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Kaar- ja viilkatusega KASVUHOONETE
tootmine, müük ja paigaldus
Polükarbonaadi müük
Osta KASVUHOONE septembris
ja vali endale üks kingitus või soodustus.
Üks katuseaken või aknaautomaatika TASUTA,
paigaldus või transport POOLE HINNAGA.
e-post info@ecoslider.com info 5838 0100, 528 4100

September on KASVUHOONE vahetuskuu

www.ecoslider.com, www.polukarbonaat.ee
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Flybe‘i esimese lennuga pea kolm aastat tagasi sõitis
Helsingist Tartusse 41 inimest. 
Vambola Paavo

Sünergiaga lükkaks
lennuelu pilvedesse
Linnapea isiklikult on võtnud südameasjaks hoida kätt Tartu lennuelu pulsil,
et seda kidumise asemel kasvulainele
suunata. Mõtteid on mitu, reaalsed
lahendused eeldavad aga mitmete
partnerite vahelist koostööd.

kodutöö tehtud ning ettevõtlusosakonna uuringuga selgitatud, et parema lennuühenduse järele janunevad
nii siinsed ülikoolid, kliinikum kui ka
mitmed ettevõtted, kelle jaoks spetsialistide kiire liikumisvõimalus on hädavajalik osa arenguks.

Urmas Klaas rõhutab vestluse alguses (ning ka selle käigus korduvalt), et
soovib siirast tänu ja kiitust avaldada
Flybe‘ile, kes praegu opereerib Tartu–
Helsingi liinil viiel päeval nädalas.

Partnerite otsinguil

Vara üles, hilja voodi
„Aga Tartu ja Lõuna-Eesti, kui
regiooni huvisid üldiselt vaadata,
peaks püüdlema lahenduse poole, kus
meie õhuväravast saab lende alustada
varavalges, et siis Helsingist, Riiast,
Tallinnast või mõnest teisest transiitlennujaamast kaugemate sihtkohtade
suunas saaks edasi liikuda nö hommikuse esimese lainega,“ rääkis linnapea,
miks ta käib järjest kohtumas erinevate lennuäride juhtidega.
Esimene sellelaadne arutelu toimus
linnaisade esindusel lätlaste lennufir-

mas Air Baltic ning ees ootavad nõupidamised Estonian Airi ja ka Flybe‘iga.
Kaks esimest on varem lennanud Tartust vastavalt Riiga ja Tallinnasse, ent
reisijatearvu vähesuse tõttu liinid sulgenud. Flybe‘iga koostöös näeb Klaas
parandamisruumi just lennuaegade
tartlastele soodsamaks kruttimise osas.
Praegu saab Helsingi suunas teele
asuda esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel ennelõunal ning neljapäeva ja pühapäeva õhtul. „Reisijate soove arvestavatele kellaaegadele lende nihutades
on üsna tõenäoline, et sõitjate arv, mis
ka praegu pole teab mis tipus, kasvaks.
Ideaalis näeme, et hilisõhtuks võiks
lennukiga reisijad ka koju tagasi jõuda.
Miks mitte lennukid koos meeskondadega Tartus ka ööbida. Valmisolek selleks on olemas,“ arendas Klaas mõtet.
Linnapea kinnitusel on eelnevalt

Millised pakkumised lennufirmade jaoks Tartu meestel portfellis on,
Klaas ei ütle – plaanid pole veel nii
konkreetsed ning esimeses juturingis kuulatakse lihtsalt üksteise huve
ja soove. Läbi on käinud siiski idee, et
siinsed instantsid (näiteks linn, lähikonna omavalitsused, kliinikum, ülikool ja mõned firmad) võiks seljad kokku pannes kompenseerida valitud lennufirmale osa kulusid, kui sõitjate arv
peaks jääma kokkulepitud miinimumist allapoole. Nii oleks liini säilimine kindlustatud ja tuleviku perspektiivis võiks siit lennata harjunute osakaal
ajapikku kerkida. Mis summadest jutt
käib, jääb samuti selgusetuks.
„Sellelaadne ühisprojekt omavalitsuste ja lennufirma vahel poleks min-

KASVUHOONED
VALINART OÜ

valmistab ja paigaldab
polükarbonaatkattega
tsinkmetallkarkasskasvuhooneid.

NB! Talvel ei pea
kasvuhoonelt lund
eemaldama.

Näidisega saab tutvuda
Tartus Ringtee 25 (autoparklas)
Info tel 5557 8673 • WWW.VALINART.EE

TELLI
LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
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gi pretsedent,“ teadis Klaas analoogset
praktikat mujalt Euroopast. „Mõistagi
peame kinni pidama kõigist seadustemääruste punktidest. Linnasekretär
ongi minult saanud ülesande õiguslik
raamistik selles vallas selgeks teha.“
Kas ei tundu selline võitlus ikkagi liiga lootusetu, kui kahe tunni rongisõidu kaugusel on pealinn ühes päris vilka
liiklusega lennujaamaga? Klaas on veendumusel, et arendustööd tuleb teha mitmel suunal. „Rongiliiklus mitte ainult
Tallinna, vaid ka Riiaga on väga tähtis
ja ei ole minu silmis lennuliinidele suur
konkurent. Pigem peaks siin koostööd
tegema, et näiteks Ülemiste rongijaamast oleks lihtne saada lennuväljale ja
vastupidi. Saksamaa näitel tean rongi- ja
lennufirmade ühispakkumisest, kus inimesed saavadki ühe piletibroneeringuga
sõita osa maad rongi ja teise otsa lennukiga soovitud sihtkohta. Meil tasub selleski osas silmad lahti hoida.“
Kuidas praegune õhusild Euroopaga
läbi ainsa liini Helsingi kaudu toimib,
plaanib meer omal nahal õige kohe
järele proovida. Et seejärel teemaga
süvitsi jätkata.
Rasmus Rekand
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lugeja kiri
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Bussiliin 16a pakub maalilisi vaateid
botaanikaaiale, ent paraku ka vürtsikat matsisõimu. 
SEBE

lausega

Taplus Hiinalinnas

8. septembri õhtupoolikul tungis
51-aastane mees Põhja puiesteel
haljasalal kallale 46-aastasele
mehele. Politsei pidas ründaja
kuriteos kahtlustatavana kinni.
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operatiivsündmust registreeris
Lõuna päästekeskus esmaspäeval
Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Viljandija Võrumaa peale kokku.

Lihapoe
kaitseks

Uued üürimäärad

Sattusin lugema teie lehe
21. augusti numbrit, milles
kajastati Rotaksi lihapoe kliendi
rahulolematust.
Viimane kord oli juhus, kus
kolm teenindajat seisid leti
taga, üks veidi tagapool. Meid
vaadati esiteks väga vihaste pilkudega (ilmselt sellepärast, et
sulgemiseni oli kümme minutit), letid olid juba tühjaks tehtud ja siis see tagumine lihtsalt
ebaviisakalt hõikas: „Kas tahate
hakkliha?“ Mina vastasin, et jaa,
ja selle peale ütles too teenindaja kurjal toonil: „Ma küsisin,
palju vaja!“
Tahan loota, et lugupeetud
poeomanik ei võta ühe inimese arvamust liiga südamesse.
Olen ise ka üks paljudest selle
poe püsiklientidest, kes endise
seakasvatajana enam mujalt
liha osta ei soovi. Lihtsalt nende kaup on parim!
Samas olengi alati imestanud pikas järjekorras seistes
igati korrektset ja ülikiiret teenindamist, mis muudab pika
järjekorra täiesti rahumeelselt
läbitavaks.
Minu arvamus on, et
21. augustil avaldatud lugejakiri on ajendatud kliendi enda
rahulolematusest, mis kanaldati lihapoe müüjatele. Pole
mina ega ükski minu kaaskondlastest (paljud tutvusringkonnast kuuluvad ostjate ringi)
kunagi saanud ühtegi torisevat
vastulauset.
Vastupidi, alati pakutakse
erinevaid valikuid ning kui
parasjagu midagi letis ei ole,
siis on võimalus olnud seda
otse töödeldult ka juurde
saada.
Tahan eriti kiita Vasulas asuva Rotaksi lihapoe suurt valikut, kvaliteetset toodangut ja
professionaalseid müüjaid,
kes vaatamata tohutu suurele
koormusele suudavad reipalt
kliente teenindada.
Naeratame ise, küllap siis
meile ka vastu naeratatakse!
Lea Saul
Rotaksi lihapoe püsiklient

Linn kehtestas enda omandis olevatele eluruumidele uued üürimäärad – keskküttega eluruumide üür on nüüdsest 1,55 eurot
ja ahiküttega eluruumidel 1,08
eurot ruutmeetri kohta kuus.

Kiiged värskemaks
Sassi lasteaia õuealale soovitakse
paigaldada uued õppe- ja mänguvahendid ning rajada olemasolevatele atraktsioonidele turvaalused. EAS-i projekti heakskiitmisel summas 37 656 eurot on
linna finantseerida 5700 eurot.

Tüse bussireisija
käigu parem jala?
Bussijuhi jäme sõnavõtt
šokeeris noort ema sedavõrd, et ta ei julgenud
seejärel vaat et ühissõidukist väljudagi.
Tartu Ekspressi üks veidramaid üle riigi levinud menukeid
pärineb 2012. aastast, mil Prisma
vahet kärutava tasuta bussi juht
ülekaalulise kliendi suunas surematu repliigi „Lehm istus peale!“
pillas. Nüüd aga näivad konkurentide kombed olevat jõudnud
ka linnaliine teenindavate roolikeerajateni.

Lapse hirm
15. augusti pärastlõunal sattus sarnasesse olukorda noor
ema Liina Kallas, kes astus Nõlvaku algpeatuses bussi number
16a. Kuid kui jõuti järgmisesse,
Mõisavahe peatusesse, otsustas
juht uksi mitte avada, vaid põrutas edasi.
„Vaatamata sellele, et keskmise ukse juures seisis naisterahvas koos pojaga, kes soovis väljuda ja oli ka nuppu vajutanud,

bussifirma Sebele saadetud kirjas
nagu peab,“ toonitas Kallas, et
märkis Kallas, et oleks tore, kui
eelmise aasta algusest jõustunud
edaspidi bussijuhid jääksid viikorra vastu, mille kohaselt peab
sakaks, ei kommenteeriks oma
väljumissoovist nupulitsumisereisijaid ja peatuksid ette nähtud
ga juhile märku andma, polnud
kohtades. „Või on Tartu linnas
eksitud.
seadus, et ühte peatust ei tohi
Edasi olevat naisterahvas aru
bussiga sõita?“
pärinud, miks bussijuht enda
Vastust tuli aga oodata kuni
kohust ei täitnud. „Siis bussijuht
septembrini, enne mida jõudis
käratas, et selle ühe peatuse oleks
Kallas meediagi poole pöörduta võinud oma paksu kerega ka
jala tulla,“ meenutas Kallas. Kahe peatuse vahepeal Oleks tore, kui edaspidi
peeti sõiduk siiski kinni ja
bussijuhid jääksid viisaavati hädalistele uksed.
„Kuna olin ka ise lapse- kaks ja ei kommenteega, kes läheb sügisest kooriks oma reisijaid.
li, siis ma pigem ei kommenteerinud asja bussida. „Vestlesime bussijuhiga, kes
juhile, vaid seletasin asjaolusid
tol päeval liini teenindas,“ märoma lapsele, kes oli kogu olukis Sebe vanemliikluskorraldakorrast ehmunud,“ sõnas Kalja Triin Parro Kallasele viimaks.
las. „Kuna meie pidime väljuma
„Bussijuht tunnistab, et käiülejärgmises, Kalda tee peatuses,
tus ebaviisakalt ning palub selle
siis laps kartis nuppu vajutada, et
pärast vabandada. Siiralt loodaäkki saab ka tema riielda.“
me, et teie kiri ja vestlus töötajaPikk ooteaeg
ga muudab tema käitumist pisut
sõbralikumaks ning parendab
Samal päeval nii linnavalitsuhtumist tööülesannetesse.“
susse kui linnaliine teenindavale
Kaur Paves

tänava vahelisel lõigul. Ümbersõidud toimuvad Narva maantee
kaudu.

Piletisadu Vanemuises
Vanemuise teater korraldab
13. septembrini soodusmüügi
kõigile oma etendustele ja kontsertidele kuni hooaja lõpuni.
Pääsmeid saab osta täishinnast
soodsamalt: mida pikemalt oma
teatriskäiku ette planeerida, seda
odavamaks kujuneb pileti hind.

Päästjatele külla
Reedel ja laupäeval toimuvad
tuletõrje 95. aastapäeva puhul
Lõuna päästekeskuses lahtiste
uste päevad, mille raames saab
külastada Tartumaa kutselisi
päästekomandosid. Külalisi võtavad vastu ka Rõngu ja Kallaste
vabatahtlikud komandodes.

Loogika puust ja
punaseks
Tartu ülikooli kirjastusel ilmus
metodoloogia dotsendi Enn Kasaku õpik „Loogika alused“, mis on
mahukaim seni eesti keeles avaldatud loogikaõpik. Raamatu esitlus toimub 11. septembril kell 16
ülikooli muuseumi valges saalis.

Linn haarab
parkimisohjad
Tõeline Juhan Liiv
Kavastul toimunud kirjastuse
Jumalikud Ilmutused suvepäevadel anti esmakordselt välja Tõelise Juhan Liiv luulepreemia, mille
esimeseks laureaadiks sai luuletaja Marko Mägi.

Elektriteater USA lainel
Elektriteater alustas uue, järjekorras juba kuuenda kinohooajaga.
Esimene nädal möödub vaatajatele Wes Andersoni värviküllast
maailma tutvustades - nädala
lõpuni näidatakse armastatud
Ameerika režissööri retrospektiivi
raames tema seitset mängufilmi.

Raad saatis volikogule eelnõu,
mille kohaselt hakkab linn alates
2015. a septembrist kogu parkimisjärelevalvet ise teostama. Praegu kontrollib tasulist parkimist AS
Ühisteenused, kellega sõlmitud
leping lõpeb aasta lõpus.

Ring ühe jalaga
pealinnas
Seni ainsa kommertsraadiojaamana täielikult Tartus tegutsenud Ring FM alustas hommikuprogrammiga „Hommikuklubi“,
mille jaoks ehitati eraldi stuudio
Tallinnasse. Jutte elust enesest
räägivad tunnustatud raadiohääled Rauno Märks, Madis Milling ja
Preili Agnes.

Tuhat aastat
saja sammuga
Linnamuuseumis on valminud
püsinäituse teejuht „Tuhat aastat
saja sammuga“, mis lisab põnevust Tartu pika ja värvika ajaloo
tundmaõppimisel. Juttu tuleb
linna tähtsamatest ajaloosündmustest, endisaegsest välisilmest
ja muuseumihoone ajaloost.

Roosi tänav läks lukku
Soojatorustiku ehitustööde tõttu suletakse 10.–19. septembrini
Roosi tänava kesklinna suunaline
liiklus Muuseumi tee ja Jänese

Raamatulaat kirjanike
majas
13. septembril kell 12-17.30 müüvad kirjanikud ja kirjastajad Kirjanduse Maja saalis (Vanemuise 19)
raamatuid. Õhtu lõpeb Tartu luuletajast Lembit Kurvitsast kõneleva filmi „Kurvits Lootuse tänavalt“
näitamisega.

PERE RIIDESSE 10.–21.09.2014
Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden
Kalda tee 1c, Tartu

Vaata kaupluste pakkumisi
www.eeden.ee
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Eedeni

Nike ja Adidas
treeningkollektsioonid
püsikliendile -25%
Püsikliendiks registreerimine tasuta

Naiste teksad -25%
Naiste käekotid ja rihmad -25%
Naiste mütsid -25%
Naiste pesu ja ööpesu -25%

Naiste pealistooted -20%

Kõik kudumid -10%

Lastetooted 2=3
Odavaim toode kauba peale

Kogu kaup -20%
k.a allahinnatud kaubad

Laupäeval, 13.09
kell 10–16

Lähem info ja müügikoha broneerimine
www.facebook.com/eedenimoeturg
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Seadusesilmade vajakajäämisi
asub üha innukamalt kompenseerima kogukondlik omakaitseliikumine, mille aktiivseimaks
näiteks on naabrivalve entusiastid.
Praeguseks on Eesti Naabrivalvega liitunud üle 500 sektori ja igas kuus
lisanduvad uued üle vabariigi. Tartu
linnas on seni asutatud kaks sektorit:
Mäe ja Sangla tänaval. Maakonnas on
nelja valla peale 11 sektorit 219 liikmega,
neist arvukaim on Ülenurme kaheksa
sektori ja 159 liikmega.

Motomeestele koht kätte
„Eriti elav huvi oli sektorite moodustamise vastu 2009. aastal,“ tõdes riikliku mittetulundusühingu maakondlik arendusjuht Jüri Siim. „Ilmselt oli
see seotud masuajaga, mil elanikes oli
teravdatud huvi turvameetmete suurendamise vastu.“ Naabrivalveliikumine soodustab Siimu sõnul ka omavahelist suhtlemist ja korra hoidmist piirkonnas. „Võib tuua näite väikelinnast,
kus inimeste rahu häirisid öösel müristavad mootorrattad ja rollerid. Ühe inimese keelamist ei pandud millekski,“
meenutas Siim. „Kui aga seal piirkonnas moodustati naabrivalve ja tänu selle sektori taotlustele paigaldati tänavale
lamavad politseinikud, oligi probleem
lahendatud.“
Liikmete arvamusel on juba naabrivalve infotahvlite paigaldamisest suur
kasu kurikaelte ohjeldamisel. Maakohtades muutub aga populaarsemaks „rahva omakaitse“, kus moodustatakse kogukonnasisene valve ka öisel ajal. „Käiakse
koos patrullimas,“ selgitas Siim.

Eaka päästekõrs
Ühisest eesmärgist on mõnel pool
välja kujunenud ka klubiline tegevus
mitmete huvialadega. Näiteks Tallinnas Lasnamäel on muutunud traditsiooniks korraldada oma sektori piires
kord aastas koristuspäev.
Naabrivalve on välja töötanud teenuse üksi elavate või suure osa päevast
üksi kodus veetvate inimeste jaoks, kes
võivad õnnetuse korral jääda hätta abi
kutsumisega.

Maakondliku eestvedaja Jüri Siimu väitel on juba ainuüksi sildi paigaldamine lahjemate pättide vastu piisavaks heidutuseks. 
MTÜ Eesti Naabrivalve

„Ehkki paljud üksi elavad eakad või
puuetega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama, on kaelas või
randmel kantav häirenupp õnnetuse korral asendamatu abivahend,“ lisas
Siim. „Õnnetusest teadaandmiseks piisab ühest nupulevajutusest ning appi on
valmis ruttama koolitatud vabatahtliktuttav ja usaldusväärne inimene lähikonnast.“
Siim rõhutas veel, et kodust ära olles
tuleb paluda naabrit majapidamisel
silm peal hoida. „Vajaduse korral tuleb
paluda tühjendada oma postkast,“ märkis ta. „Pungil täis postkast annab kurikaeltele vajaliku info ja soodustab sissemurdmist.“

Elektrisääst või tühjad peod
Aktuaalsem on valveteema just saabuval sügis-talvisel ajal suvitusrajooni-

des, kui püsielanikke jääb väheks. „Siis
hoiavad liitunud silma peal ka naabrite
tühjadel suvemajadel,“ lausus Siim. „Sel
suvel ongi rohkem uusi sektoreid tekkinud suvitusrajoonidesse. „
Peale signalisatsiooni annavad
väga hea tulemuse aegrežiimil töötavad lülitid, mis panevad ära olles tööle raadio, valgustid ja muud seadmed.
„Samuti on kogemustest teada, et
pimedal ajal tulevad kasuks liikumisanduritega valgustid. Elektrit kulub
küll rohkem, aga see tasub end ära,“
kiitis Siim.
Sagedased olevat juhtumid, kui korteri või maja ukse taha tulevad võõrad
ja püüavad mingil ettekäändel sisse tulla. „Igal sisselaskmist taotleval inimesel peab olema kaasas töötõend pildi ja
asutuse nimega,“ sõnas Siim. „Ohu korral tuleb kutsuda politsei.“
Kaur Paves

tartuekspress
Tartlane rügab ka tõbisena
UUDISED
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Ilja (26)

Tartu Ekspress küsis linnaelanikelt, kas nad lähevad
haigena tööle või võtavad
haiguslehe ja riskivad ülemuse silmis ebasoodsasse
valgusesse langemisega.

politseinik

Mina pean oma peret toitma ega
saa väga kergekäeliselt haiguslehele alati puhkama jääda. Oma elus
olengi vist ainult kaks nädalat töövõimetusega kodus viibinud. Tookord sain tööõnnetusena randmetrauma ning mulle hüvitati sada
protsenti töötasust. Ilmselt oleksin valmis koju puhkama jääma
kõrge palavikuga. Lihtsamate külmetuste puhul püüan end jooksvalt ravida ja palka edasi teenida.

Sten Sang

Andres (62)
jurist

Olen oma elu jooksul üldse väga
vähe haiguslehel olnud. Kindlasti
ei ole ma nõus tööle minema isegi väikese palavikuga. Tunnen end
kohe väga nõrgana ja ei ole võimeline normaalselt tööd tegema.
Minu kollektiivis on kümme
inimest ja kedagi väga haigena ma
tööl pole kohanud. Isegi köhimist
ja nina nuuskamist ei ole ma kontoris tähele pannud. Ega meil seal
simulante ka töökaaslaste seas
pole. Kui ollakse haiged, siis ikka
päriselt, ja keegi omale mingeid
tõbesid juurde mõtlema ei hakka.

Vladimir (64)
pensionär

Olen terve oma elu kaevanduses tegev olnud ja sinna mu tervis
ilmselt raisku läinud ongi. Nüüd
olen hingamisraskustega pidevalt onkoloogi juures abi saamas.
Tänagi lähen röntgenit tegema
arsti juurde.
Mäletan, et omal ajal meil haiguselehele saamisega mingit muret
polnud. Arst oli mul normaalne ja

Kadi (25)
meditsiiniõde

andis kohe niinimetatud sinise lehe,
kui tervisega hädasid oli. Ka tööl
ei vaadatud viltu ning ülemus oli
mõistlik alluva tervisemurede suhtes. Näiteks Sangari õmblustsehhis
oli üldse omal ajal kohapeal pidevalt
arst, kes vajadusel töötajad kodusele ravile saatis. Enam sellist luksust
ei ole, et tehases oma arsti peetakse.

Liis (31)
neuroloog

Pean ennast terveks inimeseks ja
olen töölt pidanud puuduma vaid

oma kahe lapse sünnituste tõttu. Mulle ei meeldi, kui mu kõrval töötavad inimesed, kes ilmselgelt on viirusekandjad ja võimalikud haiguse edasikülvajad. Et end
hoida, siis pesen väga tihti käsi
ja hoian kaugemale köhivatest ja
nuuskavatest inimestest.
Kindlasti soovitan palavikuga inimesel koju jääda. Ka nohuga ja köhaga võiks inimene end
enne terveks ravida, kui kollektiivi naaseb. Ise olen töölt koju kaasa toonud kõhugripi viiruse. Tookord ilmselt ei piisanud hoolikast
käepesust ja haigetest kaugemale
hoidmisest.

Nooremana töötasin ettekandjana ning siis oli tõesti keeruline
haiguse puhul töölt puhkust saada. Niinimetatud varjatud haigusega paluti küll tööle edasi jääda,
aga lahtise köha puhul anti kiirelt
haigusleht. Olen oma töös kohanud olukordi, kus haiget inimest on
palutud tööle tulla. Mina olen alati viisakalt keeldunud, kuna minu
tervis on mulle kõige olulisem.

Martin (34)
toitlustaja

Hehee, mina olen nii sportlik ja
tervislikult toituv inimene, et ma
ei vajagi haiguspäevi! Kas teate –
ma ei olegi oma elus kordagi töövõimetuse tõttu ametipostilt puu-

duma pidanud. Muidugi usun, et
mul on ikkagi head geenid ka, mis
on taganud senise terve enesetunde ja olemise. Ise omalt poolt teen
julgelt trenni juurde ja valin hoolega, mida ja millal suhu pistan.

Eda (81)
pensionär

Olen suureks kasvatanud nii oma
lapsed kui lapselapsed ja siiani ei
ole kuulnud, et neil haigustega
muresid oleks. Ka ei ole nad kurtnud, et ülemus ei taha koju haigust välja ravima lubada. Ise olen
ka eluaeg terve inimene olnud
ning arstikabineti uksi õnneks
kulutama pole pidanud!

Stiina (21)
tudeng

Koolis olen haigena küll käinud,
kerge külmetus mind koolipingist eemale ei hoia. Samas jälgin
oma enesetunnet ja kui olemine
väga madalaks läheb, siis jään koju
voodisse end ravima. Kooli kõrvalt
olen ka tööl käinud ja näinud, kuidas sügavalt haiged inimesed end
kohale veavad. Nad ise põhjendavad, et asendajaid on raske leida ning probleemide vältimiseks
unustavad nad oma haiguse töötundide ajaks ära lihtsalt. Leian,
et kõrgem staatus töö juures võimaldab ka paremini koju haigust
ravima jääda. Kui positsioon on
kõrgem, on ka õigusi rohkem oma
tervise hoidmiseks.

5

6

tartuekspress
Ooperifantoom
KULTUUR

Neljapäev, 11. september 2014

Palametsa
pajatused

võtab suurelt ette

Andrew Lloyd Webberi
muusikal „Ooperifantoom“
lahkus proovisaalidest ja
jätkab proove suurel laval.

301.

Tütarlastekooli
õpetajatest
Jätkan enne I maailmasõda Tartu Noorsoo Kasvatamise Seltsi eestikeelses tütarlastekoolis õppinud Salme Taevi meenutuste refereerimist. Ta kirjutas.
Meil olid igati meeldejäävad õpetajad. Kooli juhatanud Peeter Põllul oli korda läinud koondada ühte vägagi erinevad naistest ja meestest üksmeelne ja tubli pedagoogide pere. Nooremates klassides olid
minu lemmikained võimlemine, laulmine ja käsitöö. Võimlemisõpetajaks oli kutsutud rõõmsameelne ja mitmekülgne soomlanna Aino
Hüpponen. Kehaliste harjutuste kõrval õpetas ta meile mitmeid laulumänge. Ka armastas ta tunni lõpul jutustada põnevaid, sageli telepaatiaga seotud lugusid, nii et meil mõnikord kananahk seljas oli.
Koolipidudel oli alati kavas võimlejate esinemine. Olin väikest kasvu
ja pidin seepärast ikka tüdrukute rivi eesotsas lavale sammuma. Küll
pani see mu südame põksuma.
Laulmist õpetas hea huumorimeele ja soliidse koorijuhi välimusega
Hans Valk. Tüseda kere ja halli lõuahabemega härrasmees, kuldraamides näpitsprillid ninal. Mäletan, et kui me kord koolipeol laulsime
„Just nagu torm kostku
Tartu Puškini gümnaa- eesti laul“, siis puhkes
pärast laulu lõppu saasiumis kukutati meie
lis tõeline käteplaginatüdrukuid sihilikult läbi. torm. Miina Härma, kes
seni oli elanud ja tegutsenud Kroonlinnas, tuli meie kooli lauluõpetajaks 1917. a ja õpetas siin
muusikat oma 12 aastat. Aga temalt ma õpetust enam ei saanud.
Ajalugu andis vasakpoolsete vaadetega Emma Asson, hilisem
poliitikategelane. Ta oli kirjutanud ajaloo õpperaamatu, mille kasutamine keelati ülemalt poolt ära. Õpetaja lubas meil kodus sellest
õppida, kuid kooli kaasa võtta ei soovitanud. Ometi võtsime ja ühel
sellisel päeval ilmus kooli kontrollima inspektor Svetšnikov. Vägagi
tsaaritruu mees. Seda sagimist, mis meie klassis nüüd lahti läks. Kiiruga pildusime keelatud õpikud kütmata ahju ja seal nad „küpsesid“,
kuni inspektor oli koolist lahkunud.
Õppekeeleks oli eesti keel. Aga vene keelt ja kirjandust, Venemaa
geograafiat ja ajalugu tuli ikkagi õppida riigikeeles. Loomulikult tuli
vene keeles sooritada küpsuseksamid mõne kõigi õigustega gümnaasiumi juures. Kuna Tartu Puškini gümnaasiumis kukutati meie
tüdrukuid sihilikult läbi, siis käidi eksameid tegemas idapoolsetes
tütarlastekoolides. Peamiselt Pihkvas, Ostrovis, aga ka pealinnas
Peterburis. Seal oli hindamine erapooletu, õiglasem.
Meie matemaatikaõpetaja Jaan Sarv oli rõõmsameelne, äärmiselt
puhta hingega ausameelne mees. Elas oma õpilaste muredele ja rõõmudele siiralt kaasa. Kui meie kooli esimese lennu lõpetajad käisid
1914. a Neevalinnas lõpueksameil, siis sõitis Jaan Sarv ikka ühes, et
olla nõuga neile abiks.
1917. a pidime kolima oma uude koolimajja, mis oli hädapärast valmis saanud, kuid sõjavägi võttis hoone oma käsutusse. Meid saadeti Fortuuna tänaval asuvasse kommertskooli majja, kus hommikuti õppisid poisid, pärastlõunal tüdrukud. Peagi hakkasime leidma
pingisahtlitest meile määratud kirjakesi, millele loomulikult vastasime. Õpetajad said varsti asjale jälile ja neil oli tükk tegemist, et selline kirjavahetus ära lõpetada. Moraali tuli ka sõjatingimustes kõrgel hoida.

Kauaoodatud esietendus toimub vähem kui kuu aja pärast,
4. oktoobril Vanemuise suures
majas. Ettevalmistusi lavastuse
sünniks on tehtud juba ligemale aasta, alates sellest, kui mullu
augustis võeti vastu lavakunstnik Iir Hermeliini ja kostüümikunstnik Ellen Cairnsi kavandid
ning töökojad asusid nende alusel tööle.

Erakordne privileeg
Vanemuise teatrijuhi Toomas
Petersoni sõnul on tegemist Vanemuise ajaloo kõige keerukama ja
ressurssinõudvama projektiga,
mille sarnast lähitulevikus plaanis korrata pole.
Vanemuisel on õigus anda kokku 40 „Ooperifantoomi“ etendust,
mis on jagatud kahele hooajale –
24 etendust jõuavad publikuni
sel hooajal, neist kaheksa Tallinnas Nordea kontserdimajas, ning
ülejäänud 16 etendust hooajal
2015/2016.
Vanemuise teatri koostöö Andrew Lloyd Webberi kompaniiga
sai alguse 2002. aastal, kui Tartu
Raekoja platsil esietendus muusikal „Evita“. „Ooperifantoom“ on
kuues koostööprojekt.
Kahe aasta eest allkirjastas toonane Vanemuise teatri juht Paavo
Nõgene Londonis lepingu Andrew
Lloyd Webberi kompaniiga, mis
andis Vanemuise teatrile õiguse
tuua välja „Ooperifantoomi“ uuslavastus. Tol hetkel oli Vanemuine kolmas teater maailmas, kellele anti õigus tuua lavale oma versioon „Ooperifantoomist“. Praeguseks on neid teatreid üle ilma
lisandunud veelgi.
Teatri esindajate sõnul oli tegemist vaieldamatult kõige väärtuslikuma litsentsiga, mille Vanemuine on läbi aegade omandanud, sest
tegemist on väga rangelt kaitstud
teatriteosega.

Varem muu hulgas Jeesust kehastanud norrakas Stephen Hansen
usub, et fantoomi kehastamisest võib saada tema elu roll.  Vanemuine

Tegelikkuse ainetel
Märkimisväärne on seegi, et
Vanemuisel on õigus etendada
„Ooperifantoomi“ eesti keeles
(inglis- ja soomekeelsete subtiitritega) ja kasutada teose 25. sünnipäevaks loodud suure sümfooniaorkestri arranžeeringut.

Suurteose Eesti versiooni lavastaja on Georg Malvius Rootsist,
muusikajuht Tarmo Leinatamm

ja dirigent Martin Sildos. Nimiosas on Norra tenor Stephen
Hansen, teistes kandvates rollides osalevad Hanna-Liina Võsa,
Maria Listra, Koit Toome, Kalle Sepp, Pirjo Püvi jt. Lavastuses
teevad kaasa Vanemuise sümfooniaorkester, ooperikoor ja balletitrupp ning bänd.
Esimest korda tutvustas maailmale ooperifantoomi prantsuse kirjanik Gaston Leroux – tema
romaan „Le Fantome de l‘Opéra“
avaldati järjejutuna 1909. aasta
septembrist kuni 1910. aasta jaanuarini väljaandes Le Gaulois.
Osaliselt inspireerisid romaani kirjutamist 19. sajandil Pariisi
ooperis ka tegelikult aset leidnud
sündmused. Tänaseks on originaalromaani varjutanud paljud
järgnenud lava- ja filmiversioonid,
mille hulgast on tuntumad 1925.
aastast pärinev tummfilmiklassikasse kuuluv teos Lon Chaney‘lt ja
Rupert Julianilt ning loomulikult
Andrew Lloyd Webberi 1986. aastal loodud lummava ja unustamatu kõlaga muusikal.
Kaur Paves

PILETISADU 10.-13.09
145. HOOAEG

Deemonid
LARS NORÉNI DRAAMA
ESIETENDUS 19.09 VANEMUISE VÄIKESES MAJAS
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matkareis

ralliautod taas linnatänavatel
Sel nädalalõpul täidab Tartu- ja
Põlvamaa teid taas ralliautode
mürin, kuna peetakse Eesti meistrivõistluste etappi Tartu Rally, mis
võõrustab 84 ekipaaži Baltikumist,
Ukrainast, Venemaalt ja Soomest.
Korraldajate kinnitusel sai mõte rallietapi
korraldamisest alguse rallisõitjate ja fännide
soovidest. „Kõikidele võistlejatele peaks ralli olema uudne ja huvitav, kuna osa katseid
on kavas esimest korda,“ rääkis ralli direktor Andrus Sõna. „Kavas on kasutada paari legendaarset katset, mida mööda viimati
sõideti kaheksakümnendatel. Näiteks reedel endisel Postiteel kulgev etapp.“

TATRAD
sügisel

TATRAD
sügisel

Nostalgiahõng ja linnakatse
Samuti peaks nostalgiahõngu, ka sõna
otseses mõttes, lisama asjaolu, et rajale tuiskab rohkelt veoautode klassi (E13) esindajaid
– „gazikuid“ on platsis suisa 11.
Kui ralli kaks esimest katset peetakse
Vastse-Kuuste ümbruses, siis kolmas ja neljas toimuvad lausa linnas sees. Start antakse Tuglase tänavalt ning edasi kihutatakse ümber Tartu laululava, et finišiks jõuda
suusaradade taha Emajõe äärde Oa tänava
pikendusele. Pea kahekilomeetrist linnarada läbitakse karusell-süsteemis kaks korda.
Esimene auto saab lähte kell 18.43. Intervall

suusareis

TATRAD
talvel

Linnatänavatel hakkavad kihutama ka veoautod. Peaks ekipaaž Taavi Niinemets – Marco Prems Tartuski poodiumi kõrgeimale astmele
suusareis
tõusma, on neil meistritiitel sisuliselt taskus.

veokaralli.eu

on esimesel kümnel sõidukil kaks, hiljem
üks minut.
Andrus Sõna soovitab tehnilisema lõigu
austajatel koguneda laululava parema väljasõidu juurde, kus sõitjaid ootab pärast kii-

ret kitsast laskumist järsk pööre ja võimas
kask, mis rallimeestele eksimisruumi eriti
ahtaks teeb. Alumisel parkimisplatsil võib
näha, kuidas paarisaja meetriga kiirus üle
100 km/h üles krutitakse ja mõistagi ootab
ka seal seejärel ees pööre.
Linnakatse on kõigile tasuta. Korraldajad paluvad vaid jälgida märgistust – kus on
keeluala, sinna minna pole mõtet, sest läbipääsu pole ning head vaatamiskohta ammugi mitte.

TATRAD
talvel

Staarid on kohal
Teisel päeval mõõdetakse kilomeetreid
Mäksa, Võnnu, Kriimani ja Mõtsküla teedel.
Kõigile linnast väljaspool peetavatele katsetele pääseb vaid rallipassiga, mida müüakse
15 euroga Selverites. Kohapeal tuleb iga katse vaatamise eest loovutada 5 eurot.
Tuntuimatest nimedest asuvad homme
starti Kurzeme ralli võitnud Aleksei Lukjanuk – Aleksei Arnautov. Lisaks samal rallil
eestlastest lippu kõrgeimal hoidnud Markus
Abram – Rein Jõessar.
Võistlusnimekirjast leiab veel paarid Egon
Kaur – Erik Lepikson, Rainer Aus – Simo
Koskinen, Kristo Subi – Raido Suvi. Põnevat
duelli tõstab ka idanaabrite Mihhail Skripnikovi – Anton Gretško ja Aleksei Jofini –
Jevgeni Jelissejevi mõõduvõtt.
Lõuna-Eesti võistlejad Siim Plangi ja
Marek Sarapuu loodavad, et just eeloleval nädalavahetusel nende õnn pöördub.
Nimelt pidid nad Kurzeme rallil kütusepumba purunemise tõttu katkestama paljulubavalt neljandalt kohalt.
Rasmus Rekand

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Majutus kõigi
mugavustega
apartemendis
(4 - 8 kohta)

TANTSUKURSUS
ALGAJATELE
EDASIJÕUDNUTELE
Algus 11.september

Tartu, Kaunase pst 68 saalis

www.sinilind.ee //
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Küsi lisa:
aurel@aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

KOIDU KESKUS

Uuel õppeaastal uued
(ja vanad) harrastused

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

MTÜ Tartu Koidu Keskus
võtab uusi õpilasi

HUVIRINGIDESSE:
• õmblemine
• puutöö
• arvuti
• kalapüük
Registreerimine:
522 0963, Anne

Majutus Slovakkias
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Kanasupp kanafrikadellidega
Jahenevate ilmadega on paras aeg proovida üht mõnusat keha ja
vaimu soojendavat kanasuppi (4 portsu).

VAJA LÄHEB:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Kanatiivad 400 g
Kanahakkliha 200 g
1 sibul
paar porgandit
3-4 kartulit
jupp porrut
mõned sellerivarred
paar tomatit
riivsaia / leotatud saia
soola, pipart 5-6 tera
kurkumit 1 tl
peterselli

Iga hea supp algab hingega valmistatud puljongist.
Pruunista kanatiivad pannil (annab parema maitse), kalla umbes
1,5 l veega üle, lase keema ja korja pealt vaht ära. Seejärel lisa maitseks sibulat, porrut, porgandit, terapipart ja soola.
Sel ajal, kui supp kogub rammu, valmista ette frikadellid ja lisandid.
Hakkliha juurde läheb pool riivitud sibulat, muna, riivsaia, hulgaliselt
hakitud peterselli, soola ja pipart ning mätsi ühtlaseks massiks kokku.
Koori veel 4 kartulit, 2 porgandit, haki veidi sellerit ja puhasta 2
tomatit seemnetest.
Kui puljong on oma 1,5 tundi vaikselt podisenud, sõelu kanatiivad ja aedviljad välja. Puljong ise tagasi tulele ja käte vahel voolitud
frikadellid kuuma leeme sisse. Seejärel lisa porgand, seller ja kartul.
Maitsesta oma soovi järgi, näiteks annab hea meki ning ilusa kollase ilme lusikatäis kurkumit.
Tomatid lisa alles siis, kui kartulporgand pehmed. 2 minutit tulel ja
ongi supp valmis. Mina lisasin veel
rohkelt hakitud peterselli. Mõnus
kõhutäis kosutavat suppi...
Kui soovid anda supile juurde
veidi särtsu, lisa veidi tšillit. Tahad
mahedamat leemekest, lisa kookospiima.
PS. Frikadellid ei ole selle supi puhul olulised, võite hoopis nokkida
jahtunud kanatiibadelt liha ja selle lisada.

Head isu!

Priit Palk
Toidusõber ja kohviku Crepp juht

Topsisõpradele teada-tuntud Sõbrakeskuse CityAlkost võib peale traditsiooniliste poerüübete soetada
ka elavat õlut.
„Viimastel aastakümnetel on
maailmas järjest enam populaarsust kogunud käsitöönduslikud
õlled ja tänu sellele väiksemastaabiline pruulimine,“ tõdes kauplusele kesvamärjukest tootva Kochi
pruulikoja õllemeister Enn Kärblane. „Eestisse on see suundumus
jõudnud suhteliselt hiljuti, aga viimasel paaril aastal on areng olnud
juba märgatav ning tulevik lubab
veel lisa.“
Peamiseks põhjuseks väikepruulikodade tekkimisele on
Kärblase sõnul asjaolu, et suurtootjate õlled muutusid läbi aastate üha isikupäratumateks, suhteliselt maitsetuteks ja omavahel üsna
sarnasteks. „Lisaks sellele toodavad suurtootjad õlut, mis peaks
väga pikalt säilima,“ lisas Kärblane. „Selleks aga muudetakse õlu
steriilseks ja elutuks.“

Konkurents rikastab
Pikemal säilitamisel vananeb ka
kõige parem õlu – tema maitse ja
aroom muutuvad, eriti heledatel
õlledel. „Meie pruulime õlut nautimiseks ja joomiseks, mitte aga
ladustamiseks,“ kinnitas Kärblane. „Suurtootjate eesmärk on toota odavalt ja kõigile vastuvõetavat ehk siis universaalset õlut. See
aitab neil tagada suured müügimahud, aga põhiliselt siis isikupäratut janukustutajat, mitte niivõrd
maitsenaudingu pakkujat.“

Enn Kärblane on Eesti esimene koolitatud peaõllemeister, kes lõpetas
1994. aastal Taanis ühe Euroopas enim tunnustatud õllemeistrite kooli
Scandinavian School of Brewing. 
Kochi Aidad

Maitsenaudingu pakkumiseks
teevad Kärblase väitel õlut ikka
väiketootjad, ehkki meister möönis, et viimasel ajal on ka suurtootjad mõne tootega pisut sinna
suunda püüdnud liikuda. „Selge
on see, et sellise maitselt ja aroomilt rikkama õlle tootmine on ka
kallim,“ lisas ta. „Ka on väiketootmine üldse kallim kui suurtootmine. Samas pakutakse erinevaid
õllesid eri maitse-eelistusega õllesõpradele. Tuleb vaid oma maitsele
vastav ülesse leida.“
Kochi pruulikoja valikus on
pidevalt kuus erinevat õlut, millele hooajaliselt või ka erinevate tähtpäevade tarbeks veel lisaks
eripruule välja lastakse. Erinevate
õllesortide valmistamiseks kasutatakse väga erinevaid linnaseid
(14 liiki), humalaid (nii aroom- kui
kibehumalaid) ja pärme (erinevad
pinna- ja põhjapärmid). Kochi õlu
on filtreerimata ja pastöriseerima-

Ega tali taeva jää!

Viimane aeg akende vahetuseks!
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TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128, E-R 9.00-18.00

tel. 744 1129
tartu@aknakoda.ee

www.aknakoda.ee

ta, seega „elus“, sisaldades rohkesti
vitamiine, antioksüdante ja mineraale.
Üha tihenevat konkurentsi
kommenteerides märkis Kärblane, et ta ei vastandaks Kochi õllesid teiste väiketootjate omadega.
„Pigem need kõik täiendavad ja
rikastavad meie õllevalikut,“ väitis ta. „Õllede maailm on väga lai,
erinevaid õlletüüpe on tohutult ja
üks pruulikoda ei suuda neid kõiki
õllesõpradele pakkuda. Selle kohta ootame me kindlasti tagasisidet oma klientidelt: mis meie õlles
meeldib ja mis võiks teistmoodi
teha.“

Retseptuur muutustes
Tooted on Kärblase sõnul pidevalt arenevad, mis tähendab, et
meister saab retseptuuri ja protsessi muuta nii, et toodet meelepärasemaks teha. „Praegu olen

LAO
Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

muudatusi teinud valdavalt kas
siis katsetusteks või oma maitseeelistusi silmas pidades,“ sõnas
Kärblane. „Ka uute sortide loomiseks on oodatud õllesõprade mõtted ja soovid.“
Kindlal toonil väitis Kärblane
aga, et Kochi pruulikoda on Eesti
ja lähiümbruse väikepruulikodadest modernseim, mis võimaldab
tagada erinevate tootepartiide stabiilsust ja kvaliteeti. „Õlle pruulimise juures on puhtus ja hügieen
eriti olulised,“ toonitas ta.
Siiski soovitas Kärblane õlut
tarbides meeles pidada, et tegu
on küll lahja, aga siiski alkohoolse
joogiga. Seetõttu tuleb arvestada
mõõdukusega. „Õlut tuleb nautida, mitte lihtsalt kõrist alla kulistada,“ resümeeris meister.
Kaur Paves

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK
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NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
11. ja 12. SEPTEMBRIL
11.00 - 16.00

tartuekspress
Lõuna-Eestis asub
virtuaalelu
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vabariigi pornopealinn?
Kõige kangemad pornosõbrad ei asu Tartust kaugel – mitmed väljaanded
on Võru ristinud seksipealinnaks.
Ajaleht Eesti Ekspress leidis, et
tänapäeval ei lähe noored mehed
klubisse naisi murdma, kuna lihtsam on arvutis pornosait lahti võtta ja seal asjad ära ajada – tagajärjeks on aga see, et Eestis iive väheneb. Uurimaks, kus Eestis kõige
enam pornot uuritakse, korraldas lehe vulgaarsotsioloogia toimkond nädalase vaatluse.
Google Trends näitas, et sel
suvealguse perioodil sisestati
otsingusõna porn Eesti linnadest
kõige rohkem otsingumootorisse Võrus. Kohas, mis on nagu teisedki hädas inimeste lahkumise
ning sündidega vähesusega. Ent
ka kohas, kust muide on pärit Eesti pornokunniks tõusnud ja vastava hüüdnime pälvinud Aivar
Palumäe, filmide „Karu tyra“ ja
„Imeb marmorvahvlit“ autor ning
naaberlinnast Põlvast pärit Kristi „Seksi-Kristi“ Selli mentor ja
agent. Ekspress tunnistas loos
„Kus asub Eesti pornopealinn?“
samas, et nädala jooksul langes
Võru riikliku pornohuvi uuringus
ühel korral ka teiseks – ja esikoha
hõivas Paide.
Samalaadse uuringu korraldas
Google‘i põhjal suve teisel poolel ka Õhtuleht ning sai sarnase
tulemuse: kõige rohkem otsivad
internetist täiskasvanute lehekülgi võrumaalased ja Võru linna elanikud. Nii pälvis Võru lehelt Eesti
seksipealinna tiitli.
Augustis uuris Ekspress maailma ühelt suurimalt pornovideote levitajalt Pornhubilt, kas Võru
väärib pornopealinna tiitlit – võis
ju Google‘i andmete põhjal koostatud edetabel sisaldada ebakõlasid. Pornhub kinnitas, et Võrust
tulevad külastajad vaatavad ühe
seansi kohta kõige rohkem erinevaid videoid. Pornopealinna Võru
suurimaks konkurendiks osutus
sedakorda Keila.

Palumäe: Võru inimene
on lihtne
„Ma rohkem tootsin nii teatrit kui filmi, see on, nagu kingsepal pole kingi, selles mõttes olen
vale vastaja,“ oli Võrumaalt pärit ja
omal ajal Võru linnas muu hulgas

raadios töötanud Aivar
„Pornokunn“ Palumäe
algul veidi tõrges hindama, miks võis Võru
pornopealinna tiitli saada. Seda, et tendentsi
taga võiks olla võrukesest pornokunni „kool“,
Palumäe ei uskunud. Ta
märkis, et Pornokunni aktiivse tegutsemise aeg jääb aastate taha,
ajadki olid toona teised
– pornograafia oli midagi üsna uut ja polnud nii
ära leierdatud kui praegu.
„Pigem
ma
arvan, et need
inimesed,
kes on Võrumaale jäänud, keda
Võrumaa on suutnud hoida, et
neist mitmed on sellised lihtsamad,“ pakkus Palumäe. „Et need
üksikud, kes seda tulemust teevad, istuvad kodus ja lähevad peale otsingusõnaga porno. Kui võrrelda seda statistilist nalja Tallinna või Tartuga, siis seal ilmselt
lähenetakse kuidagi teisi kanaleid
mööda – kas on alla laetud või ...
Võru inimene on küllaltki lihtne ja
läheb otse selle sõna järgi.“
Uurisime Palumäelt, millega
omaaegne pornokunn üldse tänapäeval pärast nimetatud valdkonna hülgamist tegeleb. Palumäe märkis, et tegeleb kinnisvara, maade, majade, metsa ja korteritega, ent sealjuures ei ole omaaegsest pornomaterjalidest saadav
tulu praeguseks täielikult kadunud, vaid annab veidi leiva peale
vorsti tänini.
Eesti tuntuimaid infoturbespetsialiste, IT-mees Tõnu
Samuel on olnud tihedalt seotud
Kagu-Eestiga, enne Jaapanisse
kolimist elas ta Räpinas. Esitlesime tallegi kolleegide-ajakirjanike avastust ta omaaegse kodu
naaberlinna pornohuvi kohta ja
küsisime, kuidas võiks seda seletada.
„Naljakas statistika muidugi, samas midagi tarka selle peale ei oska öelda,“ tõdes Samuel.
„Ma ise usun, et tegemist on mingi statistika põhimõtte eripäraga.
Noh näiteks äkki on midagi sassis
arvestusega, et palju Võrus inimesi Google‘i arvates elab. Kui seal on
kirjas, et kümme inimest elab, aga

päringuid teevad nagu 10 000, siis
võibki mingi selline asi äkki olla?“

Pornoreitingut tõstavad
sõdurpoisid?
Jõudsime tõdemuseni, et Võru
linna külje all Meegomäel asub ju
teadupärast üks korralikult hormoonidest kubisev paik: Kuperjanovi pataljonis viibivad pea pidevalt sajad 18-19aastased noored
mehed kui metsapullid. Ning pole
saladus, et oma neidudest kuude
kaupa eemal olevad noored mehed
võivad pinge maandamiseks otsida pornost abi. Seda enam, et
pärast noorteaega on kuuldavasti ka ligipääs seda võimaldavatele seadmetele märksa vabam ning
aega selleks rohkem.
Uurisime Kuperjanovi pataljonist kirjatsi järgnevat. Kuidas
pataljoni esindaja kommenteerib hüpoteesi, et Võru pornograafiavaatamise statistikat kergitavad Kuperjanovi jalaväepataljoni
ajateenijad? Kuidas on pataljonis
reguleeritud arvutiklassi, isiklike nutitelefonide ja sülearvutite
kasutamine noorteajal ja pärast
seda? Kas arvutiklassi arvutites ja
kohalikus internetivõrgus on täiskasvanute leheküljed blokeeritud
ning kas pornograafia tarbimine
on pataljonis mingisuguste eeskirjade või normatiividega keelatud või piiratud?
Kuperjanovi jalaväepataljoni teabeohvitser nooremleitnant
Jaanika Ojakõiv teatas vastuseks,
et pataljonis on elektroonikasead-

JÕULU-JA AASTAVAHETUSE REISID

Eelregistreerimissoodustus 10% kuni
1.november 2014

TALLINN • Narva mnt.7-347
III sissepääs, III korrus
Tel. 610 9321, 610 9322
e-post: tallinn@virureisid.ee
JÕHVI • Keskväljak 9
Tel 337 0594, 337 1216
e-post: viru.reisid@neti.ee
www.virureisid.ee
TARTU • Tartu Reisibüroo OÜ
Aleksandri 8, Tel. 734 4190
PÄRNU • Pärnu Reisibüroo
Rüütli 32, Tel. 444 5105
Väljasõitudega: Jõhvist,
Tallinnast, Tartust, Pärnust
NB! Kindlasti helista ja küsi
infot ja vaata kodulehekülge:

www.virureisid.ee

Püsiklientidele ja gruppidele
soodushinnad. NB! Bussikohti
broneerime kuniks kohti jätkub!

JÕULUD LAPIMAAL-KÜLLA JÕULUVANALE4p 20.-23.12.;
23.-26.12.; 27.-30.12. H: 109-249€
AASTAVAHETUS BRLIINIS JA TROOPILINE PARADIIS 6p
29.12.14-03.01.15 H: 199€
AASTAVAHETUS PARIISIS 9p (laev-buss) 27.12.1404.01.15 H: 289€
AASTAVAHETUS LONDONIS 9p(laev-buss) 27.12.1404.01.15 H: 319€
AASTAVAHETUS BUDAPESTIS JA WIELICZKA
SOOLAKAEVANDUS 6 p29.12.14-03.01.15 H: 189€
AASTAVAHETUS PRAHAS JA KARLOVY VARY 6p
29.12.14-03.01.15 H: 189€

REISIKALENDER 2015

Eelregsitreerimissoodustus 10% kuni
1.jaanuar 2015

KASTANIÕITES PARII JA TULPIDE HOLLAND 10 p (laevbuss-laev) 20.04.-29.04. H:389€
KASTANIÕITES PARIIS JA TULPIDES HOLLAND 10p
(laev-buss) 19.-28.04. H: 349€
HOLLANDI LILLEFESTIVAL 7p (laev-buss) 22.04.-28.04.
H:279€
UNELMATE PARIIS 9p 13.-21.03.; 14.03.-22.03.;07.15.08. H: 279€

mete kasutamine reguleeritud sisekorraeeskirjaga. Isiklike
seadmete omamine ja kasutamine on kõigil (nii tegevväelastel kui
ajateenijatel) lubatud, kui see ei
sea kedagi ohtu, ei takista sõjaväelise väljaõppe läbiviimist või teenistusülesannete täitmist. „Kaitseväe võrgus puudub ligipääs niinimetatud täiskasvanute lehekülgedele,“ lisas Ojakõiv. „Täiskasvanutele mõeldud lehekülgede külastamisele seab piirangud
kaitseväe infotehnoloogia eeskiri,
mis kehtestab piirangud kaitseväe
infosüsteemile. Isiklikele vahenditele kasutamispiiranguid infotehnoloogiliselt seatud ei ole. Isiklikke infotehnoloogilisi vahendeid
saab ajateenija kasutada vabal ajal,
kui ei toimu väljaõppega seotud
tegevusi.“
Kuidas kommenteerib ajakirjanduse antud tiitleid pornopealinn ja seksipealinn Võru linnapea
Anti Allas? Nagu selgub, ei kommenteerigi.
„Tegu ei ole linnavalitsuse ega
linnapea jaoks olulise teemaga,
vaid ajakirjandusliku teemakäsitlusega (mulliga), mille tõepärasust
on raske kontrollida,“ teatas linnapea nimel linnavalitsuse avalike
suhete spetsialist Ulis Guth. „Pealegi poleks sel linna arengut silmas
pidades olulist tähtsust. Linnavalitsuse ülesandeks ei ole inimeste
eraellu sekkumine ja nende harjumuste kaardistamine, veel vähem
neile hinnangute andmine.“
Vidrik Võsoberg,
Lõunaleht
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SÜGIS
2014

INGLISE, VENE, SOOME, ROOTSI,
NORRA, HISPAANIA, PRANTSUSE,
ITAALIA, LÄTI JA EESTI KEELE KURSUSED

● Üld- ja tööalane keel ● Vestluskursused
● Inglise keele kursused eakatele
● Asutusesisene keeleõpe ● Individuaalõpe (ka Skype'i teel)

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

TARTU RAHVAÜLIKOOL

Töö- ja ametialased koolitused
● Lapsehoidjakoolitus
● Floristikoolitus
● Ettevõtluskoolitus
● Sekretärikoolitus
● Koolitaja täienduskoolitus
● Arvutiõpe
● Raamatupidamise algkursus
Lisaks laias valikus keele, kunsti, psühholoogia,
tervisedenduse, kokanduse jm kursuseid.

rahvaylikool.ee
Pepleri 4, Vaksali 7 Tartu | Tel 736 1540, 736 1537

ITAALIA RINGREIS 9p 13.-21.03.; 14.03.-22.03.; 30.0307.04; 04.-12.06.; 09.-17.07.; 21.-29.08.; 17.-25.10.
H:279-299€
KLASSIKALINE ITAALIA RINGREIS 11p 28.03.07.04.(Lihavõtted Roomas); 02.-12.06.; 09.-19.07.;
19.08.-29.08. H: 319-379€
UUDIS!SUUR ITAALIA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA 01.13.06.; 05.-17.08. H: 439€
KREEKA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA 13p 13.-25.05.;
24.06.-06.07.; 23.07.-04.08.; 05.-17.09. H: 379-419€
HISPAANIA PUHKUS 14p 26.04.-09.05.; 20.09.-03.10. H:
439-449€
HISPAANIA PUHKUS 12p 01.-12.05.; 16.10.27.10.H:389€
SUUR HISPAANIA RINGREIS 15p 22.07.-05.08.H: 468€
BERLIIN JA TROOPILINE PARADIIS 6p 14.-19.03.; 15.20.03.; 15.-20.06.; 17.-22.10. H:179€
REIS SAKSAMAA SÜDAMESSE 8p 14.-21.06.H: 249€
FANTASTILISED AUSTRIA VÄIKELINNAD 9p 26.06.04.07.H: 319€
AUSTRIA-BAIERI-ÐVEITS-LICHTENSTEIN 10p 25.-04.07. ;
20.-29.08. H:293€
BAIERIMAA-ÐVEITS-LICHTENSTEIN-TÐEHHI-POOLA 9p
21.-29.08. H:269€
LONDON-PARIIS 11p 09.-19.07. H: 349€
ÐOTIMAA-INGLISMAA-LONDON 13p 22.07.-03.08. H:
429€
PARIIS-LOIRE'I ORU LOSSID-BRETOONIMAANORMANDIA 11p 06.-16.08. H: 349€
PRANTSUSE RIVIERA RINGREIS 11p 20.-30.08. H: 399€

UUDIS! IMELINE GOTLAND 6p 15.-20.06 .H:299€
UNELMATE KESK-NORRA 7p 04.-10.06.; 20.-26.08.
H:289€
FANTASTILINE PÕHJA-NORRA(NORDKAP)-LOFOODID
JA LAPIMAA 8p 25.06.-02.07.; 05.-12.08. H: 309€
CZESTOCHOWA-PRAHA-VARSSAVI-KARLOVY VARYKARLÐTEJN 6p 14.-19.03.;15.-20.03.;15.-20.06.; 25.06.30.06.08.-13.08.;18.-23.10.H:169-179€
BUDAPEST,BALATONI JÄRV, KRAKOW JA WIELICZKA
SOOLAKAEVANDUS 6p 14.-19.03.;15.-20.03.;15.20.06.;09.-14.08.;18.-23.10.H:179-199€
SANKT- PETERBURG, TSARSKOJE SELO, PETERHOF 3p
15.-17.05; 22.-24.05.;29.-31.05.; 03.-05.07.H:119€
UUDIS! MOSKVA KULDNE RING 8p 11.-18.07.
HIND:299€
HORVAATIA-SLOVEENIA RINGREIS 10p 17.-26.05.;
27.06.-06.07.; 24.07.-02.08.; 20.08.-29.08.; 04.09.-13.09.
H: 249-275€
HORVAATIA-SLOVEENIA-BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
RINGREIS KOOS PUHKSEGA 13p 15.-27.05.; 25.06.07.07.; 21.07.-02.08.; 18.-30.08.; 02.-14.09.H: 349-369€
HORVAATIA-SLOVEENIA-BOSNIA JA HERTSEGOVIINAMONTENEGRO-ALBAANIA 14P 04.-17.09.H:399€
UUDIS! ISTANBUL JA RUMEENIA-BULGAARIA RINGREIS
KOOS PUHKUSEGA MUSTA MERE ÄÄRES 14p 03.16.09.H:429€
MALTA-SITSIILIA RINGREIS KOOS PUHKUSEGA 16p
26.09.-11.10. H:669€
HISPAANIA-PORTUGAL-MAROKO 21p 23.09.13.10.H:769€
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anekdoodid

Abielupaar valmistub puhkusele
sõitma.
„Lapsed viime mu ema juurde,“
ütleb naine.
„Koera ja papagoi võtab enda
juurde tädi Maali,“ lisab mees.
„Ja kass jääb kojamehe hoolde.“
Mees jääb mõttesse:
„Aga kui korteris nii vaikseks
ja rahulikuks jääb, miks siis üldse
kuhugi sõita?“
***
Abielupaar teeb puhkuseplaane:
„Kallis, ma tahaksin selle puhkuse veeta nii, nagu 20 aastat tagasi,“
ütleb mees.
„Aga kullake, me oleme ju abielus olnud ainult 19 aastat,“ vastab
naine.
„Nojah, just selles asja iva ongi.“
***
Isa, ema ja Juku sõidavad autoga. Fooris süttib punane tuli ja isa
peatub.
„Miks sa seisad, issi?“ küsib Juku.
„Fooris on punane tuli, ma ei saa
sõita,“ vastab isa.
Juku silmitseb tuld ja lausub siis:
„Aga see tuli ei sega ju sind, issi,
see on nii kõrgel...“
***
Tavaline perekond. Naine ütleb

iga päev mehele:
„Kullake, pane see punane põll
ette ja pese nõusid!“
„Kullake, pane see punane põll
ette ja keeda lõunat!“
„Kullake, pane see punane põll
ette ja pese pesu!“
Kolme aasta pärast läheb mehel
kops üle maksa ja ta karjub:
„Kõik! Aitab! Kuradile see punane
põll! Ma tahan sinist!“
***
Mees tuleb koju, punane triip
laubal.
„Mis see on?!“ käratab naine.
„Huulepulk, jah!“
„Ei, see on veri,“ vastab mees.
„Koduteel tegin avarii ja põrkasin
näoga vastu rooli.“
„Noh, kui nii, siis on see sinu
õnn!“ teatab naine.
***
Naine mehele:
„Tead, ma tulen just ennustaja juurest. Sa ei tohiks puhkusele sõita...“
„Mis asja, minuga juhtub midagi
halba või?“ ehmatab mees.
„Ei, vastupidi, sinuga juhtub seal
midagi liiga head...“
***
„Kuidas su suvine turnee läks?“
küsib sõbranna noorelt lauljatarilt.

„Hästi! Kõik saalid olid välja müüdud. Ainult Tartus oli tühi saal.“
„Aa, selge... Sa oled seal vist
varemgi esinenud..?“
***
Juku sõidab vanematega suvitamast koju.
„Ema,“ küsib ta äkitselt, „kes seal
mere ääres nüüd meie toas elama
hakkab?“
„Ei keegi, mu laps,“ vastab ema.
„See tuba jääb tühjaks seni, kuni
juunis või juulis jälle uued suvitajad
sisse kolivad.“
„Küll on kole!“ tunneb Juku kaasa. „Sel juhul peavad vaesed lutikad
niikaua paastuma!“
***
Šoti lambakoer kaevab suvilas
labidaga maad. Naabri buldog vaatab seda pealt, endal silmad üllatusest punnis. Lambakoer pöördub
tema poole ja ütleb kurvalt:
„Kõik algas sellest, et ma, loll,
õppisin tuhvleid tooma...“
***
Ülemus pahandab teerullijuhiga:
„Kuule, eile suutsid sa rullida 100
meetrit asfalti, aga täna ainult 80.
Milles asi?“
„Eile töötasin ma allatuult, aga
täna vastutuult!“

sudoku
sudoku

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

Kõrvalhüpe
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.
Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.
Kaevude puhastus, san-tehnilised tööd, vannitubade remont,
torustike ehitus. Tel 5813 5496.

Kino

Kontsert

Cinamon

Jaani kirik

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

12.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

12., 15., 17.09 kell 18.15, 20;
13.–14.09 kell 18, 20.20;
16.09 kell 18.10, 20; 18.09
kell 18.10 Lucy
12.–18.09 kell 16 Jaanuari
kaks palet
12.–18.09 kell 15.15 Seksivideo
12.09 kell 18.30; 13.–18.09
kell 16.45 Andja

ristsõna
Ristsõna

Ehitus

12.–18.09 kell 22.20 Nagu
ülal, nõnda all
12.–18.09 kell 13.45 Keelatud
tants 5: Kõik mängu
12.–18.09 kell 12.30 Galaktika valvurid
12., 15.–18.09 kell 15; 13.–
14.09 kell 13, 15 Khumba
12.09 kell 15.45, 18, 20.15,
21.30; 13.–14.09 kell 15.30,
17.45, 21.30; 15.–17.09 kell 18,
20.15, 21.30; 18.09 kell 15.45,
20.15, 21.30 Mängiks mente
12., 15.–18.09 kell 19.10;
13.–14.09 kell 18 Saja sammu
teekond
12., 15.–17.09 kell 12, 14; 13.–
14.09 kell 11.30, 13.30; 18.09
kell 12, 14, 15.45 Lennukid 2
12.–18.09 kell 21.15 Palgasõdurid 3
12., 15.–17.09 kell 22; 13.–14.,
18.09 kell 22.10 Patu linn 2
12.–18.09 kell 20.30, 22.30
Rändur

16.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

Rock & Roll
11.09 kell 21 esineb Eläkeläiset (Soome)

Tartu Jazz Club
12.09 kell 21 Lauri Saatpalu
Band
17.09 kell 20 Jaak Johanson
18.09 kell 21 Trio de la Soirée

Vanemuise
kontserdimaja
23.09 kell 19 virtuooside
brasstrio Journal Intime
(Prantsusmaa) kontsert Lips
on Fire

Näitus
Annelinna
raamatukogu

12., 15.–18.09 kell 12.45;
13.–14.09 kell 11, 12.45 Sipelgapoiss

kuni 15.09 raamatunäitus
Juhan Liiv 150

12.–18.09 kell 16.30 Kaukaasia vang
12.–18.09 kell 11.45 Kuidas
taltsutada lohet 2
12.09 kell 14.30, 16.45;
13.–18.09 kell 14.30, 18.30
Kõrvalhüpe
18.09 kell 20 Esilinastus: Ma
ei tule tagasi
16.09 kell 18 Noortekas:
Labürindijooksja
18.09 kell 18 Esilinastus:
Labürindijooksja

Lamekatusetööd. Mõistliku hinnaga hea kvaliteet. Tel 5662 9930.
Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.

Piirdeaedade ja väravate valmistamine ja paigaldus. Mõõdud ja
värvid kliendi soovide järgi. Tel
520 7419, mexlem@mexlem.ee,
www.mexlem.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd. Ka elektri ja san-tehnilised tööd. Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid.
Tel 5638 7537,
tarmotruija@gmail.com.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.
Tänavakivide paigaldus, teede ja
parklate ehitus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Materjal

kuni 15.09 harrastusfotograaf
Ene Lainmäe tööde näitus
Viies aastaaeg Soomaal

Linnaraamatukogu

12., 15.–18.09 kell 13; 13.–
14.09 kell 11.15 Postimees Pat

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

23.09 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Ülle Noormägi (orel),
Marju Villak (viiul)

12.–18.09 kell 17.15 Grillipidu

12.–18.09 kell 18.45 Miss Julie

Korstnad ja korstnapitsid vajalike
plekitöödega. Moodulkorstnad.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

kuni 17.09 raamatunäitus Esimene maailmasõda – hämmastavalt aktuaalne
kuni 18.09 näitus Liigume ja
liigutame!

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 15.09 huvitavamaid ja
omapärasemaid töid Tartu
Forseliuse kooli loodusfoto
konkursilt Loodus linnas

Tammelinna
raamatukogu
kuni 26.09 hobifotograaf
Peeter Jõeloo näitus Jalutades looduses

Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.
Müüa soodsalt ehituslikku saematerjali. Tasuta transport Tartus. Tel
5656 4624, info@puiduplats.ee.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
2-toaline korter Põlvas (KÜ, keskküte, parkett, 14 500 €, ka järelmaksuga). Tel 520 0578.
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Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Ostame Lõuna-Eestis raieõigust,
kasvavat metsa ja metsakinnistuid. Tel 5348 8766.
Ostan Tartus remonti vajava
1-2toalise korteri või suurema
kööktoa. Tel 56 503 503, Marko.

Kinnisvara vahetus
Mug renov kööktuba Tartus (WC,
dušš, aiamaa) vahetada 1-toal mug
korteri vastu Elvas. Tel 5897 8329.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Üürin toa kesklinna läheduses, kus
gümnasistist tütarlaps saaks peale
kooli, enne õhtusi trenne õppida ja
mõnel korral nädalas ööbida. Tel
512 0988.

Koolitus

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Arvutijoonestamise (CAD)
kursused. Tel 5388 9110,
www.zwcad.ee.
Emajõe Keeltekool: uued kursused septembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

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

Teeme sisekoristust ja välisterritooriumi koristust. Tel 509 0750.
Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 564 8251.
Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussiga. Tel 504 0334, allroads.ee.

Kuivad halupuud (2 a, 50 cm,
kask ja segapuud). Tel 5344 0850.

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

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine! Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.

Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.

Korterelamu ventilatsioonide
puhastus litsentsiga korstnapühkijalt. Ametlik akt. Tel 5191 6605.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, head hinnad). Tel
5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

Küttepuud lahtiselt ja võrgus. Vedu
tasuta. Tel 5683 3404, 5684 8808.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Otsin tööd

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.

Pakun tööd
Otsime kogemustega mööbli
kokkupanijat. Sobib lisatööks. Tartu, Sõbra 58, tel 554 0609.

Riided
Anne 51, Stiil kasutatud riided
Norrast. Kvaliteetsed ja moodsad
riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15,
stiilriided.ee.

Põllundus

1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Arvutite ost, müük ja remont.
Joorami pood, Struve 8,
tel 5657 7785, avatud E-R 10-18,
L 10-16.
Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
Autobussiteenused 52- ja
50-kohaliste bussidega. Noobelreisid OÜ, tel 5373 8770, 5770 2550.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.
Elektritööd eraisikutele ja firmadele. Tel 5684 7007.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Firma likvideerib ummistusi ja
teeb teisi san-tehnilisi töid. Parimad hinnad! Tel 5356 8382.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Põlvas, Tartumaal, Põlvamaal. Väike järjekord! Tel 5191 6605.
Mahla pressimine Teie kodus.
Kohaletulek al 50 liitrist.
Tel 5686 0688, veinitalu@gmail.com.
Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Olmeõigusabi Punkt Pepleri 27,
I korrus. Nõustame ja vajadusel ka
abistame. Eelregistreerimine tel
336 2016 (automaatvastaja),
5341 6411, olmeabi@hot.ee.
Pakume transpordi- ja kolimisteenust. Kaubaruumi mõõtmed:
kõrgus 1,8 m, laius 1,8 m, pikkus
4 m. Tel 518 0116.

Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/
min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.

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

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

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

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

Vanad ordenid, KL ja sõjaväemärgid, mündid, hõbe, raamatud
jm vanavara. Tel 5649 5292.
Veneaegsed esemed: raamatud,
postkaardid, kellad, rinnamärgid,
rahad, mööbel, lambid, raadio ja
palju muud. Tel 5845 5341.

Vaba aeg

Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.

Sansaara tantsu- ja joogastuudio
alustab uut hooaega.
Tel 529 4740, www.sansaara.ee.

Tervist reiki abil. Tervendaja Eve.
Ettetellimine tel 502 3284.

India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.

Toomas Treiali Pimemassaažituba OÜ (Tehase 16, Tartu) ootab
kliente massaažile. Registreerimine
tel 5852 8899, lisainfo kodulehelt:
http://www.pimemassaaz.ee.

Jooga algajate kursus Tartu
Joogakeskuses alates 23.09-11.11
teisipäeviti kell 20.00-21.30.
Info ja registreerimine: annelina3@
hotmail.com, tel 526 8531.
Rivitantsuga saavad uued huvilised tutvuda teisipäeval, 16. sept kl
18 Kotka Keldris, Pepleri 14. Üritus
on tasuta. Esimene tund algajatele
on 18. sept kl 18.30 Karlova kooli
aulas. Info tel 512 0793, Tiia Suurtee, www.suurtee.eu.

Müük
Höövelpink tera 400 mm koos
saega. Õunapress ja purustaja,
vaakumpump. Tel 5197 0870.

TELLI
KUULUTUS

Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.
Septikute paigaldus ja müük.
San-tehnilised sise- ja välistööd.
Tel 5757 0202.

Vanaaegsed raamatud, maalid,
graafika, kellad, märgid, ehted,
medalid, ordenid, postkaardid,
fotod, mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.

Sale, kõrgharidusega naine tutvub
ausa uskliku 60ndates aastates
mehega Tartust. Tel 5894 9837.

Raamatupidamisteenus - korrektne ja usaldusväärne. Tel 521 7591,
arvestus.personal@gmail.com.

Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Veoteenus. Tel 502 0426.

40 a tervislike eluviisidega mees
tutvub sobivas vanuses saleda
neiu või naisega. Sobivusel kooselu. Seiklustele ei! Tel 5556 8534.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Raadi linnaosas ootab Killu lastehoid / Tutrices OÜ 1,5–6-aastaseid mudilasi. Kohatasu kuus
alates 53,25 €. Sama kuutasu hoiu
korral kella 20-ni, selleks küsi
infot tel 526 2566 või
seppatiia@hotmail.com.

Veoteenus väikekaubikuga.
Vajadusel lisaks haagis. Arve.
Tel 5348 8766.

Tutvus

Plaatimistöö. Tel 5645 9625.

Nõukaaegsed automudelid ja
vanavara. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Veoteenus (liiv, killustik, küttepuud
jne). Tel 5373 7304.

Tervis

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

Korporatsioonide uuriripatsid
erakogusse. Kõik pakkumised
oodatud. Tel 5649 5292.

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

Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.

Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.

Hauakivide valmistamine.
Tel 5691 7488, www.kiviraie.ee.

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

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (suur kaubik, töö kiire ja
korralik, parim hind). Tel 553 7638.

Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

Teenused

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

Kutsed, nimekaardid, voldikud,
flaierid, plakatid, raamatud. Tel
517 9237, www.kiirtrykised.eu.

Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.

Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

Küte

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine (laadijad, suur kaubik, linna
parim hind). Tel 5356 8382.

Liikuva saekaatri teenus. Elektrivoolu ei vaja. Lähem info tel
517 0623, 502 6732 või info@
muinasmoobel.com.

Kutseharidusega automaaler otsib
tööd Tartus. Tel 5627 2294.

Sõidukid

TÜ keelekeskuses 21 keelt!
www.keelekeskus.ut.ee Tel 737 5358,
keeled@ut.ee, Jakobi 2-221.

Tasuta kodumasinate, elektroonikaseadmete ja vanaraua äravedu. Tel 5386 9008.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Müüa metsataimedelt kogutud
mesi Lõuna-Eestist. Tel 5559 5703.

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.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.

Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

Puituksi ja -aknaid tootev AS Finak
(Maramaal) võtab tööle kogemustega nelikanthöövli operaatori.
Info tel 730 3465 või saatke CV
iraritsi@hot.ee.
Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu

Sõiduautode ja veokite keretööd,
remont, ümberehitus, varuosad,
puksiir. Tel 504 0334, allroads.ee.

Kaevan ja puhastan tiike. Süvendustööd. Tel 5645 1927, info@
meiletop.ee, www.meiletop.ee.

Maja Tartus Jõe 7 (3 tuba, 108 m²,
ahju- ja gaasiküte, kinnistu 754 m²).
Tel 5667 5567.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Ost

Sõiduautode ja kaubikute keretöö ja värvimine. Tehtud töödele
garantii. Tel 5648 2064.

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis Karu,
tel 742 0656, 511 5949.

Kinnisvara ost

11

Tule tennist mängima!
Tel 5557 5451, www.setball.ee

1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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.ee/

730 4455

tartuekspress

12 reklaam
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LISAPLEKID
VIHMAVEESÜSTEEMID
KATUSETARVIKUD
TURVATOOTED

KINDEL KATUS OTSE
TOOTJALT!

TARTU, Tähe 110
5344 3900
tartu@olly.ee

Kiviprofiil

KIVILINNA KEELTEKOOL
Avarda meeli – õpi keeli

Trapetsprofiil

Tule õpi uues keeltekoolis
INGLISE, VENE, SOOME, PRANTSUSE, SAKSA,
HISPAANIA, EESTI või NORRA KEELT

Valtsprofiil

Sügissemestril
algavatel kursustel
soodushinnad!

AKNAD OTSE TEHASEST
Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

tel 636 3920, 516 0253
info@kivilinnakeeltekool.ee
Tartu, Sõpruse pst 2, III korrus
www.kivilinnakeeltekool.ee

Klassikprofiil

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee
Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

.ee
y
l
l
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.
w
ww

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

OLLY TERASPROFIILID AS
Kassinurme, Jõgeva vald,
48410 Jõgevamaa
Tel 73 44 413
olly@olly.ee

PAUNVERE
VÄLJANÄITUS JA LAAT

20. septembril 2014

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

kl 11-15 päevapraad 3€, päevasupp 1,9€
ISIC kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

E-N 11-22; R-L 11-23
P 12 - 21

Toit koju linna piires 3,50 €, üle 20 € tellides kojuvedu TASUTA! Küsi pakkumist 747 7093, 5691 4817
kam296@hotmail.com
Väljaspool linna piiri transport alates 0,90 €/km.
www.vagamama.weebly.com
Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.

Edgar Savisaar
esitleb oma raamatut

“Tõde Eestist”
teist köidet

Päeva juhib XXVI Oskar Lutsu
huumoripreemia laureaat

JAN UUSPÕLD
Päeva ansambliks
Esineb ka

Marju Länik

Üles astuvad veel:
• Heino Tartes ja Sõbrad
• Põlva kandlekool
• Mandoliiniorkester Põlvast
• Põlva linna puhkpilliorkester
• Rahvatantsurühm “Kagu kabujalakõsõ”
• Showtantsurühm “Meie Stuudio”

Avatud
• Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum
• Palamuse kirik,
• Palamuse apteek
Kauplejatele:
Registreerimine ja info telefonil 776 2447
Reelika Kivimurd
e-post reelika@palamuse.ee.

JUSTAMENT
Ilusa ilma korral kopterisõit
Töötab “laada lasteaed”

Loosiauhinnad
pääsmete vahel
GRILLKIIK ja
GRILLAHI

Pääse 3 eurot
Korraldab

Toetavad

Info: http://palamuse.kovtp.ee/valjanaitus

17. septembril kell 15.00

Tartu Kaubamaja Apollo raamatupoes.
Oodatud on kõik huvilised.

