendada mõne
huvitava sensori. Ning arvestades Sailfishi avatust, on asjaarmastajatel võimalused valla.
Priit Kivisoo

SOODNE LAEN KODU OSTUKS,
REMONDIKS, EHITUSEKS.
LAEN KORTERELAMULE.

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

AS Y
O
ADL

S

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 39 €
195/65 R15 al 40 €
205/55 R16 al 53 €
215/55 R16 al 59 €
225/55 R16 al 66 €
225/45 R17 al 68 €
225/50 R17 al 73 €

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Keretööd ja keevitustööd
• Rehvide müük ja montaaþ
• Autopesu

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

235/45 R17 al 69 €
245/40 R18 al 89 €
235/70 R16 al 84 €
235/65 R17 al 81 €
235/60 R18 al 94 €
195/70 C15 al 52 €

ILA

KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Krediidi kulukuse määr on 6,35% tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse
määra näide: 5000€/60 kuud-47%.

RAV

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:

Tutvu tingimustega
www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.

BETOONI

Saadaval palju
muid mõõte.

E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 052.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.
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Kino

anekdoodid

Kaks sõbrannat vestlevad.
„Sa kujuta ette, minu mees vaatab
öösiti arvutis neid pornosid ja nüüd
nõuab minult neid perverssusi!“
„Õudne! Ja missugused nõudmi
sed tal on?“
„Kohvi hommikul voodisse!“
***
Välismaalane väljub ühest Tallin
na haiglast ja õhkab:
„Kui tugev peab küll inimese
tervis olema, et siin haigena vastu
pidada!“
***
Kaks meest lähevad maffiabossi
juurde:
„Kuulsime, et vajate turvamehi?“
„Kas olete endised sportlased?“
küsib boss.
„Oleme. Mina olin iluuisutaja,
tema on linna malemeister.“
***
Mafiooso poeg läheb esimesse
klassi.
„Kuidas koolis läks?“ küsib isa, kui
poiss tagasi jõuab.
„Olin mehe eest väljas!“ kiitleb
poiss. „Õpetaja kuulas mind päev otsa
üle, aga mina ei teinud suudki lahti!“
***
Igahommikune arstide koosolek
haiglas. Üks arst on väga närviline:

„No miks me ei alusta? Keda me
veel ootame? Kas jälle pole seda
paganama suus urgitsejat kohal või?“
„Esiteks, kolleeg, ma olen siin!“
kostab hääl. „Teiseks, ma olen den
tist, mitte suus urgitseja! Ja kolman
daks kutsun mina teid alati ainult
günekoloogiks!“
***
Haigla peaarst on tuntud kui kõva
naistemees, ometi ajab üks med
õde teda juba tükk aega edutult
taga. Ühel õhtul jõuab siiski kätte
soodne hetk, mil ta jääb koos pea
arstiga kahekesi viimase kabinetti.
„Oh, mida ma küll peaksin teile
sisse andma, et saaksin teid suudel
da ja hellitada?“ õhkab ta.
„Kloroformi, kullake, kloroformi!“
vastab peaarst.
***
„On see sinu auto?“ küsib üks
sõber teiselt.
„Kuidas võtta. Vormistatud on ta
naise nimele, sõidab sellega minu
poeg, suvilas käib sellega tütar,
aga kui on vaja rehve vahetada või
kütust osta, siis on see minu.“
***
Kena neiu veedab talus puhkust.
Jalutuskäigul kohtab ta üht talu
nikku, kes vaatab pealt, kuidas pull

lehma sugutab. Mees heidab pilgu
neiule ja ohkab:
„Seda tahaksin ka mina praegu
teha.“
„Mis teid siis takistab?“ küsib neiu.
„See on ju teie lehm!“
***
Sõbrad vestlevad telefoni teel:
„Tead, mu naine jälgib puhkuse
ajal juba teist kuud spetsiaaldiee
ti. Nüüd sööb ta ainult banaane ja
kookospähkleid.“
„Ja milline on tulemus?“
„Vägev! Kui sa vaid näeksid, kui
kiiresti ta siin saarel mööda puude
latvu edasi liigub.“
***
Lipnik rivistab üles rühma sõdu
reid ja teatab:
„Ma annan teile igaühele nüüd
ühe marihuaanasigareti. Kes selle
ära tõmbab – samm ette! Kõige kii
rem saab kümme päeva puhkust.
Läks!“
Viieteistkümne sekundi pärast
astub kogu rühm peale ühe sõduri
sammu ette.
„Reamees Tamm!“ hüüab lipnik.
„Kas sa ei olegi jõudnud ära tõm
mata?“
„Aga mina olen juba ko-o-odus!“ vastab Tamm õndsalt.

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
13.–19.06 kell 11.15, 12.45,
15.15 Pahatar

13.–19.06 kell 14.45, 17.30,
20, 22.30 22 Jump Street
13.–19.06 kell 19.45 Miljon
moodust Läänes kärvata
13.–18.06 kell 18.15, 22.10;
19.06 kell 18.15 Pikk tee alla
13.–19.06 kell 17.05
X-mehed: Tulevase möödaniku päevad
13.–18.06 kell 18.45, 21.15;
19.06 kell 18.45, 22.10 Kite

ristsõna

Iseloomuga kingitus

13.–19.06 kell 12.30, 15,
19.30 Süü on tähtedel
13.–19.06 kell 13.45, 16 Ninasarvik Otto (eesti keeles)
13.–19.06 kell 22.20 Neetud
naabrid
13.–19.06 kell 12 Olly ja
piraatide aare (eesti keeles)
13.–19.06 kell 11, 13.15 Paras
pähkel (eesti keeles)
13.–19.06 kell 17.15, 22 Homse piiril

17.06 kell 18 Mecklenburgi
Puhkpilliakadeemia kontsert

13.–19.06 kell 14.30, 16.45
Rio 2 (eesti keeles)

17.06 kell 21 Tornimuusika
2014: Vinland

13.–19.06 kell 20.15 Iseloomuga Kingitus

18.06 kell 19 Hortus Musicus

13.–19.06 kell 11.30, 13 Bamse ja röövlite linn

Ristsõna
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19.06 kell 21 Esilinastus:
Meisterkokk

Kontsert
Antoniuse õu
19.06 kell 20 Muusikasuve
avakontsert: Ott Lepland
(laul, klahvpillid) ja Kristjan
Kaasik (kitarr)
26.06 kell 20 Maarja Liis-Ilusa ja Rein Rannapi kontsert
Raagus sõnad

Jaani kirik
13.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tiina Tomingas

20.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb organist Anna Humal
24.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb pianist Tanel Joamets

Kambja kirik
15.06 kell 16 TuleTulemine
2014

Luunja roosiaed
15.06 kell 18 XXXV Haaslava
meestelaulupäev

Salemi kirik
13.06 kell 18 Camena koori
(Soome, Tampere) suvine
kirikukontsert

Näitused

kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed

Linnaraamatukogu
kuni 14.06 Venda Päi
90. sünniaastapäevale
pühendatud näitus
kuni 21.06 näitus Jõgeva
turisti pilguga
kuni 26.06 Ove Büttneri
maalinäitus Punane ja roheline
kuni 19.07 raamatunäitus
Arst, poeet ja esseist Ivar
Grünthal 90

Tammelinna
raamatukogu
kuni 27.06 Raamatukogu
fotoringi seitsmenda tegutsemisaasta ülevaatenäitus

Muu
Linnaraamatukogu

13.06 kell 17.30 Heidelbergi
romantika

Karlova-Ropka
raamatukogu

12.06 kell 18 raamatuesitlus:
Kristi Dela China Minu Filipiinid: lohesurfi tiivul

17.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund:
ansambel Conceptio

kuni 16.06 Reelika Holtsmeieri maalinäitus Kasv ja
puutepunktid

18.08 kell 11 Muinasjutuhommik: kavas on suvised
muinasjutud
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KAMPAANIAHINNAD JUUNIS!
Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub.

Reserve punane ja
valge vein 3,0l

AVATUD IGA PÄEV
10-22

NB! Jaanipäevaks
lisandub veel palju
väga häid pakkumisi!

Saku gin
orange 0,5l

Sladkoje Igirstoje
10%, 1,5 l
Rock 0,5l

0,59

3,99

õlu Cudovar
5,1%, 24x0,33l

8,88

Tuborg
green 0,33l

3,79

+ pant 0,48 €
1,91 €/l

+ pant 0,08 €
1,38 €/l

2,33 €/l

+ pant 0,08 €
1,18 €/l

Siider Somersby
Pear ja Apple
6-pakk

0,69

6,99

+ pant 0,08 €
2,66 €/l

+ pant 1,92 €
1,12 €/l

0,50
+ pant 0,08 €
1,51 €/l

Alkohol kahjustab teie tervist!

21

Bacardi
oakheart 1,0l

17,90
Mokai siider
4,5%, 0,75 l

3,82

+ pant 0,08 €
5,09 €/l

tartuekspress
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Ehitus

Vundamentide soojustus, kaevetööd, tänavakivi paigaldus. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.

Materjal

Killustik, liiv, kruus, täitepinnas
kuni 5,5 t. Tel 513 3920.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.

Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.

Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga Tartu
maal. Tel 505 7316.

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Fassaadide soojustamine ja viimistlemine.
Küsi hinnapakkumist
tel 5850 9769,
info@auna.ee,
www.auna.ee.

Suur (11 680 m²) krunt kodu raja
miseks 10 km Tartust Ülenurme v
Soosilla külas. Tel 525 7647.

Kinnisvara ost
Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

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

Remonditud kööktoad Tolstoi tn
ja Peetri tn. Tel 525 7647, www.
aabakv.ee.

Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

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

Ehitus-, remondi- ja lammutustööd (k.a san-tehnilised ja elektritööd). Tel 5837 2544.
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Mulla müük (sõelutud ja sõelu
mata) transpordiga Tartumaal ja
Lõuna-Eestis. Tel 5815 0176.
Müüa pidevalt ehituslikku saematerjali (okaspuu 3-6 m, erinevad
ristlõiked). Rõngus, tel 5684 0777.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toal ahik kap-remonditud korterid Tartus omanikult. Aed, korra
lik maja. Tel 5563 9452.

1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter Tartus, võib olla võl
gadega. Võimalik kiire tehing, raha
olemas. Tel 5648 0009.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
parkett, 15 200 €, ka järelmaksuga).
Tel 520 0578.

Katuse- ja üldehitustööd. Tööko
gemus Eestis ja Norras. Armecon
Ehitus OÜ, tel 5590 9273.

2-toal mugavustega remonti
vajav ahiküttega korter Tartust 15
km. Tel 5873 3874.

Katuste remont. Katuste ehitus ja
renoveerimine. Töö kiire ja korra
lik. Tel 5625 1750.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.
Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.
OÜ paigaldab plekk- ja valtsplekk-katuseid, vihmaveesüsteeme ning teeb erinevaid plekitöid.
Tel 5695 6885.

Ecre otsib uusi omanikke järgmis
tele kodudele: Uus tn 57 (renovee
ritud kortermajas 1-toaline,
36 900 €), Kalevi 84 (ruumikas
3-toaline koos köögimööbliga,
79 000 €). Tel 56 503 503, Marko,
www.ecre.ee.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Küttepuud (kask, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Vedu tasuta.
Tel 5683 3404, 5684 8808.
Müüa järgatud 50 cm kuivi küttepinde (haab 23 €/rm ja okaspuu
22 €/rm, kastis). Müüa ka 3 rm
pinnapakke 30 €/punt. Rõngus,
tel 5684 0777.
Puitbrikett (kandiline, 10 kg
pakend, transport Tartus tasuta).
Kiire tarne! Tel 514 4555.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahti
selt ja pakituna). Tel 528 9398.

3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Maja Tartus või Tartumaal. Tel
5615 9460.
Ostan Tartus 1-toalise remonti
vajava korteri. Eelistatud on ahi
küte. Tel 56 503 503, Marko.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused juunis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Lauatennis 5-8aastastele. E, K, R kl
18 Tähe 118, Veevärgi spordihoo
nes. Tartu Kalev, info tel 557 7677.

Fassaadide soojustamine, krohvimine. Plekitööd. Ramest Ehitus
OÜ, tel 516 6152, info@ramest.ee.

2-toal korter FI-s renoveeritud
majas (49,7 m², 5/1). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Sõiduõppe ABC - A-, B-, BE-, C-,
CE-kat. Veoautojuhtide ameti- ja
ADR koolitused. Lõppastme
koolitus 85 €. Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Taksojuhi täienduskoolitus
17. juunil, hind 28 €. Lisainfo tel
7361 834, www.khk.ee/koolitus.

Küte

Loomad
Sündisid eesti hagija tõupaberitega kutsikad. Broneeri tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Otsin tööd
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne teenindus
(25 a). Vilja, tel 513 8668, 736 7077.
Lapsehoidja või vanuri hooldajana (soovitavalt elamispinnaga). Tel
5624 4548.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja, eraõpetaja.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee.
Pihel OÜ

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub Annelinnas
õhtust tööd puhastusteenindajatele ja masinistile. Anname objek
tipõhise koolituse. Info
tel 5300 3118, Jekateri
na. www.arkaadiapuhastuse.ee
Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.
ISS Eesti AS pakub tööd haljastustöölisele Tartu linnas. Tel 731 4370,
CV saata aadressil louna@iss.ee.
Kokale, nõudepesijale, klienditeenindajale. info@chezandre.ee
Kristi Aed OÜ pakub tööd maasikakorjajatele Tartu lähedal. Lisa
info tel 5657 1188 ja veebiaadressil
kristiaed.ee. Töösoov saata veeb@
kristiaed.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Laotöötajale toidukaupade hulgi
laos. Tööaeg E-R 8.30-17. CV saa
ta: personal@kommipomm.ee.

Tel 514 2173

Pesumaja Anne 44 vajab triikijat.
Tükitöö palk. Tel 748 2778,
5623 5036.

35 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee
Kinnistu Tartu lähedal (1,3 ha).
E-post moisto05@gmail.com.

Mootorsõidukijuhi õpetajale. Töö
tasu 6-14 eurot tund. Tel 507 8230.

Tartu lastesõim Mesipuu (Õpetaja
tn 10, 51003 Tartu) võtab tööle
õpetajaid. Avaldus ja CV koos
haridust tõendavate dokumentide
ärakirjadega saata postiga
või e-posti aadressil: mesipuu@
post.raad.tartu.ee hiljemalt 17. VI.

Riided
Piirdeaiad ja väravad. Mõõdud ja
värvid vastavalt kliendi soovidele.
Standardmõõdus väravad kohe
saadaval. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Põrandatööd, puitpõranda taastamine, uue ehitamine. Laud, parkett jm. Soodsalt. Tel 5800 5414.
Siseviimistlus- ja remonttööd,
teeme ka väiksemaid ja kiireloo
mulisi töid. Tel 5568 3394.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Kalev Per
sidski, tel 742 0656, 5664 0706.
Maja Elvas jõe ääres soodsas pai
gas (2-korruseline, korras, 130 m²).
Tel 5803 8919.
Majaosa (1/3) Ropka linnaosas
(vajab remonti, kivimaja I k, eraldi
sissepääs, üldpinda 41 m², lisaks
eraldi kelder, kuur ja kokkuleppe
line osa maast, kinnistu suurus
676 m², tsentraalne vesi ja kanali
satsioon, kaasomand, 23 000 €).
Helistada kell 10-16 tel 5813 8101.

Jõe butiigis uus kogus kasutatud
rattariideid! Meeste valged H&M
tennised ainult 5 eurot! Soola 10
(avaturg), E-R 9-17, L 9-16, P 9-15.

Alati kvaliteetsed lõhutud küttepuud: must lepp 50 cm 30 €/rm,
kask 50 cm 34 €/rm. Kohale too
misega Elva ja Tartu lähiümbruses.
Tel 5392 5280.
Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hin
na sees. Tel 5193 8862.
Haavapinnud (3 m ja tükeldatud
(30, 40, 50 cm), al 17 €/rm).
Samuti halupuud (lepp, kask).
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Odavate Rõivaste poes Kastani 121
müügil rattariided, päevitusriided, laste- ja naisteriiete outlet
jpm. E-R 10-18, L 10-15.
Tamme butiigis naiste suvekleidid
5-20 eurot! Olete oodatud! SuurKaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Sõidukid
1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.
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Autoremont, summutite remont.
Tel 5853 3080.
Kaubikute remont Tartus.
Tel 5853 3080.

tartuekspress
reklaam

lõikust ning suvist õunapuude
lõikust, mis on puude tervislikust
seisukohast parim aeg töö ette
võtmiseks. Põhjus: lõikehaavad
paranevad kiiremini ja tekib vähem
vesivõsusid. Tel 5190 5271.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Samas masinate rent.
Tel 513 3920.

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

Arvutite hooldus ja müük. Vaata
lähemalt www.itupkeep.ee või
helista tel 5663 1929.
Neptun sõiduauto haagised
(hinnad alates 370 €). Tel 525 0221,
656 6205, www.haagis.ee.
Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

Teenused

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
AT Teenus OÜ pakub aastaaruannete koostamist ja
raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le,
MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333, 506 0726,
info@atteenus.ee.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma kõrvaldab ummistused
mõistliku hinnaga. Tel 5356 8382.

Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Hammasrihma vahetus.
Tel 5853 3080, Tartu.

Uus vann vanasse vanni,
garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee
Niitmine, trimmerdamine,
hekkide pügamine, haljastus,
piirdeaiad. Tel 5841 9964,
info@metsjamuru.eu.
Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, hekkide pügamine. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee.

Hooldame ühistute ja eramute
kinnisvara (ka niitmine).
Tel 509 0750.

Korstnate ehitus koos vajalike
plekitöödega. Tel 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee.
Kõik kolimisteenused ühest
kohast, mööbli, kodutehnika,
klaverite vedu. Parimad hinnad.
Tel 553 7638.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

LED-valgustite müük ja paigaldus.
Tel 5348 8836, www.ledwill.ee.

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

Likvideerin ummistusi eraisikutel,
firmadel ja KÜ-del. Head hinnad!
Tel 553 7638, torudpuhtaks.ee.
Miniekskavaatori rent 90 €/päev
(sis.km), haagise rent 24 €/päev
(kandevõime 2 t). Tel 5568 2671,
www.raudkäpp.ee.

Aiahoolik OÜ pakub hekkide
pügamist, ilupuude ja -põõsaste

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min. .

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.
Müüme km-kohuslasi firmasid.
Ostame firmasid. Eesti ja välismaiste firmade likvideerimine. Tel
5089 565, valmisfirma@gmail.com.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, klaverite vedu. Head hin
nad. Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Soodsad hinnad.
Suur kaubik. Tel 5356 8382.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

Elektritööd. Tel 5684 7007.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Pakume muru niitmis- ja trimmerdamistöid, võsalõikust koos
äraveoga, kultuurihooldustöid.
Tel 5344 1304. Ohtlike puude
langetamist ja metsaväljavedu.
Tel 567 2872.

Tervis

Puit- ja krohvmaja fassaadide
pesemine, värvimine, parandamine. Tel 5830 6883.

San-tehnilised tööd. Tel 516 6836.
Septikute müük ja paigaldus.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tar
tu. Tel 505 8381 (eesti ja vene k).

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.
Tervislikult saledaks suvelaager
4.-6. juulil Tuisuliival. Tel 523 4591.
Vaata: maerobic.eu/tuisuliiva/

TELLI
KUULUTUS
Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Vanad märgid, mündid, hõbe,
raamatud, vanavara. Raha kohe
kätte! Tel 551 4964.

Abi vererõhu, sõltuvuste, ärevuse, kehakaalu, äri- ja pereprobleemide korral. Tel 5396 5787.

Siseviimistlus. Pakun head ja kvali
teetset teenust. Tel 5628 1491.
Soodne fekaalivedu ja imbväljakute puhastus 7 päeva nädalas.
Tel 5340 2060.

Korporatsioonide uuriripatsid
(100 €/tk), märgid, hõbe,
vanavara. Raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, kellad,
märgid, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad, mööbel jne.
Tel 5829 9810.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

EW ordenid, teenetemärgid, sõjaväe rinnamärgid (100-150 €/tk).
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga. Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, postkaardid, nõud
ja muu vanavara. Tel 5649 5292.

Toomas Treiali Pimemassaaži
tuba OÜ asukohaga Tehase 16,
Tartu ootab kliente massaažile.
Eelregistreerimine tel 5852 8899.

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

tartuekspress.ee/

730 4455

Tutvus

60 a vaba noor mees tutvub Tartu
naisega, kellega minna jaaniõhtul
sõnajalaõit otsima. Tel 5889 9383.
61 a naine Vissilt otsib majapida
misse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.
64 a väikelasteta Tartu naine
tutvub rõõmsameelse mehega.
Kerge füüsiline puue ja mehelikud
nõrkused ei ole takistuseks. Õhtuti
tel 5331 7715.
Vaba korralik mees aastates 70-75,
kes ei suitseta ega liialda alkoho
liga, kui soovid leida korralikku
sõbrannat, siis helista õhtuti tel
5694 0979.

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

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Ost

Korstnad ja korstnapitsid,
plekitööd. Töö kiire ja korralik.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Korstnapühkimisteenus kutse
tunnistusega spetsialistidelt. Akt
hinnas. OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.

Heas korras murutraktorid, -niidukid, -trimmerid ja mootorsaed.
Tel 5340 4462.

Tüdrukute jalgratas (uus, sobib
6-9aastasele, 109 €). Asub Tartus.
Tel 56 503 503.

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Müük

Müüa kangasteljed. Tel 5663 3952.

Kalmukujundus ja hooldus.
Korrastame ja uuendame hauaplatse. Pakume ka järjepidevat
hooldusteenust. Tel 550 7067,
info@hanami.ee.

Korstnapühkija. Tel 5347 4363.

Elektritööd eraisikutele ja firmade
le. Tel 5684 7007.

Kaevetööd miniekskavaatoriga
(vundamentide soojustus, vee-,
kaablitrassid, imbväljakud jpm).

Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussi
ga. Tel 504 0334, allroads.ee.

Ummistuste likvideerimine - pari
mad hinnad. Tel 5621 7955.

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

Aiahooldus ja rajamine - muru
niitmine, heki lõikus, rohimine,
istutusalade rajamine jmp.
Tel 550 7067, info@hanami.ee.

Tasuta kodumasinate äravedu
(pesumasinad, pliidid, boilerid,
radiaatorid). Tel 5693 5578.
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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

Vene-aegsed merevaigust ehted/
esemed: kaelakee, sõrmus, käevõru, rinnaehte jne. Ehted.
Tel 5872 5458.

Vaba aeg
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

Teated
Puhhi eralasteaias on veel mõned
vabad kohad 1,5-3aastastele
lastele al 1. VII.
Info www.lasteaedpuhhi.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

tartuekspress
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AUTO TERVIS KORDA!
PAKETT

Kõik autod
vanuses
Pakett sisaldab:

