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tartuekspress
Seeniormehed: Meil pole geiklubi!
uudised

Neljapäev, 2. oktoober 2014

Seeniormeeste klubi
juhatus distantseerib end
otsustavalt eelmises Tartu Ekspressis pikantsete
tunnistustega üles astunud liikmetest, kellest
üks on seltskonnast juba
lahkunud ja teisega tõsine jutuajamine ees.

Piljard ja kaardimäng on seeniorite eestvedajate Kalle Jahnsoni (vasakul) ja Martin Liiva sõnul klubis veel leebemat sorti ajaviitevormid:
mõõtu võetakse ka korv- ja võrkpallis. 
Kaur Paves

Nii tunnustatud teadlane
kui teda ühistel üritustel väidetavalt enneolematult erutanud
ja hiljem kimbutanud sensitiiv
on Staadioni tänaval tegutseva
seeniormeeste klubi presidendi
Kalev Jahnsoni pigem passiivsed liikmed, kelle homoerootilise varjundiga kogemus seltskonnas valitsevaid veendumusi sugugi ei iseloomusta. „Kuigi meist tehti nüüd justkui geid,
on meil paljud üritused ka koos
abikaasadega – näiteks jõulupeod, mis ikka tantsuga lõppevad,“ rääkis Jahnson.
tagasi hakkas ühiskond noorte
ja vanade vahel lõhenema, aga
meie meeste klubi on vajalik
nii eakate kui lastelaste jaoks,“
rääkis Jahnson. „Peaminister
Taavi on ju praegu 35 ja armastab väga toonitada põlvkondade sidusust, et kuulakem ikka,
mida vanemad räägivad. Kui
sellest jutust ka 10% täide läheb,
siis on ikka kellelegi kasu sellest.“
Nii saavad rakendust ka
mehed, kes tulevad kohale ja
tõdevad, et pole pärast keskkooli sporti teinudki. „Nüüd
mängivad nad kõik korvpalli
– kui ei proovi, ei tea. Sellised
alad arendavad liikumist, aga
ka suhtlemist. Mitte ei istuta
ainult pudeli taga ega kurdeta, et neile liiga tehakse. Igaüks
peab ikka ise enda eest hoolt
kandma, mitte ainult teistele
lootma.“
Justkui presidendi sõnade
kinnituseks katkestabki vestluse innukas klubikaaslane:
„Kust viiekilost kuuli saaks,
mul võistlustele minek?“ Samas
võib end proovile panna ka
tubasemas keskkonnas kabes,
bridžis või koroonas.

Tüütab meelitustega
Jahnsoni väitel läheb pahanduse algatanud teadlase tegevus vastuollu klubi tavaga mitte omavahel riielda. „Rohkem
ikka toetame üksteist,“ sõnas
ta. „Eks väikseid riide elu jooksul ikka tuleb, aga selline valetamine, petmine läheb minu
arvates juba varastamisega
ühte lahtrisse.“
Akadeemik ise olevat Jahnsoni teadmist mööda aga tõesti juba 30-40-aastaselt hakanud
tunnetama, et on sisimas hoopis naisterahvas. „Sinna artiklist läbi käinud korterisse ta ise
meelitab mehi, kes talle meeldivad,“ paljastas ta avalikkuse
ees pereisana esinenud kuulsuse tagamaad. „Kui 50-aastaselt
ta seda veel salgas, siis on nüüd
juba nii vana, et enam ei varja.“
Näiteks tüütavat ta alatasa kõnedega üht klubikaaslast,
kes ta kord ühiselt istumiselt
autoga koju viis. „Et temal on
veini ja tahaks ikka jutustada,“
selgitas Jahnson. „Meie rahvas
on liberaalne ega taha temaga
suuremat tegeleda. Aga on ka
inimesi, kes on tahtnud talle
kere peale anda, ja kohti, kuhu
ta ei julgegi minna – ta on selline libe kala.“

Hilinenud loeng
Teine mees, eesnäärme- ja
erektsiooniprobleemide asjatundjana esinenud sensitiiv aga
on Jahnsoni sõnul veelgi harvem külaline, kes satub klubis-

se vaid kolm-neli korda aastas.
„Mingi pendlimees ta tõesti on.
Kui lugu neljapäeval lugesin,
tuli telerist just Venemaa sensitiivide saade – järelikult inimkonnale selline vale peale läheb.
Sealgi ütlevad mingid paksud,
et nemad on mustad maagid –
vanasti löödi sellised ju maha!“
Posija, kes leheveergudel kõigil meestel tervise tarbeks rohkem onaneerida soovitas, olevat ka seeniormeestele temaatilist loengut pakkunud. „Tahtis rääkida – ütleme otse välja
– praeguses eas seksist ja selle
olemusest,“ sõnas juhatuse liige
Martin Liiva. „Ütlesime, et oled
hiljaks jäänud, see jutt on rohkem 30-aastastele,“ lisas Jahnson.
Intriigide punumise asemel
eelistavad endise psühhiaatriahaigla ruumides kogunevad
seeniorid vanaduspõlve aktiivse hobitegevusega sisustada.
„Meil ei ole mingi geide klubi, vaid selline seltskond, kes
püüab olla mitte vanamoeline,“
põrutas Jahnson. „Meil on Ees-

ti koondislasi nii võrkpallis kui
kergejõustikus. Isegi mängisin
August Sokuga korvpalli.“

Lõhenemise vastu
Eakate klubi Kodukotus allharuna tegutsevas klubis olnud
alul vaid kuus meest, kuid seitse aastat tagasi algas tõsisem
laienemine ja vanade spordimeeste kaasamine. „25 aastat

Vabariigis eeskujuks
Peamiseks lahendamist vajavaks probleemiks on Jahnsoni
sõnul aga just suhtlemisvaegus.
„Kas peetakse end liiga targaks
või lihtsalt ei taheta rääkida,“
arutles ta. „Vanasti küla vahel
küsiti kas või teedki ja juba sellest arenes väike vestlus.“
Nii pelgavat mõned vaname-

hed võõrast seltskonda sedavõrd, et nende asemel võtavad
klubiga ühendust lapselapsed.
„Pärast selgub, et eks vanaisa
on noorena ikka midagi teinud,
aga lihtsalt ära unustanud,“
naeris Jahnson.
Aktivismiga on nakatatud
ka eakaaslased üle Eesti. „Meie
eeskujul on üle vabariigi juba
kaheksa-üheksa meesteklubi moodustatud,“ rääkis Liiva.
„Ea poolest järgmine on Tallinnas Nõmme Vanameeste Klubi, mis saab viieaastaseks. Aga
Tartumaal on lisaks Haaslava
klubi, tegutsetakse ka Viljandis, Võrus, Pärnus.“

Rohkem arvestamist
Miks nii väärikas seltskond
siis provokatiivseid tülitekitajaid üle parda pole visanud?
„Meie kasvatame inimesi ringi,“ oli Jahnsonil vastus valmis.
„Härra teadlane käitus siin nii
ilusti, veel eelmisel kolmapäeval üldkogul, vahetult enne loo
ilmumist oli ta kohal ja tahtis
liikmemaksu maksta.“
Siiski solvas möödunud
nädala artikkel klubi juhtkonda
sedavõrd, et teadlase väljaviskamine tuli tõepoolest jutuks.
Mees aga jõudis plaanidest ette,
esitades terviseprobleemidele viidates lahkumisavalduse ja
soovides kõigile toredaid üritusi ja rohkem teineteisega arvestamist. „Kuigi ise pole ta kunagi kellegagi arvestanud,“ märkis
Jahnson. „Teise mehe kutsume
ka kindlasti vaibale.“
Kaur Paves

Info ja registreerimine:
www.tartumaraton.ee
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Väikepood ujub
vapralt vastuvoolu
Juulis Võru tänava alguses
uksed avanud Riiamäe
pood püsib stabiilse klientuuri toel vee peal ning
püüab kaubavalikut lähitulevikus veelgi omanäolisemaks vormida.

Miks bussijuht
pakke ei vea?
Soovin kõigile teada anda
kohutavast teeninduskogemusest, et teisigi hoiatada.
Pühapäeval kell 14.20 väljus Tartu bussijaamast liin 521
Kohtla-Järvele ja mind paluti
anda selle bussiga edasi väike
saadetis. Kuna keegi reisijatest
Kohtla-Järvele ei sõitnud, siis
palusin bussijuhti.
Juhiks oli vene keelt kõnelev umbes 60-aastane tumeda
peaga ja kõhnema kehaehitusega vuntsidega mees, kes
kohe hakkas mind sõimama,
et miks ma vene keeles ei räägi. Pärast aga võttis viis eurot
ja kui ma ootasin tagastusraha, ütles, et viskab mulle paki
näkku, kui ma bussist ei lahku.
Vestlusesse sekkunud teisi inimesi sõimas ka.
Olen väga kurb, et nii palju
raiskasin. Pilet maksab muidu
kaheksa eurot ja väikse paki
eest viis eurot maksta on liig
mis liig. Kui Tallinnast mulle
pakk Tartusse saadeti, siis keegi
üldse raha ei küsinud.
Helistasin bussifirmasse Ekpress-Auto L ja rääkisin enda
murest ülemusele. Too aga ei
saanud midagi aru. Aga nagu
räägitakse – milline ülemus,
sellised ka alluvad. Väga loodan, et vähemalt nüüd minu
kirja peale reageeritakse.

Aleksandr Spežev
Ekspress-Auto L OÜ
juhatuse liige
Ekspress-Auto L ei paku pakiveoteenust. Sõidame Moskvasse, Peterburi ja ka Kohtla-Järvele. Klient kasutagu Cargobusi ja
ongi kõik korras.

Kahtlustad, et naabrimees on
suhtes reptiiliga?
Su sõber villib Liivimaa parimat
ploomiveini?
vihje@tartuekspress.ee
730 4535

UUDISED

Ehkki maagilist hüpet pole kooli algus kaupluse külastajanumbritesse toonud, tajub omanik Janari Kintsiraud kogukonnatunnet klientidega igal sammul. 
Kaur Paves

Kogukonna tugi
Põhiklientuuriks peab omanik
kilomeetri-kahe raadiuses elavat
rahvast, kes pole pidanud paljuks

Barankat väänama

Tänaseski lehes kajastatud ühistranspordis valitsevale puudulikule teeninduskultuurile on igal
soovijal võimalik abikäsi ulatada:
Sebe alustab novembris taas
D-kategooria ametikoolitusega,
mille edukas läbija saab endale
kindla töökoha linnaliini bussijuhina, kus brutopalk on 900 eurot.
Vabas vormis kandideerimisavaldusi oodatakse 20. oktoobrini
aadressile koolitus@sebe.ee.

põnni valmistuvad korraldajad
vastu võtma laupäevase Tartu
linnamaratoni Tillujooksule ja
Minimaratonile. Mullu oli väikseid
osalejaid 2144.

Von Krahl verise Mariga
9.–11. oktoobrini kolib Von Krahli
teater Tartusse – mõnusa krõbeda huumoriga lavastust „Bloody
Mary“ mängitakse kolmel korral
Uues Teatris.

Ökomunad ja
Rumeenia vein
„Ühest küljest on läinud ootuspäraselt, ega ma ei kujutanudki
ette, et kõik kujuneb ülilibedalt,“
kommenteeris Kintsiraud möödunud kolme kuud. „Positiivne on paljude koostööpartnerite lisandumine, kauplus on üles
leitud. Palju uusi tooteid on sortimenti juurde tulnud, näiteks
pirnid, patareid, pesupulbrid;
kui konkreetsemalt rääkida, siis
Pepsico tooted: Lay‘si krõpsud,
Mountain Dew ja Pepsi karastusjoogid.“
Päris paika loksunud aga tootevalik veel ei ole. „Tõmbemagnetid
on küll paigas: kaks korda päevas
tulevad Reeda Pagari soojad pirukad on kindel asi,“ sõnas poodnik. Erilise kaubana tõi ta välja Rumeenia veinid, mida mujalt
Mandri-Eestist ei saagi.
Samuti on välja ilmunud „ökomad“ tegijad, nii on sotsiaalmeedia teel lettidele saadud talukana ja -vutimuna. „Ise püüan ka
propageerida selliseid lahedamaid-mahedamaid tooteid,“ lisas
Kintsiraud.
Päris ökopoe poole Riiamäel
siiski ei püüelda. „Praktilistel
põhjustel – siin ei ole autodele
parkimiskohti. Nišikaupa tarbib
siiski väike osa elanikkonnast ja
sellised inimesed on Tartu peal
laiali.“

lausega
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Viimastel aastatel oleme olnud
tunnistajaks mitme legendaarse pisipoe hukule: mullu maist
lõpetas soojatootja Giga kuulsa Tartu kaupluse pidamise, kuu
aega tagasi langes kunagise Aivar
Saukkoneni impeeriumi Annelinna väikepoodide kroonijuveel
Kelly Pikal tänaval. Seda üllatunumalt võttis rahvas vastu Janari Kintsiraua suvise käigu avada
Tartu poe riismete vahetus läheduses täiesti uus väikepood.

Jaga leina
Maarja koguduses alustab
6. oktoobril tööd leinagrupp, millega kutsutakse liituma täiskasvanud inimesi, kes on hiljuti surmale
kaotanud lähedase inimese.

ka omapoolseid soovitusi jagada.
„Kuulen näiteks kolmelt-neljalt
inimeselt, et nad tahaks külmutatud hakkliha, ja peangi hakkama sellega tegelema,“ ütles Kintsiraud, lisades, et tihti tuuakse eeskujuks just kadunud Tartu poe
valmistoodete valikut.
Kintsiraud ei uskunud varem
ka ise, et keegi tagasisidet andma
hakkab – poes ei näe seda ju muidu kunagi. „Aga ma olen algusest
peale ette kujutanud, et kauplus
võiks olla pisut kodupoe moodi.
Sisuliselt nii ongi läinud, liikudes
siin lähikonnas, teretavad mind
inimesed, keda ma muidu ei teadnud,“ rääkis ta. „Inimesed, kes on
ettevõtlusega tegelenud, soovivad
jõudu ja kinnitavad, et teavad, kui
raske see on.“
Ligikaudu külastab kauplust
algusaegadega sarnaselt sada inimest päevas. „See number ei ole
oluliselt langenud ega ka tõusnud, hoolimata kooli algusest,“
tõdes Kintsiraud. „Üleöö horde
siia käima pole hakanud.“
Sellisest mahust piisaks omaniku sõnul siis, kui ta ise leti taga
töötaks ja teeks ka raamatupidamist. „Kuna ma olen rendipinnal
ja pakun tööd kuuele inimesele,
neist küll vaid ühele täiskohaga,
siis praegu läheb omafinantseering veel rahulikult sisse,“ lausus ta.

Näiteks soetas mees hiljuti
kaks uut külmikut. „Rendikülmik tuli välja vahetada, sest see
oli oma aja ära elanud ja mitte
kuigi atraktiivne. Tuleb juurde ka
kolmas külmik võileibade, burgerite ja smuutide jaoks,“ märkis ta.
„Sellised finantseeringud ei tule
praegu kindlasti kasumist.“

Aastaga nulli
Ometi näeb Kintsiraud äriplaanis ettevõtet kasumliku või vähemalt jätkusuutlikuna. „Saan kauplust arendada selliseks, nagu ma
tahan, ehk siis hubaseks poeks,
kust vajalikud kaubad kätte saab.
Samas tahaks, et jääks ka endale
mänguruum uute kaupade tutvustamiseks, ja et ma ise enam
juurde investeerima ei peaks,“
sõnas ta. „Kasum pole praegu nii
oluline kui see, et mu enda füüsiline töökoormus väheneks.“
Nulli jõudmiseks läheb Kintsiraua hinnangul maksimaalselt
aasta. „Aga selleks on vaja väga
tugevat enesedistsipliini, et mitte ennast üle töötada, sest praegu
olen ikkagi ise mootor, mis arendab, organiseerib, hangib, otsib
koostööpartnereid,“ tunnistas
ta. „See ei ole sugugi kerge, aga
tuleb vastu pidada ja hästi kainelt
mõelda.“
Kaur Paves
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Gruusia dessant
Reedel kell 9.30 väisab Tartumaa
ametiasutusi Gruusia delegatsioon, kuhu kuuluvad ajakirjanikud
ning riigiasutuste kommunikatsioonispetsialistid veedavad maakonnaga tutvudes mitu päeva.

Memmele-taadile
malka
Laupäeva õhtul sai politsei väljakutse Kõrvekülla, kus lapselaps
peksis vanaisa ning kasutas füüsilist vägivalda ka tema abikaasa

suhtes. Meedikud toimetasid
raskelt viga saanud 80-aastase
mehe haiglasse, lööja, 33-aastase mehe tabas patrull Tartus Riia
tänaval. Prokuratuur esitas kohtule vahistamistaotluse.

Jaht kurikaelale
25. septembril kell 7.50–16.25 juhtus Ümera tänaval liiklusõnnetus,
kus sündmuspaigalt põgenenud
juht sõitis otsa tee äärde parkinud
Hondale ning lõhkus selle külje.
Kõigil, kel on infot võimaliku otsasõitja kohta, palutakse sellest teada anda politsei telefonidel 730
8814 või 110.

Sakslastel külas
Meer Urmas Klaas külastas Hamburgi ja sõpruslinna Lüneburgi,
esinedes eesti kogukonna esindajatele ja kohtudes EAS-i Saksamaa
esindusega. Kõnedes keskendus
linnapea Eesti-Saksa koostöösuhetele.

Prii õigusnõu
Tartu ülikooli tudengite õigusbüroo avab 6. oktoobril taas Näituse
20 ruumis 115 uksed ning jätkab
tegevust kuni 6. detsembrini. Tasuta vastuvõtt toimub esmaspäevast
neljapäevani kell 16–19 ja laupäeval kell 10–13, soovijail tuleks end
registreerida telefonil 737 5299 või
aadressil juuraabi@ut.ee.

ERM-i aastaraamat
Eesti Rahva Muuseum andis välja 57. aastaraamatu, kus on juttu Oskar Kallasest, soomerootsi
kultuurivahendusest, ruhnlaste
blogist ja inimeste kontseptualiseerimisest muuseumis.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

HEAD TEED: Mis nime sina oma punast värvi tootele paneksid?

Mikk Teitmaa
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tartuekspress
Taasilmumise esimene juubel
uudised
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Eile viis aastat tagasi
surusid trükipressid
poognale eri värvi
täpikesi, mille lõpptulemusena valmis
20 000 verivärsket
tasuta nädalalehte
Tartu Ekspress.
Taasilmumise juubeli
puhul on paslik meenutada ärevaid päevi ülikooli kohviku katusekambris, kus esmatrükist kokku pandi – oma
toimetuse ruumid saime linnalt paar nädalat
hiljem.

Valimislubaduste sajus
2009. aasta 1. oktoobri
numbris keskenduti arusaadavalt
uksele koputavatele omavalitsuste valimismöllule. Toonane keskerakondlane Aivar Riisalu näiteks
reklaamib end poole kohaga tartlasena, kes siinsete asjade seisuga
kursis ajast, mil Rootsi kuningas
ülikooli rajas.
Pärnu juurtega sotsist võrkpallur Rivo Vesik lubab valituks osutuna sportimisvõimaluste eest
hoolt kanda ja näitleja Maarja
Jakobson rohelist eluviisi arendada ning jalgrattateede võrgustiku luua. Rahvaliitlane Villu Mikita pole rahul, et 40 000 parteilast
juhivad kogu riiki ning teiste roll
piirdub vaid kritiseerimisega. Et
aga rahval oleks lihtsam meeride vahel valida, pakkus Püssirohukelder kandidaatidele võimalust oma headust karaokelauluga

tõestada. Pole teada, kuidas asjad
õllekeldris sujusid, ent meerikett
riputati peatselt taas Urmas Kruuse kaela.
Leht kirjutab veel sellestki, kuidas Küüni tänava rekonstrueerimise esimese etapi valmimine
võib nihkuda novembrisse, sest
maapõue kingitud rikkalikud
geoloogilised leiud lükkasid sillutise paigalduse planeeritust kaugemale.
Veevärgi ehitustööd sundisid
toona aga mitmeks kuuks sulgema Ilmatsalu tänava pea terves
ulatuses ning isegi jalakäijatel
tuli aasta lõpuni ette võtta tavapärasest pikema marsruudiga
retked. Võru tänava kergliiklusteede ehitajaks valiti aga AS KPK
Teedeehitus, kuna parima pakkumise teinud OÜ Tavt polnud

kõigi asjaoludega arvestanud ja
loobus.

Alles see oli
Kultuuriküljel avas liblikatiivuline põrsas Ahhaa keskuses lõhnarestorani ning mõistagi ei puudunud igahaljas Hillar Palamets oma
nostalgianurgakesega, kus Tõnu
Sokk kirjeldas elu ülikooli klubis
1960. aastatel.
Ajastu märgina võttis toonases Ekspressis terve külje enda
alla telekava, mida jätkus leheveergudele kuni digirevolutsioonini. Kuulutusi, mis nüüd
võtavad enda alla sageli kaks
külge, polnud esmanumbris aga
ühtegi.
Tagakaanel särasid Scott Morrisoni, Todd Abernethy, Martin

Viiaski ja Sven Kaldre näopildid, kes uute viguritena
korvpallimalelaual Rocki eest lahinguid pidama
asusid. Esimese tuleproovina seisis kohe ees duell
Leedu hiiu Kaunase Žalgirisega. Peatreener Visnapuu tõotab küll kuulsa le va st a sele ha mbaid näidata, ent kurva reaalsusena tuleb
tal kolm päeva hiljem
tõdeda, et „see on teine tase agressiivsust,
millega meil olnuks
vaja alustada“ ning
vastu võtta keretäis skooriga 68 : 95.
Žalgirise põhimeeskond a e dut at ud
18-aastane eestlane Siim-Sander Vene haigestus
paraku mängueelsel ööl kõhuviirusesse ning seetõttu platsile ei
saanudki.
Rocki hooajapiletite vähese müügiedu taga võis leheloole
toetudes peituda 2000-kroonine tükihind, liiatigi pakkus korvpalliliidu 500 krooni soodsam
kaart pääsu kõigile Eestis peetavatele kossukohtumistele.
Mõned teemad panevad aga ajahamba proovile kartmatult vastu.
Toona tähelepanu pälvinud Maxima poe rajamine Jaama ning Kaunase puiestee ristmikku pole oma
aktuaalsust kaotanud ka viisaastaku möödudes.
Kummardus ning tänupai kõigile kolleegidele, kellest suur osa
panustab linna suurima lehe
ilmumisse jätkuvalt. Elagu!
Rasmus Rekand

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Kõigi vahel, kes ostavad kasvuhoone ajavahemikul 1.10.2014–31.11.2014, loositakse välja viis minikasvuhoonet.
Järelmaksu võimalus (nt. kaarkatusega kasvuhoone 4 m x 3 m, 59 € kuus üheks aastaks).
Väga suur vastupidavus (4 korda vastupidavam kui standardsed kasvuhooned)
Lihtne ja kiire paigaldus, pikk garantii
Baltikumi suurim kasvuhoonete tootja

Tartu Maxima XX kauplused
ootavad 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.

KASVUHOONETE TOOTMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS
polükarbonaadi müük, kaitseteipide, U- ja H-profiilide müük

Toodame kaar- ja viilkatusega, seinaäärseid ning mini- ja tootmiskasvuhooneid,
lisaks teostame eritellimusi vastavalt kliendi poolt etteantud mõõtudele.

52 84 100

555 85 999

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

Kahtlast meest, kes end hiljuti seitsmeaastasele tüdrukule „külla kutsus“, on väidetavalt nähtud istumas ka
Aasa tänava laste mänguväljakul. 
Vidrik Võsoberg
Lääne 11a

Läinud nädalal toimus Lõuna-Eesti väikelinnas vahejuhtum, mis peaks olema õppetunniks kõigile lapsevanematele: kindlasti tuleks järeltulijatele korrutada ammust
sõnumit „võõraste onudega ei tohi kaasa minna“. Nimelt
püüdis üks keskealine mees end ise seitsmeaastasele
tüdrukule „külla kutsuda“ – motiiviks kas korterivargus
või veelgi halvemal juhul pedofiilia.
Põlvalane Kätlin (26) oli läinud
nädala reedel kella ühe paiku päeval
oma Aasa tänava korteris, kui tema
seitsmeaastane poeg tuli küsima,
kas ta võib kõrvalmajas elavale sõbrannale külla minna. Naine lubaski.
Veidi aega hiljem kuulis ta aga oma
otsaseina juures asuvast korterist
õuest laste häält meenutavat jutukõma ja läks rõdule kuulama, kas tegu
on tema pojaga. Ümber nurga kuuliski ta oma poega ja tolle eakaaslasest sõbrannat Katat rääkimas kellegi
täiskasvanud mehega.

Ühes asju vaatama
„Mees küsis tüdrukult, et miks
sul võti kaelas on, et kas oled üksi
kodus,“ kirjeldas naine. „Tüdruk vastas, et jah, minu emme tuleb alles kell
17. Minu pojalt küsiti ka, et kus siis
sinu võti on. Mu laps ütles, et temal
on ema kodus ja tema üksi õues ei
käi, kui ema kodus pole. Siis jäeti mu
laps kõrvale. Mees küsis edasi tüdrukult, et kas võiks minna tema asju
vaatama. Ta annab selle eest euro ja
selle eest saaks palju maiuseid osta.“
Seni oli Kätlin jutu pooleldi kõrvust mööda lasknud, kuid kuuldes
räägitavat rahast ja kommidest, ta
ehmus. Kata – keda Kätlin kirjeldab
kui sotsiaalset tüdrukut, kes võõ-

raid ei pelga – asuski võõra mehega
oma Piiri tänaval asuva kodumaja
poole teele. Naine hõikas kohe oma
poja tuppa ja küsis temalt, mis toimub. „Laps seletas ära, et onu tahtis,
et talle Kata kodu näidatakse ja mis
ilusaid asju seal olla võiks,“ kirjeldas
Kätlin. „Kui mul laps õhinal ütles,
et Kata saab euro selle eest, kui oma
kodus asju näitab, siis tekkis kerge
paanika, mistõttu otsustasin tüdrukule järele minna.“
Sellest, et Kätlin rõdult oma poega
hõikas, ei teinud võõras tumedaid riideid kandnud mees väljagi, vaid astus
kindlal sammul tüdrukule järgi. Naine kahetseb, et nii jäi tal nägemata
kahtlase inimese nägu. Lähemalt ei
õnnestunud tal arvatavalt kuritegelike motiividega meest näha ka edasiste sündmuste käigus.

Trikimaias külaline
Võtnud kaasa oma pisema lapse,
läks Kätlin Kata maja suunas. „Juba
majanurgal hõikasin ta nime, mille peale mees ehmus ja Edu keskuse
suunas minema tormas. Ma ausalt
öeldes ei julgenud järgi joosta ka,
olin pisema lapsega ja lisaks oli tänav
täiesti tühi,“ tõdes naine.
See juhtum lahenes tänu Kätlini
sekkumisele ja tagantjärele mõeldes

ei kahtlusta naine halvimat motiivi ehk pedofiiliat. „Samal kellaajal
varastati kõrvalmaja trepikojast jalgratas. Kuna Kata oli ka rattaga, siis
pigem arvan, et tegu oli vargaga,“
hindas ta. „Aga sel juhul mitte kohalik ilmselt, väike koht ju.“
Nagu hiljem sotsiaalmeedias
Kätlini hoiatuspostitust kommenteerinute jutust selgus, võis sama
mees (või tema koos kaaslastega) tegutseda samas piirkonnas ja
samal moel – lapsi passides ja nendega juttu tehes või lausa end külla
pressides – tegutseda mujalgi Põlvas. Lisaks on linnarahvas näinud
kahtlasi mehi luusimas ühe Mäe
tänava maja trepikojas.
Kätlini jaoks polnud tegu esimese
juhtumiga, kus ta on olnud tunnistajaks kahtlasevõitu tegevusele seoses lastega. „Üks teine, ilmselt kohalik mees käis me rõdu all igal õhtul
istumas,“ kirjeldas ta. „Jõi oma siidrit
ja läks koju. Korra õhtul ütles mu poisile, kes mööda kõndis, et tule näita
trikke, mida sa oskad. Mis olid tema
mõtted või mis eesmärk, ei tea. Mu
elukaaslane läks kohe välja ja kõnetas meest: mis toimub? Mees selgitas, et tahtis näha trikke ainult. Kuigi
mis huvi on umbes 45-aastasel mehel
näha, kuidas seitsmeaastane trikke
teeb. Rohkem pole teda näinud meie
rõdu all.“
Siidrit joova mehe juhtum võib olla
seletatav avaliku alkoholitarvitamise lubamise ühe tagajärjega ja teadupärast teeb alkohol ju kohati liigagi
seltskondlikuks ja joviaalseks. Ent
„end külla kutsuva“ mehe juhtumist
tasuks lapsevanematel nii Põlvas kui
mujalgi üht-teist kõrva taha panna.

„Seletasin ise Katale, kuidas ja mis
juhtus ja kuidas edaspidi käituma
peaks. Et kui teda võõras onu ikka
kõnetab ja midagi soovib, siis tulgu
kasvõi meie poole, ma ise olen nagunii pool päevast olemas,“ nentis Kätlin. „Lapsevanemana mõtlen, et oleks
kõik lapsevanemad rohkem märkajad ja samas selgitaksid oma lastele,
et võõraste inimestega ei tohiks kaasa minna, mida iganes siis pakutakse ...“

Märka võõrast
Lõuna prefektuuri esindaja Kerly Peiteli teatel kontrollis politsei
esmast infot juhtunu kohta ning
praeguseks ajaks midagi kuritegelikku tuvastatud ei ole. Ka ei ole laekunud teadet, mis viitaks võimalikule
kuriteole. „Info kogumine aga täna
veel jätkub selleks, et saaks üheselt
öelda, milline oli lapsega suhtlemise tegelik motiiv ning selgele veendumusele jõudnuna loodetavasti taastada ning kindlustada Põlva elanikele nende turvatunne,“ teatas Peitel.
„Lapsevanematele soovitab politsei,
et nad hoiaks õues aega veetvate laste
tegemistel silma peal ning hoiataks
neidki võõrastega liiga uljalt suhtlemast. Kui laps on vestluses talle võõra täiskasvanuga, võiks lapsevanem
jutuajamisse sekkuda, selgitada selle motiiv ning vajadusel lapse ohutus
tagada. Kui lapse ja talle võõra inimese vestlusest jääb vähimgi kahtlus,
et sel võis olla pahatahtlik või suisa
kuritahtlik motiiv, tuleb juhtunust
viivitamata teavitada politseid.“
Vidrik Võsoberg,
Lõunaleht

Jaamamõisa 9b
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Nii mustvalgesse maailmapilti kui nunnaks pürgivat Idat
filmivaatajat siiski ei suruta. 
Elektriteater

304.

Teened tsaarile,
aga süda keisrile!
Nii väljendusid mitmedki tsaaririigi teenistuses olevad baltisakslased I maailmasõja algusaegadel. Livonia korporant Herbert von
Blanckenhagen meenutas oma tagasivaateteoses „Maailmaajaloo
serval“, et kuigi baltlased moodustasid tsaariimpeeriumist napilt 1%,
kuulus neile mitte ainult Läänemere kubermangudes, vaid ka Neevalinna kõrgemate ametnike hulgas õige kaalukas roll. Baltisakslasi
hinnati tsaari õukonnas kui eriti ausaid ja ustavaid dünastia teenreid. Sest nad ei võtnud meelehead, vaid lahendasid avaldusi preisiliku täpsusega tsaaririigi seaduste ja eeskirjade järgi.
Sellega erinesid oluliselt oma venelastest kolleegidest, kes lähtusid
käibetõest, et ilma „määrimata“ ei sõida bürokraatia postmaanteel kuigi kaugele. Esitad tšinovnikule mingi palvekirja või muu bumaaga, pista paberraha vahele. Peeti pakutut väheseks, ulatati sulle taotlus tagasi
koos vihjega, et paraku takistavat mingi vormiviga asjale käiku andmast. Lisasid veel ühe kupüüri, parandasid puuduse ja võisid olla kindel,
et asi aetakse korda. Kui kord pistist võetud, siis ei esinenud enam mingit petmist ega viivitamist. Vene tšinovnik oli sõnapidaja ametimees.
Ega baltisakslasi nende aususe pärast kolleegide ja laiema publiku
hulgas armastatud. Sõja puhkemise järel langesid nad erilise umbusu ohvriks. Korporandid, kes olid enne Jurjevi ülikooli astumist teinud läbi sõjaväeteenistuse, kuulusid mobilisatsiooni alla. Tuli neilgi
tõmmata selga Vene munÜlikoolis õppimisele – der ja oodata mingi polgu
juurde saatmist. Ikka selvähemalt esialgu –
leks, et oma südames hoitava tõelise kodumaa –
takistusi ei tehtud.
Saksamaa vastu sõdida.
Täiesti skisofreenne olukord. Trööstisid end küll üldlevinud arvamisega, et egas see verevalamine kesta üle 3–4 kuu. Majandusteadlasedki kinnitasid, et ühegi riigi majandus ei pane pikemale suurele
sõjale vastu. Aga mine sa tea
Mida kehvemalt tsaariväe käsi käis, seda ägedamaks muutus saksavaenulik propaganda. Ja vaenulikumaks suhtumine baltisakslastesse, eelkõige mõisnikesse. Ajalehed kirjutasid, et enne sõda mõne
mõisasüdame juurde tehtud tenniseväljakud olla tegelikult Saksa
aeroplaanide maandumisplatsid. Ja et mõisalosside tornidest antavat öösiti vaenlase luurajatele tuledega signaale.
Püüdes pingeid leevendada, andsid baltisaksa korporatsioonid
oma hooned sõjaväelaatsarettideks ja korraldasid korjandusi haavatud tsaari sõjameeste heaks. Ometi keelasid võimud saksakeelsete
kohalike ajalehtede ilmumise ja saksa keele kõnelemise avalikes kohtades. Nii nagu ei lubatud tudengitel-korporantidel tänavatel enam
kanda värvitekleid. Ülikoolis õppimisele – vähemalt esialgu – takistusi ei tehtud, sest enamik baltisaksa noorukeid oli valinud arstiteaduskonna ja sõjaajal oli vajadus meedikute järele teadagi suur.
Meenutaja kurdab, et muidu mõistlik tsaar Nikolai II ei söandanud nüüd oma ustavate alamate kaitseks sekkuda, seda enam, et
tsaarinna Aleksandra Feodorovna oli päritolult puhas sakslanna.
Hesseni printsess, kelle lähisugulased teenisid keiserlikus Saksa
armees õige kõrgetel kohtadel. Polnud siis imeks panna, et rahva
hulgas levisid jutud reetmisest kõige kõrgemal tasemel. Miks muidu tabas nii arvukat Vene väge üks lüüasaamine teise järel? Kuigi oli
lubatud ju jõuluks Berliinis olla.

Mõõdukas Poola
kvaliteetmasendus
Elektriteatri maale toodud
Oscari nominent „Ida“ lööb
meeleolu saalis ootuspäraselt rusuvaks, ent pakub ka
pääseteed.
Enne esilinastust kõlav lubadus,
mille kohaselt üritab Elektriteater
Eesti kultuuritarbijale nüüdsest
sööta väärt teoseid, mis siia muidu ei jõuaks, annab kahetise eelhäälestuse. Üks pool jääb ootama
Hollywoodi stamptoodangust läbi
imbunud ajude kosutavat loputamist, teine pelgab nüri tempovaest
soigumist ja ülemäärast, solaariumipäevitusega primitiivile mõistmatuks jäävat allegooriat.

Pühak ja hoor
Annab ju nutu- ja halahäireks
küllalt põhjust juba süngelt mustvalge pildikeel, aga ka tegevusaeg
ja -koht: 1960ndate Poola rahvavabariik. Kui siia lisada veel nimitegelase juudi päritolu ja hukkunud
vanemate segane saatus, vajub
mõte paratamatult ühesuunalisele teele, mida palistavad äravalitud
rahva erakordsed kannatused.

Mõneti nii lähebki. Süütule kiisusilmsele Idale (Agata Trzebuchowska) annab staarrežissöör
Paweł Pawlikowski teekaaslaseks
endise kommunismiteenrist võllaprokuröri Wanda (Agata Kulesza),
kes paneb mängu kogu oma ametiga kaasas käiva jesuiitliku kavaluse ja jõhkruse, et Ida vanemaid
varjanud inimestelt tõde välja
pigistada. Tõde, mis on ebameeldivam kui isegi paljunäinud Wanda arvata oskab.
Poliitika jääb nii Oscari kui
Euroopa Parlamendi filmiauhinna LUX Prize kandidaadiks
nomineeritud filmis siiski tagaplaanile, ehkki kahtlemata määrab mõlema peategelase saatuse.
Füüsiline ja hingeline teekond
muudab nii raudse naise maski taha peitunud üksildast Wandat kui kasinuses elavat Idat. Liiga palju ja liiga lähedalt kogetud
pärismaailm paiskab mõlemad
naised omal moel olukorda, kus
nad peavad langetama oma elu
kõige raskema valiku.
Jutustuse mõjususe edasiandmisel on oluline roll suursugusel
ja lummaval kaameratööl. Filmi-

kriitik Martin Ojagi on kiitnud
1960ndate road-trip‘i suurepäraseid mustvalgeid kaadreid, milles
„valgus jutustab juba poole loost ja
seab maised perspektiivid kõrvuti
ühele skaalale igavikulisega“.

Pits pole patt
Lihtsurelik vaidleks ilmselt siiski osaliselt vastu, märkides, et
tume valgus kipub hilisel õhtutunnil pigem uinutama ja alatasa
tekkivad kandva vaikuse momendid ebamugavust looma.
Ometi leidub linateoses üks
detail, millega oskab suhestuda
igas vanuses eestimaalane ning
mis nii mõnestki piinlikust sügavushetkest välja aitab. Vaatepilt
Wandast rooli taga märkuse „tee
on ju pikk“ saatel uljalt kanget
kärakat rüüpamas tuletab ühele generatsioonile meelde õnnist
nõukaaega, mil kõik-puhuvad-reide veel leiutatud polnud, teistele aga annab põhjust mõtiskleda,
kas pole tänapäev mõnes aspektis
veelgi stalinistlikum kui ekraanilnähtu.
Kaur Paves

SUUR LEHT
LEHT SUUR
9. oktoobril

trükiarv 43 000, kanne Tartu, Elva ja Luunja postkastidesse

reklaam: malle@tartuekspress.ee
521 3038

kaupo@tartuekspress.ee
511 6923

Kui leht 9. oktoobril sinu postkasti ei jõua, palun teata info@tartuekspress.ee või 730 4455
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toogu linna
oodatud ilu
Tartu Ekspress küsis linnakodanike arvamust
seekordsest kaasava eelarve ideekonkursist otse
Kaarsillal, kus on väljas ka
25 ettepanekut, millest
valitakse kaks võidutööd
6.- 12. oktoobril toimuval
rahvahääletusel.
Sten Sang

Urmas (48)
lukksepp

Väga hea mulje jätab selline linna
samm, et arvestatakse ka elanike arvamust. 25 ideest väga head
ülevaadet ma saanud ei ole veel.
Samas – kui mõtted on head, toetaksin vast neid kõiki. Raha jagamise koha pealt leian, et summad
võiksid veel suuremad olla ja võitjaid veel rohkem. Kui on valida
paljude pisikeste projektide vahel,
siis kindlalt eelistan siiski suuremaid ettevõtmisi. Väga meeldib
Annelinna elumajade otsaseinte
galeriiks muutmise idee. See on
suures plaanis ilmarahvale näha ja
muudab üldmuljet palju.

Indrek (29)

Evi (79)
pensionär

Mul on lausa oma lemmikud ju
välja valitud sel konkursil! Idee
number kümme on kergliiklustee
üleminekute korrastamine. See
mõte meeldib mulle väga, kuna
minu kodukandis Raatuse ja Uue
tänava ristil on olukord enam kui
täbar. Nimelt lõppesid veetorude tööd, kuid normaalset asfalti
ootame siiamaani. Veel jäi silma
idee number kaheksateist, kus
soovitakse linna käidavamatesse
kohtadesse turvakaamerate paigaldamist.
Olen olen valmis toetama ka
sporti arendavat ideed, aga lõplikku lemmikut ei ole veel suutnud välja valida. Ideekonkurss kui
selline on sümpaatne, aga tahan
siinkohal juhtida linnaametnike
tähelepanu puudustele linnapildis. Raatuse tänaval on ööklubi
vastas suur maatükk ja sealt pole
suve jooksul mitte keegi heina
niitnud!

Kanafilee rukkiburger

Kõige paremini maitseb ikka burger, mis ise tehtud. Kiire ja mahe
amps neljale.

LAO

SÜGISKAUPADE
TÜHJENDUSMÜÜK

Kauburi
3. korrusel,
Riia 26

VAJA LÄHEB:
•• Kanafileed 2 tk
•• Rukkipala 1 pk
•• juustuviilud (cheddar,
gouda) 4 tk
•• majoneesi
•• lehtsalatit
•• tomatit
•• võileivakurki
•• kanamaitseainet
•• paprika-, tšilli- ja Cayenne‘i pulbrit
Kastme saamiseks lisa 6 spl majoneesile 2 tl paprikapulbrit, ½ tl
tšillipulbrit ja ½ tl Cayenne‘i pulbrit. Sega hästi läbi.
Pane pann tulele ja ahi sooja (180 kraadi).
Lõika kanafilee lapiti pooleks ja maitsesta mõlemalt poolt kanamaitseainega. Seejärel prae kuumal pannil mõlemalt poolt umbes 4
minutit. Kui kana parajalt pruun, aseta fileele juustuviilud ja pannile
kaas peale, et juust sulaks.
Kuni kana valmib, tee küpsetuspaber kraani all märjaks ja kortsuta
korralikult, pista siis leivad paberi sisse ja küpseta veidi ahjus – nii
lähevad nad pehmeks.
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NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
2. ja 3. OKTOOBRIL
11.00 - 16.00

Nüüd on aeg komplekteerida: kanna leivale paprikamajoneesi,
salatileht, tomativiilud, kanafilee, kurgiviilud ja pealmisele leivale ka
veidi kastet. Valmis! Njämm!

Priit Palk

Toidusõber ja kohviku Crepp juht

KUTSUB LAPSI

JOOKSMA!

Norman (20)
tudeng

arendaja

Olen kümme aastat Tartus tegutsenud ja viimase aja saavutustest
meeldib enim kesklinna pinksilaud. Praegugi olen sõbraga siin
harjutamas. Veel mainin ära taldrikugolfi väljaku. Linna ideekonkurss on igati tervitatav ja normaalne nähe. Mina toetan eelkõige linna värvilisemaks muutmise
ideid. Kasvõi seesama Annelinna rõõmsamaks muutmise plaan
meeldib väga. Siis ei ole enam nii
hall nagu Tallinnas Lasnamäe elurajoon. Kergliiklusteede remonti
mina seda raha ei paigutaks. Liigun küll ise jalgrattaga, kuid ideekonkursi võtjana näeksin kindlasti mingit muud projekti.

Armin (21)
tudeng Saksamaalt
Olen näinud sarnast kodanikke
kaasavat arutelu Berliinis ainult
ühel korral. Tookord küsiti elanike
arvamust, kas muuta pargina kasutatav vana lennuväli kaubanduspiirkonnaks või säilitada endisel
kujul. Rahvas soovis pargi säilimist
ja nii jäigi. Leian, et Tartu linna
ideekonkurss on hea näide demokraatia töötamisest. Seda peaks
isegi rohkem ellu viima, kuna rahvas ju annab valitsejatele raha, millega opereerida. Praegusel juhul
jäetakse aga mulje vastupidisest –
justkui valitsus jagaks heldelt enda
raha. Võiduprojekt peaks kindlasti
kasu tooma suuremale inimgrupile. Ei ole ju mõtet linnaserva kellelegi monument püsti panna ja sinna võidurahad matta. Rulapargi
nüüdisajastamise idee jäi mulle eriliselt silma, toetan seda igal juhul.

Olen poole kõrvaga sellest ideekonkursist kuulnud, aga väga
süveneda pole aega olnud. Kõige parem oleks võiduraha suunata siiski üleüldise pildi parandamisse. Minu arvates näeb kõige jubedam välja just Annelinn.
Selle rajooniga peab midagi ette
võtma, et üldmulje paremaks
saaks.

Anett (29)
kodune

Olen Tartus elanud kümme aastat ja ideekonkursiga isegi natukene kursis seekord. Minu elukoht ja põhiline liikumise ala
jääb Vabaduse ja Sõpruse silla vahele. Kindlasti võiks ka
seda ala korrastada, aga 25 valiku seast ma enda kodukohale
midagi konkreetset ei leidnudki. Igal juhul suhtun positiivselt
linna algatusse. Muide, seda võidusummat 70 000 eurot on mul
endal raske hoomata, nii suur
tundub see rahanumber. Loodan, et see kulub õigesse kohta
– teeb inimesed õnnelikumaks
ning linna ilusamaks.

TILLUsõidud

Igale osalejale
medal!

Kuni 3 aastased
3 aastased
4 aastased
5 aastased
6 aastased
7 aastased

MINImaraton
400
400
400
600
600
600

m
m
m
m
m
m

10.35 8-9 aastased
1 km
10.40 10 aastased
ja vanemad
1 km
10.45 Auhindade loosimine
Start Uueturu tn,
finiš Raekoja platsil

Eelregistreerumine interneti teel 2.10 kuni kl 17.00.
Registreerumine kohapeal 4.10 alates kl 10.00. Kõikidele osavõtt tasuta!
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Urve (73)
õpetaja

Tartus on kõik minu jaoks nii ilus,
ei häiri siin suurt midagi. Ideekonkursiga olen põgusalt tutvunud ja
leian, et raha peaks minema sinna,
kus ta suurima kasu toob. Et ikka
võimalikult paljud saaksid uusi
hüvesid nautida ja loodud uuest
asjast mõnu tunda.

10.00
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30

Peasponsor:

www.tartumaraton.ee
Autopartner:

Meediapartner:

Jooksupartner:

Suurtoetajad:

7

Esitleja:

tartuekspress
20 aastat hiljem: Estoni
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matkareis

TATRAD
sügisel

Malle Elvet, Lõunaleht

Käsikäes sõbraga
tormisesse merre
suusareis

TATRAD
talvel

Spordilembesele inimesele on Ain-Alar
Juhansoni nimi tuttav. Kahekordne Lanzarote triatloni võitja on võistelnud paljudel
maailma nimekatel pikkadel triatlonidel,
2008. aastal sai ta 13. koha ihaldatuimal,
Hawaii Ironmanil. Ta on üks neist 137 inimesest, kes 28. septembril 1994 uppunud
parvlaevalt Estonia pääses. Toona 17-aastane noormees tähistab täna 38. sünnipäeva.
Ain-Alar ise tunnistab, et toonane katastroof jättis ta ellu sügava jälje. Laevaõnnetuses merre jäänud spordimeestest kaaslaste
ja eeskujude Jaan Pehki ja Kristjan Raiendi
mälestuseks ei korraldata mitte üksnes Saaremaa duatlone, kus esimese võidu sai 1994.
aasta septembris Juhanson. Oma sisimas
tõotas pikaks veninud meeleheitest ja alkoholist lohutust otsimisest tasapisi toibunud
Ain-Alar saada tugevaks triatleediks. Ta jõudis aastatepikkuse tööga sihile.

Sõbrad silmist

7 päeva
6 ööd
5 mäepäeva

250 €

Majutus kõigi
mugavustega
apartemendis
(4 - 8 kohta)
.e

rel

.au
ww

w

ket

a
e/p

f

.pd

5
t76

Küsi lisa:
aurel@aurel.ee

Aurel
APARTMENTS

Liptovsky Mikuláš, Slovakia

Ain-Alar on palju kordi jutustanud oma
pääsemise loo ja kuidas läbielatu on teda
mõjutanud. 1994. aasta 27. septembri õhtul
oli kogu toonane Eesti triatloni profitiim ja
nende sõber Ülle Karu väikeses mikrobussis, mis viimasena sõitis Eesti merelaevanduse auks ja uhkuseks nimetatud Estoniale.
Ees ootas noorte duatlonivõistlus Saksamaal ja Ain-Alaril oli siht sõlmida mõnes
Saksa klubis leping.
Saatuslikul ööl äratas tugev raksatus
autoteki all kajutis maganud neliku. „Tormasime kähku riietunuina paljajalu koridore pidi läbi viie korruse infoleti juurde
seitsmendale tekile. Kajutiseinad muutusid
põrandaks. Laevas oli suur segadus. Jõudsime kõik neljakesi üles. Laev vajus kiiresti küljele. Kaotasime Ülle ja Kristjani silmist. Olime Antiga saanud päästevestid. Ma
poleks omal jõul üle peale vajuva reelingu
suutnud ronida, minust neli aastat vanem ja
tugevam Anti aitas laeva küljele jõuda.“
Laev vajus kiiresti. „Võtsime Antiga käest
kinni, lugesime kolmeni ja hüppasime koos
kõrgelt merre. Pähe välgatas lapsena isa loetu, et uppuvast laevast tuleb kiiresti eemale
ujuda. Leidsime veest ühe valge ulpiva puitkasti. Sellele roninud, nägime, kuidas laev
otsapidi püsti tõusis ja uppus. Läheduses

Lapseootus kannustas tegutsema

põlesid päästeparvede tulukesed. Ronisime ühte pooleldi vett täis parve, kus oli juba
neli meest,“ avanesid mälupildid Ain-Alari silme ees. „Hirmu, et ei pääsegi, küll polnud. Ümberringi olid tuledes laevad. Sport
oli mind karastanud ja pidasin külmas vees
vastu.“

Mõtliku loomuga Hele Mõttus (43) on
üks neist Estonial töötanud naistest, kel
oli õnne pääseda uppumatuks peetud
laevalt.
Aktiivselt suusaspordi ja orienteerumisega tegelenud Hele oli tol aastal suvel abiellunud ja Rootsi mineku õhtul teda sadamasse saatnud kaasale Reneele just avaldanud, et perre on oodata esiklast.

Pudeli tagant armeesse
Hommikul korjas helikopter mehed parvest üles ja lennutas 40 km kaugusele Utö
saarele. Peale arstlikku kontrolli Soome haiglas said Anti ja Ain-Alar tagasi koju. „Haiglast sain emale helistada. Kodus ei teatud, et
me valisime sõiduks Saksamaale laeva. Tohutu kurbus ja juhtunu tõsidus tuli kaks päeva hiljem, kui saime teada, et merest on leitud Ülle ja Kristjan, kuid Jaan jäigi teadmata
kadunuks.“ Saatusel oli noorele Juhansonile
varuks veel valus hoop: järgmisel aastal hukkus tööõnnetuse läbi ta ema.
Tormise mere kartuse vältimiseks läks
Ain-Alar kokaks õppima ja pääses praktikale Soome vahet sõitnud Vanale Tallinnale. Ometi tundis noor mees oma hukkunud
sõprade ees süümepiina: mulle on kingitud
elu, aga mina kulutan seda joomisele. Ta
palus end võtta sõjaväkke, kus alustas tagasiteed spordi juurde.
„Õppisin tormisel ööl läbielatuga elama,
muutma end paremaks, tasakaalukamaks,
merre jäänud sõpradele mõeldes sain motivatsiooni tippu rühkimiseks.“ Ain-Alari kõrval seisab aeroobikatreenerist kaasa Evelin.
Nende pisitütar Nora harjutab juba ujumist.

Alajahtuvus ja paistes jalg
Laeva õõtsumine tormistel lainetel
ei lasknud Helel kaheksanda teki kajutis uinuda. Töökaaslased tähistasid läheduses ühisruumis sünnipäeva ja ta mõtles viivuks, et läheks nende seltsi. Tugev
prõmakas ajendas Helet narilt alla ronima
ja riietuma. Raputavas kajutis kukkus ta
esmalt pikali. Nöörinud botasepaelad kinni, laskus ta korrus madalamale, kus teadis olevat päästeparved.
Hele sai päästevesti ja üks mees aitas
naisel, kes oli asunud võitlusse enda ja
oma üsas kasvava beebi elu eest, ronida üle
kiiresti peale vajuva reelingu. Hele jooksis koos teistega märga libedat laevakülge pidi laeva otsa poole päästeparvedeni.
Neid köitest lahti pusinud olid hädas. Ühtäkki haaras suur laine inimgrupi öisesse
mäslevasse süngesse merre kaasa. Hele
vajus tormistes lainetes vee alla. Ta jäi
varsti jalgapidi laevakonstruktsiooni kül-

Merele vaid vaikse ilmaga
Nüüd Sangaris projektijuhina töötav
kolme lapse – 19-aastase „Estonia lapse“
Robin Moosese, 16-aastase Eliise Mai ja
8-aastase Iiris Marii – ema Hele Mõttus
on oma pääsemise lugu jutustanud paljudele väljaannetele ja vabandab nüüd, et
ei soovi enam rohkem intervjuusid anda,
sest kahe aastakümne eest juhtunu elustab olnut, puudutab arme.
Küll tunnistab ta, et ta ei käi karmi aastapäeva tähistamise üritustel. Ja seda, et
merereisile läheb ta perega vaid suviti ilusa vaikse ilmaga. Ta pelgab tormist merd,
kõrgeid laineid ja maalgi sügiseti puhuvaid
rajutuuli. Aastaid laevõnnetuses viga saanud jala tõttu sportimisest eemal olnud
Hele käib taas perega suusatamas, Kuutsemäel slaalomit sõitmas ja vahel ka orienteerumisradadel.

HEA TARTLA
NE!

2x
EUROT

OOTAB SINU OTSUST!
Kaasava eelarve rahvahääletus toimub
6.–12. oktoobril 2014 Tartu kodulehel või

raekoja infokeskuses.

Tutvu ideedega Kaarsillal või

WWW.TARTU.EE/KAASAVEELARVE

Majutus Slovakkias

ge kinni, õnneks tuli botas jalast, mis oli
obaduse saanud.
Hele ei tea täpselt, kui kaua ta vees ujus,
enne kui teda aidati päästeparve, kus oma
edasist saatust oodati poolenisti külmas
vees istudes seitsmekesi. Kella nelja paiku hommikul võttis merehädalised peale Viking Mariella. Tugevasti alajahtunud
ja paistetava jalaga Helet raviti Stockholmi haiglas, kuhu talle jalaoperatsiooni eel
jõudis toeks abikaasa Renee.

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

tartuekspress
ialt pääsenute lood TELLI
Estonia
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LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

Emaüsas pääsenu vett ei pelga
Maaülikoolis tehnika ja tehnoloogia eriala esimesel kursusel õppiv uje noormees Robin Mooses Mõttus (19) pidi eelmisel nädalal vastama
korduvalt välisajakirjanike pärimisele, mis tunded tal on, kui teda nimetatakse „Estonia lapseks“.
„Ma ei oska sellele otseselt vastata,“ tunnistas maaülikooli tehnikamajast teisel pool
maanteed asuva spordihoone juurde jõudnud
Robin Mõttus, omade seas Robiks kutsutav
noor mees. Nelja-viieselt sai ta vanemate jutust
ja kodu külastanud ajakirjanike vestlustest
aimu, et ta on miskitpidi seotud õnnetusega
merel. „Mooses tuli läbi vee. Emme oli vapper,
ujus laevalt välja. Estonia uppus siis ära,“ seletas rüblikueas Robin Mooses oma teise nime
tähendust niimoodi.

muusikakoolis saksofonimängu. „Hakkasin seitsme aasta
eest koos vanematega isa eestvedamisel käima Kuutsemäel
lumelauaga sõitmas. See on
nii äge ja köitev ala. Paari aasta
eest läksin ujumistrenni, et osata hästi ujuda. Jätsin muusikaõpingud pooleli,“ rääkis noormees oma harrastustest.

Nimelugu ei afišeeri

Muusika asemel ujumistrenni
Ta oli elava loomuga poiss, kes purskkaevusid, järvi, jõgesid märgates vette kibeles. Mis
sest, et vesi oleks talt peaaegu elu röövinud.
Lapsel polnud veekartust. Tänu sportliku taustaga vanematele, vanavanematele ja Urvastes
noorena sportimist alustanud vanavanaisale
Osvald Mõttusele sai ta kiiresti veega sõbraks.
Lapsepõlves meeldis
Tartumaal Uhtis ela-

nud Robinil veeta aega ja koolivaheaegu vanavanaisa Ago juures Viljandi lähistel Vana-Võidus, kus sai ninapidi olla tehnika juures ja käia
järves ujumas. Ujumistehnikaid õpetas Robile
vanavanaisa.
Orienteerumist alustas poiss koolieelikuna nöörirada pidi. Ta on harjutanud ka karated. Nooremas koolieas õppis Robin Ülenurme

„Ema kardab tormist merd.
Mina naudin harrastusi vees
ega tunne merel sõites hirmu.
Sel suvel hakkasin koos sõpradega käima Rahinge järvel veelauaga trikitamas. Suurem osa
mu vabast ajast kulubki nüüd
uuele hobile. Ma ei treeni kõrgete sihtide nimel, meeldib sportlik eluviis,“
jutustas ta.
„Mu vanad sõbrad teavad seda lugu Estoniaga. Ise ma ei kipu seletama, et olen see poiss,
kes sündis peale suurt laevahukku. Kui mu
teine nimi tekitab küsimusi, siis vastan. Mu
uued sõbrad ei teagi, et olen nn Estonia laps,“
lausus ta.

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

SUUR VALIK TREENINGUID

ALATES 30 EUR KUU
siduva lepinguta

aeroobika
jõusaal
ujula
vesiaeroobika
bodypump
rattaspinning

sõudespinning
ringtreening
cross-core
bodybalance
pilates
seljatreening

www.arenasport.ee

Tervise- ja spordiklubi
Betooni 9A Tartu

Sirli Supilinnast
Andke palun lastele võimalus!
Lapsevanemaks olemine on üks suur vastutus. Vanemal lasub nagu kohustus tagada
oma järeltulijale helge tulevik.
Ent vahest kiputakse unustama, et lapsele tuleks anda tiivad ja ta lendama õpetada,
mitte teda ise terve elu seljas tassida. Räägime lapsest, kes valmistub pesast välja lendama. Olgu ta siis põhi- või keskkooli lõpetanu,
me lihtsalt peame teda kinnisilmi usaldama
ja talle võimaluse andma. Isegi, kui ta komistab ja kukub, siis ei ole see halb. See on õppetund, mis aitab järgmisel katsel edukam olla.
Võtab ikka kõhedaks küll, kui üheksanda
klassi lõpetaja tuleb koju ja teatab, et ta ei taha
enam kodu lähedal keskkoolis käia, vaid plaanib minna teise Eesti otsa mingisse kutsekooli. Ilmselt käib vanemal sel hetkel silme eest
läbi terve rida erinevaid musti stsenaariume.
Palju kindlam, kui ta ikka kodus oma silma all
püsib! Ja nii hakataksegi last veenma, paluma ja hurjutama. Miks? Mida kauem me teda
pesas hoiame, seda hiljem ta lendama õpib.
Ja võimalik, et treenimata tiivad lennuvõimet
ei taga.

Lille maja

Meil on komme lastes vigade parandajaid
näha. Tegelikult on kasutamata jäänud võimalused, öeldud sõnad ja lendu lastud nooled meie enda taak. Lastel pole sellega mingit seost. Neid ootavad ees omad õppetunnid.
Niisiis, kui poeg tuleb koju ja teatab, et
tahab õppida automehaanikuks 50 kilo-

meetri kaugusel kutsekoolis, selle asemel, et koduses gümnaasiumis edasi
õppida, ning tütar ütleb, et
ta ei taha saada õpetajaks
nagu kolm eelnevat põlvkonda, vaid tema kutsumuseks on hoopis hotellindus, siis me ei tohiks
neid takistada. See on
nende unistus ja soov ja
meil jääb üle sellega vaid
leppida. Meil kõigil on
oma täitmata jäänud unistused, kas me tõesti soovime seda ka oma lastele?
Kodust väljalend annab
õppetunni, kuidas üksi olla ja enda eest seista.
Kuidas rahaga majandada ja ühistranspordiga
liigelda. Need ei olegi nii väikesed ja tähtsusetud oskused. Need on väljakutsed, millega
toimetulek annab tiibadele tugevust ja kandevõimet hoopis rohkem kui kodune poputamine.

Info ja registreerimine:
www.tartumaraton.ee
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Ehitus

anekdoodid

Naine räägib sõbrannale:
„Otsisin endale eile pükse. Need,
mis meeldisid, ei läinud mulle jalga
ja need, mis jalga läksid, ei meeldinud mulle. Ja nii ostsin siis endale
uue käekoti.“
***
Peetrus märkab paradiisi värava
taga tuntud näitlejat ja imestab:
„Miks te siin olete? Kas olete siis
juba surnud?“
„Oh ei, teatrikriitikud kiitsid mind
lihtsalt taevani.“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Ma sõin eile nii palju, et nüüd
ei julge enam kaalu peale minna...“
„Mis sa tühja kardad – las kaal
kardab parem sind!“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Ma kuulsin, et käisid neljanädalasel kõhnumiskursusel? Kuidas sa
end nüüd tunned? Kas on kergem?“
„Jah, mu rahakott on täpselt 500
eurot kergem!“
***
Sõbrad omavahel:
„Kuule, Jaan, sul politseis mõni
tuttav on?“
„On küll – Vasja.“
„Ja millega ta seal tegeleb?“

„Istub juba kolmandat kuud eeluurimise all.“
***
„Minu telefoniga on midagi lahti!“
kurdab üks sõbranna teisele. „Ma
rääkisin eile pool tundi sõbraga ja
me ei saanud teineteisest aru!“
„Aga ehk proovite järgmisel korral vaheldumisi rääkida?“
***
Keemiatunnis segavad lapsed
katseklaasis erinevaid aineid.
„Noh, Mari, mis värvi su segu
on?“ küsib õpetaja.
„Punane, õpetaja.“
„Tubli, viis! Aga sinul, Jüri?“
„Oranž.“
„Mitte päris õige, aga olgu... Saad
nelja. Aga sinul, Juku?“
„Must, õpetaja!“
„Vale! Kaks! Klass – pikali!“
***
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...“
***
Autojuht, kes on põrsa alla aja-

nud, lohutab peremeest:
„Palun ärge tõstke kära. Ma asendan ta...“
„Mis te nüüd!“ vaatab peremees
teda kriitiliselt. „Te olete ju nii kõhn!“
***
Tööintervjuul küsitakse töösoovijalt:
„Aga kuidas on teil suhe alkoholiga? Armastate seda asja?“
„Mis?! Asjaarmastaja?!“ hüüatab
intervjueeritav. „Ärge tulge siin solvama – ma olen professionaal!“
***
„Jumal küll, kuidas ajad ikka
muutuvad!“ räägib üks sõbranna
teisele. „Minu ema mäletab seniajani, kuidas mu isa teda esimest
korda suudles, aga mu õde on
juba unustanud, kuidas ta esimese
mehe nimi oli!“
***
Kaks sõbrannat omavahel:
„Oi, kuidas ma unistan sellest, et
saaksin toetuda tugevale meheõlale!“
„Jah, kui oled purjus, on see väga
kasulik …“
***
Küsimus: „Mis on distsipliin?“
Vastus: „See on kunst alati oma
ülemusest lollim olla!“

sudoku
sudoku

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

Dracula: Jutustamata lugu
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.
Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Kino
Cinamon
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

ristsõna

9.10 kell 22.20 Õõvaöö:
Annabelle
8.10 kell 20 Naisteõhtu:
Maagia kuuvalgel

3.–9.10 kell 22.10 Lucy
3., 6.–7., 9.10 kell 13.45, 16.15,
20.15; 4.–5.10 kell 14.30,
16.15, 20.15; 8.10 kell 13.45,
20.15 Labürindijooksja

Ristsõna

9.10 kell 19 Esilinastus: Maagia kuuvalgel

3.–9.10 kell 12, 17.45 Ma ei
tule tagasi
3., 6.–9.10 kell 11.45, 16;
4.–5.10 kell 11.45, 13.45, 16
Maagiline Oz
3., 6.–7., 9.10 kell 14, 16.50,
18.45, 21.45; 4.–5.10 kell 16.50,
18.45, 21.45; 8.10 kell 14, 16.15,
19.20, 22.20 Kadunud
4.–5.10 kell 11.30 Khumba

Näitus
Annelinna
raamatukogu
kuni 31.10 fotorühmituse
Hetkepüüdjad näitus Tükike
paradiisi

Linnaraamatukogu
kuni 16.10 raamatunäitus
Tervislik eluviis
kuni 1.11 raamatunäitus Helga Nõu 80

3., 6.–7.10 kell 22.30; 4.–5.,
8.–9.10 kell 15.45, 22.30
Mängiks mente

kuni 11.10 Karin VarblanePalmiste fotonäitus Puude
poole: fotod Koivamaa
põlispuudest

3., 6.–7.10 kell 15.45, 19; 4.–5.,
8.–9.10 kell 17.05 Brooklyni
kõige vihasem mees

kuni 11.10 Sigita Matulevičienė fotonäitus Sügispäev
Endla rabas

3., 6.–9.10 kell 12.15; 4.–5.10
kell 11, 12.45 Lennukid 2

kuni 18.10 raamatunäitus
Aleksis Rannit 100

3.–7.10 kell 19.45, 22.20; 8.10
kell 16.50, 19.45, 22.15; 9.10
kell 19.45 Kutsuge McCall

Karlova-Ropka
raamatukogu

3., 6.–7.10 kell 13, 17.05, 21;
4.–5.10 kell 13.15, 19, 21; 8.10
kell 13, 19, 21; 9.10 kell 13, 21
Dracula: jutustamata lugu

kuni 16.10 Greesi Langovitsi
fotonäitus MINI-A-TUURID

3., 6.–9.10 kell 15; 4.–5.10
kell 15.15 Ida
3.–9.10 kell 18.15 Võtame
rahulikult
3.–9.10 kell 14.15, 20.30
Maastik mitme kuuga
4.–5.10 kell 11.15 Kuidas taltsutada lohet 2

Tammelinna
raamatukogu

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Rõdude renoveerimine, soojustamine. Vahetame plastakende
tihendeid. Tel 5674 5555,
folex@hot.ee.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
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.

Materjal
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.
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.
3-toaline korter Jaamamõisas
omanikult. Korter on vaba ja korras. Tel 5615 0115.

kuni 29.10 Ove Maidla
broomõlitrükis fotode näitus

Muu
Linnaraamatukogu
2.10 kell 18 Anneli Vilu raamatuesitlus Minu Shanghai:
maatüdruk megametropolis

Korterid, majad, majaosad Tartus ja
maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel ja üürimisel. Ragnar Paenurk,
tel 742 0656, 5887 0888.

JAGA
3.–9.10 kell 13.30 Uus algus

Jaga leina

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

Kinnisvara ost

LEINA
leinakuulutus (93x45 mm) leinakuulutus (44x45 mm) -

6€
3€

kuulutus@tartuekpress.ee • 730 4455 • Ülikooli 1, Tartu.

1- või 2-toaline korter Tartus. Kiire. Tel 504 2254.
Ostan remonti vajava 1-toalise
korteri või kööktoa Tartus.
Tel 56 503 503, Marko.

Võtan müüki kinnisvara Tartus ja
Tartu maakonnas. Tel 5620 4096.

Üürile võtta
Naine soovib omanikult üürida
1-2toalise ahiküttega korteri Tartus. Tel 5684 1005, sinere@hot.ee.

Koolitus

tartuekspress
reklaam

Tükeldatud küttepinnud (50 cm
ja lühemad, kuusk, haab, lepp, 25
€/rm). Toome koju kahe ruumi
kaupa. Info tel 5684 0777.

Loomad
Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Otsin tööd
Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu
Emajõe Keeltekool: uued kursused oktoobris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Prantsuse keele eratunnid Tartu
kesklinnas, 1-2 inimest, erinevad
tasemed. Info tel 551 9676.

Pakun tööd

Korstna- ja ventilatsioonikäikude puhastamine, küttekollete
remont ja hooldus. Tel 5805 0201.

Klienditeenindajale täistööajaga.
Tel 744 2085, info@chezandre.ee.

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

Otsin maamajale maakivivundamendi remontijat. Tasu kokkuleppel. Tel 5666 2590.
Sõiduõppe ABC pakub AM-, A-,
B-, BE-, C-, CE-kat professionaalset koolitust, uusi autosid,
soodsat hinda. Veoautojuhi ADRja ametikoolitused. Esmaabi- ja
lõppastmekoolitused (85 €). Tel
507 8230, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30.

Küte

Rõngu lasteaed Tartumaal ootab
oma kollektiivi toredat muusikaõpetajat (0,5). Avaldusi ootame
kuni 10. X aadressil Rõngu lasteaed, Nooruse 5, Rõngu 61001 või
e-postile juhataja@rongulasteaed.
edu.ee. Info tel 5341 4870.
Siseruumide koristajale Ringtee
tn õhtuti peale 17 (E, K, R) ja P
masinpesu tootmisruumi põrandale. Tel 5823 0411.
Tartu lasteaed Ristikhein (Ropka
tee 25) kutsub tööle kaks tasandusrühma logopeedi. Töö sobib
ka eripedagoogikat õppivale viimase kursuse tudengile. Töötada võib
osalise koormusega ja vaba graafiku alusel. Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad
saata Ropka tee 25 või ristikhein@
post.raad.tartu.ee. Tel 511 5057.

Põllundus
Müüa õunamahla ja kõrvitsaid.
Tel 5634 5692.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.
Kaminapuu, kütteklots, puitbrikett. Küsi julgelt! Tel 528 9398.
Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm
35 €/rm, kask 40 cm 43 €/rm).
Tel 5552 4150.

Anne 51, Stiil kasutatud riided
Norrast. Kvaliteetsed ja moodsad
riided Iirimaalt. E-R 10-18, L 10-15,
stiilriided.ee.
Jõe butiigis uus kogus kasutatud
jopesid ja kampsuneid. Soola 10
(avaturg) E-R 9-17, L-P 9-16.
Tamme butiigis valik kasutatud
laste jopesid ja kombesid. Suurkaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Sõidukid
Autode kokkuost. Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Lisainfo tel 5823 2707.
Ostan Teie 1980-2005 a auto
Tartus ja Tartumaal. Helistage
5839 5949 ja küsige pakkumist!

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

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

Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
Ametlik litsentsiga korstnapühkija
Tartus, Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal. Tel 5191 6605.
Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
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.
Firma teeb kõiki elamute hooldustöid (väliskoristust, san-tehnilisi
töid jne). Tel 509 0750.
Hekkide pügamine, viljapuude
lõikus, üle 15 aasta kogemusi. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Lõhutud ja kuivad küttepuud
(lepp, kask jt segamini, 50 cm 42
€/rm, 30 cm 45 €/rm). Kojutoomisega. Info tel 5383 7099.

Arvutite hooldus/parandus,
tarkvara hooldus/paigaldus.
Tel 5692 2274, www.itkolmnurk.ee.
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Jalgrataste hooldus ja remont
Tartus Võru 132a. Master Sport OÜ,
tel +372 659 1109,
www.mastersport.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, tel
505 8381, 5837 9246.

Likvideerin ummistusi ja teen teisi
san-tehnilisi töid. Tel 5621 7955.
Likvideerin ummistusi. Linna
parim hind! Tel 553 7638.

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

Tutvus

Mahla pressimine tellija kodus.
Tel 5686 0688.

61 a sale naine Vissilt otsib vanemat soliidset autoga härrat.
Tel 5886 9172.

Ohtlike puude langetamine ja
puuhooldus. Tel 566 4413, info@
treeservice.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Müük

Ostame, müüme ja likvideerime
Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi
ja Norra firmasid, sh km-kohuslased firmad. Konsultatsioon ja
muudatuste vormistamine. Tel
508 9565.

Vanad ordenid, KL ja sõjaväemärgid, medalid, mündid, hõbe,
raamatud jm vanavara.
Tel 5649 5292.

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

Ropkamõisa lõngapood: peenvillased tikkimislõngad 0.60 €/20
m, villane vaibalõng 7 €/kg, villane sokilõng 15 €/kg, heegelniidid,
akrüüllõng 10 €/kg. Ropkamõisa
10 hoovis (värava kaudu), Tartu,
E-R 10-16, L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Polsterdan uksi. Tel 5370 3971.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Pressin õunamahla (0,30 €/l).
Tel 5635 6060.
Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rakkekaevude kaevamine,
puhastus ja remont. Tel 5638 1774.
Rõivaste parandus. Tartu, Võru
50, tel 5566 0797.

Vaba aeg
Evangeelne koosolek „Lunastus“
7. okt kl 13 Park hotelli kohvikus,
Vallikraavi tn 23.
India tants algajaile. Tel 553 4712,
maaremar@gmail.com.
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hiina, tai
ja india köök

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%

TELLI
KUULUTUS

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

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

Ostan uuriripatseid alates 100 €/
tk. Raha kohe kätte! Kõik pakkumised oodatud. Tel 5649 5292.

Haritud naine tutvub 60 a vaba
ususõbraliku mehega Tartust
sõpruse eesmärgil. Tel 5894 9837.

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

Treppide puhastamine, akende
pesu eramutes. Hind kokkuleppel.
Tel 5869 0929.

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

Tervist reiki abil. Tervendaja Eve,
tel 502 3284.

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

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

Merevaigust kaelakee jt vanad
ehted, kellad ja palju muud. Maksan Teie soovitud hinna. Alati aus
asjaajamine, aitan ka hinnata. Tel
5872 5458.

Tervis

Psühholoogiline nõustamine ja
intuitiivteraapia. Astrid,
tel 5612 0988.

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

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.

Teenused

Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

Hambaproteesidealane tasuta
konsultatsioon Kesklinna Hambaravis. Tel 744 2122.

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

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

Ost

PÄRNUS ASUME: RÜÜTLI 39

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

Riided

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

Konteinerite rent ehitus-, majapidamis- ja haljastusjäätmetele. Tel
529 0183, www.elevus.ee.

Firma IT-buss pakub tööd kodutehnika ja -elektroonika remondimehele Tartus. Tel 5681 1008,
558 4267.

Tallinn-Tartu Simple Express 3 €
bussipilet väljumisega laupäeval kl
18.30. Tel 5862 7107.

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

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Lapsehoidjana. Tel 5919 0817.

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

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

Kandlemuusika ja laulud Teie
peole! Kandlemees Sander,
tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com.

30 a naine otsib vahetustevaba
tööd Tartus, pakkumisi teha meilile
kerts17@hot.ee.

Suur raamatumüük Tartu ülikooli
raamatukogu fuajees E-R kl 11–19.

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

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
kogenud ennustajad 24 h, 1,09 €/
min. Ennustuste tellimine ka meilile: ennustus.ee.
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Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

VAGA MAMA NÜÜD KA PÄRNUS!
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742 9036, 5692 5547, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

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
BIOKAMIN

12 reklaam
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sobib igale poole,
nii korterisse kui kontorisse!
•
•
•
•

MÜÜGIL KA

ehe elav tuli
ei suitse
ei vaja korstent
põlemisel ei
eraldu lõhnu
• annab sooja
• võimalik
soojaks kütta
ca 20 m²

ELEKTRIKAMINAD

TARTU KÜTTESALONG

TARTU, Ringtee 75B (Lõunakeskusest vasakul)
Tel 59 118 119, tartu@kyttesalong.ee

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

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

Laulasmaa Spa parimad pakkumised
Kaubamaja Osturallil 1.-5. oktoober 2014.
Spaapakett alates 27,50 € / 1 inimene / öö (norm. hind 47,50 €)
Osturalli Päevaspaa 40 € / 1 inimene (norm. hind 47 €)
Tervisepakett 50 € / 1 inimene / öö (norm. hind 69 €)
Romantikapakett kahele 140 € / 2 inimest / öö (norm. hind 199 €)
10x vee- ja saunakeskuse pääse al 56 € (norm. hind 90 €)
Täpsem info telefonil 6870 888 või internetist www.laulasmaa.ee
Laulasmaa Spa sooduspaketid on müügil:
Tallinna Kaubamaja Ilumaailmas
Tartu Kaubamaja Go Traveli müügiletis
Tutvu pakkumistega lähemalt www.laulasmaa.ee

