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Kompassita eksimise päev

Ruukki Express on “kõik ostud ühest kohast” katusekeskus,
mis pakub laia valikut:
•
•
•
•

katusematerjalid - kivikatused, bituumensindelkatused, teraskatused
katusetarvikuid - lisaplekid, vihmaveesüsteemid, katuse turvatooted
professionaalide tööriistad ja ohutusvahendid
katusega seonduvad teenused - nõustamine, mõõdistamine,
paigaldus, hooldus
• plekksepatööd

Katusekeskus teenindab nii eraisikuid kui professionaalseid ehitajaid ja katusepaigaldajaid.
Katusekeskuses saab tarbija just talle sobivaima katusekatte lähtuvalt katuse konstruktsioonist,
hoone
arhitektuurist
ja
ümbritsevast
keskkonnast.
Lisaks
kivi-,
terasja
bituumensindelkatustele saab laokaubana osta ka vihmaveesüsteeme, katuse turvatooteid,
lisaplekke ja tarvikuid, kinnitusvahendeid ja läbiviike, tööriistu ja ohutusvahendeid ning
katuse hooldusvahendeid.
Uues katusekeskuses nõustame ja koolitame tarbijaid ja partnereid kõigis katusega seotud
küsimustes alates sobiva materjali ja/või katuselahenduse valikust kuni katuse paigaldamise ja
hooldamiseni. Valdkonna professionaalidele pakume kõige ajakohasemat infot ja tuge uute
toodete, lahenduste ja tehnoloogiate kohta.

Liitu katusekeskuse Facebooki lehega ja saa osa partnerite
parimatest pakkumistest: facebook.com/katusekeskus

Avatud E-R 8.00 - 16.30 · Tel 730 1885
www.ruukkikatus.ee/katusekeskus

TUTVU UUE HINNAPOLIITIKAGA

6. - 9.11

Kogu täishinnaga kaup

Kogu täishinnaga kaup

Valik kaupa

-20%

-20%

-40%

Kõik tavahinnaga tooted -10%
Lisandub Partnerkaardi soodustus.

Lisaks palju pakkumisi 20%-40%

Kogu kaup kliendikaardiga

-25%
(k.a. allahinnatud tooted)

Sadu raamatuid kuni

-80%

Vaata kõiki pakkumisi
www.tasku.ee
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tartuekspress
Hiiresitt ja köharöga burgeril?
uudised

Neljapäev, 6. november 2014

Kas valmistoidufännid
peaksid hirmust koka võigaste tempude ees värisema? Tartu Ekspress uuris
kohaliku miniskandaali
tagamaid.
Mõne nädala eest raputas sotsiaalmeediat kolm aastat tagasi
suvetööna burgereid kokku pannud neiu tunnistus, mille kohaselt toimuvad patuste ahvatluste köögipoolel alatasa võikad
hügieenirikkumised. Kuna
autor blogipostituse hiljem
tõendite puudumisele viidates parooliga varjas, jäävad võrdsuse printsiibi alusel mõlemad osapooled leheveergudel anonüümseks.

tult käsikäes. „Igas majas võib
hiiri olla, ega midagi teha ei ole.
Hiired püütakse kinni, iga sissekäigu juures on mürgisööda
majad,“ kinnitas ta. „Inimene ei
ole öösel tööl, aga väidab, et hiired jooksevad üle saiade ja kusevad sinna. Kas ta nägi seda? Või
nuusutas, lakkus? See on pahatahtlik oletus.“

test asjadest puhtaks. See selgub
järgmisel päeval, kas asju kasutada või mitte,“ lausus ta.

Teine pretensioon puudutas
saiade korduvkasutust. „Need
saiad, mis olid vanad ja kõvemad, pandi sügavkülma, sest
need lähevad burksiputkadesse, kus need mikrolaineahjudes
soojaks tehakse ja seega ka pehmeks lähevad,“ kurtis neiu.
„Loomulikult – sügavkülmatoodete säilivusaeg on üks aasta,“ kõlas ärimehe vastuväide.
„Kui midagi jääb üle, ei saa me ju
kõike ära visata. Inimene ei ole
teadlik mehhanismide toimimisest, aga näitab seda halvas valguses.“
Samas häiris neiut väidetav
säilivusaegadega manipuleerimine. „Neid määrati pigem lõhna kui reaalse kuupäeva järgi.
Kui salat veel ei haisenud, kõlbas seda burgeri vahele panna
küll,“ märkis ta. „Sellest polekski midagi, aga arvestama peab
sellega, et need võileivad pidid
veel poeletil ka mitu päeva vastu pidama.“
Firmajuht aga rõhutas, et säilivust ei saagi hinnata vaid peale löödud kuupäeva järgi, vaid
ka veterinaaramet aktsepteerib
teatud olukordades lõhna järgi
hindamist. „See ei käi nii, et päeva lõpus lööb kokk kapi aeguva-

ti tööd edasi.
Harva oli meeles kellelgi käsi pesta. Kindaid ei kasutatud. Müts oli küll peas õnneks.
Aga nokamütsid, seega palju see
pidas?“
Vä hem a st i toot m ishoonet väisanud ajakirjanikele leiti haiglafilmidest tuttavad kilemütsid ja kitlid kärmelt. Ettevõtte juhi väitel on 90% töötajaskonnast püsiv ja ametis olnud
üle aasta. „Meie töös on kaks
olulist asja: korrektsus ja käeline kiirus. Enne õige leidmist
käib siit läbi kümme inimest,
enne kui leiame variandi, mis
rahuldab nii töötajat kui meid,“
lisas ta. Väärt töötaja teenib aga
umbes 600 eurot netos, millest 30% moodustab tulemustasu. „See on konkurentsivõimeline palk, mille eest juba inimesi saab.“
Oma pöördumise lõpetas
ekstöötaja kõige rõvedama osaga. „Üks töötaja oli haige. Mingi
gripp või muu selline, aga ega ta
siis kodus end ei ravinud,“ märkis ta. „Mul on tänaseni silme
ees, kuidas ta mune praadis. Ise
löristas nina ja kogu aeg köhis
toidu peale.“
Firma juht selgitas, et esmalt

600 eurot kätte
Ühe põhjusena, miks hügieen
lonkas, nägi suvetöötaja meeletut kaadrivoolavust. „Paljud olid
ka joodikud, kes lihtsalt kohale ei jõudnud. Pidevalt suitsetati kuskil nurga taga,
siis tuldi teh-

Hiirte invasioon
„Saiu valmistati kohapeal,
aga pagarid ei teadnud
öösel, palju järgmise päeva tellimus on, nad tuginesid eelmistele nädalatele,“ selgitas rukkipalasid ja vrappe meisterdanud neiu. „Seega
igal hommikul, kui tööle läksin, olid kuklid suures kastivirnas.“ Ekstöötaja
sõnul ilmnes alumiste kastide
välimusest tihti näriliste külaskäik. „Sageli olid seal näritud
saiad koos hiiresitaga. Küsisin
siis teistelt, mis ma nüüd nendega teen. „No pühi see sitt maha,
need, mis on väga ära näritud,
pane kõrvale, teised võta kasutusse,““ meenutas ta. „Hiired
jalutasid ja sittusid saia peal ja
see jama pühiti lihtsalt ära ja
müüdi kalli raha eest maha. Hiired vist pissivad ju ka ning see on
läbipaistev.“
Hiired olid neiu väitel ettevõttes täiesti tavaline nähtus.
„Need jooksid igal pool ringi.
Saan aru, et tegemist on söögikohaga, aga ega midagi ei tehtud
ka, et neid vähem oleks,“ sõnas
ta. „Kärbes toidu peal oli pigem
reegel kui haruldus. Kui midagi
põrandale kukkus, siis pandi see
kenasti võileiva vahele.“
Firma juhi sõnul on tegu asjade moonutamise, liialdamise
ja valetamisega. „Lihtne on aru
saada, et ka halvimal juhul ei
oleks sellised asjad võimalikud,
kuna meid kontrollivad ka tarbijad ja ebakvaliteetse kauba müümisel lõppeks müük kiiresti.“

Taaskasutus au sees
Mees tunnistas, et hiired ja
toitlustamine käivad paratama-
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tuleks selgeks teha, mida haiguse all silmas pidada. „Nohu ei
ole küll selline haigus, mis töötamist takistab, sinist lehte sellega ei saa. Meie ei hakka Eesti
tervisekäitumist ümber kujundama. Köha ei ole muidugi ilus,
aga mitte ka selline näidustus, et
mitte tööle tulla,“ rääkis ta. „Kas
inimene paneb käe suu ette või
mitte, on juba lastetoa küsimus.
Teema on väga ebameeldiv, aga
selge see, et me ei saa inimestel
selja taga seista.“
Nagu kõiki toitlustusettevõtteid, kontrollib ka kõnealust
regulaarselt veterinaar- ja toiduamet. „Aga alati teatakse ette, kuna tulek, siis
sel ajal koristatakse kõik ära. Külmkapist visatakse
vanad asjad ära
ja pa n n a k se
ilusti kuupäevad peale,“ tsiteeris neiu
kogenumaid kolleege.
Et t e võtte juhi sõnul
külastab
amet neid
regulaarselt
umbes kahe
kuu tagant, kusjuures osa visiite on
protseduurilistel põhjustel tõesti
ette teada, teised aga mitte. „Üks
asi on tervisekaitsenõuded, teine
ettevõtte enda kvaliteedikontroll, mis ametnikke ei huvita.
Kui hiir närib saia, siis ega inimene sellesse ju ära ei sure, aga
asi on meie jaoks ebastandardne,“ lisas ta. „Eks ettekirjutusi ikka on olnud. Ühes hiiremajas ei olnud mürki sees näiteks.
Aga sellised puudused lastakse
lihtsalt kõrvaldada, on ju ka rikkumisi, mille korral maja kinni
pannakse.“

Kõikjale ei jõua
Vastuväidetest hoolimata jäi
neiu kõigele väljaöeldule kindlaks. „Et just kontrollimise hetkel hiiresitta pühitakse saiade
pealt ja töötaja köhib, on ju vähetõenäoline,“ lausus ta. „Firma
juhi kaitseks võin aga öelda, et
teda kardeti küll – käis ja nõudis
puhtust. Samas ega ta ei istunud
seal ruumis ning kogu aja väitel
nägin teda harva, mistõttu tema
ei saagi öelda, mis tegelikult toimus.“
Kvaliteedi eest vastutab ette-

Tartumaa veterinaarkeskuse
toidubüroo juhataja

võtte juhi sõnul esmalt burgerikokk, kes vaatab, et saiad oleksid
korrektsed. „Viis protsenti saiadest on sobimatud, need kuivatame ära, laseme blenderist läbi
ja saame saiapuru. Järgmine
etapp on pakkija – kui tema toote läbi laseb, siis nii kurb, kui see
ka pole, keegi enam kontrollida
ei saa. Autojuht kasti ei näe.“
Muidugi kontrollib tulemust
teravalt ka tarbija. „Kui midagi
on halvasti, siis see tagasiside ei
tule mitte nädalatega, vaid tundidega,“ lausus firma juht. Statistika räägib siin tema kasuks
– tarbijakaitseameti tarbijapoliitika osakonna juhataja Hanna Turetski-Toomiku sõnul pole
ettevõtte kohta laekunud ühtegi
pöördumist ei sellel ega eelmisel
aastal. „Kui ma kardaks, et burgeritele pidevalt peale köhitakse,
siis ma ju ei sööks neid, aga tarbin oma tooteid pidevalt,“ kinnitas ka juht ise.
Kui kõik on ja oli korras, millest siis nii emotsionaalne rünnak? „Noor inimene võib-olla
kujutab omale ette, et päästab
sellega maailma,“ pakkus ärimees. „Muidu ju keegi ei loe, aga
nüüd on lugejaid kui palju.“
Kaur Paves

Neljapäev, 6. november 2014
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Lemmatsi tänavalt Leevikese tänavale pööramine
võib hekipidajate hoolimatuse tõttu kujuneda kõrgete panustega loteriiks. 
Rasmus Rekand

lausega

Hõimuvellede
meelevallas

Pala, Aivar Avalo, Priit Toming,
Dagmar Mamedova, Karl Kuntus
ja Annika Teppo.

Reedel külastavad 51 Tartu hariduselu kujundamisega seotud
inimest Soomes Oulu ülikooli
õpetajakoolituskeskust, lisaks
tutvutakse ka mitme sealse kooli
õppekeskkonna ja -korraldusega.

1000
eurot maksnud lukustatud jalgratas Scott Voltage virutati laupäeva õhtul ühe Pepleri tänava maja
trepikojast.

Haigena
puhkusel
Meie töötaja haigestus ja on juba peaaegu kolm kuud olnud
haiguslehel.
Töötaja puhkus oli
planeeritud augustikuusse, aga haiguse
tõttu ei saanud ta
seda kasutada. Nüüd,
haiguslehel olles, esitas töötaja avalduse
töösuhte lõpetamiseks tervislikel põhjustel. Töötaja lõpparves puhkusekompensatsiooni arvutamisel
tekkis küsimus, kas
töötaja haiguslehel
oleku aega peaks
arvestama talle puhkust võimaldava aja
hulka?

Leonid
Siniavski
Tööinspektsiooni
tööinspektor-jurist
Töölepingu seaduse
§ 68 lõike 2 kohaselt
arvestatakse põhipuhkuse andmise
õiguse aluseks oleva
aja hulka lisaks töötatud ajale ajutise
töövõimetuse aeg ja
puhkuse aeg, samuti aeg, mil töötajate
esindaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ette nähtud
juhtudel töötajaid,
ning muu aeg, milles
pooled on kokku leppinud.
Põhipuhkuse andmise õiguseks oleva
aja hulka ei lähe aga
lapsehoolduspuhkuse aeg ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg.
Seega, seadusest
tulenevalt teie töötaja
haiguslehel oleku aeg
(ajutise töövõimetuse
aeg) arvestatakse talle puhkust võimaldava aja hulka.

Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus alustab täna sügis-talvist
süvamuusika programmi. Kell
18 astuvad kultuurikeskuse saalis
üles pianist ja pedagoog Tanel
Joamets koos oma õpilaste Tiina
Tomingase ja Grete Jädaliga.

Kuum esietendus

Kaunid hekid

seavad liiklejad ohtu
Linnaosa elanike istutatud
kõrged hekid on põhjuseks,
miks Tammelinnas varitseb
mitmetel ristmikel piiratud
nähtavuse tõttu suurendatud oht.
Üheks selliseks kohaks on Aardla ja Lemmatsi tänava ristumistee.
Linna liikluskorraldusteenistuse
juhataja Martin Nelis tunnistas, et
sellel ristmikul on nähtavus tõesti
halb.

Nahaalne laiutamine
„Kui juht piiratud nähtavusega
ristmikule läheneb, siis peab ta olema ettevaatlik ja veenduma, et tal
oleks peateele (Aardla tänavale –
toim) sõitmine ohutu,“ sõnas Nelis.
Ta lisas, et vajadusel võib autojuht
minna ka sõidukist välja ja vaadata,
kas peateelt on teine auto või jalgrattur tulemas.
Piiratud nähtavuse põhjuseks on
Nelise sõnul hekid, mis teatud juhtudel on erakinnistu omanike poolt
rajatud linna maa peale. „Kui vaadata pilti Lemmatsi ja Leevikese tänava
vahelisest ristmikust, siis hekk ongi
istutatud krundipiirist väljapoole,“
ütles Nelis. Ta lisas, et kuigi tegemist
on samaliigilise ristmikuga, siis isegi

paremale on antud ristmikul keeruline vaadata.
Lemmatsi-Leevikese ristil on hekkide omanikud jätnud jalakäijatele
liiga vähe ruumi, mistõttu on ristmiku läbimine ka mootorsõidukijuhtide jaoks keeruline. „Ilmselt tuleb
ohutuse suurendamiseks suhelda hekkide omanikega ning küsida,
miks nende hekid seal niimoodi laiutavad,“ nentis Nelis.

Kumerpeegel ei päästa
Nähtavusega on probleeme ka
Räägu tänava ja Tamme puiestee ristumisteel. „Seal on olukord selline,
et mingisugune hekijurakas piirab
nähtavust. Sõidukite kiirused sellel ristmikul on küll väikesed ja tegu
on samaliigilise ristmikuga, aga on
ju selge, et hekiotsad paiknevad kõnnitee peal,“ lausus Nelis. Tema sõnul
võiks kõnnitee ikkagi avatud olla ja
hekk peaks laiuselt krundipiiri sees
olema, kuid selle ristmiku puhul
pole täidetud kumbki kriteerium.
Nelis ütles, et varem kasutati piiratud nähtavusega ristmike puhul
kumerpeegleid, aga enam mitte,
kuna need peeglid võivad moonutada tegelikku olukorda. „Kumerpeegli
kasutamine võib anda peateel sõitvate autode kiirusest ja kaugusest pet-

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

liku informatsiooni, kuna kõrvalteel
ootav autojuht lihtsalt ei pruugi aru
saada, kui kiiresti peateelt tulev sõiduk liigub,“ lausus ta.

Kes vastutab?
Linna haljastus- ja puhastusteenistuses puuhooldajana töötav Kaire Zimmer sõnas, et teenistus lähtub hekkide pügamisel eraisikute
kaebustest ja liikluskorraldusteenistuse palvetest. „Kui liikluskorraldusteenistus näeb kuskil probleeme
– puud, oksad või hekid, mis takistavad nähtavust –, siis vaatame üle,
võtame omanikuga ühendust ja laseme oksad maha lõigata,“ lausus ta.
Zimmer ütles, et tema ei oska öelda, mille pärast paiknevad istutatud
hekid linna maa peal ja miks ei ole
selle vastu midagi ette võetud. „See
on juba teine teema, miks Aardlal ja
ka mõnel muul tänaval on laiad teekoridorid,“ sõnas Zimmer, lisades, et
sellistele küsimustele osatakse vastata linnaplaneerimise osakonnast.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas
Ahven ei soovinud aga sellel teemal
mingeid kommentaare jagada, märkides, et tema juhitud osakond sellega ei tegele.
Tanel Rungi

SPORTLAND

Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu valis uuest aastast
avatava maailma keelte ja kultuuride kolledži direktoriks eesti keele
dotsendi Kersti Lepajõe. Kolledžis
on võimalik õppida 25 keelt.

-20%

alghinnast
Kogu kaup
k.a allahinnatud tooted, mille allahindlus on väiksem kui 20%
Paul Muidu! Hooajakaup kuni

-25%

-50%

Kogu kaup püsikliendile
(tavahinnast)
Püsikliendiks registreerimine tasuta!

Jäälind loovutab
trooni

Üliõpilasteater toob oma 15.
sünnipäeva-aasta raames välja
järjekordse kirka ning noorusliku
lavateose. Täna kell 19 esietendub Genialistide klubis baltisakslase ning Eestiga seotud kirjaniku
J.M.R Lenzi näidendi „Inglane“
järgi tehtud lavastus „HOT!“.

Jäälinnuaasta peatse lõppemise
ja kokkuvõtete tegemise tõttu
palub ornitoloogiaühing homseks aadressil www.eoy.ee/jaalind/vaatlused teada anda kõigist
kohtumistest jäälinnuga.

Mood naaseb

Nooruse galeriis on 23. novembrini avatud kõrgema kunstikooli
skulptuuriosakonna vilistlaste ja
õppejõudude näitus „Ajajoon“,
mis annab ülevaate osakonnaga
seotud kunstnike tegevusest aastatel 2000–2014.

Eesti Rahva Muuseum ilmutas
albumi neljakümnest Karin Grabby Matthiessen Baritschi 1940.–
1950. aastate moejoonisest, mis
kannab pealkirja „Minu mood
tuleb tagasi …“.

Skulptuuri ajajoon

Vaksali väljasõit kinni

Parimad
abipolitseinikud
Linnapea andis politsei ja piirivalve aastapäeva puhul üle tänukirjad tublidele abipolitseinikele, kes
on aidanud Tartut turvalisemaks
muuta. Tunnustatud said Margus

Ülekäiguraja ehitustööde tõttu
suletakse 13. novembrini tööpäeviti kell 8.30-18 liikluseks Vaksali
tänavalt väljasõit Riia tänavale.
Ümbersõidud, sealhulgas bussil
nr 7, toimuvad Vanemuise-Kastani-Riia tänavate kaudu.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KOOS ON KERGEM: midagi homoerootilist pole põhjust pildilt
otsida. Lihtsalt Rüütli tänava elutorme on mõnusam sõbra embuFacebook / Märgatud Tartus
ses trotsida. 

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti soodushinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

6.11
Reedel

SHU

Uue kolledži
loots selgunud

Interpreedid Luunjas

kolmapäevast
pühapäevani
5.-9.11.2014
JYSK

3

7.11
Laupäeval

8.11

Pühapäeval

9.11

Kommid, küpsised, šokolaadid
v. a kommikarbid

Sukad, sokid, sukkpüksid ja pesu
naiste, meeste, laste

Kell 10-15 Kõik joogid

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

Kosmeetika

kreemid, juukse- ja nahahooldustooted, dekoratiivkosmeetika, seebid,
dušigeelid, kosmeetikatarbed, suuhügieenitooted, lõhnaõlid, deodorandid

-30%
-30%
-20%
-30%
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tartuekspress
Momolõhnaline Himaalaja Jutud
uudised

Neljapäev, 6. november 2014

Esimene Tiibeti restoran Baltikumis, Himaalaja Jutud, avas
uksed Tartu südalinnas, Barclay platsi kõrval. Uudis, mis
ulatus ka TÜ audoktori dalailaama kõrvu.
„Kui tsiteerida üht õnnitlejat, siis
on nüüd meil siin olemas Tiibeti saatkond,“ märkis restorani avamispäeval selget rahulolu tundev Roy Strider
(Raul Sillaste). Asjaolu, et tema kirjutatud raamat ning Nepaalist pärit Kamal
Prasad Chalice’i toidukoht kannavad
sama nime pole muidugi juhus, vaid
märk heast koostööst.

Tsampa ja pakora
Kuna Tiibeti kõrgmäestikus suurt
midagi ei kasva, on sealne autentne köök suhteliselt üksluine. Strideri
sõnul on nomaadide ja munkade põhitoidus tsampa – röstitud odrajahust ja
jakivõist voolitud julgad. Hitiks tõotavad aga kujuneda momod – sealne
variatsioon pelmeenist, mille kõhus
võib peituda erinevat sorti liha või ka
aedviljad.
Juba neljandat restorani avav Chalice on kindel, et eestlaste maitsemeeli nii piiratud menüüga rahuldada ei
õnnestuks, sestap võeti Himaalaja Juttude menüüsse ka Nepaali ning India
road. Näiteks leiab sealt aedviljapakora
nimega Vennaskond Indias, mille taustalugu ulatub aastasse 2008, mil samanimeline bänd esimestel Tiibeti olümpiamängudel esines.
„Ise olen kõik toidud välja mõelnud ja läbi katsetanud,“ rääkis 10 aastat toitlustuses tegutsenud Chalice.
„Pakume igat sorti liharooge. Näiteks
väga eriliselt tehtud lammast. Taimetoidu austajatele on meil päris suur

Avamise auväärt koormat aitas omanikust peakokal Kamal
Prasad Chalice’il kanda sõber ja seikleja Roy Strider ühes
kahe pesueht tiibetlase Karma ja Mantraga.  Rasmus Rekand

valik. Ja muidugi Londonist spetsiaalselt kohale toodud tandoori ahi, mis
annab seal küpsetatud toitudele väga
spetsiifilise maitse.“

Sekka ka vaimutoitu
Restoranis on avatud ka raamatu „Himaalaja jutud“ ühe tegelaskuju, Eesti kunstniku Kiwa fotonäitus,
mis dokumenteerib raamatus pajatatavaid seiklusi. Himaalaja Juttude sisekujunduse, mille pärliks lum-

must loov seinamaal, loojaks on Leho
Rubis.
Uues söögikohas toimetavad otse
Himaalajast saabunud kokad ning
saalis lehvivad häid soove ja palveid
levitades Tiibetist toodud ehtsad palvelipud.
Peale põhimenüü hakatakse lõunatundidel külalisi kostitama kahe
erineva – Tiibeti ja India stiilis – päevapraega. Eksootilise maitse nautlejaid
mahub ühekorraga Vallikraavi ja Promenaadi tänava ristumiskohal (amet-

lik aadress Küüni 5B) paiknevasse restorani pisut üle 30.
Samas kohas on varem tegutsenud Aasia Ekspress ja veel enne seda
City Kiirtoit. Omanikust peakokka
eelkäijate ebaedu ei heiduta. „SEB
majas, kus meie Vaga Mama tegutseb, ei saanud ka teised hakkama,
ent mul pole midagi kurta. Asi on
lihtne – kui maitseb, tullakse tagasi,“ teab Chalice restoäriedu primitiivset valemit.
Rasmus Rekand

Essentiale Forte N kapslid 300 mg N30
Toimeaine: essentsiaalsed fosfolipiidid. Käsimüügiravim. Näidustus: kroonilise
hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud
kahjustused) toetusravi.
Tähelepanu! Tegemist on ravimitega. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis
olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti
või apteekriga.
Kampaania kehtib: 1.11 kuni 30.11.2014.
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Ilves-Extras
palutakse pakast

Tartu ühel nimekamal tekstiilitööstusel AS Ilves-Extral on laod
kaubast pungil, ent rahakotis haigutab auk. Olümpiasangarite
dressirinnalt tuttava ISC rõivabrändi päästmiseks on käsil ulatuslikud muutused.
Kui täpne olla, siis ei ISC
(Ilves Sportswear Company)
ega Ilvese kaubamärk kuulugi enam Arvo Kivikase juhitud
Ilves-Extrale, vaid Albu vallas
tegutsevale OÜ-le Pakpoord,
mida veab saksa juurtega Gerhard Eberle.
Sama mehe juhtida on ka
tänavu aprillis Hiiumaal asutatud ettevõte ISC International OÜ, millega koostöös
on Kivikase hinnangul suuri investeeringuid tehtud just
selleks, et õmblejatel jätkuks
tulevikus tööd ka Tartus.

Hoogu otsides
„Muutused Ilveses on alles
pooleli. Hea meelega fokusseeriks kõigepealt tegevusele
ja räägiks asjadest alles siis, kui
midagi saavutatud,“ ei olnud
Kivikas ülearu innukas selgitama, mis tuuled tema ärides
täpselt puhuvad. „Pole mõtet
vinduda väiksena omaette.
Meie kesine finantsvõimekus
pidurdas arengut, seega oli
aeg kampa võtta partner, kes
aitaks areneda.“
Nii rändas üks korrus Kastani tänava tootmisruumidest (kuulub ABC Kinnisvarateenuste OÜ-le) ISC Internationali kasutusse. Sakslase finantssüsti toel on seal
remont tehtud, soetatud tuliuued juurdelõikusseadmed
ning programmid neid juhtima. Kivikase kinnitusel on sellest abi ka Ilvesele. „Tootmise ümberkorraldamine aitab
redutseerida meid siiani kimbutanud hooajalist mõju. Vaid
talveasju valmistades kimbutas suvel tööpuudus. Nüüd
tekib sünergia, kus saame kaasa aidata Marinepooli kaubamärgi all turustatavate merendusriiete ja –ohutustarvikute
tootmisele.“
Viimati kirjutas Tartu Ekspress Ilvese muredest 2012. aastal, mil ettevõttes oli 169 nobenäppu, nüüdseks on palgasaajaid 80 ringis. Väike osa spetsialistidest on uude firmasse kolinud, viimastel kuudel on ligi 30
inimest on koondatud. „Mitte

ühtegi oskustöölist,“ toonitas
Kivikas. „Konstruktoreid oleks
hoopis juurde vaja. Aga teatud
lõikudes, kus nüüd teevad töö
ära masinad, pidime osast inimestest tõesti loobuma.“

Lumi lubaks leevendust
Toimetus suhtles mitme
endise Ilvese töötajaga, kes
kõik tõid lahkumise peapõhjusena välja hoopis pidevalt
hilinevad palgad. „Niigi saime
väga harva rohkem kui miinimumtasu, ent sedagi tuli kuude kaupa oodata ning manguda. Ära tüütas,“ rääkis enam
kui tosin aastat Ilveses rassinud naine.
„Minu teada on päris paljudel siiani suvest tasu saamata.
Nagu mul endalgi koondamistasu. Kui helistan ja ütlen, kes
olen, viskab juhataja toru ära,“
selgitas teine, paludes oma
nime mitte avaldada, kuna
pelgab sootuks rahata jääda.
Kivikas möönab, et peale
tema enda on tõesti teisigi, kel
osa väljateenitud palgast kätte saamata. Aga mis teha, kui
ajad on sellised. Ootamatult
raskeks proovikiviks osutus möödunud lume-

vaene talv. Kui varem oli müügi tippajaks Tartu maratoni
nädal, siis nüüd jäidki soojad
joped ja suusakombed ostjaid
ootama. Tootja õnneks pole
tegu kiirelt rikneva kaubaga.
„Kui teised palvetavad küttearveid silmas pidades leebet
talve, siis meie ootame lund ja
pakast,“ kostis Kivikas. „Loodame, et vanajumal sel talvel
ikka aitab meid. Siis saame järje peale. Ilma lumeta on käpad
püsti. Probleeme praegu tõesti on, pole mõtet eitadagi. Aga
eesmärk on need ületada.“
Kas poleks lihtsam kogu
krempel maha müüa? Või ega
varitse oht, et kõik väärtuslik liigub tasahilju uude ettevõttesse ja Ilves-Extra ühes
kohustustega lastakse allavett? „Tulen ikka iga päev rõõmuga tööle. Jätkame. Anname jätkuvalt paljudele tööd.
Augustist alates liiguvad asjad
paremuse suunas.“
Ilvese mulluste majandustulemuste kommentaar jäi
lakooniliseks – „vilets“. Kuidas see numbrites väljendub,
pole teada, sest aastaaruanne
on „tehnilistel põhjustel“ esitamata.
Rasmus Rekand

elustab õmblusäri
Emajõe ääres sosistatavat
kuulujuttu, kuidas sakslane
kägistab Ilvest, peab kõnealune, kadestamisväärse
kaliibriga ärimees Gerhard
Eberle ise lihtsalt naeruväärseks.

53-aastane tekstiilitööstur

Kujundlikult asjale lähenedes
oleks olukorda õigemini iseloomustav termin hoopis elustamine. Ja
paraku pole see esimene kord.
„Mind tutvustas Arvo Kivikasega
IT-spetsialist, kes pakkus oma teenuseid meile mõlemale. Aasta oli
2009. Ilves vaevles üüratu intressiga – kui mälu ei peta küsis pank
neilt 19% – laenu käes. Meie valdkonnas pole sedasi võimalik ellu
jääda. Nägin, et nad teevad häid
asju (aga ka teatud vigu) ning otsustasin aidata – andsin neile ise laenu, hoopis mõistlikematel tingimustel,“ meenutas Eberle esimest
panust Ilvesesse.

Hädavajalikud muutused
Asjad Ilveses liikusid mõned aastad ülesmäge, kuniks korraga vedasid alt nii mitmed kliendid kui siinne kliima. Eberle sõnul on parajaks
taagaks Kivikase kukil ka õnnetus
seisus tootmishoone. „Pinda on
praeguse tootmismahu jaoks liialt
palju (5000 m²). Maja pole renoveeritud, selle energiatõhusus on
kohutav ning küte on kallim võimalikest – elektri pealt. Talvel on tänu
neile linnas paar kraadi soojem kui
maakonnas,“ lõõpis Eberle.
Olukorra päästmiseks rentis ta
neljanda korruse ise. Remondi käigus vahetab välja nõukaaegsed soojaga laristavad aknad. Soetas konkurentidele arusaam at u tempoga
Saksamaalt tuliuued juurde-

lõikusmasinad. Vahetusse läheb ka
kogu infotehnoloogia alates arvutitest-serveritest, lõpetades ülikalli
kolmemõõtmelise disainimisprogrammiga.
„Juurdelõikusmasinad maksavad
näiteks üle 400 000. Nende jõudlusest jätkub nii meile kui Ilvesele.
Neil on nüüd väiksem rendikulu,
lõikustöö palju odavam ja kiirem.
Varem oli peale suure hulga töökäte tarvis palju kulutada ka eakate
seadmete hooldusele. Ma ei teeks
nii suuri investeeringuid, kui ma ei
usuks, et Tartus on sellel äril tulevikku.“
Sünergia kohti näeb Eberle veel
mitmeid. ISC poodidesse tulevad
müügile Marinepooli kollektsioonid – kaubamärk, mille asutaja ja
omanik on just Eberle. Peale Eestisse kolimist 2000. aastal jättis ta
aga Saksa peakontoriga ülemaailmselt tegutseva firma venna juhtida. Tulevikustsenaariumi kohaselt kavatsetakse Tartus kanda
kinnitada omalaadsel disainerite
ja näidistoodete osakonnal, mis
sakslaste (või miks mitte ka teiste äride) hüvanguks kõrgtasemel
teenust pakuks.

Tartus on potentsiaali
ISC kaubamärki, mille Eberle ostis Ilveselt kolm aastat tagasi, ei pillata samuti prügikasti.
Sakslasel on tagataskust tõmmata Euroopa tippdisainer, kes ühe
analoogse spordibrändi on juba

„Ilves ei kao kuhugi ja Kastani tänaval jätkub õmblejatele tööd ka
tulevikus,“ lubab ettevõtte juht Arvo Kivikas. 
Rasmus Rekand

Päevapraad
nüüd ka
Pärnus!

5

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

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.

ANU FOTO

uus asukoht
Kesklinna keskuses
Tartus Küüni 7.

tippu viinud. „Kui sihiks võtta tippkvaliteet, siis hoolimata sellest, et
tegu on nišituruga, saab edukalt ka
Eestis toota. Usun, et paljud toovad
vahepeal Aasiasse kolitud tekstiilitööd tagasi Euroopasse, sest sealne
hinnatõus on väga metsik. Eestigi ei
suuda tööjõu hinnas konkureerida
mitmete Ida-Euroopa riikidega, ent
just seepärast peame siinseks trumbiks pöörama teadmised, tipptasemel tehnoloogia ning laitmatu kvaliteedi. Ei õnnestu pakkuda odavat
käsitööd, kus üks inimene passib
teise seljataga, et too töö hea saaks,“
usub Eberle, et tema plaan Eestisse
rajada just selle valdkonna etalonkontsern, on reaalne tulevik.
„Tartu inimesed ei peaks Ilvese
pärast muretsema. Arvol on suur
kogemustepagas tootmise osas –
tema tegeleb sellega edasi. Mina
omalt poolt saan aidata finantside,
turustuskanalite, tootearenduse
ja teadmistega. Vaja on pusletükid
tihedalt-täpselt kokku panna ja olen
kindel, et ees ootab helge tulevik!“
Oma ärivaistu kinnituseks näitab mees numbreid – 11-miljonilise
käibe juures teenisid ta Eesti ettevõtted mullu 1,38 miljonit kasumit.
Varasematel aastatel on tulu olnud
ka kordades kopsakam, ent „praegu
on suurte investeeringute aeg“.
Eberle juhtimisel Eestis toodetud päästevestid olla klass omaette. Ampluaa ulatub über-hightech
militaarsfäärini välja. Näiteks Briti
kuninganna juubeli turvatiimgi riietati just siin õmmeldud vestidesse.
„Jah, mind näeb nüüd Tartus
päris sageli,“ lubab seni Haapsalus
resideerinud krapsakas Saksa ärigeenius hüvastijätuks. „Ega sa mõnda head korterit tea müügis olevat
Ilvese lähedal?“
Rasmus Rekand
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Paremaks

enam minna ei saa!
*Ostad saapad art 13500

saad KINGITUSEKS
SNICKERS Workwear jope
art 1188/2004 (jope väärtus 158 €)

SNICKERS Workwear
veekindel talvejope

Selle veekindla talvejope peale
võid kindel olla: soe ja mugav
enesetunne on garanteeritud
ka siis, kui ilm sinu vastu töötab.

*TASUTA!

art 1188/2004

TAVAHIND 158 €

Veekindel kangas.
Kaetud õmblused peavad vett kinni
(vastavad standardile EN 343).
Nutika asetusega funktsionaalsed taskud.
Pikendatud seljaosa.
Eelpainutatud varrukad tagavad vaba liikumise.
Helkurribad teevad sind nähatavaks ka pimedas.

KÕIGE SOOJEMAD TALVESAAPAD:
100% metallivabad, vastupidavad, mugavad ja ülisoojad talvesaapad on veekindlast täisnahast (kvaliteetne
Itaalia nahk) pealsete, aluminiseeritud vildiga kaetud
tekstiilsisu, THINSULATE® B600
külmaisolatsiooni ja Cold
Barrier anatoomilise sisetallaga. Hea löögisummutusega
antistaatiline PU/nitriil-välistald (Cold Defender – hea
vastupidavus madalate temperatuuride juures) talub õli
ja mitmeid kemikaale. Komposiitnina ja APT-torkekindla
tekstiiltallaga saabastel on
tugevdused nina- ja kannaosas, lai liist (12 mondopointi) ning rullöösid ja lukusti, mis
lihtsustavad paelte sidumist.
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COFRA Muspell S3 CI WR HRO SRC talvesaapad
art 1350

HIND

138 €
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 28.02.2015 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
TARTU
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 Aardla 114, Ringtee 37a

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2
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Tuluke toob lapsevanemad kooliteo juurde
Mõttetalgute korras kokku
saanud Mart Reiniku kooli
juhtkond, lapsevanemad,
linnaosaseltside ja haridusosakonna esindajad
otsivad uusi võimalusi
lapsevanemate tihedamaks kaasamiseks koolielu arendamisse.
Kahetunnine kokkusaamine oli
üks osa laiemast projektist ning
ühtlasi esimene omalaadne üritus Tartus. Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi
„Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Hoogne algus
„Arvestades, et Eesti koolides
pole püsivat tava kuulata regulaarselt ära kogukonna arvamust koolielu kohta ja et tegu oli koolidele
ootamatu olukorraga, läks kindlasti hästi,“ kommenteeris Kristel
Ress, kes oli üks 60-st mõttetalgutel osalejast, esindades Supilinna
seltsi.
„Me ei andnud ette ühtegi
konkreetset teemat. Rühmad said
sõnastada ootused koolile. Ootusi tuli väga erinevatest valdkondadest klasside korrasolekust kuni
koolikultuurini. Oli ka ootusi, mis
kordusid lauast lauda, näiteks trimestripõhine õpe, hoolivamad
õpetajad, raamatukogu puudumine. Ettepanekud võib jagada 4
valdkonda – ootused õppekorraldusele, ootused klassikultuurile,

Ehkki vanemate abi on teretulnud, tunnistavad kõik osapooled, et lõppsõna jääb kooli juhtkonnale. 
Tuluke

ootused koolikultuurile, ootused
füüsilisele keskkonnale,“ selgitas
arutletut Kairit Peekmann linna
haridusosakonnast.

Rikas isa, vaene isa
Ekspress uuris osapooltelt, kas
taoline vabatahtlikkusel põhinev
panustamine võib luua olukorra,
kus mõne õpilase heaolu kannatab
vanemate majandusliku kitsikuse
tõttu ja teise õpilase hinded hakkavad paranema, sest tema ema
kinkis koolile uued kardinad.
„Mõttetalgute eesmärgiks ei
olnud vanematele rahastamiskohustuse panemine. Arvame, et

koostöö on võimalik ka selliselt,
et keegi ei pea välja käima täiendavaid vahendeid. Vanemad saavad teha ettepanekuid ka füüsilise
keskkonna parandamiseks, kuid
nende ettepanekute elluviimine
jääb ikka koolile ning kooli pidajale,“ selgitas Peekmann.
„Ma pigem ei tooks rahateemat
sisse, põhiteemad võiksid jääda
selle juurde, et vanemad panustavad õppetöö mitmekesistamisse
oma oskuste ja kogemuste kaudu:
tulevad tundi andma või kutsuvad lapsi oma tööle, aitavad õuesõppe läbiviimisel, pakuvad välja ja
aitavad ellu viia muid ideid koolielu toredamaks muutmiseks,“ lisas

TALVEVARUSTUSE
VASTUVÕTT 10.-14.i nov
9 -2 1 Lõunakeskuse Liuväl
10 -19 Tartu A&T Sport w.suusahullud.ee
skus.com ja ww
Rohkem infot: www.lounake
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t.
Kasutatud talvevarustuse laat.
lase Challenge
alase
da
Põnevad võistlused: Suusa-Sõda
ja Lumelaua BigAir
Osalemas: Tõnu Endrekson,
Ain-Alar Juhanson,
Veikko Täär ja teised tegijad.
Võistluste otseülekanne
nne Delfi
lfi portaalis!
porta
aalis!
li

Kasutatud
suusahoolduse
Skytalvevarustuse
Plus otse-eeterlaat,
hommikust
õhtuni!töötoad,
My Fittnessi Lastele
trenazööridel
võistlevad
Rein
Premia Jäätisemäng! Taaramäe,
Urmas Kruuse, Jaak Mae ja paljud teised tegijad.
Päeva juhib Veikko Täär.

Aune Valk Karlova seltsist.
„Hindame ikka last, mitte tema
isa panust kooliellu. Klassijuhatajana püüan teha kõik võimaliku,
et ühes klassis saaksid sõbralikult
läbi kõikidest sotsiaalsetest kihtidest lapsed. Paraku on tõesti nii, et
aktiivsemad lapsevanemad saavad
sageli oma tahtmise ja tagasihoidlikumad lepivad sellega, mis neile
jääb,“ kommenteeris Tuuli Hiiesalu õpetaja seisukohalt.

Lapsi ei sordita
„Koolil on juhtkond ja õpetajad,
kes vastutatavad riiklikus õppekavas ja Eesti ühiskonnas kokkule-

pitud põhimõtete elluviimise eest.
Tänases Eestis oleme põhimõtteliselt kokku leppinud, et lapsi ei
sordita. Koolis töötavad inimesed peavad erinevate huvide põrkumise korral tegema ühiskonna
väärtushinnangutel põhinevaid
otsuseid, et saavutada erinevate
huvide vahel tasakaal. Vanemad
ja kogukond kaasatakse küll kooli
tegemistesse, kuid kooli juhtimine jääb ikkagi selle eest tasu saavate töötajate ülesandeks,“ kinnitas
Peekmann.
Lapsevanemana projektis osalev Kristi Terep väljendas usku, et
juhtkond on piisavalt tark ja kooli olulised huvid ei saa kallutatud
ning mikrojuhtimisega tegelema
ei hakata.“Kuigi mõni eesmärk
võib olla mõõdetav alles aastate
pärast, on see investeering tulevikku.“ lisab Terep.
„Isiklikult arvan, et fookuses ei
ole mitte sõna „juhtimine“, vaid
kooli kaasamine laiemalt. Kogukonda kaasatakse rohkem kooli
ürituste korraldamisse, osalemisse, tehakse ühiseid projekte, vaadatakse üle senised koosolekute pidamise vormid, infotundide
asemel peetakse dialoogi ja üheskoos tegeletakse murekohtadega,“
täiendas Peekmann.

Kitsaskohad süsteemis
„Vanematel võiks olla võimalus kaasa mõelda, küsida, arutada
laiemalt kui vaid hoolekogu tasandil. Lõplikud otsused peab tegema
siiski kool. Oluline on ka, et vanemad moodustaksid kas või klassi
tasandil üksteist usaldava kogukonna, kes oleksid koolile partne-

riks laiemalt kui vaid igaüks oma
lapse arendamisel,“ arvas Valk.
„Vanematel on erinevad huvid
või ollakse passiivsed, mistõttu
väiksemgi halvasti adresseeritud
kriitika võib protsessi rikkuda,“
märkis Valk, lisades, et õpetajad
on ülekoormatud ja endiselt võib
kohata arusaama, et vanemad käivad koolis vaid siis, kui laps on
pahandust teinud.
Ress täiendas teisest küljest:
„Paljudel aktiivsetel inimestel on
juba vabatahtlikus korras võetud
ülesandeid ja nad on üle koormatud. Loodame, et meie projekt
tõmbab kaasa ka neid, kes seni on
kõhelnud.“

Panus tuleks ära kasutada
„Esimese sammuna on juba tehtud Mart Reiniku kooli kogukonna list – see on suur samm edasi.
Nii on loodud infokanal, kus jagada oma mõtteid, tõekspidamisi ja
kaasata huvigruppe,“ oli lapsevanem Terep rahul.
„Võiks kasvada vanemate valmisolek panna oma lapsi kodulähedasse põhikooli, kuna praegu
põhineb koolivaliku otsus sageli
kuulujuttudel ja juhuslikul informatsioonil,“ võttis olulise kokku
Kristel Ress Supilinna seltsi esindajana.
Valk lisas, et inimesed, kes on
valmis panustama kooliellu, on
olemas, kuid nende valmisolek
tuleks heas mõttes ära kasutada.
„Klassijuhatajana oleks mul hea
meel, kui lapsevanem tuleks mulle
appi ekskursiooni või klassiõhtut
korraldama,“ tõi Hiiesalu näite.
Janari Kintsiraud
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Ja kui tunned,
et kirg nüüd kustub meie juurest läbi astu.
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Tugevad jalalöögid lõunanaaber Vitali Melnikovi (all) ei päästnud ja kohtunike otsus
soosis taas meie meest.  Janari Kintsiraud

Hutrovil on amatöörklassivõistlusi selja taga kokku 14, neist
3 Soomes ja 11 Eestis. Vastase on
ta alistanud 9 korral, kaotusi on 3
ning viiki jäädi 2 korral. Lisaks on
mees võistelnud lukumaadluses
ehk BJJ-s, vaba- ja kreeka-rooma
maadluses ja teab täpselt, mis tunne on sadade pealtvaatajate silme
all kinnises võrepuuris võidelda.

Teekond areenile

Trio Buss
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Tartu Ekspress käis kaasa
elamas ja vestlemas meie
oma vabavõitluse tulevikulootuse Alar Hutroviga
(24), kes põhitööna hoopis
Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenijatele jalaväeõpet jagab.
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„Kõrgemas sõjakoolis õppides
kutsusime kaaskadettidega treener Ott Tõnissaare endale trenne andma. Ajasime pundi kokku,
võtsime Otiga ühendust ja ta oli
nõus.“ kirjeldab oma esimesi kokkupuuteid MMA-ga nüüdseks üle
2 aasta aktiivselt treeninud Hutrov. Tõnissaar on võistlussarja
Raju peakorraldaja, profisportlane
MMA-s ja tänavune Eesti meistrivõistluste hõbemedalist kreeka-rooma maadluses. Pärast kooli
lõpuga kaasnenud lühikest pausi
alustas Hutrov intensiivseid treeninguid spordiklubis Võimla, peagi lisandusid maadlusele spetsialiseeruv klubi Engles ning treeningud Tõnissaare käe all.
„Esimene matš toimus,EROOTIKAKAUBAD
kui olin
natuke üle nelja kuu trenni teinud, sealt edasi isu aina kasvas.
Käisin igal võimalusel trennis, oli
perioode, kus tegin järjest kuni
kolm tundi võitlustehnilisi treeninguid,“ lisab Hutrov.
Treeningrütm pole ajaga lihtsa- Tartu, Tiigi 57 • E–L 11–21
maks muutunud. „Tavaliselt treeTel 734 6510
nin kuuel päeval nädalas. Kindwww.desiree.ee
lasti on igal päeval poolteist tundi tehnilist treeningut, võimaluse
te kaalumine, kus kontrollitakse,
korral käin jooksmas ja võimleet kehakaal jääks võistluskategoomas. Kui töölt on puhkus, siis on
ria piiridesse. Tavaliselt tähendab
trenne kaks korda rohkem,“ kirjelsee sportlase jaoks 4–10 kilo langedab Hutrov.
tamist võistluseelse nädala jookKoos on kergem
sul ja seda peamiselt vee arvelt.
Kurnav protsess toimub treeneSportlase eluviisiga käib kaasas
ri valvsa pilgu all ja juhuse hootoitumise range jälgimine. „Nädaleks siin midagi ei jäeta. Eesmärk
la sees proovime süüa korralion saada madalasse võistluskaakult ja koos elukaaslase Kadriga,
lu, samal ajal vastupidavuse arvelt
kes tegeleb ja võistleb samal sporvõimalikult vähe kaotades.
dialal, üksteise toitumist jälgida,
Sina, kohtunik ja vastane
sest nii on kõige kergem. Põhilise
osa toidust moodustab valk, rasv
Viimati astus Hutrov oktoobri
ja võimalikult palju värsket, näikeskel Tartus peetud järjekordsel
teks toorsalatid,“ selgitab HutRajul vastamisi Läti võitleja Vitarov. „Kui vähegi isu on, siis sööme
li Melnikoviga, kelle kohta teadis
süsivesikuterohkeid toite – kartul,
nii palju, et ta on eriti hea madalariis, täisterapasta. Nädalavahetutes jalalöökides. „Matši jaoks spetsel saab ka oma magusaisu jäätise
siaalselt ei valmistunud, püüan
või šokolaadiga rahuldatud.“
iga treeninguga areneda,“ selgitab
Enne võistlusi toimub võistleja-

Alar kindlalt.
Võitlejad sisenevad saali enda
valitud muusikapala saatel. Hutrov põhjendab oma valikut, Metallica lugu „Nothing else matters“,
järgmiselt: „Mulle väga meeldib
selle loo rahulik algus, mis ajapikku võimendub ja eriti sõnad „miski
muu ei loe“, mis kirjeldavad täielikult peale muusika lõppemist saalis toimuma hakkavat.“
„Puuri sisenemine on mõnus
– rahvas tõmbab emotsiooni lakke ja kõik muu kaob. Puuris läheb
kogu fookus matšile ja vastasele.
Kuulen ainult oma nurgameeskonda ja kohtunikku. Kõik muu
kaob,“ kirjeldab Hutrov enda tundeid matši jooksul.
Pärast kahte viieminutilist
raundi ja saavutatud võitu analüüsib Hutrov matši: „Püsti hoidsime
mõlemad distantsi, vastase löö-

gid olid pikalt distantsilt ja kaugele ette näha. Minu enda löögid
jäid põhimõtteliselt olematuks, ei
tundnud püsti end mugavalt, ka
agressiivsus jäi kuhugi maha. „
Esimeses raundis tekkis Hutrovi sõnul klintšiolukord, kus ta
maadles vastase üle ja oli raundi
lõpuni tal seljas proovides lõpetust
otsida, kuid tulutult. „Teises raundis lasin ennast maha viia, aga
tõusin kohe püsti. Maadlesime
võrgus suhteliselt võrdselt, võhm
oli selleks ajaks otsas. Vahepeal
läksime maha, jäin alla ja proovisin sealt rünnata, aga midagi kätte kahjuks ei saanud,“ räägib ta.
„Lõpuks jäin peaga vastase haardesse ja põhimõtteliselt olin seal
lõpuni kinni. Lõpp ja minu võit
kohtunike jagatud otsusega.“
„Ellujäämisinstinkt lööb kindlasti välja – selline ennast hoidev ja
vastasele halba sooviv pool minus,
mis viib mõtte selleni, et parim
viis enda hoidmiseks on muuta
vastane ohutuks,“ selgitab Hutrov ringis toimuvat ja lisab, et löögid on valusad, ega muutu ajaga
vähem haiget tegevamaks, nende
eest tuleb lihtsalt hoiduda.

Arendab füüsist ja vaimu
Vabavõitluse tase Eestis on kõrge ja treenimise võimalusi piisavalt. Hutrov, kes on isegi baaskursuse treeninguid läbi viinud, soo-

Sa tahad ju oma korvpalliklubi ja osaleda
sellega Eesti meistri- ja karikavõistlustel?

BuzzerBeater on realistlik ja kõige arenenum veebipõhine korvpallimäng. Täuslik eestikeelne tugi.
Sina oled manager. Sina valid mängijad, treenid neid ja ütled neile, kuidas nad mängima peavad.
Tahad suuremat spordihalli? Ehita see. Tahad saada draftist superstaari? See oleneb kõik skautimisest.
Sina teed otsuseid ja sina oled vastutav!
Eesti kogukond on suur (579 meeskonda) ja aktiivne. Foorumist saad kõikidele küsimustele vastused.
Seda mängu mängitakse 98s riigis, meeskondi on üle maailma 24 442, mängijaid 345 387.
Mulk, Eesti koondise peatreener

Tipi oma telefoni, iPad’i, tahvel- või tavaarvutisse

www.buzzerbeater.com ja alusta kohe!
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Isa käe all poksitšempioniks
Poks on spordiala, mis
kipub päranduma põlvest
põlve – erandiks pole ka
12-aastane Aaron Sinilill,
kes isa juhendamisel füüsiliselt üliraskel katsumusel
tippu pürgib.

Kuidas laps arvuti juurest poksiringi saada? „Ikka jõuga,“ naerab Artur
Sinilill, lisades tõsinedes, et kõige tähtsam on vanema eeskuju. 

Kaur Paves

Mis siis ekstreemse ala puhul
kõige rohkem võlub? „Et saab lüüa
teisi,“ naerab Aaron, millele Artur
aga kiirelt sekkub: „Päris nii ei
tasu öelda. Meeldivad ju pigem liigutused, kavaldamised, see annab
hea vormi.“
Aaron nõustub, et pinget jagub
enam kui tennises. Aga võib ju ka
haiget saada?
„Natuke muidugi hirmutab, aga
see on ju poks. Ikka saab mõnikord pihta, midagi pole teha,“ lausub poiss vapralt.
Kuigi senipeetud matše saab
ühe käe sõrmedel kokku lugeda,
leiab isa, et vara ongi veel tulemusi
tahta. „See vanus on alles esimene

vitab unustada eelarvamused ja
huvilistel rääkida otse inimestega, kes reaalselt MMA-st ka midagi teavad, või uurida teema kohta
internetist.
Tegu on siiski täiskontaktalaga
ja professionaalina tuleb vigastusi tõepoolest ette. Harrastaja aga
saab end arendada turvalisemas
trennikeskkonnas ja keskenduda
näiteks rohkem püstimaadlusele
ja vähem löökidele. Tähtis on saalis selgeks õppida austus oma treenerite ja treeningkaaslaste vastu.
Kindlasti pööratakse rõhku sellele, et tegemist on spordialaga ning
õpitud oskused ei ole mõeldud
kasutamiseks kuskil tänaval kellegi läbi peksmiseks. MMA annab
oskuse ennast ja oma lähedasi
kaitsta, kui selleks peaks reaalne
vajadus tekkima.

Sihid tippliigasse
„Kunagi lähitulevikus tahaksin profina võistelda ja no mis siin
salata, ülim eesmärk oleks esindada Eestit UFC-s,“ räägib Eesti lähiümbruses uusi võistlusvõimalusi
otsiv Hutrov tulevikust. Ta on kindel, et on vaid aja küsimus, millal
esimene Eesti mees tippliigasse
jõuab, sest kandidaate meil tegelikult jagub.
Kokkuvõtteks lausub Hutrov, et
elufilosoofiat ta MMA-s välja tuua
ei oska, pigem on tema jaoks tegemist juba elustiiliga, ning täiendab, et tugev füüsiline koormus
viib korraliku toitumiseni. Tähtis
on piisavalt puhata ja vahel üsna
tormilistes situatsioonides rahulikuks jääda.
„Olen kindlasti rõõmsam inimene ning mul on päris palju uusi
sõpru ja neid tekib aina juurde.
Võitlusaladega tegelevad inimesed on üllatavalt rahulikud ja viisakad,“ kinnitab Hutrov.
Janari Kintsiraud

Poksikoondise peatreener

tulevad ette spordivälised olukorrad – kogemata tabamised küünarnukiga, lüüakse selja tagant või
külje pealt, seda sa ei suuda kontrollida. Poksis sa valu ei tunne, kui
vastu hambaid saad.“

Vanemad mugavustsoonis

Kunagine kohalik tipp, praegune
Ravila tänaval tegutseva Sirge klubi
eestvedaja Artur Sinilill on poksipisikuga nakatanud ka poja. „Olen
päris palju sporti teinud, eriti tennist. Teen ka iseseisvalt trenni, käin
iga päev jooksmas, aga poksi valisin
sellepärast, et see on füüsiliselt raskem,“ kinnitab noormees ise.

Valu ei peleta
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aste, järgmine aasta on esimesed
Eesti meistrivõistlused. Aga poiss
tahab teha, tuleval aastal on plaanis sõita ka Moskvasse,“ lisab ta.
Küsides sportlike eesmärkide kohta, ei lase vastus end kaua
oodata: ikka maailmameistriks!
„Peab vaeva nägema ja kõvasti trenni tegema. Seda ei saavuta küll niisama,“ tunnistab Aaron samas.

Vutt on hullemgi
„Kõigepealt hakka ikka väiksemalt pihta, tule Eesti meistriks
ja sealt saad edasi minna,“ soovitab Artur. „Ida-Virumaal on neid
väikseid kribulaid küllalt, kes sulle
konkurentsi pakuks.“
Samas tunnistab treener, et ala
kandepind pole kiita. „Ühe USA-s

tehtud testi põhjal hinnati poks kõige raskemaks spordialaks. Nii vaimselt kui füüsiliselt on kõik komponendid koos ja sa pead nendega üksinda ringis hakkama saama
ilma abita,“ selgitab ta. „Selle nimel
tulebki end füüsiliselt karastada, et
kogu sellele pingele vastu pidada.“
Aga miks siis ikkagi poks valida? „Enda kogemusest võin öelda, et enesekindlust annab ta igal
juhul juurde, ükskõik millega sa
siis hakkama saad või ei saa,“ räägib Artur. „Oled oma otsustes kindel, suudad end realiseerida.“
Üsna mõistetavalt on aga vanematel, kelle enda sportlik taust
Arturiga võrrelda ei anna, arusaam, et poksis saab haiget. „Ei
saa,“ kinnitab treener. „Haiget
saab jalgpallis või korvpallis, kus

Siiski tunnistab Artur, et algusfaasis võib õhtuti tunda, et pea
on pisut paks. „Aga harjub ära ja
siis on treening nagu iga teinegi –
tuled koju ja oled lihtsalt väsinud,“
väidab ta. „See ei ole nii hull kui
mõeldakse.“
Pigem loobuvat trenni tulevad
noored edasipürgimisest lihtsalt
sellepärast, et ei pea füüsilisele koormusele vastu. „Eks see ole
vanemate hoolimatus ka, minnakse lihtsama vastupanu teed,
istutakse mõlemad omas arvutis ja
kõik on justkui õnnelikud. Vanemad tegelevad liiga vähe lastega,“
tõdeb ta. „Oma poega saan õnneks
kontrollida ja teda arvutist eemal
hoida, nii palju kui suudan.“
Et treeningutest rõõmu tunda, peab Arturi sõnul üldfüüsiline põhi all olema. „Kui on liiga
raske, siis ala ei meeldigi, kes see
ikka tänapäeval palju pingutada
viitsib,“ sõnab ta. „Pead olema käinud jooksmas, tegema 50 kätekõverdust. Aga tänapäeval tullakse
trenni ja 25-st annab rääkida.“
Kaur Paves

Koolivaheaeg lubas vanameistril
pronksmedali koju tuua
37-aastaselt kikkpoksis
Euroopa meistrivõistluste
pronksi pälvinud Kristjan
Jaak Petersoni gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Rain Suuder jõudis
võistluskunstide juured
tänu Jackie Chanile.
„Ei saa öelda, et medal oleks kergelt tulnud,“ rääkis low-kick kategoorias kuni 86-kilogrammiste
seas üles astunud pedagoog, kelle
õnneks sattus suurvõistlus sügisesele koolivaheajale. „Peajagu pikemad olid minust kõik vastased ise olen 1.80, nemad pigem 1.901.95. Lisaks olin kindlasti kõige
vanem osavõtja.“

Vene ringkaitse
Esimene matš läks Ruuderil suhteliselt kergelt, kui ta alistas ungarlase Adam Borbely kohtunike häältega 3 : 0. „Teises ringis oli juba korralikum vastane, türklane Serhat
Sener. Terav ja tugev poiss, temaga
käis päris terav heitlus lõpuni välja,
aga lõpuks 2 : 1 võitsin.“
Poolfinaalis sattus vastu valitsev Euroopa ja maailmameister Igor Darmeškin Venemaalt.
„Naersime ringis, et tema treenergi oli minust noorem. Esimene raund läks väga hästi – nibinnabin punktide peale isegi võitsin,“ meenutas Ruuder. „Teise lõpus sain aga kerge jalavigastuse ja kolmandas raundis palju
lööke vastu jalga. Sellega lõi mul
jala pehmeks ja low-kick'ide eest
antakse rohkem punkte kui käelöökide eest.“
Lõpuks jäi venelane kohtunike üksmeelse otsusega peale.
„Kohtunikud on, nagu nad on.

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis õpetab Rain Ruuder mõõdukal
määral ka enesekaitset. Üle kitse, nagu vanadel headel aegadel, siiski
keegi hüppama ei pea - pole kitsegi. 
Kaur Paves

Kuna Vene koondis on absoluutses tipus, siis ega ma ei lootnudki punktidega võita, oleksin pidanud ta ära lööma. Teises raundis
korra sain talle korralikult jalaga vastu pead, aga löök jäi natuke
lühikeseks – võttis vaaruma küll,
aga päris ära ei kukkunud. Ise jäin
rahule, medalit läksin püüdma ja
selle ka sain.“

Karatest sai siiber
Kui tippkoondistes, nagu Venemaa, Türgi ja Horvaatia, võistlevad professionaalsed sportlased
suurte stipendiumite eest, siis

Ruuder sõitis Hispaaniasse Bilbaosse kohale isiklikest vahenditest. „Venemaal on tohutud rahad
taga – auhinnarahadki on suurte tiitlivõistluste medalite puhul
kümnetes tuhandetes eurodes,“
selgitas atleet.
Karatega alustas Ruuder juba
1988. aastal. „Siis vaadati märulifilme kõvasti, kes van Damme’i,
kes Chuck Norrist. Minu lemmik
oli Jackie Chan, sellepärast võibolla ongi mul selline stiil, et trikitan natuke rohkem ja teen jalaga
pöördeltlööke, mida teised väga ei
mõika,“ naeris ta.
Karates sai mees musta vöö

kätte, aga ühel hetkel leebem ala
enam ei istunud. „Reeglid ei lubanud väga kõvasti lüüa ja muutusid väga subjektiivseks, eriti Eestis. Mina olin just jalgadega tegija,
lõin palju jalgadega pähe, aga Eestis ei antud mulle selle eest punkte, vaid hoiatusi. Välismaal võistlustel oli see kõik okei,“ selgitas ta.
„Ühel hetkel viskas mul siibri ette,
läksin kikkpoksi üle.“
1994. aastal võitiski Ruuder
kikkpoksi juuniorite Eesti meistritiitli karate baasil. „Oli selline aeg,
kus peale minu rääkis Tallinnas
Koplis peetud turniiril sajast võistlejast veel üks eesti keelt ja ringikohtunikul oli relv vöö peal. Keegi kakles juba kohale jõudes seal.
Aga võitsin ikka ära, kuigi hirm oli
suur.“
Suures osas on Ruuder oskused omandanud treenerita, omal
käel. „Raske on muidugi, kui pead
samal ajal trenni tegema ja ise
võistlema, kumbagi ei saa liiga
kõvasti teha,“ tunnistas ta. „Pluss
veel koolitöö muidugi.“

Viimased aastad
Vanameistri edulugu ei näita ta
enda sõnul siiski, nagu poleks kontaktalad nooremate seas au sees.

„Noori taipoksijaid võib-olla teatakse rohkem, aga ka kikkpoksis
on noorteklassis medaleid tulnud.
Asi on ka selles, et kikkpoksis on
üks suur föderatsioon, rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustatud WAKO, mis on kordades suurem kui arvukad Tai poksi omad,
kus on kümneid võimalusi maailmameistriks tulla,“ rääkis Ruuder.
„Noored ikka tulevad peale. Mõnel
20-aastasel on juba saja ringis matše, mul 20 aasta peale vähem.“
Kuigi kodukooli 12. klassile
pakutakse lausa eraldi kikkpoksimoodulit, siis tavalises kehalise kasvatuse tunnis Ruuder rusikaid ei viibuta. „Tavalised asjad
– väljas ikkagi jalgpall kunstmurustaadionil ja kergejõustikualad,
sees muud pallimängud, jõusaal,
akrobaatika,“ kirjeldas mees tunde. „Üle kitse otseselt keegi hüppama ei pea, nagu nõukaajal oli.“
Praegu püüab Ruuder vigastustele vaatamata pidada endale
antud lubatust järgmisel sügisel
peetav MM kaasa teha. Palju võimalusi enam jäänud pole, sest üle
40-aastastele on täiskontaktalad
keelatud. „Kuna nüüd tuli medal
ka, siis loodan linna ja olümpiakomitee toetusele,“ sõnas ta.
Kaur Paves
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Palametsa
pajatused
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Don „Wardaddy“ Collier (Brad Pitt) näitab Norman
Ellisonile (Logan Lerman) elu. 
Giles Keyte

309.

Riho Lahi Jüri Parijõest
Ärgu lugeja pahandagu, et trükiruumi kokkuhoidmiseks kasutan
lühendeid RL ja JP – küllap saab aru, kellest on jutt. Oma 1988. a
ilmunud portreedekogumikus „Kohtumised“ kirjutas omal ajal Rakvere õpetajate seminaris koolmeistriametit omandanud RL järgmist.
1920. aastatel ei osanud meie seminari suur pere kaua aega märgata, et harjutuskooli juhataja ja õpetaja Jüri Parinbach on ühtaegu ka
andekas kirjamees. Kuni 1926. a ilmus tema sulest JP pseudonüümi
all noorsoojutustuste kogumik „Semendivabrik“. Muidu koolmeister, mis koolmeister, heatahtlik ja humoorikas mees, kellele käisime oma proovitundide konspekte ette näitamas ja nõu saamas ning
kelle näidistundidest õppisime, kuidas aine huvitava esitusega klassi
tähelepanu köita.
„Semendivabrik“ oli seminaristide seas väga populaarne. Kunda
kandi poisina tundis JP igati hästi laste ja noorukite – eelkõige poiste – elu ja olu, muresid ja rõõme. Mäletas nende koomilist kõneviisi,
milles kajastus vanema põlvkonna kohalik keelepruuk. Kirjutas lihtsate inimeste tõsistest asjadest, tehes seda läbi rahvapärase huumoriprisma. Mõni ime siis, et JP oli autoriteet ja meile kõigile hea õpetaja elav eeskuju.
Meenutaja jätkab: elu läks nii, et JP-st ja minust said 1930. aastatel kolleegid-koolmeistrid ülikoolilinnas. Tartus oli sel ajal kokku 23
– tõsi enamikus küllaltki väikest algkooli. Mina
Nägin algusest peaõpetasin 3. algkoolis, JP
le Parijõe kooli head
oli 4. algkooli juhataja
ning ajalooõpetaja. Selles
korda. Ei olnud siin
ametis koostas ta novelvahetundides ulakat
listlikust esituslaadist
tõuklemist ega torma- lähtunud uudse õpikutesarja „Möödunud ajad
mist, mis muidu pois- jutustavad“.
tekoolides nii tavaline. 1939. a sügisel kutsus
JP mind oma kooli tööle. Mõtlesin järele ja nõustusin. 4. algkool oli üle linna tuntud hea
taseme ja koolikorra poolest. Paljude poiste vanemad tahtsid oma
väänkaela just sinna kooli panna, kuigi kehtis rajoonikoolide süsteem. Ja mõned panidki.
Nägin algusest peale JP kooli head korda. Ei olnud siin vahetundides ulakat tõuklemist ega tormamist, mis muidu poistekoolides
nii tavaline. JP oli selle saavutanud tänu poiste ealise eripära tundmisele. Tänu oma kannatlikkusele, õiglustundele ja rahulikkusele. Ei mingit kärkimist ega peale tunde jätmist. Piisas nelja silma
all vestlusest koolijuhatajaga ning õpilaskonna teda toetavast hoiakust: meie koolis niimoodi ei käituta! Aga kaaslaste hukkamõistul
oli poiste silmis kaalu.
RL võttis oma hinnangu JP koolmeistritööle kokku nii: „Meil räägitakse tihti Johannes Käisi pedagoogilisest pärandist. Seda ei saa
alahinnata. Kuid tema pärand käsitleb peamiselt õpetamise metoodikaid. Minu arvates oleks viimane aeg hakata uurima ka JP pedagoogilist pärandit, kus pean eriti väärtuslikuks tema kasvatuslikku
osa pedagoogikas. --- Kui JP elutee tema kirjandusliku ja pedagoogilise tegevuse kõrgperioodil ei oleks katkenud traagiliselt 1941. a
suvel, oleksime praegu palju rikkamad.“
RL kirjutas seda oma veerandsada sajandit tagasi. Aga kõlab
aktuaalselt tänapäevalgi, kuigi kool ja didaktika on oi kui palju muutunud. Ent on asju, mis ei vanane.

Klišeedest pungil
natsirappija
Meie sajandi sõjafilmiks ristitud „Raev“ jääb turvaliste
valikute juurde ega paku
midagi ülearu üllatavat.
David Ayeri dirigeerimisel valminud „Raev“ naudib ülikõrgeid
reitinguid. Kuidas teisiti saakski, kui nimiosas üles astuva tanki meeskonnaülemat Don Collieri
mängib Brad Pitt ise ning samasse rauakolakasse mahub sihturina
ära ka usulembest Piiblit kehastav
Shia LaBoeuf.

Neli sigaretti
Raev vurab ringi 1945. aasta Saksamaal, kus füürer viimseid jõude rindele saates oma
lähikondlaste elu mõne kuu võrra pikendab. Lõpu lähenemine ei
tähenda aga sugugi pingelangust
– filmist korduvalt läbi käiv küsimus „miks nad juba alla ei anna?“
vastust ei leia.
Režissööri auks tuleb tõdeda, et ülearust heroiseerimist
ning triipude ja tähtede sadu on
õnnestunud vältida. Kuna viieliikmeline meeskond heksleb ühe

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

erandiga sõjamasinas juba kolmandat aastat, jääb juubeldav
lahinguvaimustus tagaplaanile ja
esile tõuseb toores tahtmine elusalt koju tulla. Selle nimel tuleb
enne aga hoolega fritsusid nottida, nagu erandile, hapra keha- ja
mõttelaadiga trükitöölisele Norman Ellisonile päevast päeva selgeks teha üritatakse.
Hitleri kapriisidest tulenevalt
peab seega kalestunud natsikujude kõrval teise ilma saatma ka lapseohtu „sõdureid“. Päris vägistamisteni tiim küll ei lasku, ent tervet suitsupakki peab saksa näitsiku eest siiski paljuks – piisab ka
neljast sigaretist. Kuigi tsiviilisikuid otse maha ei lööda, veenab
Grady „Coon-Ass“ Travise (Jon
Bernthal) käitumine vaatajaid, et
kõik jänkidki pole inglid.

Inimesest masinaks
Sellest siiski ei piisa Wardaddyst
õhkuva tasakaalukuse ja intelligentsi kõigutamiseks: ilmselt
samastab nii mõnigi välismissioonile teel olev laiguline end edaspidi just Brad Pitti muheda naera-

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

tusega. Kirsi tordile lisab laitmatu
saksa keele oskus ja tõdemus, et ka
vastaspoole võitlejad teevad kõigest oma tööd.
Muidu näeb ekraanil täpselt
seda, mida treileri põhjal oodata võib: tsivilist Normani küpsemist karastanud sõduriks. Ilmselt
ei üllata kedagi, et inimese pihta tulistamine talle esialgu ületamatu takistusena tundub, ega
ka see, et ta viimaks kangelaseks
saab. Mõnusat kontrasti pakuvad
klišeelikud meeskonnakaaslased
jõhkard Coon-Ass, usuhull Piibel ja mehhiklane Gordo (Michael Peña).
Süžee kujuneb ülimalt etteaimatavaks, ehkki osalt on see vast
ka paratamatu, sest Teise maailmasõja kulg ja veniv lõpplahendus on ju erinevalt mõnestki teisest ajaloosündmusest kõigile hästi teada. Pöörded on kaugele ette
näha ning kohati võib isegi filosoofilise dialoogi järgmist lauset
aimata. Absurdi küündivad lahingusituatsioonid panevad taktikas
pädevamate vaatajate jaoks ilmselt
kuldse punkti.
Kaur Paves
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Grafiti ja tänavakunsti näitus
7. novembril kell 17 avatakse Tartu kunstimuuseumi
esimesel korrusel näitus
„Tüüpilised indiviidid. Tartu grafiti ja tänavakunst
1994–2014“.
Tegemist on arhiiviprojekti „Tartu 88“ teise näitusega, mis
käsitleb grafititegijaid ja tänavakunstnikke, tänu kellele on Tartu saavutanud müütilise kuulsuse Eesti tänavakunsti pealinnana.
Kutsudes neid tüüpilisteks indiviidideks, osutame viisidele, kuidas välismaiste eeskujude alusel
kujundatakse kohalikku kultuuri, ühildades võõrad käitumisprintsiibid ja eeskujud oma isiklike ambitsioonide ja eneseotsingutega.
Teisalt viitab näitus grafitikirjutaja ja tänavakunstniku arhetüüpidele, kelleks on dändi ja flanöör.
Tegutsedes pealtnäha kusagil
vabaduse ja määratlematuse piirimail, püüavad nad oma kohalolu ja näilisusega nihestada linna
üldisi toimimisprintsiipe ja sotsiaalset paradigmat. Linna kasu-

tamiseks, selle funktsioonide tarbimiseks ei pea seal ilmtingimata elama – linn on kui lava, kuhu
astudes on võimalik mängida erinevaid rolle ning anonüümselt
oma ihasid väljendada.
Võib tunduda meelevaldsena
käsitleda metropolist välja kasvanud flanööri ning Tartu grafitikir-

jutajat ja tänavakunstnikku ühises kontekstis, kuivõrd nad lähtuvad erinevatelt alustelt. Ometi on
viimaste puhul tegemist flanööri
sugulashingedega, kes koostoimes
ümbritseva füüsilise keskkonnaga
defineerivad linnaruumi ümber.
Täna siin, homme seal, ilmub ta
ikka maskiga.

Näitusega „Tüüpilised indiviidid. Tartu grafiti ja tänavakunst
1994–2014“ lisandus muuseumi
arhiivi ligi 2000 fotot, videointervjuud võtmefiguuridega Tartu grafiti ja tänavakunsti skeenelt
ning ajavahemikku kajastav bibliograafia.
Kuraator Marika Agu on väljapanekuks koondanud Natalie
Mei, Rauno Thomas Mossi, Maris
Männiku, Kiwa, Kaido Ole, Aleksander Sprohgise ja Roman-Sten
Tõnissoo loomingu.
Näitusega kaasneb publikatsioon, mis sisaldab näituse kontseptsiooni selgitust, ülevaadet grafiti ja tänavakunsti arengust Tartus ning näitusel esitletud tööde
kirjeldust. Muu hulgas Francisco
Martínezi esseed flâneuse’ist ning
Piret Voolaiu käsitlust grafitist kui
kommunikatsioonikesksest kultuuriilmingust.
Näituse haridusprogrammi raames toimuvad linnaekskursioonid
ning šablooni ja kleepsu töötoad.
Lisaks linastub 9. detsembril Tartu Elektriteatris film „Bomb It“.
Hanna-Liis Kont

SOODNE LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Tagatise ja kindlustusega seotud kulusid ei ole arvestatud.

Raamatukogu sisustavad trollid
10. novembril algab XVIII
Põhjamaade raamatukogunädal „Trollid Põhjalas“,
mille kavasse annab oma
panuse ka Tartu linnaraamatukogu. Novembripimeduses süüdatakse küünlad
ja loetakse teemakohast
kirjandust. Ettelugemine
ja jutuvestmine on Põhjamaade raamatukogunädala
peaidee.
Põhjalas tegutseb palju trolle,
kes inimesi oma trollioskustega
nõiuvad, võluvad ja muundavad,
vahel asju näppavad ja inimlapsi
omade vastu vahetavad. Trollid on
osa Põhjala mütoloogiast, neist on
juttu juba „Vanemas Eddas“.
Põhjala trollidel on palju ühiseid tunnusjooni, aga ka mit-

meid erisusi, mille järgi ära tunda taani, norra, rootsi, islandi või saami ebamaist olendit.
Soomerootsi folkloorielemente
kasutades lõi Tove Jansson, kellel
tänavu täitus 100 aastat sünnist,
oma imepärase Muumimaailma,
kus tegutsevad muumitrollid ja
nende sõbrad.
Trolliteema on põnev ennekõike laste jaoks ja lubab
aukohale tõsta Tove Janssoni. Tartu raamatukogudes toimuvad ettelugemised, laulud, mängud
ja meisterdamised lastele
ning Annelinna raamatukogus on avatud kaks trolliteemalist näitust.
Täiskasvanud raamatusõpru
oodatakse 13. novembril linnaraamatukogu kirjanduskohvikusse,

kus on vaatluse all Tove Janssoni novellivalimik „Sõnumid“.
Külas on tõlkija Kadri Jaanits,
peatselt ilmuva Tove Janssoni elulooraamatu vahendaja. Katkendi novellikogust
loeb ette Enn Lillemets.
„Kus trollist räägitakse, troll kohal“ ütleb rootsi
vanasõna.
Raamatukogunädala
korraldamist linnaraamatukogus toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.
Raamatukogus toimuvate sündmuste kava
leiab huviline linnaraamatukogu kodulehelt www.
luts.ee, lisainfot saab aadressilt www.norden.ee.
Linda Jahilo

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!
Tartu Maxima XX kauplused
ootavad oma meeskonda
pakub hoolekandeteenust
eakatele ja puuetega inimestele
•
•
•
•

Majutus
Toitlustus neli korda päevas
Ööpäevaringne hooldus
Võimaluste loomine, et tegeleda
hobide ja huvialadega

Paketi hind

550 € kuus

• Arsti konsultatsioon (ettevõttel
on õendushaigla tegevusluba)

• Kohapealne meditsiiniline
teenindus
• Hooldusvahendid ja materjalid
Info tel 5330 4252

www.helmepansionaat.ee

• VAHETUSE VANEMA
ASETÄITJAT (Ilmatsalu 11, Tartu)
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
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 3147.
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BABELHOUSE
Kunsti-, kultuuri- ja keelekoolituskeskus
Tartu vanalinnas

Babelhouse koolituskeskuses Tartu
vanalinnas algavad uued moodulid:

Visiit üha agressiivsemaks
muutuva naabri kaugesse Lõuna-Siberi provintsi
kinnitab tõsiasja, et pole
venelastest sõbralikumat
rahvast … kuniks kõne alla
ei tule poliitika.
„Eestist? Mu isa on eestlane!“
– repliik, mis kahe nädala järel
Lõuna-Siberis asuvas Hakassia
„vabariigis“ enam imestust ei tekita. Isegi mitte pilusilmse taksojuhi suust, kes rassistlikel põhjustel
amnestia järel pere maha jätnud
ja kodumaale naasnud väljasaadetust isa rahvuskaaslasi just hea
sõnaga meeles ei pea.

www.babelhouse.ee

TANTSUKURSUS
EDASIJÕUDNUTELE
JA ALGAJATELE
E/N 20.30-22.00

Tartu, Kaunase pst 68 saalis

www.sinilind.ee //

55675011

Kibe heinaaeg
Pooleestlase-poolhakassi suhtumine on siiski erandlik. Eesti,
aga ka läti, leedu, poola, soome ja
saksa juured hargnevad kõikjal, nii
lennujaama abitöötaja kui hüdroelektriku näol. Ning kui küüditatute, aga ka kõigi teiste siinsete rahvuskaaslaste jälgi ajav seltskond ise sihile ei jõua, tõttab kohalik kogukond üksmeelselt appi.
Nii leitaksegi juhusliku sohvri
abil üles Belõi Jari väikelinna ainus
eesti keelt kõnelev vanaproua Linda, kellel taaskohtumine ammu
hüljatud kultuuriga silma märjaks võtab. Rääkimata lausa eesti
külaks ristitud Ülem-Suetukist,
kus sadakond elanikku endiselt
emakeelset kooligi ülal hoiab.
Ometi osutub keset heinamaad
kerkiva luteri kiriku poolest tuntud küla rahvas kogu reisi vaat et
tõredaimaks. Ei kipu keegi kaasmaalastele käed avali vastu jooksma – heinaaeg ju, mida te siia trügite!
Pärast mõningast sulatamist
soostub kirikuõpetaja Jaan tagamaid selgitama. Senised külalised
on kodueestlaste märgi lihtsalt
ääreni täis teinud. Seda ka otseses
mõttes: paar aastat tagasi eluolu
salvestanud võttegrupp polevat
kohalikule puskarile vastu pidanud ja seetõttu lahke majutaja diivanile lekkinud.

Vesi peale

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5378 7052
744 7719

RAV

ILA

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

BETOONI

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE

• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ

TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 36 €
205/55 R16 al 46 €
205/60 R16 al 59 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 72 €
215/65 R16 al 67 €
215/50 R17 al 69 €
215/55 R17 al 76 €
225/45 R17 al 57 €

225/50 R17 al 75 €
235/75 R15 al 86 €
245/70 R16 al 99 €
225/65 R17 al 88 €
235/65 R17 al 97 €
235/60 R18 al 95 €
255/55 R18 al 99 €
195/70 R15C al 52 €
205/65 R16C al 78 €
215/65 R16C al 79 €
235/65 R16C al 85 €

Saadaval palju teisi mõõte.

Veelgi enam nörritab Jaani ja
tema kaaslasi hilisem meediakajastus. „Näitasid meid nagu loomi,“ pahandab ta, viidates küla
vahel vabalt ringi lippavatele sigadele, kelle kaamerasilm erilise innuga kinni olevat püüdnud.
„Aga kus nad siis olema peavad?“
Tüli ei jagu aga kauaks ning
peagi kamandab Jaan naispere kööki. Pisikeselt kalmistuekskursioonilt naastes on vastuvõtt
kuninglik, kodukootud juust,
pekk ja viin voolavad ojadena.
„Oleme ju ikkagi üks rahvas,“ selgitab Jaan.
Ülem-Suetuki väljarändajate ajalugu ulatub 1860ndatesse,
ent sellest hoolimata kõlab eesti
keel, küll pisut vanamoelisel kujul,
endiselt tänavatel. Hoopis teisi-

Erilise õnne korral võib lähedaste hauatähised kalmistu vahekäikudest üles leida ka 60 aastat hiljem. Perekond Lindamil see õnnestus, sest esivanematel jagus küllalt oidu hapra puuristi asemel kivi soetamiseks.

Hendrik Kuusk

pa kaob.
Millest siis selline muutus paradigmas? „See kõik on tänu Vladimir Vladimirovitšile,“ teab energeetik Aleksandr täpselt, „kelle lennukit neil raiskadel maha ei
õnnestunud võtta.“ Meie väljalend
leiab nimelt aset kaks päeva pärast
Malaisia reisilennuki allatulistamist Ida-Ukrainas.

Sõjahüüd uudistest
Aastakümneid represseeritud, nüüd juba pisut soositud: muuseumi
tasandil lubatakse hakassi kultuuril õilmitseda küll.

ti on lugu Stalini repressioonide
ohvritega, kelle pärand on tänaseks siiski jäänud pigem kohalike
südametesse.
Näiteks edasijõudnud siberlane Aleksandr ei kõnele isapoolset rahvuskeelt enam sugugi. Seeeest ei pea temagi paljuks külalisi
külluslikult võõrustada ja kodurajooni arengut tutvustada. Viimane on mehe sõnul viimasel aastakümnendil olnud märkimisväärne ja nii on kõige eesrindlikumad
majapidamised saanud koguni
kanalisatsiooni ja veega peldiku.
Just alaline kükkasend on see, mis
Euroopa kultuuriruumist pärineval turistil esimesena üle hakkab
viskama.

Slaalom lehmade vahel
Teiseks uhkuseobjektiks on
Aleksandri jaoks teede kvaliteet.
Ja õigusega – ehkki väiksematesse
kohtadesse viivad endiselt teatud
aastaaegadel läbimatud põllu- ja

pinnaserajad, ei jää põhimaanteede tase Eestile sugugi alla, pigem
vastupidi. Ning isehakanud ralliässad näivad hüvesid sajaga, täpsemal 140-150-ga nautivat – näiliselt
eluohtlikke möödasõite ei sega ka
valdavalt Jaapanist tulevate sõidukite parempoolne rool.
Alatasa teele kargavatest lehmadest mööda kihutama julgustab
huligaane paljudes riikides keelatud miilitsa lähedust tuvastav
antiradar. „Siin võib,“ teab turismikomitee pressisekretär Sergei
järjekordsele surmapõlgurlikule
manöövrile suundudes.
Usk elu edenemisse ja paremasse tulevikku kumab hakaslaste sõnavõttudest tõepoolest läbi.
Vastupidiselt represseeritud sugulaste mälestustele ei kata linna- ja
külatänavaid konstantse vine all
viibivad inimvared – lausjoomine on jäänud ajalukku. Tuleb hoopis konstateerida vaatepilti, kus
majaperemees janustele eestlastele pitsid välja valab ja ise tagatup-

Et esimesed tõendid viitavad
separatistide näpuveale, siinses
meediaruumis mõistagi jutuks
ei tule. Uudistesaated – ja telekas näib olevat infoallikas number üks, ka vaesemas peres vilgub
pilt lakkamatult – ketravad hommikust õhtuni võrdluspilte Malaisyan Airlinesi ja Putini eralennuki
logodest. Hiljem lisandub diskursusesse versioon Ukraina armee
sihilikust provokatsioonist.
Ju on siis loogiline, et tavainimene vähemasti võõraga vesteldes isakese ainuõigsuses pisimatki
kahtlust ei ilmuta, kui telediktorgi harjumuspärase „Head õhtut!“
asemel teatab: „Tundub, et meiega
tahetakse sõda, ja sõda peavad nad
saama. Milline see täpselt olema
saab, näete järgmises saates.“
Aga rahvas näib olevat rahul.
Olgugi viieliikmelise pere peale
kulutada umbes 500 eurot – õpetaja ja tolliametniku kogupalk –,
rahvuslik uhkus jääb. Paratamatult liigub mõte arutlusele, mis
peaks küll viga olema eestlasel, kes
võõramaalasele tõsimeelselt Rõivast või Ilvestki tsiteerib. Hakassias kõlab Putini nimi määral,

www.sadloy.ee

www.sadloy.ee
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Kodumaja ettevõtete grupi põhitegevuseks on puitkarkassehitiste
projekteerimine ja ehitamine tehases toodetud elementidest. Kodumaja
majatehased on tootnud ja ehitanud alates 1995. aastast elamispindu,
millest enam kui 90% asub Põhjamaades – Norras, Taanis, Soomes ja
Rootsis. Ülejäänud ca 10% on leidnud koha koduturul.

Tootmismahtude suurenemisest tulenevalt
võtame Kodumaja majatehastesse tööle

PUUSEPPI
MAALREID
PAKKIJAID
PLAATIJAID
ELEKTRIKUID
Parimad, kes oma oskusi tehases tõestavad, saavad
võimaluse minna tööle ehitusplatsile Norrasse.
Kaugete külaliste heaolu nimel tooks Siberi pereema ilmselt keldrist
välja ka viimased talvevarud.

mida ei saa vaid propagandaga selgitada. Siin on midagi sügavamat,
loomulikku kuulekust.

Hellituste üledoos
Siiski ei tähenda lojaalsus juhile,
nagu koheldaks Pribaltika külalisi siin halvasti. Sama sada-eurotnäkku-perega saame tuttavaks
pealinna Abakani poole loksuvas
külabussis ning mõnest vahetatud
lausest piisab kahepäevaseks priipääsmeks tagasihoidlikku, ent alt-

ruismist hiilgavasse taresse. Bejas
elav Svetlana demonstreerib klassikalist slaavi lõviema kuju, tulistades tuhat sõna minutis, hoides
raudses haardes nii meest kui lapsi
ning uusi lemmikuid teenindades.
Kui naine töölt ära tuleb, et meile vahetult enne ärasõitu bussijaamas liharulle pakkuda, ja hiljem
helistades kinnitab, et räägib vaid
meist, hakkab tänamatuse pärast
lausa piinlik.
Kuninglik vastuvõtt ei piirdu
ainult juhuslikult kohatud tavainimestega. Kuulnud meie reisist,
haarab võimalusest kinni ka kohalik võim, kes juba lennujaama oma
esindaja vastu läkitab. Hiljem viib
ühine tee meie vabaõhumuuseumiga sarnanevasse asutusse, kus
demonstreeritakse, kuidas venelased varem alla surutud põlisrahvust hakasse nüüd võrdväärsete
partneritena kohtlevad.
Nii tutvustavad rahvariietesse rõivastunud hakassid lahkelt kamataolist ollust ning paluvad püha kivikuju ees käed tõsta.
Tegevust saadab mõistagi kohaliku televisiooni osavõtlik pilk, misjärel saavad külalised kaamera ees
rääkida, millise mulje põliskultuur
neile jätab. Allakirjutanu hinnang
„suhteliselt primitiivne“ on eetrisse läinud versioonist miskipärast
välja lõigatud.

Neli käiku lammast
Edasi võtab üritus veelgi maagilisema pöörde, kui veidrat riitust
asub läbi viima šamaan. Selgub, et
hakassid kummardavad algupära-

selt kristliku jumala asemel hoopis
tuld ning ehkki massiivse venestamise käigus on see komme ajalukku haihtunud, asub šamaan
turistide rõõmuks arusaamatu
loitsimise saatel leiba, šokolaadi ja
muid hõrgutisi lõkkesse pilduma.
Soolistel alustel kahte leeri löödud külaliste ülesandeks jääb aga
dramaatilise poosi sissevõtmine ja
hinge vabastamine.
Ilmselt isegi end mitte üleliia
tõsiselt võtvast šamaanist enam
erutab reisiseltskonna meeli klassikaline neljakäiguline hakassi
pidusöök. Nimelt järgneb lambasupile lambaverivorst, sellele omakorda lambaguljašš ja kõige krooniks tallekints. Et kõht ikka tühjaks ei jääks, pakutakse lisaks veel
ohtralt vorsti ja juustu. Ja taaskord
– ei mingit viina, mitte pitsikestki.
Ettevaatlik tuleb olla ka omapäi
lakkumisega, sest kohalik kaubamärk, pastöriseerimata Abakani
õlu tavatseb hellikutest eurooplastel kõhu lahti võtta. Hinnad
aga jäävad Eesti omadega samasse
suurusjärku, nii et sügavat põhjust
alkoturismiks pole. Sama lugu on
toiduga.

Stepist taigasse
Tõeliselt odav on aga transport,
eriti taksod. 8000 rubla (ca 165
euro) eest saab 11-liikmeline seltskond terveks päevaks enda käsutuse mikrobussi koos juhiga. Tõsi
– reis selles sõidukilaadses tootes
kujutab ennast rännakut kümneid
aastaid ajas tagasi, mis muidugi ei
sega otsekui filmist välja astunud

klassikalist soniga sohvrikarakterit kolleegidega sarnaselt gaasi
põhja vajutamast.
Ehkki Hakassia hõlmab nii
steppi kui taigat ning kliimavöötmed vahetuvad erakordse kiirusega, võib ümbritsevat loodust siiski
pidada eestlastele suhteliselt harjumuspäraseks. Mäed on mõnusalt madalad, nende ümber laiuvad maalilised heinamaad. Kohalikud hirmutavad küll madude
rohkusega, ent ühtki tõeliselt ohtlikku elajat kohata ei õnnestu.
Ka rannamõnude nautimiseks leiab koha kuurortlinnakese
Šira lähikonnas. Kindlasti tasub
aga vältida siberlaste seas ülipopulaarseid Šira ja Tusi järvesid.
Ehkki viimane pulbitseb soolast
ja evib asjatundjate sõnul kasulikke mudaraviomadusi, kujutab
selle ümbrus endast tihedalt kokku pikitud lagastavate primaatide parve. Hoopis joovastavam on
supelda mõni kilomeeter eemal
Ikulis, kust kohalikud miskipärast
(ehk mõnusa šašlõkihõnguse telk
laagri puudumise tõttu?) eemale
hoiavad ning kust pärineb ka piirkonna joogivesi.
Meie reisi põhieesmärk, leida
1950. aastal hukkunud sugulaste hauaplatsid, jääb siiski täitmata ning võib kardetavasti jääda ka
paljudel saatusekaaslastel. Nimelt
laastavat Siberi surnuaedu alatasa
tulekahjud, mis ammustest puuristidest midagi alles pole jätnud.
Orienteeruval matmispaigal laiuvad juba aastakümneid võõraste
nimede ja nägudega õigeusuristid.
Kaur Paves

Ametikohtadele vastavate tööülesannete ning
kandidaatidele esitatavate nõuete ja firma poolt
pakutavate tingimuste kohta loe täpsemalt
www.kodumaja.ee alalõigust „Pakume tööd“
Kandideerimiseks palume täita kodulehel
töölesoovija ankeet või saata oma elulookirjeldus
personal@kodumaja.ee

JÕULUKONTSERDID

LENNA KUURMAA JA KARL-ERIK TAUKAR

SOOJUSPUMBAD
KONDITSIONEERID
PÄIKESEPANEELID
www.soojuspumbad.com

FULDER OÜ
Vitamiini 7, Tartu
fulderinfo@gmail.com
Tel 742 4001
5811 5660

18.12. Aruküla Rahvamaja, 20.12. Rakvere kirik,
21.12. Viljandi Pauluse kirik, 22.12. Paide kirik,
26.12. Mooste Folgikoda, 27.12. Pärnu kontserdimaja,
28.12. Vanemuise kontserdimaja, 29.12. Kuressaare kirik,
30.12. Tallinna Jaani kirik. Piletid Piletilevist!
Neti soodsaim raamatupood

Eesti
Muusikaagentuur
Eestiwww.muusikaagentuur.ee
Muusikaagentuur
www.muusikaagentuur.ee

EMT Topeltpluss kliendile on piletid 20% soodsamad.
Pakkumine kehtib kuni soodushinnaga pileteid jätkub.
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Tartu Ekspress uuris kodanike käest, kuidas nad nutirevolutsiooniga on kaasa läinud ja kas õrn sõber vahel
ka puruks kukkunud on.

de vaieldamatu lemmikbränd on
Samsung. Ei teagi, et kellelgi väga
mingit muud marki telefoni oleks.
Eelistan Samsungi, kuna selle
puhul käivad hind ja kvaliteet kokku. Internetivõimalustest on mu
lemmikud Facebook, Gmail ja Instagram. Väga oluline isegi ei ole, et
saaksin sinna kogu aeg telefoniga
tehtud pilte laadida, aga vahel ikka
kasutan seda mugavat lahendust.
Vanasti oli mul nuppudega Sony
Ericsson, aga nutikaga on ikka
poole lihtsam nüüdsel ajal!

Sten Sang

Tiit (42)
ehitaja

Mulle ei meeldi need nutikad telefonid. Hetkel ei oskaks ma neid
isegi kasutada mitte. Küll ma ära
õpiksin, aga töökohal läheks need
ilmselt kohe katki. Mul on varutud
kolm nuppudega telefoni ka selleks puhuks, kui praegusega peaks
midagi juhtuma. Isegi sõpradega
ei saa enam normaalselt vestelda
– kõik nühivad näpuga oma telefonis pidevalt! Minul endal interneti vastu suurt huvi pole, küll aga
koolist koju saabuv 11-aastane tütretirts suudab poole ööni arvutis istuda. Ei mina aru saa, mida
põnevat ta sealt leiab. Rikub lihtsalt silmad ära, ei muud midagi!

Liia (18)
õpilane

Jaa, isegi minul on nutitelefon korra
maha kukkunud. Keegi viskas mind
palliga ja nii see juhtuski. Õnneks
mingeid pöördumatuid kahjustusi aparaat ei saanud, sest kaaned
on mul korralikult telefonil ümber
kogu aeg. See praegune telefon on
mul juba kolmas nutikas. Olen neid
kasutanud vast kolm-neli viimast
aastat. Välismaalt ostes oleks ilm-

Ronald (80)
pensionär

selt odavam, kuid risk petta saada on ka suurem. Praegu kasutan
Samsungi mudelit ja olen Zen kõnekaardiga Elisa all. Sõbrad rääkisid,
kuidas nad nutitelefoni testimiseks
selle veekannu keema panid! Ega
hullu midagi juhtunud – töötas veel
kenasti edasigi.

Maarja (24)
laotöötaja

Mulle väga meeldivad nutitelefoni võimalused. Küll aga mulle ei
meeldi, et mu viimane nutitelefon
Sony Xperia V end ise taskus katki prõksatas. Võtsin telefoni tas-

kust ning keset ekraani oli imepeenike pragu, mida silmaga isegi raske märgata. Praost allapoole jääv kahe kolmandiku ekraani suurune osa küll töötas, aga ei
olnud enam puutetundlik. Nüüd
vaidlengi oma operaatori EMT-ga,
kas see on ekraanipraak või olen
mina telefoni valesti käsitsenud.
Uurisin elukaaslasega ka erinevatest netifoorumitest infot ekraanivigade kohta juurde ning on lootust, et Sony tehas menetleb meie
muret edasi. Ma saan aru, kui ma
oleksin kuidagi telefoniga hooletult ümber käinud. Lihtsalt taskus
kandes ei tohi siiski mobiilse telefoni ekraan puruneda. See ei ole
normaalne selgitus minu operaa-

tori poolt, et telefoni ei tohi taskus kanda. Kas peaksin siis mingi sülekotikese telefoni jaoks omale kaela panema? Ja ka siis on oht,
et äkki põrkab kuskile pihta. Telefon peab ikka mingi töökindlusega olema ning operaator kui tehase edasimüüja peab võtma vastutuse praakekraani eest.

Triin (14)
õpilane

Minu vanal nutikal telefonil läkski ekraan katki. Suurt kahju sellest ei tekkinud, saingi omale uue
ja parema. Minu ja mu sõpra-

Sain oma esimese mobiili 2006.
aastal. Mingi pikergune Nokia
oli. Soovisin küll värvilise ekraaniga mudelit, kuid valikus oli hea
hinnaga ainult mustvalge. Naine
mul veel naeris, et mida sul sealt
värvilise ekraani pealt ikka näha
vaja on! Käisin veel Tallinnas
Õismäel mobiilil järel, üks noor
naisterahvas müüs seda. Need
praeguse aja nutitelefonid mind
väga ei huvita. Pigem rikuvad
need kõrvu. On ju uuringuidki
tehtud selle kohta. Ja isegi õnnetustesse on inimesed sattunud,
kui kuulavad valju muusikat
oma telefonist läbi kõrvaklappide. Mina reisin palju, seetõttu ei
vajagi ma enda ümber nii palju
virtuaalset elu ja internetti. Ma
elan päris elu ja kavatsen seda
teha, kuni saan 108-aastaseks.
Nii on mulle ikka sõbrad laulnud
ja suguvõsas on üle 100 aasta elamine levinud.

Diana (37)
kodune

Minu nutikas mobiil on aasta vana.
Selle aja jooksul olen teda ühe korra
maha pillanud, aga õnneks ei juhtunud hullu midagi. Mingeid turvakaasi ei ole ma telefonile ümber
pannud, pole selleks vajadust tunnetanud. Mingit järelmaksu ma
oma telefonile ei tahtnud ja seetõttu ostsin kohe välja. Tundsin ise
uue telefoni vastu huvi ja Elisa tegi
mulle hea püsikliendi pakkumise.
Ma tegelikult isegi ei käi iga päev
telefoniga internetis. Paketiga olen
väga rahul ja ma ei näe põhjust eriliseks ettevaatlikkuseks nutitelefoni käsitsedes.

Lilian (46)
A. Le Coqi tööline

Minul endal veel ei ole seda nutitelefoni, aga poeg ja mees kasutavad
küll. Loomulikult ma sooviksin ka
endale nutikat mobiili, kuid töö
iseloom ei soodusta sellega ettevaatlikku ümberkäimist. Ei näe
mõtet ka kahel telefonil – et tööl
kasutaksin nuppudega versiooni ja kodus siis nutitelefoni. Meie
peres on mõlemad telefonid Samsungid ning operaatorina on südamelähedane olnud Elisa. Nutitelefoni puhul mulle väga meeldib
selle informatiivsus – kiirelt saab
vajalikule infole ligi. Kui peaksingi lähiajal nutika mobiili soetama,
siis kindlasti võtan sinna juurde ka
korralikud turvakaaned.
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Ilmatargad ennustavad tormist ja pikka sügist
Kolme tuntud Kagu-Eesti
ilmaennustaja-vaatleja
prognooside kohaselt
jõuab korralik lumi ja talv
Eestisse alles jaanuariks.
Sügis tõotab venida pikale
ning tuua kaasa tuult ja
torme.

Kuna toomingad õitsesid tänavu kevadel pikka aega ja märkamatult, siis lubab see ilmavaatleja sõnul ennustada, et novembris võib hakata talv end näitama,
kuid sügavat ja külma talve ei tule.
Novembris võib tulla siiski lörtsiseid ilmu.
Enne külmalainet tulevad tavaliselt tihased akende taha. Vahepeal nad Palmi sõnul korraks isegi tulid, kuid nüüd saavad ilmselt
jätkuvalt toidupoolise kätte loodusest. Üks märk külmade saabumisest peaks olema ka see, kui leevikesed tulevad asulatesse ja taluaedadesse.
Lumetulekut peab Peedu Palm
loteriiks – detsembri esimesel
poolel võib lund tulla, kuid pigem
jääb lumesadu ikkagi jaanuarisse. Palm kahtleb, kas püsivat lund
detsembris tuleb. Küll aga usub
temagi, et lähiajal on oodata tormiseid päevi.

Eesti üks tuntumaid ilmaennustajaid Elmar Kuus ehk Kuusetaat Põlvast nentis, et praeguseks
pole õieti veel sügisilmadki saabunud ning ilm meenutab pigem
suve lõppu.

Soe Lõuna-Ameerikast
„Oktoobrikuus öösel kümme
kraadi sooja – see on harukordne
lugu,“ sõnas Kuus.
Tunnet, et õues on siiski külm,
tekitab pidev tuul. „Iilid lähevad
tugevamaks,“ ennustab Kuusetaat. „Paari nädala pärast algab
õige tormide aeg.“
Soojemad õhuvoolud saavad
Eesti kandis kokku alates eelmise
aasta aprillist. Nüüd tuleb nädalate kaupa tuul lõunast, mis toob
pidevalt kaasa sooje õhumasse.
Kuusi arvates liiguvad soojad õhuvoolud üle ookeani Lõuna-Ameerikast Eestisse poolteist kuni kaks
kuud järjest. Kui külm läbi murrab, siis ainult mõneks päevaks.
Esimest tormi ennustab Kuus 12.–
15. novembri kanti, kui läheb tuulisemaks, pilvisemaks ja vihmaseks. Enne seda tõotab tulla selge
ja päikesepaisteline ilm.
Kuus arvab, et jõulude ja aastavahetuse paiku on samuti oodata suuri torme, mis võivad kaasa
tuua ka üleujutusi.

Mälestades Brežnevit

Kaks Kagu-Eesti ilmaennustajat kolmest ennustavad, et sellist vaatepilti – metskitsi lumel – võib näha alles jaanuaris.  Vidrik Võsoberg

Esimesed lumekübemed sadasid Eestis alla 21. oktoobril. Uut
lumesadu pole Kuuse-taadi arvates oodata niipea. Detsembris võib
mõnel korral lund tulla, kuid ülejärgmiseks päevaks sulab see ära.
„Sellist lund, mis maha jääb, enne
5. jaanuari ei oota,“ sõnas Kuus.
Ilmaennustaja usub, et jaanuaris tuleb 10–20 sentimeetrit lund
ja 10–15 kraadi külma, kuid juba
veebruaris hakkab lumi ära minema. Seega on püsivalt valget maad
Kuuse-taadi ennustuste järgi sel
talvel oodata vaid jaanuaris.

„See talv peaks olema eelmisest talvest soojem,“ pakub Kuus.
„Järgmine talv peaks olema veelgi soojem. See on ka ilmakeskuste arvamus.“ Eelmise aasta aprillis algas Eestis soojem ilmaperiood
ning see peaks vältama kolm-neli
aastat. Kuus lisas, et pole kuidagi
tõestatud, justkui tooks soe suvi
kaasa külma ja pakaselise talve.

Loomad veel suverüüs
„Enamasti on nii, et kui suvi on
soe, siis on ka talv pehme,“ lausus

Kuuse-taat. Ta ennustab, et pakast
ei tule sel talvel üldse. Valgeid jõule Elmar Kuus ei luba ja arvab, et
jõulupäevadel on sooja viis kraadi
ning ilm tuuline või suisa tormine.
Ka ilmavaatleja Peedu Palm
Võrumaalt ei julge lumiseid jõule
lubada. Praegu näitavad loodusemärgid, et külma ei ole veel niipea
tulemas. Nii Palmi nähtud nirk,
jänes kui ka orav olid nädal tagasi veel suvise karvkattega. Kuklased veel liiguvad. Ka Palm arvab, et
talv tuleb jaanuaris, ent veebruari
päike sulatab lume.

Vaatluste kohaselt on tänavune aasta väga sarnane 1982. aastaga. Toona oli novembri teises
pooles paar korda tugevat tuult.
15. detsembril oli päikesevarjutus
ja Nõukogude teavitustraditsioonile mitteomaselt hoiatati inimesi tormi eest. Materiaalsete kahjudega tormi siiski ei järgnenud. Inimestel on see aeg veel küllalt hästi
meeles, sest 10. novembril oli surnud pikaaegne NSVL-i juht Leonid Brežnev. Jõulud oli tol aastal
Palmi meenutuse kohaselt vesised, õigeid suusailmu polnud, talv
tuli veebruaris.
Ilmaennustamisega tegelev

Räpina aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja Arvi Lepisk on
samuti arvamusel, et talv tuleb
pikaldaselt. Tema usub aga, et esimene lumi võib tulla novembris.
Praegu on tema sõnul igatahes
konnad veel väljas ja pole urgudesse talvituma pugenud. Ka kobras
pole asunud talvevarusid koguma.
Samuti lendavad sääsekogumikud
ringi.

Jõulud siiski valged?
Detsembrisse ennustab Lepisk
mõningaid miinuskraade. Jõulud
ei tohiks külmad tulla, kuid mehe
ennustuste kohaselt peaks detsembri teisel poolel lumi nii sisemaal kui ka Lõuna-Eestis juba
maha jääma. Seega on Lepisk kolmest ilmaennustajast ainus, kes
lubab valgeid jõule.
Tõsisemaks talveks on tema
hinnangul lootust pärast 10. jaanuari, kui miinuskraade on 5–10.
Jaanuari keskpaika või teise poolde ennustab ta ka suuremaid
lumesadusid. Veebruaris peaks
külm süvenema ja siis tuleb miinuskraade 10–15.
Märtsi algul aga ei taha Lepiski
arvates külm järele anda ja märtsi
esimesel poolel on lumi veel maas.
Märkide järgi peaks lumikate
lagunema ja soojemaks minema
alates 20. märtsist, kuid ka märtsi lõpupoole võib olla kohati lund.
Seda aga, et tänavusel talvel 30
külmakraadi tuleks, Lepisk ei näe.
Noor Põlvamaa ilmatark Aleksander Lumi on teinud õpingutele
pühendumise tõttu ilmaennustamises pausi.
ELINA ALLAS, LÕUNALEHT
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Puhkusepakett

al.

39€

2012. aasta lõpus oli Eesti
elektriautode osakaalu
järgi maailmas teisel kohal.
Elektriautod on meist enam
levinud vaid Norras.

Tesla Roadster

Kuigi räägitakse, et elektriautod pole piisavalt arenenud ning
piisavalt võimsad, et sisepõlemismootoriga võistelda, siis tegelikult vurasid esimesed elektriautod suurlinnade teedel ringi mitu
aastat enne sisepõlemismootori
leiutamist. Isegi autode kiirusrekord püsis kuni 20. sajandi alguseni elektriautode käes.

Ungari pärand

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

20. sajandi alguses hõljusid
elektriautode kohal aga täpselt
samasugused probleemid nagu
tänagi – kõrge hind, aeglane tippkiirus ning väike sõiduulatus.
Sisepõlemismootori pideva arenguga muutusid elektriautod kiirelt
anakronismiks.
Maailma esimese elektriauto ehitas ungarlane Ányos Jedlik
juba 1828. aastal. Tõsi, tegemist oli
küll mudelautoga, mis oma väikese ning algelise elektrimootoriga
vaid veidi edasi liikuda suutis.
Esimene täiskasvanute maailmas kasutusel olev auto valmis
natuke hiljem. Elektrimootor oli
küll olemas, kuid 19. sajandi keskpaigas polnud veel akusid nende tänapäevases mõistes. Esimene praktikas kasutatav auto jõudis
inimesteni alles 1884. aastal. Auto
disainis Suurbritannia transpordi-innovaator Thomas Parker,
kes leiutas selleks tarbeks ka spetsiaalsed akud. Tol ajal oli elu lihtsam ning üks entusiastlik ja tark
inimene võis vaid oma kätega väga
palju saavutada.
Tesla Roadster

Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

Lämbumist vältides
Thomas Parkeri elektriautole järgnesid kiirelt mitmed teised elektriga töötavad nelja-, kolme- ning kaherattalised. Elektriautode kuldajastuks kujuneski
1890-ndate lõpp ning 20. sajandi
algus. Londoni tänavatel hakati
vaikselt vuhisevaid elektriautosid
rahva seas oma äratuntava surina
tõttu hellitavalt koolibrideks kutsuma, samal ajal asusid elektritaksod New Yorki vallutama.
20. sajandi algusega nihkus
elektriautode fookus oma traditsioonilisest kodust Euroopas
üha enam Ameerika Ühendriikide suunas. Sajandivahetusel olid
koguni 38% USA autodest elektriautod, 40% liikusid edasi aurujõul
ning vaid 22% kasutasid bensiini.
Piiratud sõidukaugusest, kiirusest ja kallist hinnast hoolimata olid elektriautod vägagi konkurentsivõimelised. Nad oli vaiksed,
ei tekitanud inimestes tunnet, et
nad võiksid iga hetk heitgaasides lämbuma hakata, ning kiirelt
üha enamatesse kodudesse jõudev elektriliin võimaldas autosid
kodus tankida.

Kontsert algab kell 19.
09.12 Viimsi Püha Jaakobi kirik
10.12 Valga Kultuurikeskus
11.12 Võru Kultuurimaja Kannel
12.12 Türi Kultuurikeskus
14.12 Elva kirik
15.12 Pärnu teater Endla
16.12 Kuressaare Laurentiuse kirik

17.12 Haapsalu Kultuurikeskus
18.12 Tartu Pauluse kirik
21.12 Vihula Mõis (algus kl 16)
22.12 Rakvere Kolmainukirik
23.12 Jõhvi Mihkli kirik
27.12 Tallinna Jaani kirik
28.12 Rapla Maarja-Magdaleena kirik

Piletid Piletilevi ja Piletimaailma eelmüügist alates 12 €/16 €, kontserdipäeval pilet kallim.

Sajanditagune hiilgeaeg
Pidu ei kestnud aga kaua. 20.
sajandi alguse tehnoloogia ei võimaldanud elektriautodel progressiga kaasas käia. Tippkiirus küündis tavalistel masinatel umbes 30
km/h ning sõidukaugus varieerus
50 ja 65 km vahel. Ülejäänud maailm liikus elektriautodel eest ära.
Teedevõrgustiku paranemine sea-

Thomas Parker (keskel)
oma elektriautoga
General Motors EV1

dis suuremad nõudmised sõiduulatusele ning kavalad lahendused,
nagu näiteks elektristarter ja summuti vähendasid bensiini kasutavate autode negatiivseid külgi.
Tootmismahu kasvades ei suutnud elektriautode tootjad hindu
alla lasta, samal ajal kui Henry
Ford revolutsioneeris mitte ainult
autotootmise, vaid kogu maailma
tööstuse.

Enamik elektriautode tootjaid
lõpetas tegutsemise 1910-ndatel
aastatel, kahekümnendatel oli selge, et elektriautode hiilgeaeg on
lõplikult möödas ning kolmekümnendateks oli elektriautode tootmine praktiliselt täiesti kadunud.
Järgmistel kümnenditel prooviti mõned korrad elektriautosid
uuesti turule tuua. Kallid hinnad
ja tehnoloogiline stagnatsioon ei

tartuekspress
muinasajast tänapäeva
auto
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Tesla Model S

lubanud aga vedelkütust kasutavate masinatega kordagi reaalselt
konkureerida.
Üks väike, kuid ajalooline ning
märkimisväärne võit elektriautodele oli Apollo programm. 1971.
aastal veeres Apollo 15-ga esimest
korda Kuu pinnal auto, või sobiva-

malt nimetades kuukulgur. Kerge, lihtne, elegantnte elektrimootor kujunes karmides tingimustes
ideaalseks valikuks.
Elektriautod hakkasid uuesti laiema avalikkuse huviorbiiti
jõudma 1990-ndatel. Seitsme- ja
kaheksakümnendatel varjutasid

maailma väiksemad ja suuremad
energiakriisid ning autode üha
laialdasem kasutamine oli tekitanud ka mitmeid keskkonnaprobleeme. Suurlinnades oli õhureostus täiesti tõsiseks ja krooniliseks
probleemiks kujunenud.
1990. aasta Los Angelese auto-

näitusel esitles GM üle pika aja
jälle elektriautot GM Impact, mis
jõudis üheksakümnendate teises pooles EV1 nime all väikeses
mahus ka seeriatootmisse. Naftafirmade efektiivne lobitöö (tegelikult isegi laimukampaania) ning
autootjate endi vähene entusiasm elektriautode reklaamimisel ei võimaldanud aga mitmetest
elektrilistest mudelitest hoolimata elektriautodel kanda kinnitada.
Väikese hoobi andis ka pärast
külma sõja lõppu stabiliseerunud ja kiiresti kasvama hakanud
majandusolukord, mis suunas inimesed säästlike elektriautode asemel üha suuremate ja suuremate
mudeliteni.
Peamiselt Jaapani ja Korea autofirmade eestvedamisel muutusid
kütusehindade tõustes aga järjest populaarsemaks hübriidau-

tod. Näiteks Toyota Priust müüdi Jaapanis juba 1997. aastal, kuid
ülemaailmselt alustas mudel oma
pikka teekonda populaarsuse suunas 2000. aastast.

Suurvuntsid sekkuvad
Kütusehindade tõus ning akutehnoloogia paranemine on
lõpuks hakanud elektriautosid ka
maanteedele tooma. Elektriautode tootmise üks pioneeridest Tesla
alustas oma esimese mudeli Tesla Roadsteri välja töötamist juba
2004. aastal. 2008. aastal Roadsteri müügiga alustades lükati võimeka elektriautoga käima ahelreaktsioon, mis on nüüd lähemate
aastate jooksul turule toomas mitmeid üha paremaid ja paremaid
elektriautosid.
Tänasel päeval on hübriidautod

tänavapildis juba täiesti tavalised. Üha rohkem levivad ka pistikhübriidid, mis suudavad akude
peal sõita 50-100 km, ning lülituvad seejärel bensiinimootori peale
ümber. Saadaval on ka 100% elektri peal liikuvad masinad, kuid
kui välja arvata Tesla, siis enamik
tootjatest ei suuda siiski praegu
veel üle 200 km sõiduulatust pakkuda.
Et aga Tesla oma 480-kilomeetrise sõiduulatuse ja muidu ka igati
atraktiivse autoga on väga populaarseks osutunud, ei jää suurtel
autotootjatel muud üle kui uue
olukorraga kohaneda, mistõttu
võib juba paari aasta jooksul väga
võimekaid elektriautosid oodata
sellistelt autotööstuse suurvuntsidelt nagu Audi, BMW, loomulikult
Toyota ja paljud teised.
Siim Lassmann

tartuekspress
anekdoodid
20 VABA AEG

Kino

anekdoodid

Arsti vastuvõtul. „Te peate tarvitama seda rohtu elu lõpuni,“ õpetab
arst.
„Aga doktor, siin on ju kirjas: tarvitada kahe kuu vältel!?“
„Ja kuidas mina ütlesin?“
***
Naine praeb hommikusöögiks
mune. Äkki tormab kööki tema
mees ja kukub õpetama:
„Ettevaatlikult! Ettevaatlikult!
Pane rohkem õli! Sa praed korraga
liiga palju mune! Liiga palju! Pööra nad ümber! Pööra kohe ümber!
Õli on rohkem vaja! Jumal hoidku,
pane õli juurde! Muidu lähevad ju
kõrbema! Ettevaatlikult! Ettevaatlikult! Ma ütlesin – ettevaatlikult! Sa
ei kuula mind kunagi, kui praemune teed! Mitte kunagi! Pööra nad
ümber! Kähku! Kas sa oled idioot
või?! Ära unusta soola lisada! Sa
unustad alati soola panna! Pane
soola! Soola! Saad aru? Soola!“
„Mis sul täna hommikul ometi
viga on?!“ küsib naine ülima hämmastusega.
„Ma lihtsalt tahtsin sulle näidata,
mida mina autot juhtides tunnen,“
vastab mees rahulikult.
***
Professor peab naisteklubis loen-

gut. Pärast loengu lõppu palub ta
esitada küsimusi. Üks naine esitabki
küsimuse.
„Kõik räägivad praegu valedetektorist. Tehakse katseid, esitatakse
küsimusi. Aga kas te ise olete näinud seda valedetektorit?“
„Kas ma olen näinud?“ kordab
professor küsimust. „Ma olen abielus sellise detektoriga!“
***
Kaks asotsiaali askeldavad prügikasti juures.
„Sa seda oled kuulnd, et Eestis
kriis on?“ küsib üks.
„Mes kriis?“ ei saa teine aru. „Mesmoodi see kriis on?“
„No kuda ma sulle... Hea küll – sul
tuttavaid rikkureid on? Kruuda või
see Sõõrumaa või...?“
„Ei ole.“
„Noh, kohe varsti on.“
***
Uusrikas uurib oma elukaaslaselt:
„Mis täna õhtusöögiks on?“
„Homaar, kalamari, burgundia
vein…“ loetleb naine.
„Kurat, küll tahaks vahel lihtsalt
kartulit-kastet süüa ja õlut peale
juua!“ õhkab Sõõrumaa.
„No kaua võib, ära on juba tüüdanud!“ pahandab Maran. „Igal õhtul

üks ja sama jutt! Sa teeni nii palju,
kui teised mehed, siis saad oma
kastme ja kartuli!“
***
New York. Sügis. Puhub tugev
tuul, sajab vihma. On külm ja märg.
Ühte Harlemi baari vajub sisse
sünge neeger, pealaest jalatallani
märg, ja ütleb baarimehele:
„Valget veini... Kuiva...“
***
Kaks purjus meest lähevad vihmasel õhtul kõrtsist koju. Ühe seina
ääres teevad nad peatuse ja hakkavad pissile. Üks meestest lõpetab
ja jääb veidi eemale sõpra ootama.
See seisab aga kramplikult vihmaveetoru juures, millest tuleb lakkamatu vahutav juga. Viimaks kostab
vihmaveetoru juurest hääl:
„Kuule, Jaan, sa lõpetasid? Ole
hea, hõkk, mine nüüd koju ja ütle
mu naisele, hõkk, et täna jooksen
ma vist küll täitsa tühjaks...“
***
Ema naaseb puhkusereisilt ja
küsib Jukult:
„Kas isa oli kurb, kui mind kodus
ei olnud?“
„Kaks esimest nädalat ei olnud,“
vastab Juku, „aga kaks viimast päeva oli juba väga kurb.“

sudoku
sudoku

ristsõna
Ristsõna
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Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
7., 10.–13.11 kell 12.45;
8.–9.11 kell 11.10, 12.45 Kastitrollid
7.–13.11 kell 16 Labürindijooksja
8.–9., 12.11 kell 12 Maagiline
Oz
7.–11., 13.11 kell 19.15; 12.11
kell 19.30 Kadunud
7.–11., 13.11 kell 13; 8.–9.,
12.11 kell 13 Doktor Proktori
puuksupulber

Tähtedevaheline

7.–11.11 kell 15, 17.05, 22;
12.–13.11 kell 15, 22 Valemaandumine
7.–13.11 kell 20.40 Ei.Tohi.
Magama.Jääda
7., 10.–11.11 kell 12, 15.30;
8.–9.11 kell 15.30, 18.20; 12.–
13.11 kell 15.30 Kirsitubakas
7.–11., 13.11 kell 16.30; 12.11
kell 18.20 Dracula: jutustamata lugu
7.–13.11 kell 17.20 Raha
7.–13.11 kell 22.20 Annabelle
7.–11., 13.11 kell 19.30; 12.11
kell 19.15 Raev

Tartu Jazzklubi
7.11 kell 21 Parem reede:
Anna Kuchinsky +3
11.11 kell 20 Elleri eri: Tribute
to Michael Jackson
12.11 kell 20 Jam Session
13.11 kell 20 Martin Matt Trio

7.–13.11 kell 15.15, 18.30,
21.45 Tähtedevaheline

14.11 kell 21 Aivar Tommingas & Cassa Nova

8.–9., 12.11 kell 12.30 Alexander ja üks kohutav jube
kole väga paha päev

Tartu kirjanduse maja

Neidre originaalillustratsioonide näitus
kuni 13.11 Slovakkia graafiku
Vitazoslav Chrenko eksliibriste näitus Maagilised
detailid
kuni 15.11 köitekunstinäitus
Kaitstud avatus, mille aluseks
Peep Ilmeti kogumik Sõõlatud luule
kuni 15.11 raamatunäitus Tartu kirjastused 1940. aastatel:
vabast riigist okupatsioonidesse

7.–13.11 kell 13.20 Amazonia

8.11 kell 21 Tenfold Rabbit,
Estrada Orchestra ja Õnne
14

7.–13.11 kell 22.30 Tants
hauakividel

Tartu ülikooli aula

Tammelinna
raamatukogu

7.–13.11 kell 22.10 Jessebelle

7.11 kell 19 III Tartu segakooride laulupäev

kuni 28.11 Jaak Jõgi fotonäitus Otsingud looduses 2014

7.–13.11 kell 14, 18.10 Armastusega, Rosie
7., 10.–11., 13.11 kell 11.45,
14.45; 8.–9., 12.11 kell 11,
14.45 Pettson & Findus –
väike tüütus, suur sõprus
7.–12.11 kell 13.30, 20.15;
13.11 kell 13.30, 18.20 Toppajad
13.11 kell 20.15 Esilinastus:
John Wick

Kontsert
Club Illusion
7.11 kell 23 Supernova & Brigita Murutar

Club Tallinn
7.11 kell 23 Merlyn Uusküla

15.11 kell 19 Eesti rahvusmeeskoori juubelikontsert

Vanemuise
kontserdimaja

Üritused
Linnaraamatukogu

14.11 kell 19 Tallinna kammerorkester

Näitus

6.11 kell 16 Stepan Karja
romaani Eelkoolid esitlus.
Autoriga vestleb Janika
Kronberg
12.11 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on
lood trollidest

Karlova-Ropka
raamatukogu
kuni 21.11 Tartu lapiteki klubi
käsitöönäitus Raamitud ilu
kuni 5.12 lastetööde näitus
Sügis Rukkililles

Linnaraamatukogu
kuni 13.11 graafik Naima

13.11 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik.
Vaatluse all on Tove Janssoni
novellivalimik Sõnumid
13.11 kell 18 Jaana
Davidjantsi raamatu Minu
Berliin. Pidu kunstnike paabelis esitlus

Elleri saal
7.11 kell 18 Isadepäeva kontsert
13.11 kell 17 esineb JohanEerik Kõlar (klaver)

Genialistide klubi
8.11 kell 21 Kosmikud 15 ja
DND
14.11 kell 22 legendaarse
ansambli Blind 20. juubelikontsert

TARTU ÜLIKOOLI AULAS
Reedel, 7. novembril 2014 kell 19.00

III TARTU
SEGAKOORIDE
LAULUPÄEV
Pääsmed hinnaga 4/2 eurot
mü ü gil enne kontserti kohapeal

Jaani kirik
11.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tiina Tomingas (klaver)

Rock & Roll
7.11 kell 21 25 aastat J.M.K.E.
albumist Külmale maale

INFO:
kultuuriaken.tartu.ee
Korraldab: Tiigi Seltsimaja
Toetavad: Tartu linn,
Eesti Kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupp

tartuekspress
NÄLJASE
PALK
Sirli Supilinnast
reklaam
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Sokolaadi laavakoogikesed

Tere tulemast, puberteet!

Suussulav kreemjas šokolaad ei jäta kedagi külmaks. Laavakoogikesi
on suhteliselt hõlbus teha, vaja on vaid ahju, pliiti ja kuumakindlaid
tasse/kausikesi.

Appi, see jube tegelane on lõpuks ka minu
uksele koputanud ning ilmselt koos kassiga sisse lipsanud.
Igatahes on ta asunud töötlema mu esiklapsest poega. Laps, kes on ikka mõistev ja arusaaja ja muidu selline muhe diplomaat olnud, kes
pole ilmaski kakelnud, on nüüd ikka kardinaalselt erinev.
Ühtäkki keerleb kogu maailm ühe lapse erilisuse ümber. Tõesti, kohati jääb vaid üle kulme
kergitada ning imestada, et kas kogu see ego on
seni vaka all püsinud ja otsib nüüd väljapääsu
või on see vaid ajutine nähtus, mis taandub, kui
hormoonid taas maha rahunevad?
Kõige suurem jama on riietega. No kui muidu poistel ikka püksid kärisevad ja rebenevad,
sest põnev maailm vajab avastamist, siis vot
nüüd ole tegija ja leia üles see püksipaar, mis
talle meeldib!
Tegin kiire poetuuri enne uut õppeaastat ja
varustasin selle mehehakatise klassikalise riietusega. Nüüdseks aga selgub, et kuigi ta ise selle garderoobi välja valis, see talle enam ei meeldi! Ei meeldinud juba nädal peale kooli algust.
Absurd, eks ole!

••
••
••
••
••
••
••
••

"Korteriühistu liige kui lõpptarbija ühiselt on odavam".
Info ja registreerimine: tartu@ekyl.ee
Korraldaja: Eesti korteriühistute Liit,
www.ekyl.ee

Kook peaks jääma pealt tahke ja seest vedel/laavataoline. Jälgi
kindlasti ahju temperatuuri ja aega. Juhul kui ahi on liialt kuum või
läheb aeg üle, saate tahke šokolaadikoogi, mis pole muidugi ka ju
kõige halvem.

Priit Palk

Toidusõber ja kohviku Crepp juht

LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

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

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

Baron Rosen veinid: riesling,
merlot, pinot grigio, chardonnay,
cabernet sauvignon

Aviva sädelevad
vahuveinid

9,90

AVATUD IGA PÄEV
10-22

+ pant
13,20 €/l

3,99
5,32 €/l

Russky
standard
0,5l

7,99

Õlu
Karl
Friedrich

15,98 €/l

(ainult CityAlkos)
San maurizio asti

5,99
7,98 €/l

Konjak
Reviseur VS
0,7l

23,99
34,27 €/l

Cudovar 0,33
Viru valge 1,0l

10,99

+ pant 0,08 €
1,09 €/l

0,37
+ pant 0,04 €
1,12 €/l

Konjak
Reviseur
VSOP
0,7l

29,99

Cudovar vaadi 0,568

0,62

Sulata šokolaad võiga madalal kuumusel pidevalt segades.
Vahusta munad suhkruga tugevaks vahuks. Lisa vähehaaval veidi
jahtunud šokolaad vahustatud munade hulka. Sõelu juurde jahu.
Lisa sorts brändit (ei ole kohustuslik). Pane ahi 180 kraadi juurde
sooja.
Määri vormid seest võiga ja raputa sisse kakaod, jälgi, et vormid
oleksid või ja kakaoga ühtlaselt kaetud. Kalla vormidesse kahe kolmandiku ulatuses segu. Pane ahju 10–12 minutiks.
Võta ahjust välja ja keera kook vormist taldrikule kummuli, pane
juurde jäätis ja mingi hapu lisand (kirsimoos, mustsõstramoos vms).

KAMPAANIAHINNAD NOVEMBRIS!

Sõbrakeskus, Võru 55f, Tartu

+ pant 0,08 €
1,10 €/l

85 g tumedat šokolaadi
75 g võid
80 g suhkrut
40 g nisujahu
2 muna
pool pitsi brändit
kakaod
serveerimiseks jäätist

TELLI

Esmaspäeval, 10. novembril,
kell 17 toimub
kohvik Vilde (Vallikraavi 4)
konverentsiruumis infoseminar

0,55

Vaja läheb:

Võtsin siis teema üles ja uurisin, milles probleem. Selgub,
et terve koolipere käib klassikalise teksaga. Ja täpselt samasugune dressipluus, nagu ostsin, juba kõnnib koolimajas
ringi. Ah siis siia on koer maetud! Ja nii ongi eelmise aasta garderoob tänavu väga hinnas, sest
siis saab erinev ja eriline olla.
Mul poleks midagi selle vastu, kui murdeeaga ei kaasneks uskumatu kasvuspurt. Päris
koomiline on vaadata, kuidas poiss veab
selga polo, mille varrukad ta siis küünarnukini üles lükkab, et halb asi võimalikult hea välja näeks. Aga ise ta on
rahul!
Selleks, et kasvada, on vaja materjali. Enam ei küsi see laps klassikalist
kodutoitu. Ei! Anna ainult ette kõike seda kraami, mille koostises on võimalikult palju suhkruid.
Näiteks kohukesed. Ostsin neid kord 20 tükki ja mõtlesin, et huvitav, mitmeks päevaks jagub?
Õhtuks olid otsas ning uus tellimuski mulle juba
edastatud. Ja muidugi on menüüs koha sisse võtnud kiirtoit. Huvitav, kas see tuleb sellest, et kehal
on kähku vaja uut ehitusmaterjali või saab sedasi
lihtsalt eriline olla?

Alkohol kahjustab teie tervist!

42,84 €/l

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

tartuekspress

22 reklaam

Avatud uus
KASUTATUD RIIETE POOD
Võru 14, Tartu

Pakume riideid
meestele ja naistele
Suur valik
lastekaupa
Saadaval jalanõud
ja aksessuaarid
Riided on soodsad,
moodsad ja stiilsed

Ehitus

Väike ehitusfirma teeb suuremaid
ja väiksemaid ehitustöid Tartus ja
Tartumaal. Tel 5559 7067.
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Emajõe Keeltekool: uued kursused novembris. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Väike ehitusfirma teeb puusepatöid Tartus ja Tartumaal.
Tel 5691 6063.

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

Materjal

Aukude puurimine postvundametidele (palkmajad, terassid).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5683 5395, 5677 9397,
siseehitus@gmail.com.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Ehitusabi, katusetööd, ehituspuusepatööd, remonditööd jne.
Ehitus Kiirabi OÜ, tel 5919 8885.

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

Kinnisvara müük

Eramute projekteerimine
ehitusloani välja. Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Hea läbivusega 4 x 4 haaratskopp-kalluri teenus (kj 10 t).
Tel 5826 7949.

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.
Tõstukijuhtide koolitused.
Euroopa tööohutuspassi ja TTK
„Rohelise kaardi“ koolitused
üle Eesti. www.kolmasaste.ee,
info@kolmasaste.ee, tel 508 8225.

Küte

2-toal ahiküttega korter Karlova
alguses (I k, wc-duširuum sisse
ehitatud, 42 000 €). Tel 5552 1724.

Katusetööd OÜ Katusehundid.
Valts- ja profiilplekkkatused. Vihmaveesüsteemid. Tel 5695 6885.

Katusetööd, fassaadid, üldehitustöö. Tel 5904 2174,
info@innover.ee, www.innover.ee.
Krohvimistööd, siseviimistlus, värvimine, tapeetimine. Tel 5638 7537,
mersal.tartu@gmail.com.

Maja Tartus Jõe 7 (754 m², 3 tuba,
keskmises korras, ahi-, gaasiküte,
125 000 €). Tel 5667 5567.

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

Renoveerimist vajav väike maja
Kasepää külas (Peipsi järveni 50
m, krunt 1300 m², krundil kaev ja
saun, 8000 €). Tel 5552 1724.

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

1-2toal korter Tartu kesklinna piirkonnas. Kiire! Tel 504 2254.
1-toal korter. Tel 503 2345.

Planeerimistööd roomikbuldooseriga. Tel 5826 7949.
Sanitaar- ja kapitaalremont,
lammutus- ja ehitustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme igasuguseid erinevaid
ehitustöid! Küsi pakkumist!
Tel 5681 6224, www.roofing.ee.
Teen siseehitustöid Tartus.
Tel 5345 0015,
ehitus.tartu@gmail.com.

1-toal kap-remonti vajav korter
omanikult. Tel 511 0681.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga või kaitsealal. Hinnapakkumine paari päeva jooksul,
sobivusel kiire tehing. Tel 508 0065.
Vana maja ühe korruse omanikult. Tel 511 0681.

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

Koolitus

Kuiv kaseklopp (26-29 cm,
40 l võrk, 1,8 €; 60 l 2,3 €).
Tel 5591 5281.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv lepp (30/40/50 cm, 38 €/m³),
kuiv kask (30/40/50 cm, 43 €/m³).
Tartus ja lähistel vedu tasuta! Tel
5458 4434.
Kuiv okaspuu võrk 1.90, kuiv kask
võrk 2.30, vedu tasuta.
Tel 504 5307.
Kuivad haavahalud (45 cm, 34 €/
rm) ja kuiv okaspuu võrgus (30 cm,
1.70). Vedu tasuta. Tel 504 5307.
Kuiv kaminapuu 40 l võrgus.
Tel 525 7628.
Kuivad kütteklotsid, halupuud,
küttepinnud. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuivad küttepuud (lepp 50 cm,
38 €/m³; kuusk, ehituslik, 50 cm,
24 €/m³). Vedu tasuta!
Tel 512 5350.
Kuivad lõhutud küttepuud (lepp)
50 cm, 35 €/rm ja 30 cm 38 €/rm.
Tel 5383 7099.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Küttepuud. Kojuvedu
tasuta. Tel 5193 8862.
Ostame 3 m kase- ja lepapuud.
Tel 5683 3404.

Teen üldehitus- ja remonditöid
ja ka elektritöid. Tel 5367 0484,
Janek.
Tselluvilla paigaldamine puistena
- pööningud (ka lamekatused),
seinad, põrandad. Tel 503 7220.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Ahju- ja katlapuud (50 cm,
kuiv lepp). Transport tasuta.
Tel 5301 1161.

Kinnisvara ost

Müüa klaaspakette, olemas on
erinevad suurused. Võimalik kohaletoimetamine. Tel 5800 7992,
yaprintcev.vyacheslav@gmail.com.

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

Maa Tartu vallas (2,08 ha, Tartust 9
km, kat nr 79403:004:0133, 8500 €).
Tel 520 0578.

Talukoht Põltsamaa lähistel
(36 000 €). Tel 511 0681.

Alfawing autokoolis A- ja B-kat
nüüdisaegne ja konstruktiivne
õppimine. www.alfawing.eu

Mööbel
Diivaniparadiis teeb laomüüki
defektiga toodetele. Hinnad alates 1 €. Täpsem info tel 5329 2033.
Ülenurme, Teeninduse tee 10.

Pakun tööd
Aktiivsetele inimestele. Vajalik arvutioskus. Palk iga nädal ja tulumaksuvaba! Vajadusel tasuta väljaõpe töö
käigus. Küsimused ja täpsem info:
svetlanadubli@gmail.com.

ITBuss pakub tööd ettevõtlikule
IT mehele. Töö sisuks arvutite
hooldus ja remont. Vajalik töökogemus. Tel 5681 1022,
info@itbuss.ee (CV).

3-toal kõigi mugavustega keskmises seisukorras korter Jaamamõisas (III k, 49 800 €).
Tel 5552 1724.

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

Lääne-siberi laika ja pika
karvaline taks, mõlemad isased.
Tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com.

Autokraanajuhile. CV saata info@
kintlog.ee, tel 524 4250.

1-toal korter Vanemuise tn 55
(hubane, renov, 24,9 m², 2/1, ahik,
aknad hoovi poole, maja fassaad
renov, avar hoov). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
Isover-puistevilla paigaldus.
Prowool Baltic OÜ, tel 527 9863,
www.prowool.ee.

Tükeldatud kuivad küttepinnud
(50 cm, haab, lepp, okaspuu, 25 €/
rm). Toon koju ka kahe ruumi kaupa. Tel 5684 0777.

Loomad

Vene keele tunnid. Õhtuti alates
kl 20st tel 5346 0841.

Eramu ja korteri remont ja renoveerimine, energia-vesi-kütevent. Tel 504 0334, vasker365@
gmail.com.

Puitbrikett, puidupelletid, kütteklotsid. Vedu. Ladu: Viljandi mnt
48a. Tel 514 4555.

Puidugraanulid laost. 15 kg
kott - 3.30 €, 990 kg alus (66 kt) 189 €. Transport Tartu piires tasuta.
Tel 507 0964, 5661 5486,
www.estland-energy.eu.

Mööblikauplus otsib oma kollektiivi tugevat kuni 50 a laomeest,
kes oskab mööblit kokku panna.
Saatke CV gintaro.tartumoobel@
mail.ru.
Nõudepesijale, pagarilekondiitrile. Tel 744 2085,
info@chezandre.ee.
Pakume tööd rahvusvaheliste
vedude autojuhile marsruudil
Eesti-Euroopa-Eesti. Info E-R
kl 10-16 tel 551 4111. CV saata
veronika@aatomik.com.
Pakun tööd tislerile.
Info tel 5827 7441.
Tööd saab CE-kat veoautojuht
(tendi-, kallur-, hakkeveod), kellel
on vastav töökogemus. Nõuded:
kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus töös, füüsilise koormuse taluvus, operatiivsus, aktiivsus, abi- ja
koostöövalmidus, kiire kohanemisja õppimisvõime, oskus planeerida
oma aega ja lahendada probleeme iseseisvalt. Pakume: head
töötingimused, huvitav ja pingeline
töö arenevas firmas, pikaajaline ja
stabiilne töösuhe. CV palgasooviga saata: info.janek@mail.ee. Tel
5556 8880.
VIP massaažisalong kesklinnas
otsib neide masseerija töökohale!
Kui Teil on hea välimus, eesti ja
vene keele oskus suhtlemistasandil,
hea suhtlusoskus (viisakus, vastutustunne), julgus ja aktiivsus, siis Teie
kandidatuur sobib meile! Töökogemus pole oluline, sest väljaõpe
toimub kohapeal. Tel 5848 8488,
vgworkest@gmail.com.

Põllundus
Talukartul kojuveoga: Laura, Gala,
Fontane (sorteeritud ja kvaliteetne,
25 kg 7,5 €). Tel 5356 8382.

Riided
Anne 51 kauplusse Stiil saabus
uus ja vähe kasutatud kaup Iirimaalt. stiilriided.ee
Jõe butiigis uued trendikad naiste talvejoped, mütsid, sallid jpm.
Soola 10, E-R 9-17, L-P 9-16.
Jõe butiigis uus kogus kasutatud
naiste tuunikaid, mantleid jms.
Soola 10, E-R 9-17, L-P 9-16.
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Kauplus Stiil (Anne 51) kasutatud
riided Norrast, uuemad riided
Iirimaalt. stiilriided.ee
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Viin ära kasutatud kodutehnika.
Tel 520 2155.

Likvideerin ummistusi. Pottide,
segistite, torustike, vannide, boilerite jne vahetus. Tel 5621 7955.

Õhksoojuspumpade müük,
paigaldus. Hinnad al 669 €, järelmaks al 50 €/kuus. Tel 5388 4884,
www.õhksoojuspumbad.ee.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 6.-8. novembril kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

Niitmistööd murutraktoriga,
trimmerdamine, võsalõikus ja
äravedu kinnistult ning muud
metsatööd ja valgustusraie. Tel
5344 1304. Metsaraie ja väljavedu
Tel 5667 2872. Tegutseme Tartumaal ja selle ümbruses.

Tamme butiigis kasutatud kombed ja suusapüksid lastele. Suurkaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

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

Tamme butiigis naiste stiilsed
kleidid kvaliteetfirmadelt. Suurkaar 56, E-R 10-18, L 10-16.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Odavad rõivad Kastani 121, E-R
10-18, L 10-15. Kogu kaup alla hinnatud. Esmaspäeval uus kaup.

Sõidukid
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

Tervis
Hõbedast esemeid. Kokkuostudest kuni kaks korda parem hind!
Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.

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.

Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Vajalik eelreg, tel 505 8381.

Puulehtede koristamine ja
kojameheteenus. Tel 525 2862 ,
www.kobruleht.ee.

Hambaproteeside alane tasuta
konsultatsioon Kesklinna hambaravis. Tel 744 2122.

Reklaamtrükised, raamatud, väiketrükised. Trükk ja kujundus. Tel
742 0718, www.bookmill.ee.
Hauakivide ja hauaplaatide

Müüa VolksWagen Golf 1,2 40
KW (03/1990, 216 355 km, bensiin,
esivedu, manuaal, üv kuni juuli
2015, heas sõidukorras, lamellid
50% alles, 550 €). Tel 505 0425.

valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.
Juriidiline nõustamine ja elamute hooldus (koristamine, santehnika, katusetööd). Tel 509 0750.

Remondin kortereid. Kogemust
15 aastat. Tel 511 1242, 5802 2620.
San-tehnilised tööd. Tel 515 6401.
Septikute müük ja paigaldus. Tel
5757 0202.

Klassikaline massaaž ja Reiki ravi.
Tel 527 6844,
www.reikihealingeret.ee.

Tutvus
61 a sale naine otsib vanemat
autoga soliidset härrat püsisõbraks
ja abikaasaks. Tel 5886 9172.

Nõukogudeaegsed mudelautod.
Karpidega või ilma. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

Müük

Telli tervislik maitseelamus Inspiratsioon Cateringilt!
www.inspiratsiooncatering.ee

Sõiduautode kokkuost.
Tel 553 3060.

Teenused
Aastaaruanded ja raamatupidamine, kliendikeskne, ka veebi kaudu. Tel 513 8668, 736 7077, Vilja.
Akupaakide valmistamine tellija
mõõtude järgi. Katlamajade ehitus. Tel 5904 1485.
AT Teenus OÜ pakub
aastaaruannete
koostamist ja raamatupidamisteenust OÜ-le, KÜ-le,
MTÜ-le, FIE-le.
Tel 502 9333,
506 0726,
info@atteenus.ee.

Autobussiteenus mugavate 25kuni 52-kohaliste bussidega. Hinnad
kokkuleppel. Olemas Venemaa,
Valgevene viisa. Tel 5344 5349,
www.aljonacompany.com.
Autobussiteenused 50- ja
52-kohalise bussiga. Olemas
Venemaa viisa. Vaata www.noobelreisid.eu.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

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

Transporditeenus kraanaga väikeveokiga, tõstevõime ca 500 kg.
Tel 501 6453.
Ummistuste likvideerimine ja
san-tehnilised tööd eraisikutele ja
firmadele. Tel 553 7638.
Vannitubade ehitus, san-tehnilised tööd, torustike ehitus. Tel
5813 5496.

Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad pinnasetööd. Võsalõikus.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee.

Veo- ja kolimisteenus, mööbli,
klaverite jm vedu, utiliseerimine,
laadijad. Parim hind. Tel 553 7638.

Eesti firmad, välismaised firmad,
s-h km numbriga - ost-müüklikvideerimine-muudatusedkonsultatsioon. Tel 508 9565,
valmisfirma@gmail.com.

Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad. Parim hind turul!
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee.

Konteinerite rent haljastus-, ehitus- ja majapidamisjäätmetele.
Tel 529 0183, www.elevus.ee.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Elektritööd, elektriprojektid,
käidukorraldus - Tartu- Võru- ja
Põlvamaal. Tel 545 33 545.

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

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Koguja ostab uuriripatseid kuni
200 €/tk. Paku julgelt - kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.

Naine, 52 a, tutvub vaba ja üksiku
Tartumaa mehega, kellega püsisuhtes olla. E-post: kerstin12349@
hotmail.com

Soodapritsi teenused. Puhastame puitu, metalli, kivi jms. Tel
5593 9356, www.proprits.ee.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Rehvide paigaldus ja müük Tartus, varuosad, akud. Lembitu 1b, tel
5620 3199, www.samautoremont.ee.
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Korstnapühkija, tähtajad lühikesed. Tel 5805 0201.

Arvutite, sülearvutite ja printerite
müük, hooldus, remont! Tindid
ja toonerid. Vanemuise 43, Tartu,
tel 776 3230, www.digimarket.ee.

Suur Piibel (trükitud 1938-1940).
Maksan 100-500 €. Kõik pakkumised oodatud! Tel 5649 5292.
Vanaaegsed raamatud, postkaardid, fotod, mündid, paberrahad,
mööbel, maalid, graafika, nõud,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.
Vanad raamatud, nõud ja muu
kolimisel tarbetuks muutuv majakraam. Konsultatsioon ja utiliseerimine. Tel 5893 8528.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.
Veoteenus kaubiku ja treileriga
(kast 2 x 4 m, kuni 1,4 t). Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.

Linakaubamajas on palju kauneid
ja praktilisi kingitusi! Tikkimine.
E-R 10-18, Võru 55F, Tartu, Sõbrakeskuse II korrusel.

Ost

VALITUD KASUTATUD
JA UUED RÕIVAD

Teated
Reedel, 7. novembril kl 10-12 jagatakse tasuta purgipüreesid (beebidele alates 8. elukuust). Jagamine
toimub Tartu Kolgata Koguduses,
Veski tn 40. Lisainfo tel 514 1273.

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

TULBI 2C, Tartu
E-R 10-18
L 10-16

EW ordenid, teenetemärgid,
sõjaväe rinnamärgid kuni 150 €/
tk. Raha kohe kätte! Tel 5649 5292.

KOGU KAUP KUNI - 50% • ERILINE KAUBAVALIK
JA TÕELISELT SOODSAD HINNAD!

Sansaara tantsu- ja
joogastuudio.
Kõhutants, jooga, stripdance ja
bodyart. Tel
529 4740, Riina,
www.sansaara.ee.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€
(90 tähemärki)

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

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

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
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NOVEMBER ON

PELLETIKUU
Pelletikaminad alates 999.- (piiratud kogus)
DORINA
Kõrgus 885 mm
Laius
501 mm
Sügavus 534 mm
Kaal
91 kg
Võimsus 7 kW
V
Salongis on TÖÖTA
pelletikamin
Müüme ka pelleteid

il
12. ja 22. novembr
on salongis Eesti
e
parim pelletikaminat
spetsialist

Tartu Küttesalong OÜ Ringtee 75b 5911 8119 tartu@kyttesalong.ee

SUUR VALIK UUTE TEHASTE TOOTEID!
nurgadiivanvoodi NILS

3+1+1

1095.-

nurgadiivanvoodi DELTA

620.-

nurgadiivanvoodi MONSA

nurgadiivanvoodi LION

665.-

nurgadiivanvoodi OMEGA

659.-

nurgadiivanvoodi BERMUDA

464.-

tugitool REGIS

872.-

918.-

nurgadiivanvoodi BONO

689.-

nurgadiivan REGIS

nurgadiivanvoodi AMIGO

439.-

420.-

komplekt LIIGA

399.nurgadiivanvoodi BOSTON

al.

683.-

nurgadiivanvoodi BELLA

Sohvasepa tehasest

420.kapp ALMA

3+1+1+puff

köögimööbel MORENO

560.-

299.-

köögimööbel MODENA

379.-

köögimööbel ELIZA

180.-

al.

300.-

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

*Piltt on illustratiivse
illustratiivse
atiivse tähenduseg
ttähendusega
ähendusega

komplekt REGLAINER

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

