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Juudihirm ajas taaratoetaja
PUNAPROFESSORI RÜPPE
Hobiajaloolane Mark
Muuga pole sugugi
veendunud, et Süüria veretandril vaevlev
Tartusi linn meile pelgalt
nimekaimuks on – niidid
viivad analüüsi kohaselt,
nagu ikka, valitud rahva
vandenõuni.
Tammelinnas Ehitaja tänaval vanaduspõlve veetval
koduloolasel Muugal on Tartu praeguse nimekuju suhtes
tõsiseid kahtluseid. „Vaatasin lausa ENE-st järele: Tartu
nimi pandi ju alles 1918, enne
oli Jurjev,“ meenutas ta. „Aga
mida ta eesti keeles tähendab?
Mitte midagi!“

Kadunud vägilane
Põhimõttekindla mehena tuntud Muuga hinnangul
oleks kõige õigem mees asjasse selgust tooma legendaarne
ajaloolane ja Tartu Ekspressi
pikemaajalisim kaasautor Hillar Palamets. „Palametsal on
kihvtid lood, kuigi ta oli Nõukogude ajal punaprofessor, on
ta end nüüd parandanud,“ lisas
patrioot, et on okupatsiooniaegsed libastumised maestrole
andeks andnud. „Eks kõik pidid
end selle võimu all painutama.“
Palamets polnud selgitustega kitsi, seostades kodulinna
ürghärg tarvasega. „Ladina
keeles on Läti Hendrik maininud Tarbatu linnust. Tartu on
lihtsalt moonutamise tulem
– sakslased ütlesid ju Dorpat,
lätlased Terbata, aga venelased Jurjev, sest Jaroslav Jurjevitš Tark vallutas Tartu ja tegi
Tartu Ülikooli aulas
Pühapäeval, 8. mail kl 16

Emadepäeva kontsert
„Rõõmuks emale”
Esinevad
laulustuudio Külliki Lauluaed,
Musaklubi Noortestuudio ja
Just Tantsukooli lapsed

Kontserdi korraldavad
Tiigi Seltsimaja ja
laulustuudio Külliki Lauluaed

Läksid edasi, saavutasid kohalike üle võidu, tegid suure peo ja
jõid ennast täis – kohanimeks
sai Viin,“ pajatas ta samal lainel
jätkates.
„Teine „teooria“ ütleb, et Lähis-Ida keeled olevat eesti keelest võtnud Egiptuse nime „Jõgi-uputus“. Ja Mesopotaamia,
mis tegelikult jõgede vahelist
maad tähendab, on selle järgi
eestikeelne lause „Mes uputama?“,“ jätkas Palamets.

Mitte tühi pudel

Hobiteadlase teooria kohaselt on Moosese rahva vandenõu Tartusse jõudmiseks läbinud 3600 kilomeetri
pikkuse teekonna.
siia Vene linnuse, mis püsis 30
aastat,“ kirjeldas vanameister
endale omaselt laiendustega
mitte tagasi hoides. „Aga kuna
Jaroslav oli Volgale rajatud
linnusele oma ristinime juba
andnud – see linn, Jaroslavl,
on praeguseni alles – siis pani
ta uuele linnusele nimeks oma
isa nime.“
Tänaseks välja surnud tarvas
oli Palametsa meenutuste kohaselt meie metsades levinud
metshärg, kes viimati elas Valgevene, Leedu ja Poola piirialadel. „Küttidel oli ikka väga hea
päev, kui sellise pulli või lehma
kätte said metsast,“ rääkis ta.
„Sarnaseid kohti on veel: Tarvastu Võrtsjärve ääres ja veel
oli Rakvere kõrval Tarvanpää
linnus, mistõttu Rakvere eks-

BUSSI RENT

alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

pluateerib seda praegu spordiseltside nimena.“

Kabala müsteerium
Muuga ametliku versiooniga
siiski lõpuni ei rahuldu. Tema
pilgud on suunatud viimasel ajal üha enam meediapilti
jõudnud Tartusi linnale Süürias, kus paikneb ka Venemaa
mereväebaas. „Tekkis selline
uitmõte, et kes üldse Tartule sellise nime pani? Kes see
nimekomisjon täpselt oli?“
nõudis Muuga. „1918. aastal
pöörduti ju iseseisvusdeklaratsioonis Eestimaa rahvaste,
mitte eesti rahva poole.“
Just sinna varjatud internatsionalistliku sõnumi taha ongi
hobiajaloolase väitel koer maetud. „Kahtlustan, et sinna on

jälle segatud juudi maffia. Tartusi linn on ju Juudamaa lähedal,“ lajatas ta. „Kabala külasid
on Eestis ka mitu. Aga mis on
kabala – juudi müstika.“
Palamets seoseid Tartusiga
tõenäoliseks ei pidanud. „Vaatasin ka, et kas tõesti on Süüria
linna nimi Tartu, aga häälduses on seal rõhk hoopis teisel
silbil. Mitte midagi ühist küll
ei ole,“ kinnitas ta.
Küll liigitub Muuga mõtisklus
Palametsa sõnutsi pseudotoponüümika-nimelise teadusharu
alla, mis tuletab kohanimesid
juhuslike kõlakokkulangemiste
tõttu. „Vanad eestlased läksid
sõjakäigule lõuna poole ja kui
nende märadel sündisid ühe jõe
ääres varsad, siis nad nimetasid seal oleva asula Varssaviks.

Muuga ei lahmi niisama, tal
on ka konkreetne ettepanek:
Tartust saagu taas Taaralinn.
„Selle juudi jäänuki peaks tagasi
muutma. Tartu on ikkagi eestlaste linn ja nii sobiks nimi panna Taara järgi – muidugi mitte
pudelitaara, vaid ikka meie
oma jumalus,“ kiitis ta. „Taaraliikumist hakati taaselustama
1930ndatel. Aga siis tuli see Pätsikese riigipööre ja asi jäi soiku.“
Viimaste väidetega jäi nõusse ka Palamets. „Taara on tulnud piksejumal Thorist, kes on
germaani mütoloogia jumalate seas,“ jätkas ta tuntud tasemel. „Tallinn on Taani linn ja
Paide pae linn. Valga võib aga
olla slaavi verbist „volokat“ –
lohistama. Koiva jõelt lohistati
ju Emajõe jõestikku paate üle.
Aga see on kahtlane, võib ka
hoopis valge värviga seotud
olla. Pärnu on pärna, Haapsalu
haava linn. Pärn oli püha puu
paljudel rahvastel, ka venelastel (lipa), millest on arvatavasti
tulnud nii Lipetsk, Liepaja kui
Leipzig Lääne-Slaavi aladel.“

Tartu Salemi kirikus
Laupäeval, 7. mail kell 17

TARTU NOORTEKOORI
KEVADKONTSERT
«PÄIKESELE»

Kavas: Sildos, Uusberg, Pärt, Nystedt,
Sisask, Tormis, Siimer, Ritsing, Ehala,
Sibelius, Lepik, Whitacre
Dirigendid: Riho Leppoja,
Kadri Leppoja, Markus Leppoja
Hääleseadja: Vivian Kallaste
Piletid (5€) müügil kohapeal.

NÜÜD AVATUD
P-N 12 - 21
R-L 12 - 00
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LUGEJA KIRI
Vahil vahi niisama?
Millised on linnavalitsuse
strateegilised plaanid noorte
vaba aja veetmise kohtade
loomiseks Raadile ja Vahile?
Tegemist on kiirelt areneva
piirkonnaga, näiteks Kummeli projekt 20 kortermajaga
ehk siis 800 elanikuga. Väikelastele on mänguväljakute
arvu miinumum küll täidetud
(uute arenduste arvelt muidugi, mitte ise investeerides),
aga mind huvitab just pisut
vanema vanuserühma (10
ja vanemad) võimalused iga
päev sportlikult aega veeta.
Piirkonnas puuduvad täielikult avalikud ja piiramatu
juurdepääsuga mänguväljakud vanematele lastele
(korvpall, jalgpall, lauatennis,
harjutuspoomid). Tegemist
on piisavalt kauge rajooniga
kesklinnast, et noored sinna tegevust leidma saata.
Puuduliku tegevuse tõttu
veedavad nad aega hoopis
väikelastele mõeldud mänguväljakutel, kasutades neid
ebaotstarbeliselt ja õhtusel
ajal lausa lõhkudes.
Miks selles vallas on linnaosad nii erinevalt arendatud?
Tundub, et selline terviklik
kontseptsioon on puudu või
pole tegemist linnale prioriteetse valdkonnaga.
Siiri Nurr

Laura Kalaus
noorsooteenistuse
peaspetsialist
Ei saa päris nii väita, et Raadi piirkonnas noortel üldse midagi teha ei ole. Raadi
mõisa juurest alguse saavat
kergliiklusteed kasutavad
aktiivselt noored rulatajad,
rulluisutajad, jalgratturid
ja kepikõndijad. Viimaste
aastate arendustegevuste
käigus on rajatud põnevat
ajaveetmise võimalust pakkuv Tartu Seikluspark. Suure tõenäosusega elavneb
piirkond peale Eesti Rahva
Muuseumi valmimist.
Igas linnaosas on noortel
välja kujunenud oma lemmikud kogunemispaigad, vahel
on tõesti nendeks ka just väikelaste mänguväljakud. Raadi-Kruusamäe linnaosa ei ole
selle poolest mingi erand.
Allikas: Tartu LV

Üldplaneering
KÜTAB KIRGI

LAUSEGA
Kolm näitust korraga
Kunstimaja avab täna kell 18
koguni kolm näitust: suures
saalis Rein Kelpmani „Argipäevased illusioonid“, väikses
saalis Huupi „Pearoa“ ja monumentaalgaleriis Edgar Tedresaare „Teekonna vabadusse“.

Tuleval aastal avalikustatav uus linna üldplaneering tõotab koondada enam asustust
kesklinna, ent tekitab
lähivaldade tõrksuse
tõttu ka ohtralt murekohti.
Planeering, mille eskiislahendus peaks väljapanekule
tulema juba mais, tähendab
sotsist abilinnapea Jarno Lauri sõnul üldjoontes seda, et
elamumaad vähenevad umbes
1500 hektarilt 1000ni, rohe- ja
ettevõtlusalad aga suurenevad. „Kui keskuses jääb rohelust võib-olla paari puu
võrra vähemaks, siis see kõik
on kuhjaga kompenseeritud
nende suurte rohealade lisandumisega, mis linna teistes
piirkondades juurde tekivad,“
rõhutas ta.

Annelinn vaikib
Laur tõi välja ka koostöö
üha enam pead tõstvate linnaosaseltsidega. Nii on see
töö väga konstruktiivne olnud
Ihaste ja Tammelinnaga, kuid
12. jaanuaril loodud Annelinna seltsini pole veel jõutud.
„Näiteks Supilinna seltsiga
meil ei ole põhjust väga pikalt
arutleda miljöö või ehitusõiguse teemadel, kuna äsja on
volikogu kehtestanud Supilinna üldplaneeringu ja need asjad on värskelt kokku lepitud,“
märkis ta samas.
Isamaalise Tartu Kodaniku esindaja Tõnis Lukas on
aga mures linna ümbritsevate
jõukate valdade pärast, mis
haldusreformi käigus maakonnakeskusele korvi andsid
ja seetõttu niipea Suur-Tartu
osaks ei saa. Tema hinnangul
oleks oluline tagada, et ümbritsevad vallad enda plaane tehes ei näeks oma territooriumidel ette suuri elamufonde
ega soodustaks nii järjekordset valglinnastumise lainet.
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inimest lõi kaasa neljapäeval
peetud elamusretkel, mis viis
huvilised risti-rästi mööda
tänavaid ja huvitavaid nurgataguseid linna tuledesära
nautima.

TARTU LV

Lauri sõnul on küll olemas
hea tahte kokkulepe, mille
kohaselt piiriülese mõjuga
planeeringuid vastastikku
kooskõlastatakse, kuid juriidilist jõudu kedagi takistada
ei ole. „Näiteks Luunja vald on
teinud meie keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi, kus nad ütlevad, et me
peaks oma transporditaristu
mõju nende elanike tervisele
kaaluma,“ sõnas ta. „Kindlasti
oleks egoistlikult Tartu vaatevinklist võimalik seda teha ja
lõpetada piiriülene liiklus väikestel tänavatel, aga ilmselt
Veibri küla elanikud ei oleks
liiga õnnelikud selle üle, et
nad peavad umbes 15-20 kilomeetrit rohkem igal hommikul sõitma.“

Räsitud ERM
Jüri Kõre IRL-ist käsitles
sama probleemi samuti planeeringust läbi käivast tuule
energia kasutuselevõtu aspektist. „Isegi koht oli määratud,
kuhu neid panna: Tartu kaguosa, kokkupuude Ülenurme
vallaga, kus Ülenurme ütleb,
et ärge segage meie asjadesse,“
lausus ta. „Minu arusaamise
järgi on Eesti territooriumil
piisavalt selliseid kohti, kus
on tuult ja kus ei ole elanikke,
keda väga paljudel juhtudel
need generaatorid häirivad.“
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Laur möönis, et taastuv
energia küsimus kuulub
raskete kilda, kuid kui generaatoreid üldse mitte
hoonetele paigaldada lasta,
piirataks sellega oluliselt
omandiõigust. „On inimesi,
kes ütlevad, et me ei taha seda
surinat linnakeskkonda,“ selgitas ta. „Taastuvenergia koja
vaade on hoopis teistsugune:
nad küsivad, miks te vanalinnas ei luba panna majadele
tuulegeneraatoreid ja käsite
neil sinna Ülenurme äärde
minna.“
Aivar Riisalu (IRL) hinnangul võib haldussegadus puudutada koguni tulevast kroonijuveeli, territoriaalselt Tartu
vallaga jagatavat Eesti Rahva
Muuseumi ennast. „Kui seda
Suur-Tartut ei teki, sest väikesed vürstid on otsustanud, et
neil on mõistlikum olla omaette, arvan ma, et võiks selle
planeeringu kogu protsessi
üks oluline osa olla tõsised
läbirääkimised kõrvalasuvate omavalitsustega just selles
osas, et Tartust ei jääks kellegi kätte räsida need väikesed
tükid, mis orgaaniliselt tegelikult linnaga kokku kuuluvad,“
pakkus ta. „Haldusreformi läbiviimise raamides võiks teatud tükke siiski linnale juurde
küsida.“
KAUR PAVES

Püssimehed rajal

raudteeülesõit täna südaööni suletud. Ümbersõidud
toimuvad Näituse või Tiksoja
ülesõidu kaudu.

Raha prügikasti
Linn jõustas muudatuse,
mille kohaselt makstakse
korteriühistule jäätmemaja
ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuseks kuni 4000 eurot. Varasema korra järgi oli linnalt
saadava toetuse ülemmääraks 3000 eurot.

Kae klannimehi
26. aprillil sai politsei teate, et
Annelinnas asuva spordiklubi Klan riietusruumi lukustamata riietekapist varastati
10-aastase lapse kasutuses
olev telefon Samsung koos
musta värvi nahast ümbrisega. Kahju on 251 eurot.

Esimest korda pärast 2004.
aastat on pühapäeval Tartu
jooksumaratonil väljas Eesti
laskesuusatamise raudvara Indrek Tobreluts, Roland
Lessing ja Kauri Kõiv.

Värske veri
Tartu ülikooli senat valis
teaduskoolile uue direktori, kelleks sai olümpiaadidel
osaleja, nende korraldaja ja
Eesti võistkondade juhendajana suurt kogemustepagasit
omav Mihkel Kree.

Betoonsein ees
Raudtee kapitaalremondi tõttu on Betooni tänava

SÄHVATUS

Voronja vihmavarjud
Peipsiveerel vanausuliste
külas asuv Voronja galerii
avab juunis oma uksed juba
kolmandat suve, kuid seekord hoopis uuelaadses formaadis: nimelt pakutakse
külastajatele ettearvamatute
ilmastikukapriiside vastu sedapuhku ka vihmavarje.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KEVADKOLLEKTSIOON: Turu tänava proua pesupäevale elab ihu ja hingega kaasa kogu ümbruskond.

KESKLINNA KOMBLUSPOLITSEI
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Ökohostel võõrustab
priskeid vihmausse
Tartu Ekspress käis
kaemas värskelt Euroopa
ökomärgise pälvinud
majutuskoha püsielanike
käekäiku.
Kastani 38 kolmanda korruse alalised kliendid näevad välja roosad ja rõõmsad ning ajavad oma asja kompostikastis
edasi. Nimelt komposteerivad
just rammusad vihmaussid
hosteli biolaguneva prügi, kõik
muugi asutuses näitab eeskuju
ülima taaskasutuse ja loodushoiuga.

Kakssada liitrit põrandale
Hosteli perenaine Sigrit
Rosental tervitab tugeva käepigistusega ja näitab koos abikaasa Helguriga uusimat teadusprojekti toaseinal. Mööda
fuajee seina on jooksma pandud omapärane akvapoonikanimeline veeringlus, kus
veeanumas ujuvate kalade toodetud ammoniaak muudetakse taimejuurte abil omakorda
nitraatideks. Kaob ära vajadus
akvaariumit nii tihedalt puhastada ning taimedki ei vaja
kasvamiseks lisamulda.
Kalade kolimine suuremasse akvaariumisse lõppes küll
mõni aeg tagasi natukene nukralt. Peremees Helguri plaan
vana akvaariumi põhja parandamiseks ei kandnud vilja
ning hommikul kell seitse sai
mees äreva kõne kahesaja liitri
vee voolamisest põrandalaudade vahele. Õnneks käisidki
allkorrusel remonditööd ning
suurem kahju jäi olemata.
Uhke rahvusvahelise Rohelise Võtme ökomärgise sai
Taaralinna hostel Eestis esimesena. Sigrit avab veidi tagamaid: „Kriteeriumid võtme
saamiseks olid meil kõik juba
avamisest peale täidetud ja midagi otseselt muutma ei pidanud. Võtme saamiseks pidime
keskkonnahoidlikku toimetamist tõestavad materjalid
kausta kokku koguma ja esitama.“ Rohelise Võtme üks olulisemaid kriteeriume on pidev
keskkonnahoiualane areng.
Selleks on majutusasutusel
koostatud tegevuskava, mida
jõudumööda täidetakse.
Edaspidi on omanikel plaani
võetud energiatarbimist ning
jäätmeid veelgi vähendada. Suveperioodiks tahetakse lisaks

Seintel looklevad taimed rüüpavad ahnelt kalariigi toodetud ammoniaaki. 

kompostiussidele tekitada terrassile ka tavaline kompostikast.
Usse esmajoones juurde võtta ei
ole kavas, õigetes tingimustes tekib neid pidevalt ise juurde.
Perenaine lubab kindlasti
vihmaussi populatsiooni edasi arendada: „Vermikompost
on ideaalne lähenemine ja
lahendus tekkivale orgaanilisele jäätmele, mis moodustab
massi poolest kindlasti üle
poole kogu meie jäätmetest,“
kinnitab ta. „Samas nõuab
meie hosteli hobiaiandus palju
mulda – milleks siis transportida seda poest ja tassida üles
kolmandale korrusele? Võime
ju valdava enamiku sellest lokaalselt ise toota!“
Naise sõnul on endiselt suurimaks unistuseks päikese ja

Sõbra Pesumajas

KÕIK KALTSUVAIBAD mais
soodushinnaga 2,5 €/kg
JOPEDE puhastamine al. 5 €

E – P kl 8 – 20
PESUMAJA Sõbrakeskuse sisehoov,
Võru 55f. Buss nr 4.
Tel 5303 0974
PESUTUBA

tuule abil energia tootmine.
Praegu seda võimalust alles
uuritakse.

Solgiämbrit polegi
Meie külastuse päeval satub
kohal olema Olympic Casino
esindaja, kes annab hosteli juhtidele üle Tegusa Eesti
Stipendiumi. Tegemist on
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja kasiinofirma koostöös asutatud fondiga. Peamiseks valikukriteeriumiks on
projekti senised saavutused,
edumeelsus ning elujõulisus.
Stipendiumeid antakse juba
tegutsevatele algatustele, milles nähakse tugevat potentsiaali edasiseks arenguks.
Praegu on hostelis kuus
majutustuba, kahekohalistest
EI OLE KODUS/KONTORIS
PIISAVALT HOIURUUMI?

Maalritööd
Krohvimistööd
Plaatimistööd
Korterite remont
Tel 5560 9628
www.tartuviimistlus.ee

STEN SANG

privaatsetest kuni kaheksakohalise ühistoani. Kokku
mahutatakse 20 ööbija ringis,
kuid tänu stipendiumile on
lähiajal plaanis kohtade arvu
suurendada.
Kuigi külastajate kohta leidub perenaisel eeskätt vaid
kiidusõnu, leidub siiski ka
pisikesi erandeid. „Peamised negatiivsed üllatused on
tekkinud sellest, kui inimene
saabub kohale teadmata, mis
on hostel ja millised on meie
maailmavaatelised erinevused
tavahotelliga. Üldiselt oleme
suutnud kodulehel ja broneerimissüsteemides anda teatavaid vihjeid ja seletusi sellele,
mis külastajaid ees ootab.“
Juhataja Sigriti sõnul võivad
hoolimatud kliendid põhjustada probleeme kõikjal, sest
nad lihtsalt ei arvesta teistega.
Hoolimatuteks võib ta vahel
nimetada ka külalisi, kes ei saa
aru hosteli kontseptsioonist.
Näiteks ei ole tubades prügikaste, mis on tavainimese
jaoks ilmselt šokeeriv uudis.
Tekkivad jäätmed sorteeritakse ühes kohas, nii-öelda prügijaamas kuute erinevasse sortimenti. Kõik voodipesud on aga
naise kinnitusel taaskasutatud
vanad – pesumaja teenus on
kvaliteetne ja puhtus garanteeritakse.
Tänutäheks majutuse eest
on toodud komme, lilli ja
oma kodukoha suveniire. Pa-

Erineva suurusega panipaigad
vajaliku kraami (rattad, niidukid,
mööbel, ehitustarbed jms) turvaliseks hoiustamiseks - 24/7 valve.
Hoiuruumid on privaatsed, puhtad
ja aastaringselt soojad.
Kesklinna lähipiirkonnas,
hea juurdepääs 24/7.
INFO: 5373 3475

kutakse kooki ja saadetakse
postkaarte. Kõige armsam on
aga Sigriti silmis see, kui keegi teeb miskit maitsvat süüa
ja siis kutsub sööma. Samuti
kiidavad majutust paberile ja
internetiavarustesse jäetud
positiivsed kommentaarid.
Vahel on isegi personaalselt ja
nimeliselt kedagi kollektiivist
tänatud. See läheb alati tegijatele otse südamesse!
Kuna Loomingu puhul on
tegemist väikese koduse hosteliga, väärtustavad omanikud isiklikku lähenemist väga.
Seetõttu juhtub tihtipeale, et
pikemaajalistest ja püsivatest
klientidest saavad hiljem tõesti
head tuttavad. „Väga soojasid
ja toredaid lugusid on rääkida
igaühel meist,“ ütleb Sigrit. „Me
oleme üritanud tuvastada oma
nii-öelda tüüpklienti, aga peab
õnneks tõdema, et ei ole ühtegi
kindlat kriteeriumi, millele ta
vastaks. Võibolla üle keskmise positiivse ellusuhtumisega
paistavad nad küll silma!“
Proua Rosental kinnitab,
et kõik ööbijad saavad olla
kindlad oma ökoloogilise jalajälje vähenemises. „Reisides
kulutab inimene tavaliselt absurdselt palju. Kasu on juba
mitmekordne, kui nad mõne
keskkonda väärtustava mõtte
või käitumismustri koju kaasa
viivad,“ märgib ta.

Telekas on minevik
Tarekesest puudub küll televiisor, kuid sellest pole seni
keegi külastajatest puudust
tundnud. Linn on kohvikuid ja
restorane täis, mis külastajate
meeled erksana hoiavad. Tänapäeva inimese meelelahutus
on internetis, kuid hostelis on
köök, kus saab omale ise süüa
valmistada.
Mõte laienemiseks teistesse Eesti linnadesse on olemas
ja Rosentalid hoiavad silmad-kõrvad pidevalt uutele
võimalustele avatud. Oluliseks
peavad nad koha ja olukorra inspireerivust – see paneb
paari tegutsema. Lihtsalt hosteli tegemise mõttes uut kohta looma ei hakata. Peamine
eesmärk tulevikuks on ikkagi
keskkonnateadliku maailmavaate propageerimine. See on
üks lõputu, igavesti kestev ja
alati pinget pakkuv teema.
STEN SANG

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

UUDISED
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Selveri dieedil kosub ka koolnud part
Kuidas on võimalik, et
poelettidel aastaid oma
aega ootav kaup kaalus
üha juurde võtab?
Rahvamuusikaentusiast ja
ansambli „Naised köögis“ ühte
eestvedajat Kairi Leivot tabas
füüsiline tagasilöök – siniseks
löödud sõrm vajas kärmelt jahutamist. Abi tõotas pakkuda
vastsoetatud sügavkülmutatud pardirind, mida proua
enne aplikeerimist lähemalt
silmitsema jäi.

Ootas oma aega
Esimesena torkab mõistagi
silma asjaolu, et õnnetu lõpu
leidnud tiivulisel seisab Selveri kaubandusvõrgus selja taga
küllaltki muljetavaldav staaž.
Esimest korda on tragid müüjakäed ta üle kaalunud juba
2014. aastal, kuid sellega pole
asi sugugi piirdunud: kokku
kaunistavad pakendit koguni
neli teemakohast kleebist.
Selveri pressiesindaja Erkki
Erilaiule jäi probleem vähemalt

osaliselt mõistmatuks. „Kui
hind muutub, siis ikka pannakse uus silt pakendile. On see
üllatav?“ selgitas ta. „Tegu on
muidugi ülivana tootega, kuid
sügavkülmas võivad paljud tooted mitu aastat seista.“
Ent mis veelgi müstilisem:
suures ümberkaalumise tuhinas on suudetud manalasse
varisenud linnu massi muuta.
„Kas ainuüksi siltide pealekleepimine lisas pakendile
algkaalust 266 grammi tõesti
kaheksa grammi?“ päris Leivo.
Erilaid rõhutas, et mitmel
kaalumisel on kaal siiski ka
samaks jäänud. „Seda kaheksat grammi on pildi järgi raske
kommenteerida – oli tal siis
jääd liiga palju küljes või midagi muud. See pole muidugi ka
väga suur vahe, aga põhimõtteliselt on see imelik,“ möönis
kommunikatsioonijuht, et
külmutatud toiduaine ei tohiks iseenesest kaalu muuta.
„Mõned muud toiduained võivad aga küll näiteks kuivada.“
Leivo aga suutis kolmekilo-

nid kaovad ära, kui kaks aastat
külmutada?“ küsis folgidaam.

Äkki ärkab

Kleebiste rägastik kipub
vajalikku infot uudishimuliku kliendi eest
peitma. 
ERAKOGU
sest pardist välja võluda veel
suuremagi probleemi. Nimelt
on algsel pakendil välja toodud allergeenid pika kaalumiskaruselli jooksul sootuks
kadunud, mistõttu võiks mõni
tundlikum poodleja selle pahaaimamatult ohutu ampsu
pähe soetada. „Miks algul sisaldas part allergeene, aga pärast enam mitte? Kas allergee-

Kodumaise poeketi esindaja
tunnistas, et siinkohal oli tegu
nende töötaja inimliku eksimusega. „Esimese sildi peale,
kus on näha toote kehtivusaeg,
ei oleks tohtinud teisi silte kleepida – seal on välja toodud ka
allergeenid ja muu info,“ märkis
ta. „Nii et need ei ole tegelikult
kuhugi ära kadunud.“
Leivo möönis kokkuvõtteks, et
tegelikult tuleks kauplust tänada, sest kogu pardijandist on sõrmevalu vastu rohkem abi olnud
kui jäisest produktist enesest.
„Kui vana see part tegelikult on?“
arutles ta edasi. „Kas ma ikka julgen seda pakendit avada? Äkki
ärkab ellu? Müstiline lugu.“
Erilaidi sõnade kohaselt on
part iseenesest täiesti kõlblik.
„Nii palju kui seda kaheks aastaks külmutatud toote kohta
saab öelda,“ muigas ta täienduseks.

müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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kam
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Head ehitajad!

KAUR PAVES

Invaabivahendid

Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

Mai
lõpuni
AKNAD
kuni

%
5
-6

Tel 736 6886,
5645 2502, 501 6158

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

Palju eri mõõdus
valmis aknaid laos!

Järelmaksuvõimalus kuni
6 kuuks (intress 0%)
Tartus Zeppelini keskuses Turu 14
www.popsport.ee

5

Aleksandri 1-4,
TARTU

aknaari@city.ee
www.aknaari.city.ee

6

EKSPERIMENT

Neljapäev, 5. mai 2016

Hiliskevadist jõuluva
PIKAD PILGUD, SÕIM

jagame

€URO-

Tartu Ekspressi uurivate
ajakirjanike konsortsium
uuris, kuidas reageerivad tartlased, kui nende
seas kõnnib Lapimaa
traditsioonilisse rõivasse
ehk jõuluvanakostüümi
riietunud mehehakatis.

TOETUSt!

auhinnafond

9000

Loosi läheb
hulk kinkekaarte:

5x1000€

ja 40x100€

Kampaania kestab 04.04—29.05.2016.
Vaata lisa ja uuri reegleid www.tööriistamarket.ee

Loosimises
osalemiseks osta
Tööriistamarketist
vähemalt 25€
eest kaupa!
TALLINN, Pärnu mnt. 238, (Järve keskus)
TARTU, Ringtee 78
NARVA, Tallinna mnt 30B
RAKVERE, Lõõtspilli 2, (Vaala keskus)
PAIDE, Tööstuse 26

Punavalge rüü katab lisaks
tüsedale kehale ka pea ja näo,
näha on ainult silmi. Lähtusime põhimõttest, et käitume
tagasihoidlikult, räägime soome-ugri keeltes ning püüame
oma käitumisega inimesi mitte provotseerida. Tulikuumal
4. mai lõunatunnil alanud eksperiment kulgeb Taaralinna
käidavaimates kohtades: Raekoja plats, Küüni promenaad,
Pirogovi park.

Vähe sellest, et mõistmist ei leitud möödakäijatelt –
punakuue edasiliikumist pidas vajalikuks takistada ka
seadusesilm. 
KAUR PAVES

Slaavi sugemed
Eriliselt söövitub mällu
intsident, kui sihitult mööda Küüni tänavat Kaubamaja
suunas kulgedes möödume
pargipingist, millel musta nokatsiga vanem härrasmees
varju otsib ja jõulumeest kohates oma halvakspanu tagasi
ei hoia. „Asi on ikka kohe täitsa bizdets,“ märgib polüglott
korduvalt. Küllap kibestunud
EKRE toetaja, mida muud.
Kurvastusega tõdeme aga, et
valdav osa kaasmaalastest ootamatule külalisele mitte mingisugust tähelepanu ei pööra.
Tuima tursanäoga kõnnitakse
mööda nagu postist. Kuidas
võib üks rahvakild kõige võõra suhtes nii hoolimatu olla?
Aga tolerantsed Soome-Rootsi turistid – hoopis teine lugu.

Naeratavad, innustavad, plaksutavad.
Inimeste nägudest peegeldub
mõistmatus ja kahjurõõm teise ebamugavustunde üle. Nii
noored kui vanad naeravad,
näitavad näpuga, pildistavad.
Julgemad kutsuvad endaga
ühispildilegi – ikka omakasu
peal väljas. Tasuks ei pudene
punast krossigi. „See on küll
eksinud!“ kisendab hüsteeriline
vanaproua raeplatsi nurgal. Kas
jutlused võõraviha taunimisest
pole tema kolkaliku kodukandi
lähedussegi jõudnud?

Lükata-tõmmata
Üldine skeem on järgmine:
pilk peatub, pöördub siis poolhäbelikult välgukiirusel maha,
piilub silmanurgast uuesti,

veendub, imestub, näole venib
muie. Mõnel irve.
Laste ja välismaalastega nii
lihtsalt ei lähe. Taadi üle naerdakse avalikult, kaamerad-telefonid krabavad kirbule. Keegi ei küsi, miks? Kuidas läheb
ülejäänud ajal aastast, mil tööd
pole näpuotsagagi? Seisa nüüd
siin! Vaata siia, sinna! Kuula,
kuidas tänavaakordionist helveste langemisest laulab – oi,
head kaadrid.
„Juba talv? Hakkab lund
tulema? Kuum ei ole vä?“ Viimast kuuleb kõige sagedamini.
Ainult üks habras daam poetab muiet alla surudes: „Häid
pühi!“
Küüni tänaval, sihiks lillemüüjate pingil pisut jalgu puhata, jääb vihkajate tahe lõpli-

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Othello
William ShakeSpeare’i tragöödia
LAVASTAJA JA KUNSTNIK andreS nOOrmetS — HeLIKUNSTNIK taavi kerikmäe
KoSTüümIKUNSTNIK maarja viiding VALgUSKUNSTNIK marguS vaigur (endla)
oSADeS jim aShilevi — Sten karpOv — liiS laigna — ragne pekarev
andreS mähar — rihO kütSar — karOl kuntSel
eSIeTeNDUS 7.05 VANemUISe VÄIKeSeS mAJAS

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.
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ana saatsid
M JA SÜÜDISTUSED

kult peale. Jõulumees põkkub
politsei bussiga. Napilt, sõna
otseses mõttes.
Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Peitel möönis, et
jõulutunne jõudis tõepoolest
mai alguses positiivse ehmatusega Tartusse ning püüdis
teiste pilkude kõrval ka korrakaitsjate omi. „Praegusel aastaajal pole kuigi tavapärane, et

jõulutaat siiakanti võiks sattuda. Seepärast loodame mõistvale suhtumisele,“ soovis ta.
Olgu seljas kostüüm, nägu
habetunud või põhjapõdrad
seltsiks – jutuajamist politseinike ja kõigi linnaelanike ning
selle külastajate vahel tuleb
Peiteli sõnul ette iga päev ja
palju. „Ei tasu jahmuda, kui
sarnase kohtumise vältel politseinik laulu lahti lööb või
luuletust kukub vuristama,
sest võimalus jõulutaadilt kinki saada on äkitsi täiesti käegakatsutav,“ sõnas ta. „Ja kes
kinki soovib, see ikka nõndamoodi ju proovib.“
Ajakirjaniku sõnul oli jõulumehekostüümi kandmine
sellisel aastaajal harjumatu
ja valmistas raskusi: vaade oli
piiratud ning kimbutas hirm
komistada ja kukkuda. Füüsilistele takistustele lisaks oli
punase vormiga tänavatel kõndimine inimeste suure tähelepanu tõttu ka emotsionaalselt
raske.
Häbi on olla eestlane.
KAUR PAVES
RASMUS REKAND

Puhkusepakett
RRAGA?
O
K
D
Ö
ÕIK TÖ
TEEME K KSUGA!
A
JÄRELM 5,9%
l. 1
• intress akse al. 0 €
• sissema

Printech
Eristu unikaalse ja
soodsa pinnakattega!

AS TOODE KATUSEABI:

TELEFON: 659 9400, 800 7000

Puhka kauni
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
Pakett ühele sisaldab:
• Majutus kahekohalises toas 1 öö
• Hommikusöök buffet-lauas
• 2 erinevat hoolitsust valikust
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus
• Õhtusöök hotelli restoranis
• R-L tasuta pääse ööklubisse

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Hind
alates

39

€

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee
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REKLAAM

NÜÜD ON
PARIM AEG

AKENDE
TELLIMISEKS!
Telli aknad enne
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TULE
MEELDIV
KOHALE JA
ÜLLATUS
KÜSI
IGA
PAKKUMIST! PAKKUMISEGA! VÕIDA EHTNE
TULE KOOS
SÕBRAGA!

Mitmekesi tellides
ehitushooaja saabumist tuleb ka aknahind
soodsam.
kiiresti ja mugavalt.

PALKSAUN!

Tõsiseid aknahuvilisi
ootab lisaks
Kõigi tellijate vahel
hinnapakkumisele läheb loosi mõnus
ka meeldiv üllatus – palksaun –
TULE UURI ASJA! väärtusega 18 000 €!

ASUME:
TARTU:
Vaksali 17a
tel 743 0388
tartu@koduaken.ee

EDASIMÜÜJA:
VÕRU:
Westermont OÜ
www.koduaken.ee

MOOD
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Pooleteise tunniga stiiliguruks?
Et Eesti, eriti aga Taaralinna mehepoeg moel
ja toolijalal vahet ei kipu
tegema, ei pruugigi loodusseaduste valdkonda
kuuluda. Meistri käe all
on alati lootust.
Igakevadisele Tasku stiilinõustamisele saabudes teab
Tartu Ekspressi moetoimetuse
juhataja juba eos, et ta enesehinnang ja senine väärtusmaailm esmalt maatasa tehakse.
„Sa just kõige pikemat kasvu ei
ole ja must teeb su veelgi väiksemaks,“ kõlab stilist Katrin
Kirsipuu esmamulje.

Kampsunite linn
Nagu puuga oleks pähe saanud, kuidas siis nii? Iga õige
Maarjamaa poeg teab ju mõtlematagi, et mistahes mustjashallist erinev värvilahendus kuulub vikerkaarepoiste
mängumaale ning on pealegi
jooksu pealt sooritatud lõunasöökide juures ülimalt eba
praktiline variant. Mis on viga
kunstnahksel võltsmootorratturitagil ja kümnendat juubelit
tähistaval luitunud triiksärgil?
Krokse ja Saku Originaali nokatsit eelistavate kolleegide ees
on ju edumaa niigi ilmselge.
Kirsipuu kutsub siiski üles
mitte ajast ja arust stampidesse kinni jääma ega endale mulda peale kaapima. „See mõttemall on tõesti juurdunud, isegi
Ženja Fokin ütleb Tartusse
tulles alati, et see on see kampsunite linn,“ tunnistab ta. „Aga
nooremate seas on trend tegelikult vägagi muutunud.“

Vähemalt salli võiksid ära vahetada, kõlab hävitav hinnang ajakirjaniku harjumuspärasele välimusele. Uue valikul soovitab stilist Katrin Kirsipuu selle värvi näotoonidega
võrrelda. 
RASMUS REKAND
Mis siis muud, kui tuleb
pika staaži jooksul kehasse
kasvanud rõivastest loobuda
ja end stiilijumalanna rüppe
usaldada. Esimesena lendab
selga vilgaste abikäte kaubanduskeskusest kokku kraabitud
komplekt veidra kujutisega
T-särgist, lohvakatest teksastest ja kapuutsiga jopest. Kohemaid saab džotile viskunud
reporter ka tõreleda: „Miks sa

seda särki püksi topid?“
Ei teagi, ju kumiseb kõrvus
ikka nõukogudeaegne õpetus
klassikaliselt soliidsest välimusest. Uus imago muudab
niigi habemekasvuga kimpus
oleva katsejänese veel oma viis
aastat nooremaks ning vaatepilt on õigupoolest soliidsusest
kaugel, kuid siit pärinebki järjekordne õppetund: igal pool
matustest karnevalini ei pea

päris ühtemoodi riietuma.
„Muidugi ei ole see kontoritööl
käimiseks, aga metsa võid küll
nii minna,“ rahustab Kirsipuu.
Läikivvalge triiksärk ja linased püksid tekitavad juba
soojema äratundmise, kuid
taas saab saatuslikuks püksitoping: seekord jällegi lodev
väljajätmine ei sobivat. Etteruttavalt peab märkima, et
viimaseks altminekuks see

kõnealuses valdkonnas ei jää.
Asi kisub aga imelikumaks, kui
kästakse sokid likvideerida ja
higised jalad otse mokassiinidesse torgata ning tagatipuks
püksisääredki üles kääritakse.
„Sokkidega ongi tänapäeval
nii, et nad on kas väga madalad või silmatorkavalt kõrged.
Vahepealseid variante ei ole!“
Mis ajast kukepükste kandmine aktsepteeritavaks või
lausa kohustuslikuks muutus,
jääb häguseks, kuid linnarpriimäeliku kaabu pähesurumine
hakkab juba taluvuspiire ületama. Ent isegi kui see ilmselgelt omastamatu detail kõrvale jätta, olevat ajakirjanikul
Šveitsis või Prantsuse Rivieral
minekut küll. Stiilieeskuju tasuks aga Priimäe asemel võtta Mart Sandrilt või kui selle
liiga mehed ei sobi, siis president Toomas-Hendrik Ilveselt
endalt, kes on kikilipsu rahva
silmis täiesti „omaks“ teinud.
„Alguses võõristati, aga enam
ei kujutaks teda ju selleta ettegi,“ räägib Kirsipuu.

Käed taskusse
Ebaleval katsealusel soovitab stilist uude väljanägemisse suhestuda rahulikult ja
samm-sammult, kas või ühe
detaili kaupa. Nõustajaleiba
2002. aastast saadik mekkiv
naine teab hästi, kui kinni võivad eestlased oma harjumustes olla, kuid ajapikku avanevat
kõik. Pikast karjäärist meenub
vaid üks 40ndates kodanik,
kes ka pärast sessiooni raius,
et tema on terve elu end ühtmoodi ehtinud ega kavatsegi

midagi muuta.
Algatuseks peaks abi olema
sellestki, kui sihitult makaronidena kõrval rippuvad käed
pöidlaid välja jättes püksitaskutesse suruda – nii muutuvat mõjusamaks mistahes
riidevorm. „Harilikult mõeldakse jah, et see ülbe mulje
jätab, aga kui mitte laiama hakata, võib küll,“ kinnitab Kirsipuu.

Tervik loeb
Iga järgneva stiilipöördega
paistabki testitava vastupanuvõime nõrgenevat ning viimaks soostub elu mitmekesisust ja värvilisust eitav indiviid
koguni mikihiirelikke päikseprille ja lillelist ihukatet proovima. Spetsialisti sugestiivne
heakskiit uinutab valvsuse ja
paneb tõepoolest kahtlustama,
et muutused võivad olla võimalikud. Ehk nagu stilist ise
rõhutab: „Ma ei ole ju täna see,
kes olin eile, vaid arenen. Aga
kui see mu välimuses üldse ei
kajastu, jääb ju midagi tervikust puudu.“
Olgu selle süvafilosoofilise tõdemusega, kuidas on,
kuid tuleb möönda, et end
alati kõikvõimalike müügipakkumiste suhtes immuunseks pidanud reporter lahkub
sündmuskohalt läikivate päikseprillide võrra tühjema kukruga. Viimane olevat muide
nõustamisohvrite tüüpiliseks
käitumismustriks – tuldagu
siis trendikust uueks looma
iseenda, elukaaslase või ema
initsiatiivil.
KAUR PAVES

erootikakauplus

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

Erootiline pesu naistele ja meestele (body'd, sukad, negliþeed jm)
kostüümid sõutantsijatele • DVD-d • ajakirjad • kingitused
seksuaalelu abivahendid • tellimine kataloogist
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Kehatunnetamistund
kõige teenekamatega
Kolm aastat tegutsenud
Tartu Joogakeskuse
uus aadress on tänavu
veebruarist Kastani 38.
Praegu värskenduskuuri
saava endise Greifi trükikoja hoone teise korruse
ruumides on nädalas
tegevust üle 35 tunni,
milles saavad ennast ja
oma keha tunnetada nii
algajad kui edasijõudnud. Noorimad joogavõimlejad on 3-aastased,
vanimad 60+.
Kui reede keskpäevaks Tartu
Joogakeskusesse jõuan, kuulen
ühe proua juttu teisele: „Vanur
ei tohi öelda! Ega see mingi
amet ole. On juuksur, teadur,
kaevur, kalur, kujur, valvur ja
teised ametid. Eakas tuleb öelda, see on õige!“

Breigisugemed
Tartu eakate esimeseks joogatunniks paneb joogakeskuse suuremas, Päikesesaalis,
lisaks allakirjutanule matid
maha kuus naist. Kuigi minul
on eaka staatuseni veel minna,
saan eriloa, sest joogamaailm
pole mind varem puudutanud
ja eakate tund pole raske.
Alustame selili asendis lõdvestusega. „Käed kõrvale. Jalad veidi harki. Silmad kinni.
Hinga rahulikult. Nina kaudu.
Kõht kerkib ja vajub ...,“ ütleb
rahulik hääl lühilausete vahele
pause pikkides. Hääle omanik
on Kaupo Tamm, masseerija ja
joogatreener, kes kasutab meie
peal enda tehtud joogavõimlemise programmi, mis on kombinatsioon jooga-, teraapilistes
võimlemis- ja teistes erinevates treeningutes omandatud
harjutustest.
„Siin me jäämegi esialgu
võimlemise juurde. Võibolla
päris joogaharjutuste juurde
esimese tunniga ei jõuagi, näen
seda teie pealt,“ ütles ta enne
tunni algust, lisades: „Joogalikuks teeb need harjutused hingamine. Me teeme liikumist
läbi hingamise. Kuigi mõned
harjutused on ajast, kui noorena breiktantsu tegin, sellised
(näitab robotbreigi liigutusi),
ega me kohe selliste juurde
lähe, kui plastikat vähe on.“

Energiline undamine
Treener jätkab kõhuhingamisega, monotoonselt lugedes: „Hingame rahulikult.
Nina kaudu. Kõht kerkib ja
vajub.“ Tajun lähenevat unetunnet, ühtäkki raputab
mind letargiatundest jõuline
ja 12 sekundit vältav „oooommmm!“ Kolm korda järjest!
Juhendaja rahulik hääl jätkab,
ikka pausidega: „Rahustame
oma hingamise. Tunnetame,
kuidas sissehingamisel kõht
paisub. Väljahingates laskub.

Juhendaja Kaupo Tamm (kollases) näitab ette, teised aimavad jõudumööda järele. 

KAUPO TORIM
Unustan argimured. Olen siin
ja praegu. Ei lase kõrvalistel
helidel ennast häirida. Hoian
mõtted hingamise juures. Siis
ei lähe mõte rändama.“
Asendid muutuvad. Viis minutit hiljem tõuseme püsti,
moodustame ringi, võtame
kätest kinni, sulgeme silmad
ning kordame koos Kaupoga
„oo-mm“. „See on vabastav
ning energiat andev, nii sulandume ühte, moodustame ühisvälja
ja läheme tundi
sisse,“ lisab ta viiv
hiljem. Oo-mmi
häälides piilun, vaid
üks daam hoiab silmi lahti, häält teeme kõik.
Jätkame püsti,
läbi hingamise
venitusharjutustega. Need muutuvad aegamisi
keerukamaks
ja raskemaks.
Tähelepanu
tuleb enesele koondada
ja joogaharjutusi tehes
on kindlasti
vaja üles leida omadus,
m id a n imet at a k se
kannatlikkuseks. Tõden, et kiire
e lu r ü t m i g a
tegusal inimesel on harjumatu keset
päeva hoogu
maha saada. Eakamatel on
see ehk
hõlpsa m,
mi-

nul võttis argipäevatempost
„maha astumine“ kolmandiku
tunnist.

Kõigel minna
Juhendaja jätkab püstijalu
kätega selili ujumist imiteerides: „Seljahädadega inimesed
käivad ujumas, aga ujuvad
tihtipeale konna pead kuklas
hoides, et juuksed märjaks ei
saaks. Sellega aga surutakse pea ja keha vahel kulgevad
närvid ning veresooned kokku, mis omakorda tekitab
kaelas ja seljas pingeid. Parem oleks ujuda selili.“ Teeme järgi. Järgmine harjutus,
kestusega umbkaudu viis
minutit, osutus füüsiliselt
tunni kõige raskemaks. Justkui lihtne, eks: parem käsi
kõrvale; peopesa ülespoole; sisse hingates pöörad
pöialt tahapoole nii, et
tunneksid õlast venitust,
samal ajal surud ka teist
õlga taha; välja hingates
teed samad liikumised
vastupidises suunas, iga
hingamisega tõstad kätt
natuke kõrgemale kuni
päris vertikaalasendini
välja. Seejärel tuled samamoodi järk-järgult
käega tagasi kõrvale
ja kordad sama harjutust vasaku käega,
uuesti iga hingamisega järk-järgult ülesse
välja ja tagasi kõrvale
ning siis sama harjutus
mõlema käega ... Teen
seda harjutust omas
tempos, kiirustamata,
püüdlikult ja mind üllatab selle pingutuse
tase. Hantleid polegi vaja, sest koormus on korralik.
Tunni finaaliks
selitame taas
matil, tunnet a me keh a ,
keskendume
mõttes just
sellele keh aosa le,
mille juhend aja

välja ütleb. Iga lause järel pausi
pidades alustame: „Minu varbad ja jalalabad on lõdvestunud,“ järk-järgult ülespoole liikudes lõpetame nii: „Minu aju
ja närvisüsteem on lõdvestunud. Minu kogu keha on lõdvestunud. Mu meel on rahulik
ja vaikne. Lasen kõigel minna
– oma mõtetel, oma tunnetel.
Minu sisemas valitseb rahu.“

Uni on liiast
Viiv hiljem, mil oleme taas
ringi moodustanud ja igaüks
tunni kohta tagasisidet annab,
ütlesid prouad, et küll oli huvitav. Ühele oli siiski natuke
palju, teisele parasjagu, kolmas kurtis ristluudele saadud
koormuse üle, neljas, et selili
talle kuidagi ei sobinud. Mina
tunnistasin, et lõpulõdvestumisel võitlesin metsikult pealetikkuva unega, mispeale ütles
juhendaja „See näitab natuke
üleväsimust. Ei tohiks magama
jääda, siis pole see õige seisund.
Järelikult keha vajab und.“
Joogamatid keritakse tagasi
rulli ja need rändavad riiulites
oma kohtadele. Prouad sätivad minekule. Kaupo jõuab
mulle enne head-aega-soovimisi öelda, et eakate joogatund sai alguse nende endi
huvist. „Juhtkonnalt küsiti,
kas joogakeskusel on midagi
ka nendeealistele. Osa neist
saaksid kindlasti hakkama ka
koos noorematega võimeldes,
aga paljud ei julge tulla, kartes
enesele liiga teha või häbenedes. Aga peljata pole siin midagi. Konte me ei vääna. Me
tunnetame. Jooga ongi keha
tunnetamine.“
Kaupo kutsub prouasid nädala pärast tagasi ja kõik, kes
osalesid, lubasid seda ka teha.
Küllap lisandub neile uusigi.
Ja mehed, teie visake valehäbi nurka, kui minna suudate,
minge – halvem ei saa kindlasti, ikka parem. Prouad ju
ootavad. Eakate joogavõimelmistund Tartu Joogakeskuses
toimub igal reedel, algab keskpäeval ja maksab 5 eurot.
KAUPO TORIM
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Tartu, Turu 45 B
Sepa ärikeskus II korrus
tartu@mooblimaailm.ee
Tel 53 666 890
www.mooblimaailm.ee

KOGU LAOSOLEV KAUP
KUNI

-25%

Köögid al. 199 €

Diivanid al. 289 €

Sektsioonid al. 239 €

JÄRELMAKSU VÕIMALUS
SAADAVAL KA PALJU TEISI TOOTEID!

TARTU

HÄÄ HIND!

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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Palametsa
pajatused
377.

Kuigi linateose süvahoovused jäid lihtsakoelisele kunstikriitikule tabamatuks, rõõmustas tema silma noorte naiste arvestatav osakaal. 
APELSIN MEEDIA

KIWA VIBREERIB
kaunite kaksikutega
Elektriteatris esilinastunud dokfilm „Kiwa. Paranoia. Nothing.“ võdistab
hoolega vaataja kuulmekiledel. Olulisel määral
pritsmeid erinevate
häppeningide käigus
ei tähelda, kuid justkui
põrgupõhjast tulevaid
helisid nautleme isuga.
Apelsin Meedia kokku lõigatud 70 minutit kestev teos annab kerge ülevaate kunstniku,
helilooja, kuraatori ja literaadi
Jaanus Kivaste (40) tegemistest
läbi aastakümnete. Aastate
vaheldumisele elame kaasa
Kiwa soengut jälgides. Kord on
see pikem blond, siis roosakalt
sakris ja lõpuks tänapäevaselt
popp, külgedelt nudi ja keskelt
patsi köidetav.

Kuulus üle ilma
Filmi autor Jüri-Illimar
Shestakov on peategelasel
lasknud üsna vabas vormis
oma olemust defineerida.
Klišeelikult kinnitabki filmikangelane, et tema ei vali
mehe ega naise rolli. Olgu

mainitud, et iga hullu kunstniku stamplausete varamusse
kuulubki seisukoht, et tema
on nüüd androgüün. Sootu
olevus, kes on tulnud maale
ülimat kunsti ja arusaamatuid vibreeringuid läbi kõlarite looma. Püüe olla originaalne sumbub liigagi tihti kogu
ürituse üle vindi keeramisse
ja uppumisse püüdluse stambimerre.
Kiwa õnneks on tema ümber
kogunenud piisav ports sama
värvilisi tegelasi, kes on oma
sünnisoost üle ega piiritle end
füüsiliste parameetrite abil.
Kunstniku hilisema lavakommentaari põhjal tekib teatav
kadeduski androgüünse elu
edulisuse tõttu. Intervjuu käigus kuuleme, kuidas kaunite
kunstide viljelejal on loetlematutes riikides koostööd olnud
ja tulemas.
Päris popp vend, pean kiirelt
nentima. Eriti kuumaks läheb
filmijärgne arutelu siis, kui
Kiwa kinnisideeks olevate nulli ja ühe asemel tekib orbiidile
kaksikute teema. Nimelt kasutab staar oma tegevuskunsti

etendustel ja filmimisel tihti
kaksikuid. Noori kenasid naisi
muidugi!

Põrgumüra kõlaritest
Teema ise pälvib nii suure
populaarsuse, et isegi välismaale sõud tegema minnes
sebitakse ürituse jaoks kohalikud kaunid kaksikud lavalaudadele. Nii ongi Kiwa saanud
omale koostööpartneritena
üle Euroopa ja ka Venemaal
kindlad näitsikud, kes vibreeriva muusika saatel temaga
koos kunsti teevad.
Huvitava fenomenina jääb
filmis silma kuulsa kuraatori
kasutuses olev kenakene helitehnika. Ja ainus, mis mees
suudab sellega ette võtta, on
mingite arusaamatute tininate ja kärinate väljavõlumine.
Siinkohal laksan mina hooga vastu laupa ning pööritan
silmi. Kiwa õnneks jagub siin
ilmas veel neid inimesi, kes
tininaid ja kärinaid jumaliku
meloodiana tõlgendavad ja
taoliste aariate saatel ülimasse
transsi langevad. Halleluuja!
STEN SANG
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KOGU KAUP
ehele!

kalam
Kalamehelt

Vobla pood Tartus: Turu 41a

SOODSAMALT!

Kampaania kestab 02.05-08.05.2016.
Allahindlus kehtib ainult Vobla klientidele.
Kampaania ei kehti muudele allahinnatud
toodetele.
Lisainfo kauplustest.

KASVUHOONED
Kasvuhoone
“TUGEV”

Kasvuhoone
“TAVALINE”

389 €

489 €

469 €

569 €

Kasvuhoone
“NELIKANT”

555 €
635 €

Kasvuhoonete mõõdud:
Kõrgus: 2,1m
Laius: 3m,
Pikkused: 2-20m

Kasvuhoonetes on kaks ukseava,
mis paiknevad vastaspoolsetes
otsades ja igas ukseavas on
uks ja õhuaken.

Võimalik paigaldada ka automaatavaja.
Kasvuhoone ei vaja vundamenti!

Kasvuhoone paigaldus
alates 250 €

Kattematerjali ei ole vaja talveks
maha võtta.

Kasvuhoone võib olla eri pikkusega.

Kontaktandmed:+372 5884 1525 • info@lounaeestihaljastus.ee

LÕUNA-EESTI HALJASTUS OÜ - metsamajandus, haljastustööd, kasvuhoonete müük & paigaldus

www.lounaeestihaljastus.weebly.com

14

VISIOON

Neljapäev, 5. mai 2016

Rohelise taimega viie rikkama riigi sekka!
Jõukuses suplev Ülenurme vald ei satu narkoteemadega just ülearu
tihti meediapilti. Teisiti
olid lood rahvusvahelisel
kanepipäeval, mil vastuolulise taime sõbrad ja
vaenlased põllumajandusmuuseumisse kogunesid.
Temaatilisel konverentsil
purustati müüte ja pakuti kanepipiima. Pooletunniste ettekannetega esinesid teadurid,
bioloogid ja aine tulihingelised
pooldajad. Kõige kuumemaks
kiskus vaidlus ravimiameti
esindaja ja TTÜ molekulaarbioloogi Siim Siimuti vahel.
Nii palju pikajuukselisi mehi
polnud ajakirjaniku silmad
ammu näinud. Ühel härral oli
probleeme päikesevalgusega
siseruumis, sest tumedad prillid jäid tema silmi katma terve
konverentsi ajal.
Kõige põnevama ettekande andis pealaest jalatallani
lemmiktaime riietunud kanepitoodete maaletooja Olavi
Vann. Sõna otseses mõttes olid
mehe riided ja jalanõud valmistatud kanepist. Muidugi
oli kangale valmistamise käigus juurde lisatud erinevaid
kiudu pehmendavaid ökoaineid. Vastasel juhul saaks kiust
kotiriide laadse takuse materjali. Mehe sõnavõtu ajal kuulis
publik, et Ameerika Ühendriikide esimene riigilipp valmistati just kanepikangast. Ka
esimesed teksad ja piibel nägid
ilmavalgust tänu sellele rohelisele taimekesele.

Vana särk põõsa alla
Härra Vann paljastas puuvillatööstuse pahupoole – nimelt sureb aastas 350 000 farmerit mürgise töö tagajärjel.
Kaitsevahendeid ei kasutata,
kuna see hoiab kulud madalal.
Kanepiriided on aga lausa nii
ökod, et need võib pärast kasutamist põõsa alla kompostiks
visata. Mõne aastaga on riie
täielikult lagunenud!
Riiete eripärana tõi mees välja fakti, et need mitte ei kulu,
vaid lihtsalt venivad ajaga. Ise ei

du ja NATO järele. Kõik muu
olevat teisejärguline.

Neegritega seksima

Külastajate eksootiline lõuna baseerus hernesupil,
kamal ja kanepileival.

Kaire Miljan polnud kanepipiimaga kitsi. 
tunnista ta peale kanepirõivaste mitte midagi muud: „Higistades imavad nahapoorid riide
kemikaale endasse.“
Maaülikooli professor Jaan
Miljan andis publikule kena
ülevaate kanepist kui ehitusmaterjalist. Selgus, et kanepiluud saab kasutada ehitusploki
ja -plaadina, puistena soojustamisel, krohvisegus ja villana.
Sedasorti meisterdamine just
odavate killast polevat, kuid
nõudlus ökodest ökoma järele näitab tõusutrendi. Miljani
kinnitusel annab kanepiluuga
segatud plokk hea soojuspidavuse ning vooderdus kaitseb
tulevikus efektiivselt.
Võlutaime majanduslikest
perspektiividest meie riigile
asus kõnelema Marko Toots.
Mees on osaühingu Tootsi
Peenar eestvedaja ja tegeleb mitmendat aastat kanepiseemnete kasvatamisega
müügi eesmärgil. Pärast ette-

HELSINGI

25.05, 30.06, 30.07 JA 26.08.2016

Vahva laevareis Soome pealinna
99 €
koos Helsingi ekskursiooni,
saarestiku ringreisi, hommikukohvi 155 €
ja lõunasöögiga.
IDEAALNE AEG!
10:30 väljumine Tallinnast
21:30 saabumine Tallinna

EXIT

ravel &
raining

STEN SANG

kannet sai ettevõtja publikult
traditsioonilise küsimuse: kuidas hoiate kanepisõbrad oma
põllust eemal? Vastus kõlas
äärmiselt ebahuvitavalt, mehe
kasvatataval kultuuril lihtsalt
ei ole joovastavat ainet piisaval
määral sees.
„Enne saab huviline vingumürgituse kui midagi muud
head sealt,“ kinnitas Toots naerdes. Nimelt sisaldavad tema
kasvatavad taimed tetrahüdrokannabinooli (THC) alla 0,2%.
Seda määra käiakse PRIA poolt
mitmel korral aastas mõõtmas
ja kaardistamas. Olgu öeldud, et
joovastava kanepi THC tase jääb
10–30% vahele.

Kuuma ei kannata
Toitumisnõustajate ühenduse esindaja Triin Muiste selgitas publikule lähemalt kanepiõli ja -seemnete kasulikkust.
Saime targemaks õli hoiustamisest pimedas ja jahedas ning

GOTLAND

3.-5.07 JA 31.07.-02.08.2016

Keset laiuvat sinist Läänemerd
199 €
asub suur ja salapärane saar rooside saareks kutsutud
260 €
Gotland.
Naudime Ojamaa loodust ja kõnnime
roosidega ääristatud iidsetel linnatänavatel.

kutsub Teid meeldejäävatele reisidele

õige maitse koha pealt. Nimelt
ei tohi õli maitseda mõrult,
mis reedab rääsumise. Naise
sõnul võib siis toodet mööbli
õlitamiseks kasutada. Iseendale ei maksa seda enam sisse
kallata! Seemnete kasutamisest jagas Muiste hüva nõu:
„Kuumtöötlust vajavate roogade puhul lisage seemned
serveerimisel. Muidu kaotavad
kasulikud rasvhapped oma
head omadused.“
Soovitusliku kogusena mainis naine teelusikatäit kanepiõli päevanormina. Isikliku
eelistusena on nõustaja harjunud seemneid isegi smuutidesse lisama.
Põllumajandusmuuseumi
teaduri Ellen Pärna ettekanne andis huvilistele korraliku
ülevaate kanepi pärinemisest.
Selgus, et taime on erinevatel
eesmärkidel juba kolm aastatuhandet kasutatud. Põhjalikumad uuringud pärinevad
1753. aastast, mil Rootsi loodusteadlane Carl von Linné
kirjeldas kanepiliiki Cannabis
sativa L. Taime joovastav mõju
olevat selgunud pärast seemnete viskamist kuumadele
saunakividele. Telksaunas
mõnulejad ei olevat jupp aega
tahtnud ruumist lahkuda ning
peale naerumöirete ei olnud
mitu tundi ühtki muud heli
kuulda.
TTÜ molekulaarbioloog
Siim Siimut avas lähemalt
inimkeha endokannabinoidsüsteemi salamaailma. Inimkeeli lahti seletatuna tähendab
keeruline süsteem seda, et
mingid ained ja tegevused vallandavad kehas heaolutunde.
Sel otstarbel saab näiteks teha

sporti: pärast trenni on enesetunne parem.

Ikka NATO sabas

Slaididel kuvatavatel diagrammidel sai näha erinevaid
vaegusi, mille puhul niinimetatud meditsiiniline kanep
inimese elu elamisväärsemaks
muudaks. Uuringud muudab
keeruliseks fakt, et tihti on
vaegus täpsemalt määratlemata. Valdavas osas vajatakse
kanepi rahustavat ja lõõgastavat mõju kroonilise valu puhul. Järgmisena sai mainitud
ärevus ja depressioon.
Ravimiameti esindaja püüdis lisaküsimustega kuidagi
asutuse mainet päästa, kuid
faktiteadmised jäid seekord
nõrgaks. Nim e lt e k s i s
naine kordu- Nii palju pikajuukselisi mehi polva lt k a nepi nud ajakirjaniku silmad ammu
määratlemi- näinud. Ühel härral oli probleesega , m id a me päikesevalgusega siseruumis.
laval kõneleja
mainimata ei
jätnud. Suurem kisma jäi siiski kordades hirmsam statistika.
Kanepile negatiivse meki
olemata, kuna vaatamata erimeelsustele suutsid kanepisõ- andmiseks kasutatakse tihber ja bürokraatiakuninganna ti tõika, et statistika kohaselt
viisakalt naeratades arutelu alustavad 90% süstivaid narkolõppenuks kuulutada. Teata- maane just kanepi kimumisest.
vasti on ravikanepi lubamisega Peamise argumendina aine
riikliku lubamise poolt tõi liidu
meie riigis ülinutused lood.
Loa ravikanepi kasutuseks esindaja aga välja toote kvalion saanud üks inimene ja üks teedi tagamise ja riigile maksutaotlus on tagas lükatud, kuna de laekumise müügi pealt.
patsient keeldus tavaravist.
Tundub, et valitsus ei arva
Arvestades kroonilise valu all kummastki aspektist hallikannatavate inimeste hulka, gi. Pigem sobib silmade kinni
on see üks loa saanud kodanik pigistamine selle ees, et igas
naeruväärne number ametni- Eesti nurgas on illegaalselt võike paberihunnikus. Laval jäigi malik kaheldava väärtusega
kõlama lause, et eestlane jook- rohelist puru rulli keerata.
seb innustunult ainult euroliiSTEN SANG

MALTA JA SITSIILIA
5.-12.10.2016

Eriti kuumaks kiskus arutelu kanepiliidu asutajaliikme
Madis Masingu suu avanedes.
Mees ladus lauale kümme
hirmsat teesi rohelise taime
hukatuslikkuse kohta ja asus
neid hoogsalt lammutama.
Mainitud sai aine eluohtlikkus, skisofreenia tekitamine ja
muud õuduslood.
Kogu kompoti ilmestamiseks lajatas mees projektoriekraanile seitsmekümnendatest
pärit jänkide plakati. Posteril
kujutati kanepit kimuvat kuradit, kes süütut valget ameerika
naist allakäigutrepile meelitas.
Masingu sõnul seisis plakati
lugu tegelikult president Nixoni plaanis põrmustada tüütud
hipid ja oma õigusi nõudvad
tumedanahalised samaaegselt.
Selleks sobis ideaalselt lillelaste vaieldamatu lemmiku kanepi kriminaliseerimine.
Härra Masingu ilukõnesse
ilmusid mõned konkreetsemad numbrid, mis rääkisid, et
vaid 4–10 protsenti kanepitarvitajatest muutub sõltuvaks.
Samal ajal käib alkoholi kohta

Malta on unikaalne saareriik
799 €
Vahemeres ja tänu oma
asukohale omab Malta põnevat
899 €
ajalugu ning värvikat rahvast.
Reisi vältel külastame ka vulkaanilist Sitsiiliat.

BERLIIN JA POTSDAM
28.09.-01.10.2016

Lennureis Saksamaa kõige
499 €
rohelisemasse linna ja
Euroopa ühte mõjuvõimsamasse
594 €
pealinna.
Lisaks Berliini ajaloole ja kultuurile külastame
ka kuninglikku Potsdami.

KONTAKT | Lisainfo ja reisikavad: Rävala 8 Tallinn | tel 620 7676 | info@seeniorid.ee | www.seeniorid.ee
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TRAHVITÕUSUGA
tihenevad murepilved
24,7%
19,3%
15,6%
18,0%
14,1%

10,1%

bariigis vaesus veelgi ja maksujõuetuid tekib juurde.

Pensionär või vang
Hämmastama paneb, kuidas niisuguse mõttelennuga
inimene presidendiks pürgida
saab. „Tänu“ raiskamisele ja
raha pillamisele on valitsusel
muidugi hädasti raha vaja ning
selle kättesaamiseks tahetakse
väärteo trahviühik kahekordseks tõsta. Kui trahve tõesti
tahetakse muuta, oleks õiglasem siduda selle suurus sissetulekuga. Kes rohkem teenib,
maksab väärteo eest rohkem.
Elu on näidanud, et ka praegused trahvid on piisavad ja
nende kordistamisega väärtegusid ei vähenda ega pätte ei
paranda. Seejuures on valitsusel kuritegude vältimiseks
ennetustöö tegemata, millel
võivad olla hukatuslikud tagajärjed. Näiteks kuulekas pensionär või väikesepalgaline,
kes praegugi tuleb vaevu ots
otsaga kuidagi välja, unustab
turvaelemendi riidele kinnitamata või ei suuda kiiresti
ristmikku ületada enne rohelise tule kustumist. Selle peale
saab ta trahvi, mille maksmi-

seks kulub tal mitme kuu pension või palk, mille tulemusena
kannatab kogu pere. Samuti
seab uus võimalik kord raskesse olukorda põdura pensionäri
või tööl käiva majaomaniku,
kes ei suuda omavalitsusele
kuuluvat kõnniteed hommikul kella seitsmeks lumest puhastada – jälle trahv. Niisugust
sunnitööd ja karistust kui koduomajale ei tohi rakendada
isegi vangidele.

Tootsi jälgedes
Nüüd on seadusetegija jõudnud trahvide sissenõudega
lausa „Kevade“ Tootsi looni.
Kui korraga maksta ei suuda,
maksa osade kaupa või isegi
aasta jooksul järelmaksuga!
Kui järelmaksuga ka maksta
ei suuda, müü võlast pääsemiseks kodu maha.
Seaduse jõustumisel võib
paljusid oodata vangla. Kinnipidamiskohtadele konkursi
vähendamiseks on riik sunnitud kindlasti uusi vanglaid
juurde ehitama. Samas on
võimalik riigikassat täita ka
ilma meeletute trahvimiste
ja maksutõusuta. Selleks tuleb valitsusel lihtsalt lõpetada

6,1%
7,2%
2014

2012

2011

8,4%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

5,3% 4,7%
6,5%
5,3% 4,6%

2013

8,8%

1997

Maksude ja trahvide tõusu
maksavad loomulikult kinni maksumaksjad. Siinjuures
paneb imestama presidendikandidaat Siim Kallase öeldu
maksumaksjate liidu maksukonverentsil: kui juba makse
muutma hakata, tuleks seda
teha suurelt. Muidugi on see
mõistetav Kallase seisukohast,
sest Brüsselis kümme aastat
eemalolnul ja kõrget palka
saanul jääb raha ilmselt palju
üle ja seetõttu on ta unustanud
Eesti rahva tegeliku olukorra.
Statistikaameti andmetel
elas 2014. aastal suhtelises vaesuses 21,6% elanikkonnast ehk
280 700 õnnetut, absoluutses
vaesuses aga 82 000 inimest.
22 000 lapsel jääb elamiseks
69 eurot kuus. Vaatamata eeltoodule mõtleb Kallas suurelt
ja soovitab kinnisvara, autode,
maa ja maanteede maksustamist.
Praegugi on maanteede korrastamiseks kehtestatud mootorkütustele aktsiis, mis ületab juba kaugelt kütuse hinda.
Kinnisvaramaksuga seatakse
aga haamri alla inimeste kodud, mis on kõhu kõrvalt kokku hoitud raha või laenudega
soetatud.
Kui Kallase öeldud vihje rakendamist leiab, süveneb va-

Allikas: Statistikaamet

30,3%
25,6%

Ajaloost on teada maksude
tõusuga kuulsaks saanud Vene
tsaar Peeter I, kes majanduse
turgutamiseks ja euroopalikuks suurriigiks jõudmise eesmärgil kehtestas habeme- ja
pearahamaksu. Koormiseid
on seaduste abil riiklikult hea
paika panna, kuid need peaksid olema eelnevalt põhjalikult
analüüsitud ja põhjendatud,
vastasel korral võivad hiljem
ilmneda kasulikkuse asemel
kahjud.

Brüsseli tornist

Absoluutse vaesuse määr Tartumaal

32,4%

1999

Maksud ja trahvid on üks
vanim võte riigi tühja
rahakoti täitmiseks.

raiskamine.

Ida-Viru vaevleb
Riigi ülesanne on seista selle eest, et igal inimesel oleks
võimalik oma eluga toime
tulla ja ilma almust palumata
hakkama saada, mitte pigistada üha kasvavate maksudega
temast nagu sidrunist mahl
välja. Suured koondamised
riigiettevõtetes Ida-Virumaal
on pannud raskesse olukorda
elanikud, kellest mitu tuhat on
omadega jännis. Raskustesse
on sattunud ka loomakasvatajad, kes on sunnitud likvideerima oma farmid. Niisuguste
olukordade vältimiseks on pall
valijate käes, kes peaks arukalt
kompetentsemad isandaid
pukki aitama.
Raiskamise ja raha pillamise
avastamiseks on riigil ellu kutsutud tõhus riigikontroll, kes
peaks hakkama talle pandud
ülesandeid täitma ja lollustele ning raiskamisele piiri panema. Alles siis oleks põhjust
lõõritada Alo Mattiiseni laulu
„Eestlaseks olen ja Eestlaseks
jään“.
JÜRI LAURSON
volitatud elektriinsener

Raeoptika
Maikuus pakume päikeseprille
ning
optilisi päikeseprilliklaase
50% soodsamalt!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Kui käed
ei aita,aitab
Raeoptika
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Verine volber 1994
1994. aastal ei piirdunud
volbriöö kannatused nii
mõnegi mehe jaoks pelgalt ebainimlikult kõrge
korporantide kontsentratsiooniga.
Täpselt 22 aastat tagasi nägi
ilmavalgust Liivimaa Kroonika järjekordne number, mis,
nagu kombeks, värvikusega
tagasi ei hoia. Esiküljel avab
tule püstolreporter Valentin
Verine, kirjeldades, kuidas
volbriööl tulnud Maarjamõisa ohtralt veritsev noormees.
„Muidu üsnagi kena näolappi
ilustas umbes kaheksa sentimeetri pikkune haav,“ teab
kirjamees.
Nimelt olnud koos sõpradega legendaarses Amori baaris
aega veetnud 19-aastasel härral, kes enda sõnul teeninud
leiba Silves Enterprisese nime
kandvas firmas välissuhete
insenerina, tekkinud „väike
rüselus purjus tuttava Tartu
allilma bossuga, kes teda küll
löömise momendil ära polevat
tundnud“. Hilisemad vabandused kahjuks enam haava
kinni ei pannud, kõlab kurb
tõdemus.
Ohvri tööandja viitab ilmselgelt omaaegsele metallikuningannale Tiiu Silvesele,
mis ei jää tähele panemata ka
väärikal väljaandel. „Proua Silves võiks oma alluvaid natuke
rohkem koolitada, eelkõige
kohavaliku suhtes, sest sellised armastusväärsed paigad
nagu Amor ei peaks nii suure
kaliibriga ja nii tähtsa ametiga
inimestele kõige paremini passima,“ kõlab resümees.
Kuulsa Amori urkabaari asemel, mis 1990ndatel linnas viimasena-uksed-lahti-kuulsust
kogus, laiutab täna paradoksaalsel kombel Anne noortekeskus. Ei saa sugugi välistada, et nii
mõnigi Uus 56 tänastest külalistest selsamal aadressil joobnudpäi eostatud pole. Allilmaautoriteet Silvese on tormiline elutee
aga pärast insulti ja abielu Saudi
Araabia šeigiga kandnud Iraani
kulda rafineerima.
Nagu õigusjärglane Tartu
Ekspress, armastas ka Liivimaa rahvaküsitlusi. Sten Sanga asemel on selle välitööga
sedapuhku hakkama saama

teinud oma töö ning tänased
tartlased kurdavad neid diktofoni ja digikaameraga kollitavale
reporterile, kuidas 500-eurose
kättesaamine ilmselt unistuseks
jääbki. „Euro on igal pool teenuste ja toodete hinda tõstnud.
Nendel riigiisadel, kes rääkisid
eurot propageerides, et hinnad ei
tõuse, vaid langevad, tuleks kõrid
pihku võtta ja väga kõvasti pigistada,“ räägib näiteks reisikirjanik
Marko.

Mustanahaline striptiisitar Juliette esitles end 1994.
aastal 16-aastase poja emana. 
AIN PROTSIN
pidanud endiselt ajakirjanikuleiba maitsev Piret Tali.
Teema, millele vastust otsitakse, on igipõline: milline
peaks olema normaalne kuusissetulek?
Üldpilt on puruvaese ajastu
kontrastide nägu. Töötu Tõnu
(47) tõdeb, et 500 krooniga
elaks kenasti ära, kuid praegu
peab hakkama saama abirahaga. Talv tuli endisel koristajal,
valvuril ja katlakütjal üle elada
linnavalitsuse supi najal. 2500
kroonist unistav teletöötaja
Pamp (20) aga on kitsikutes
oludes olnud sunnitud loobuma joomisest.
Kümnendi üht populaarseimat elukutset viljelev turvamees Jaanus on veendunud,
et söödud ja maksud makstud saaks minimaalselt 3000
krooni eest, kui aga riided ja
auto juurde arvata, tuleks juttu juba 7000–8000 kroonist.
Alla paari tuhande ei võta vedu
ka kodutu Viktor (28), kes on
just vanglast vabanenud. „Ker-

gem on sinna kapsalobi peale
tagasi minna. Kes mind tööle
võtab, olen siin mitu päeva ringi jooksnud ja otsinud,“ kurdab
ta.
Aeg kaob, mured jäävad. Inflatsioon ja valuutavahetus on

Ajamasin viib sigaretisõbrad hetke, mil reklaamikeeld nende meelistooteid ajalehe kõige
magusamatelt külgedelt
veel ei peletanud.

Ent ega siis elu ole vaid nüri
kopikate veeretamine. Ajaloo
vabameelseimat kümnendit
meenutame ju ikka eeskätt
pööraste erootikapidude eest
ja kerge striptiisita ei saanud tegus toimetus ka volbri
eelööd mööda saata. Püssirohukeldris peetud pralle eest
küsitud 200 krooni ei tähendanud reporter Eerika Veermale kogemuse kõrval midagi.
Vaieldamatuks esinumbriks
kuulutab Veerma üllatuskülalisena esinenud striptiisitar
Juliette'i Jamaikalt. „Pärast
tõmmu pikajuukselise Juliette´i ekstravagantset erootilise
tantsu numbrit tundusid Eesti
valgetverd tüdrukute ülesastumised nii kompavad ja kodukootud,“ kõneleb analüütik.
„Põhjendus „mida must suudab teha, seda valge mitte iialgi“ kehtib peale tantsuoskuse
aga ju mujalgi.“
Siiski leidub meepotis tõrvatilk. „Kui üldse erootilisele
restoraniõhtule midagi ette
heita, siis ettevalmistamatult
peale lennanud näitlejatar
Mercat, kes ei suutnud artiste
ilma valge paberilehe abita sisse juhatada, rääkimata vaimukast konfereerimisest,“ lajatab
Veerma. Ka Fixi ammu ära
leierdatud ja maha käinud laulukestest on asjatundjal ammu
kõrini ja meelsamini keerutaks ta jalga sootuks moodsamate viiside saatel.
Merle Jääger on neljanda võimu kriitikast õppust võtnud ja
proovib stripipidude asemel õnne
linnavolikogus. Küll ei meenu
kogenud kolleegiumile, millal
Püssirohukeldris viimati samavõrd vahva koosviibimine üldse
aset võis leida. Ainsana suudaks
ehk konkurentsi pakkuda Marju Lauristini valimisüritus 2014.
aasta mais.

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD MAI LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKU
REKLAAM
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

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

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

KOMPLEKTID IGALE MAITSELE!
3+1+1

NURGADIIVANVOODID

270*165, vedruplokk

220*85*90, m/k 193*125

1149.595.-

3+2+1

235*220, vedruplokk

699.-

DIIVANVOODID

nurgadiivanvoodi

499.-

240*104*90

569.-

180*94*80

220*94*80

599.-

252*165, vedruplokk

120*94*80

599.-

nurgadiivanvoodi 275*225*98, vedruplokk

+ BONELL MADRATS!

399.-

40*40*45

189.-

LAHTITÕMMATAV

90*198

59.- 23.- 44.-

249.-

199.-

al.

90*200

299.-

KÖÖGIMÖÖBEL

al.

39.-

al.

al.

159.-

TOOLID

ESIK

350*202*54

KLAASIST

90*200

120*216*62

299.-

199.-

150*210*58

305*203*53

PUIDUST

180*200*60

SEKTSIOONID

130*200

180*200

299.LAUAD

240*96*80

799.-

435.KUšETID

252*107*85

al.

värvid:
valge ja must

81*80*95

*Pilt on illustratiivse tähendusega

KOMPLEKT
3+1+1

RIIDEKAPID

LAI VALIK DIIVANVOODEID OTSE TOOTAJALT

SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST! SOODUSTUST!

229.-

al.

189.-

329.-

228.-
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Müstiline lümfivägi
lööb kehas korra majja
Kui oled tervisega hädas ja tunned, et keegi
teine sind enam aidata
ei saa, siis võid ehk
sinagi palgata… Galina
Aderi.

1999. aastast lümfe masseerinud Galina Ader peab ravimeetodit eriti oluliseks
pärast kurnavat talve. 
ERAKOGU

Ader on enda sõnul lümfiteraapiaga aidanud 15 aasta
jooksul väga paljusid inimesi, kes pole millegipärast
arstide juurest abi leidnud.
„Tabletid ei ravigi paljusid
diagnoose ja haiguslikke seisundeid,“ kinnitab daam ise.
Tegemist on olnud nii paistetuste, vereringeprobleemide,
veenilaiendite, krooniliste
põletikega – tegelikult on
haiguste rida, mille puhul
müstilise väega lümfiteraapia
organismis taas korra majja
lööb, väga pikk.

Valge veri
Ader räägib võhikutele, et
meie kehas ei voola mitte ainult arteriaalne (helepunane,
vedel ja särtsakas) ning venoosne (tumepunane, paks ja
väsinud) veri, vaid kolmaski,
nimelt „ valge veri“. See on
lümf, ladina keelest tõlgituna
„allikavesi“.
Ööpäevas valgub toda värvitut ja läbipaistvat koevedelikku verre 1–2 liitrit ja kulgeb
edasi kogu keha võrguna katvate lümfisoonte kaudu. Ühtekokku on lümfivõrgustikku
ühes inimkehas tuhandeid
kilomeetreid, palju rohkem
kui veresooni.
Lümf kannab laiali valgeid
vereliblesid, mis teevad kindlaks ja hävitavad kehavõõraid
aineid – seda, mida organism
ei vaja. Lümfisooned aga toovad antikehi täis koevedeliku
tagasi südame kohal asuvatesse veenidesse.

Oad kaitserindel
Kogu inimorganismi maagiline ühtsus peegeldub Aderi kinnitusel lümfi, vere ja
immuunsüsteemi koostöös.

leb terapeut-masseerija Ader.
Suuremad kimbud on kaela
peal eri kohtades, kaenla all
ja kubemepiirkonnas, samuti
kopse ja maksa ümbritsevas
koes. Kurku tungida üritavad kahjulikud sissetungijad
püüavad näiteks kinni mandlid, kus asuvad ühed olulised
lümfikeskused, aga kui nende funktsioon on langenud
ja nad on põletikulised, siis
tuleb need viivitamatult välja
opereerida.
Lümfisõlmed on selleks
kohaks, kus paljunevad immuunsuse tagamisel tähtsat
rolli mängivad lümfotsüüdid. „Ent immuunsüsteem
pole ainult lümfisõlmed,“
räägib Ader. Sellesse meeskonda kuuluvad ka luuüdi,
kus toodetakse vererakke ja
immuunrakke, harkelund
ehk tüümus, kus luuakse organismi kaitsvaid antikehi,
põrn, kus hävitatakse veres
ringi uitavad
antigeenid,
oma ülesande
juba täitnud
punalibled
ning valmivad
lümfotsüüdid
ja antikehad.
„Inimorganism on müstiline ja imeline!“ tõdeb Ader,
kes on selle saladusi juba 15
aastat tundma õppinud. „Tegelikult alustasin ma masseerijana ametlikult 1999. aastal.
Tasapisi startisin lümfiterapeudi õpingutega Soomes
ning paralleelselt tegelesin
terapeuditööga. Enne seda
olin lihtsalt tuttavaid, sõpru
ja sugulasi mudinud vabast
soovist ja tahtest.“
Kõiki kehas toimuvaid
protsesse selekteerib ja juhib

Taastumine traumast või
operatsioonist võib võtta aastaid ning liikumine
jäädagi vaevaliseks.
Kui veri on kehv, on sageli
lümfiringes probleeme, ja
vastupidi. Ning otsi siis põhjust – kas probleemid algasid
immuunsüsteemist või hoopis pärast seda, kui lümfiringe rikki läks. Stress mõjub
lümfiringele väga otseselt,
see aeglustab lümfisüsteemi toimimist ja mõjub immuunsüsteemile hävitavalt.
„Üle kogu keha paiknevad
tillukesed oakujulised lümfisõlmed, mis on lümfisoontel
kenasti kobaras koos,“ kõne-

inimaju. Järelikult kõik, mida
me enda ümber tajume ja
mida mõtleme, mõjutab keha
funktsioone. Ja veel kuidas.
„Olen märganud positiivsuse ja negatiivsuse teooria mõju
inimorganismile. Lümfi mõjutavad emotsioonid. Näiteks
siis, kui oleme kurvad, lümfiringlus aeglustub, ja kui oleme
rõõmsad, siis see jälle kiireneb,“ seletab ekspert. „Samuti mõjub talv väga laastavalt,
lümfiringe aeglustub külmaga mitmekordselt, selle tõttu
on kevad väga õige aeg lümfi
liikuma panemiseks!“

Opilaualt mudima
Lümfimassaaž on Aderi sõnutsi näidustatud väga
paljude probleemide puhul.
Vanade mõttemustrite ja arusaamade tõttu aga kahjuks ei
julgeta seda soovitada, kuigi
see sobib peaaegu kõigi, isegi
kõige raskemate patoloogiate
korral. „Olen ise teinud kuus
tundi pärast operatsiooni
pooletunniseid massaaže,“
rõhutab Ader. „Taastumine
traumast või operatsioonist
võib võtta aastaid ning liikumine jäädagi vaevaliseks,
kuid lümfimassaaži abiga
pääsete imekiirelt liikuma.“
Lümfimassaaž erineb klassikalisest massaažist nii võtete, tugevuse kui ka tempo
poolest, see on vägagi palju
aeglasem. „Massaaž aitab
taastuda, lümfisõlmede ülesandeks on hävitada baktereid,
tugevdada immuunsüsteemi,
filtreerida kehast välja kahjulikke aineid, juhtida vedelikke
organismis ja kiirendada lümfi liikumist,“ märgib Ader.
Massaaži alustatakse kaela lümfisõlmede avamisega,

kuna seal asub lümfisüsteemi keskus, sealt edasi suunatakse massaažiga vajalikku
piirkonda, käe või jala juurde.
„Olen märganud, et osale
sportlastele ei sobigi jõuline
spordimassaaž, vaid pigem
lümfimassaaž, mis dreneerib
edukalt treeningjärgseid tüsistuste jääknähte,“ meenutab spetsialist praktikast.
Enim kasutatakse massaaži
aga pärast traumasid ja operatsioone, eriti vähiravi järel.
„Teraapia on tõhus abi vähist paranejatele, kellel on eemaldatud ka lümfisõlmed,“
räägib Ader. „Kui sõlmede
eemaldamisega on häiritud
koevedeliku liikumine kehas
ning tekivad tursed, võivad
need ajapikku muutuda nii
suureks, et kahjustatud käsi
võib olla teisest kolm-neli
korda suurem.“
Lümfiteraapia eesmärk
ongi juhtida koevedelik teistesse, tervetesse lümfisõlmedesse uusi kanaleid pidi.
Süsteem on nimelt nii kavalt
üles ehitatud, et lümfivedeliku jaoks on alati olemas varuteed. Et vedelik sealtkaudu
liikuma hakkaks, on tarvis
seda keha piirkonda lümfimassaažiga ergutada.
Pärast lümf imassa a ži
tõmmatakse käele või jalale eriline sukk, selle ümber
pehmendus ning spetsiaalne veniv side (mitte tavaline
elastikside, rõhutab Ader),
mis takistab lümfivedelikul
traumeeritud kohta uuesti
turset tekitamast. Kindlasti
tuleb kliendil teha ka võimlemisharjutusi, et vedelik paremini liikuma pääseks ning
liikumisvõime taastuks.
KAUR PAVES

KAUR PAVES

ARMASTUS
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Uuno Kivilinnast

Vaba mees, ära maksa riigimaksu
Positiivsetest uudistest
võin kuulutada, et sõbrapoiss, kes Venemaalt
salasigarettide smugeldamisega vahepeal vahele kukkus, on nüüd taas
kraanid lahti saanud.
Mina ilma suitsuta olla ei saa
ja mis see väike pahe muidu
kõvale mehele teebki. Juba pikemat aega olen edasi lükanud
gastroenteroloogi juurde mõõka neelama minekut just selle
pärast, et enne seda suitsetada
ei tohi. Söögist ja joogist hoidumine pole mingi probleem.

Maksuameti kompromissitu võitlus salasuitsude vastu
pole suutnud Uuno vastupanu murda. 
EMTA

ted pole, teavad austajad juba
ammu. Eks teisitimõtlejaid ole
Lihtrahva ruunamine
Kahjuks käivad pidevalt röö- alati taga kiusatud. Viimane
vellikult tõstetavad aktsiisid sündmus aga näitab küll täieslihtinimesele üle jõu. Idanaab- ti selgelt kätte, et sinna seltsri juurest tuleb õnneks väga konda kuluks korralik koonkorralikku kraami ja minul damiskirves ära.
Mäletatavasti tekkis mul
tutvuseid jagub. Eriti ei taha
seda süsteemi küll oma raha- eksnaise Merikesega teleripulkotiga toetada, mis minuga di pärast pisike tüli, mispeale
proua mulle alatult oma käalatasa nii näotult ringi käib.
tega ehitatud koju
polit sei kut su s.
Hoopis paremini on mul
Mingit füüsilist väviimasel ajal läinud meestega, givalda ma muidugi
kellest tervelt kaks tükki olen ei pruukinud ja ega
ma sellisest sõnnist
oma diivanile saanud.
jagu saakski. Hea
Minu andunud fännid juba küll, jäägu see tema südamäletavad, et sain hiljuti sisu- metunnistusele, kuid täiesti
liselt mitte millegi eest, pisut hämmastav on see, mis juhtus
tipsutanuna rattalenksu kee- mõned päevad hiljem. Ukserates 20 eurot trahvi. Samas kell helises ja seal seisis taas
pean isegi õnnelik olema, et vanemkomissar, kelle tulekust
riigiisad pole veel suutnud oma seekord ka Merikesel mingit
kurja plaani jõustada ja trahvi- aimu ei olnud.
Naljaka nimega vanemkosummasid kahekordseks keevitada. Võtku siis see raha ja missar Harras Tiisler selgitas,
et see ongi nüüd politsei uus
olgu selle üle õnnelikud.
Et mul politseiga soojad suh- poliitika, et lähisuhtevägivalla

ohvreid külastatakse ka tagantjärele. Teadsin, et oleks juba
esimesel korral pidanud seadusesilmasid täielikult ignoreerima – mis alusel nad minu oma
kodus mult midagi nõuavad?
Pangu siis käed raudu ja vedagu minema, kui joovet mõõta
tahavad. Siiani ajab vihale, et
piisavalt mune ei jätkunud.
Mis eriline kannataja see Merike nüüd ikka oli? Harras rääkis, et ka psüühiline vägivald on
taunitav. Jääbki mõistmatuks,
kas edaspidi ei või enam oma
naist sea v***u ka saata? Kavalpeal on ju nutitelefon taskus ja
võib mu jutu iga kell linti võtta.
Ei jaksanud seda jahumist
pikalt taluda. Küsisin sellelt
Hardalt, kas ta paneb mu vangi või ei. Vastas, et tuli niisama
rääkima – seepeale ütlesin
Merikesele muigamisi (olen ju
pullimees), et juhatagu oma
külaline edasi, minul tuleb
suitsupaus.
Naistest on seetõttu tõesti
kõrini saanud, kuigi taas pean
hakkama vaikselt tegelema

ne, kuid paraku ei leidu mul tihedate väljaminekute kõrvalt
seda ainust eurotki ning varasemadki võlad on tasumata.
Ärge jumala eest valesti aru
saage, aga hoopis paremini on
mul viimasel ajal läinud meestega, kellest tervelt kaks tükki
olen oma diivanile saanud.

Sõprus silmapilgust

eelmise aasta murega, kellega
küll jaaniõhtule minna. Tartu Ekspressis kuulutamine on
küll tõesti soodne ja efektiiv-

Ühe neist, oma sajakilose
jõmika leidsin Kivilinna Konsumi taguselt platsilt, kus joodikud aega veetmas käivad.
Ennast ma küll nende sekka
ei arva, kuid oma maja keldris mul ju enam suitsetada ei
lubata ja vajan kohta, kus pingelisest elust närve puhata.
Nimetatud härraga klappis
kuidagi eriti hästi ja otsustasime minu poole üheksandale
korrusele edasi liikuda.
Võtsime viinakest ja nautisime intelligentset vestlust.
Ühel hetkel otsustasin külalist
oma vägeva muusikakeskusega rõõmustada ja panin peale
suure lemmiku Jaagup Kreemi
inglihääle. Sõbra maks osutus

aga suurest kasvust hoolimata
minu omast nigelamaks ja ta
oli vahepeal juba unne suikunud. Kujutate ette: isegi läbi
une, silmad kinni, jorises ta
Terminaatori sõnu kaasa. Seda
oli tõeliselt armas vaadata, ent
homo ma ei ole.

LEIUPOOD - OUTLET
5.-14. mai
KOGU LEIUPOE KAUP

COMMONI LEIUPOOD
TARTUMAAL
Tööstuse tee 8, Tõrvandi
AVATUD:
E-R 9:00-17:00
*pakkumine kehtib vaid tavahinnaga toodetele

www.common.ee
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ANEKDOODID
Purupurjus mees tuigerdab
hilisõhtul baarist välja, koperdab
ühe auto juurde ja patsutab auto
katust. Koperdab siis teise juurde
ja patsutab ka selle katust. Ja niimoodi ka kolmandal ja neljandal
autol.
„Vabandage, härra, aga mida
te õigupoolest teete?“ küsib
keegi mööduja.
„Otsin oma autot,“ vastab
joobnu pehme keelega.
„Hea küll, aga miks te siis autode katuseid patsutate?“
„Et oleks lihtsam ära tunda!“
„Kuidas nii?“
„Noh, mul on seal kaks sinist
tuld ja sireen...“
***
Isa ja poeg ostavad uue Lada.
Õhtul paneb isa öökapi peale
raamatu, kus õpetatakse Ladat
remontima ja ütleb pojale:
„Vaata poeg, see on nüüd
meile nagu piibel, iga õhtul loeme seda.“
„Mis kuradi piibel,“ ühmab

SUDOKU

poeg vastu, „see on meile nagu
kamasuutra!“
***
Kaks vampiiri istuvad baaris ja
joovad oma õhtust drinki.
„Noh, ütle mulle, mis sa sellest
arvad?“ küsib üks ja tõstab klaasi
punase vedelikuga.
Teine rüüpab lonksu oma
klaasist ja vastab:
„Arvan, et sul on õigus – veri
on paksem kui vesi.“
***
Hilja õhtul tööle minevat
blondiini ründavad röövlid. Võtavad käekoti, mobiiltelefoni ja
mantli ning vägistavad. Mõne aja
pärast suudab vaene blondiin
end üles ajada, tõmbab vaevaliselt taskust välja kalendri ja silmitseb seda tükk aega mõtlikult.
Lõpuks lööb ta nägu särama:
„Ei, kõik oli õige! Täna on Kuu
Skorpioni tähtkujus!“
***
Kohtuvad kaks blondiini:
„Mul oli eile haruldane seksi-

õhtu. Meile meeldis see nii, et
kordasime seda mitu korda!“
„Ja kes see oli?“
„Ära pea mind lolliks, aga kui
ma selle mehe nime ka kellelegi
ütlen, siis igal juhul mitte tema
naisele!“
***
Suvi. Õhtu. Bussipeatuses istub mees, tema kõrval võrgus
on suur arbuus. Kõrval seisavad
16–17-aastased tüdrukud. Vaatavad meest, vaatavad arbuusi ja
muudkui itsitavad. Lõpuks pöördub üks neist mehe poole:
„Onuke, kostita meid arbuusiga!“
„Näh, võta,“ ei ole mees kade,
„hammusta!“
***
Keegi mees annab härra Petersoni ukse taga kella:
„Vabandage, kas teie pool helistada saab?“
„Saab ikka, ainult ärge kellukest ära lõhkuge,“ vastab Peterson.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
6.05 kell 13, 15.30, 18, 20.10,
22.15; 7.–10., 12.05 kell 13,
15.45, 17.45, 20.10, 22.15;
11.05 kell 13, 17.10, 19.10,
21.15 Neetud naabrid
6.–10., 12.05 kell 19.10; 11.05
kell 18, 22.15 Päevad, mis
ajasid segadusse
6., 9.–10., 12.05 kell 12.30; 7.–
8., 11.05 kell 10.45, 12.30 Kaks
kamraadi ja kaval mäger
6.–12.05 kell 19.50 Ekipaaž
6., 11.–12.05 kell 20, 22.30;
7.–10.05 kell 15.30, 20, 22.30
Enne kui ma ärkan
6.–12.05 kell 14.10, 17, 18, 21
Kapten Ameerika: Kodusõda

Neetud naabrid 2

7.–8., 11.05 kell 11 Kung Fu
Panda 3
6.–12.05 kell 13.10 Kütt ja
kaks kuningannat
6., 11.05 kell 17.30, 22; 7.–10.,
12.05 kell 22 Alt-üles
6.05 kell 12.45, 16.10; 7.–8.,
11.05 kell 11.15, 13.30, 16.10;
9.–10., 12.05 kell 13.30, 16.10
Hundid ja lambad
6.–12.05 kell 11.45, 15
Džungliraamat
6.–10., 12.05 kell 17.10; 11.05
kell 20.10 Hr. Õige
6., 9.–10., 12.05 kell 14; 7.–8.,
11.05 kell 10.30, 14 Zootropolis

RISTSÕNA

6.05 kell 15; 7.–10., 12.05 kell
18 Polaarpoiss
12.05 kell 21.15 Õõvaöö:
Green room

KONTSERT

TARTU JAZZKLUBI
5.05 kell 21 Ingrid Hagel

duslinnad Edinburgh ja
Dublin

EDISON

6.05 kell 20 Andy Fite & Helin-Mari Arder

kuni 17.05 Siret Rootsi tindi
pliiatsijoonistuste näitus Lugu

5.05 kell 21.30 Randal & Üllar
Kärt

VILDE

kuni 17.05 näitus Peegel
karikaTUUR

GENIALISTIDE KLUBI

6.05 kell 20 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

5.05 kell 22 Kadri Voorand,
Mauno Meesit ja DaKooka
(Ukraina)

NÄITUS

6.05 kell 22 Põhja Konn ja
Hõbe

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

7.05 kell 20 Gorõ Lana ja
5Loops

kuni 31.05 Karlova kunstnike
Marika ja Mirjam Maramaa
maalinäitus Türkiispunane

KARLOVA TEATER
7.05 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: Kaunimad
lõunamaised laulud

kuni 21.05 näitus Öö lõhnab,
vihma sajab: Tartu kevadkontserdid 1978–1988
kuni 21.05 raamatunäitus
Richard Roht - 125
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

LINNARAAMATUKOGU

kuni 2.06 Kristel Mägedi
maalinäitus Loomata maailmad ja loomad

kuni 14.05 näitus Raamat
ühendab: UNESCO kirjan-

kuni 20.60 fotonäitus Kevadine pööripäev

REKLAAM

Neljapäev, 5. mai 2016

Iga süle- ja lauaarvutiga
TASUTA kaasa Kaspersky
Internet Security 2016!

SINU DIGIPOOD

SAMSUNG Galaxy J3

SONY Xperia Z3+

Uusim Samsungi
nutitelefon!

Tolmu- ja veekindel!

159.

8 GB

5"

720 x 1280

1,5 GB RAM

LUKUVABA

22 h
349 h

24

VÄRVID

99

kaamera

8 MP

Android
5.1.1

1080 x 1920

138 g

4G

DUAL-SIM

LUKUVABA

5,2"

LG Nexus 5X
Alati kõige uuem android!

7.

KUUMAKSE ALATES

5”

11 h
380 h

LUKUVABA

13 MP

Android
5.0

kaamera

5,2”

Octa-Core
1,2 GHz

1080 x 1920

131 g

LUKUVABA

4G

16 GB

2 GB RAM

18 h
440 h

12,3 MP

DUAL-SIM

Android
6.0

kaamera

Unusta tindid igaveseks!
EPSON L365

Epson L365 on ideaalne printer, skänner ja
koopiamasin koju või kontorisse. Fotod, tekstid,
presentatsioonid - kõik saavad kvaliteetselt
prinditud. Kaasasolevate tintidega saab printida
kuni 12 000 mustvalget ja 6500 värvilist lehte.
Tindid ei kuiva printeris isegi pikemalt seistes seega üks mure vähem.

Apple

136 g

LUKUVABA

4G

5.

2 GB

32GB eMMC

9:23

Intel HD
Graphics
5500

Windows
10

79

199.99

10.43

459.99

– 80 €

Romoss Sailing 1
• 2600 mAh
• taskulamp • 1 A

• 5200 mAh
• taskulamp • 2,1 A

Romoss Sailing 3

Octa-Core
2 GHz

14 h
520 h

• 7800 mAh
• taskulamp • 1 A ja 2,1 A

138 g

Android
6.0

1,18 kg

5.02

HEWLETT-PACKARD Stream 11

15,6”

AMD
Quad-Core
A6-6310

Windows
10

4 GB

1000 GB

2,19 kg

5:00

AMD
Radeon R4

• 13000 mAh
• 1 A ja 2,1 A

9.99
25.99
35.99
59.99

Kiire. Õhuke. Stiilne.

– 50 €
VÄRVID

8.37

–100€

13,3"
FHD IPS

Intel Core
M3-6Y30

Windows
10

8 GB

256 GB SSD

1,26 kg

10:00

garantii 3
aastat

VÄRVID

HEWLETT-PACKARD 15

ASUS UX305CA

299.99

• wifi • USB 3.0 • 2 x USB 2.0 • HDMI • Bluetooth
• AMD Radeon R4 graafika • HD veebikaamera

219.99

21.24
KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

169.99

•wifi • USB 3.0 • USB 2• HDMI • Bluetooth
• HD veebikaamera

Romoss Sailing 5

IP68
tolmu- ja
veekindel

4G

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!

VÄRVID

• ac wifi • 3 x USB 3.0 • Intel graafika • HDMI • Bluetooth
• HD veebikaamera • Bang & Olufsen helisüsteem

349.99

799.99
899.99

KLICKi e-poest ja kauplustest ostetud teleritele mais TASUTA transport!
USBVIDEO

HD

Digiboksiga FullHD teler!

32"
81 cm

32LED5000

200 Hz

USB-

A

Full HD

energiaklass

VIDEO

Parima hinnaga 4K/UHD nutiteler!
40LED5000

40"
101 cm

energiaklass

179.
KUUMAKSE
ALATES

5.28

USB
salvestus
USB
video

55LED8000

TV
4K/UHD Smart
wifi

salvestus

99

800 Hz
A+

USB-

salvestus

KUUMAKSE
ALATES

32 GB

kaamera

– 50 €

USB-

379.

IP68
tolmu- ja
veekindel

KUUMAKSE ALATES

energiaklass

99

4G

VÄRVID

2 GB RAM

23 MP

KRIIMUKINDEL

KUUMAKSE ALATES

A

VÄRVID

144 g

10.
4,6”

Parima hinnaga sülearvuti!

100 Hz

38 mm

Android
6.0

Romoss Sailing 2

720 x 1280

Ideaalne teler suvilasse!

WATCH Sport

kaamera

Mitmekordista telefoni tööaega akupangaga!

Octa-Core
1,82 GHz

11,6”
Intel Celeron
N3050
Anti-Glare

Maailma populaarseim nutikell!

20,7 MP

399.99

279.99

16 GB

Octa-Core
2 GHz

SONY Xperia
Z5 Compact

94

85

VÄRVID

2 GB RAM

17 h
590 h

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

189.-

1280 x 720

3 GB RAM

Parim kompaktne vee- ja
tolmukindel nutitelefon!

Müüduim nutitelefon Eestis!

5.

333.99

32 GB

Quad-Core
1.2 GHz

Huawei Ascend
P8 Lite

51

9.

76

279.

99

KUUMAKSE
ALATES

7.85

55"
140 cm

– 100 €

599.

99

KUUMAKSE
ALATES

16.09

699.99

Tähelepanu! Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 599-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 10,9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24,9 eurot on krediidi
kulukuse määr 27,15%, kuumakse suurus 31,66 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 759,92 eurot ja tarbija poolt tagasimakstav tagasimaksete summa 759,92 eurot.Teenuse pakkuja on AS Bigbank - Rüütli 23, Tartu, tegevusloa numbriga 73. Tutvu tingimustega
lähemalt www.bigbank.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KOHTLA-JÄRVE: Vironia keskus (6 668 156); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124);
PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177); RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173).

Kampaania kestab 04.05.2016 -31.05.2016. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

4.

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

VÄRVID
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EHITUS

Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.
Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni.
Kvaliteetne teostus ja garantii.
Tel 5820 2040.
Fassaaditööd,
üldehitustööd.
Tehtud töödele
garantii. Küsi
hinnapakkumist
info@virton.ee.
Tel 5559 7067.

Neljapäev, 5. mai 2016

KINNISVARA VAHETUS
Kruusa, liiva, killustiku ja mulla
müük. Tel 505 7316.
Müüa ehituslik saematerjal
(pruss 3 m 140 €, laud 3-6 m 130
€, pruss 4-6 m 160 €). Asukoht
Rõngu, 1,5 tm koju toomise võimalus Tartu piires. Tel 518 1783.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

3-toal renov korter Kastani
tn (83 m², kõrged laed, ahik,
õhksoojuspump). Tel 525 7647,
www.aabakv.ee

Vahetada maja Jõgeva lähedal
ja 1-toal mug korter Tartus maja
vastu Tartus. Tel 5817 2199.

2-toal ahik korter Supilinna
veerel. Kommunaalkulud madalad, üür 280 €. Tel 5354 1283,
www.aabakv.ee
4-toal korter Kannikese 33 (1/5,
74 m², uued aknad, 69 000 €). Tel
5624 2181, margit@aabakv.ee
Müüa kottides puistevilla käsitsi
soojustamiseks koos transpordiga Tartus ja lähiümbruses. Tel
508Korterid,
4773. majad, majaosad

Tartus ja maakonnas.

Terrassija värvitud
välisvoodAitame
kinnisvara
rilauad,
sae- ja ja
höövelmaterjal.
müümisel
üürimisel.
Tel 509
2168,
Meelis
Karu, tel 511 5949
laur.pojad@gmail.com.
Ene Lina, tel 504 8379

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

4-toal maja Koosa k, Vara v
(maad 4,6 ha, Tartusse 30 km,
Peipsi ca 10 km, 45 000 €). Katrin
Kuusma, tel 5354 1283, katrin@
aabakv.ee
Kena maakodu Põlvamaal
Mooste v Suurmetsa k (eh
1992. a, 3 tuba, vesi-kanal majja
toodud, kõrvalhooned, kinnistu
7,5 ha, 47 000 €). Tel 5624 2181,
www.aabakv.ee

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

Vahetada 2-toal ja 1-toal mugavustega korter Tartus maja
vastu Tartu linnas. Tel 5598 2175.

ÜÜRILE ANDA

Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid, ka väikeseid.
Katused, fassaadid, saunad. Tel
5885 5341, Ivar.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.

MATERJAL

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.

Maatulundusmaa Külitse alevikus, Tõnise kinnistu (üp 25 100
m², võimalik ehitada 1 eramu,
hind 59 900 €). Kutseline maakler Sirle Uiga, tel 526 4198,
780 8685, www.aadlivillakv.ee.

Ahik korter Elvas (II k, 2 tuba, 2
kööki, dušš). Tel 5380 1901.

ÜÜRILE VÕTTA
1-toal mug korter Tartus omanikult. Tel 5323 2530.

KOOLITUS
Arvuti algõppe koolitus Tartus.
Algus 19. mai. Hind 35 €. Info,
registreerimine tel 742 8000.
Emajõe Keeltekool: uued
kursused mais. Tel 740 4050,
info@emajoe.ee, www.emajoe.ee.
Kahepäevane tõstukijuhi
koolitus Tartus koos praktikaga
11.-12.05 ja 26.-27.05.2016.
Koolituse hind 170 eurot. Tel
520 8060, info@oskuskoolitus.ee.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

3-toal ahik korter Karlovas
Kase tn (45 m², 2/2, 55 000 €).
Kristi Vaikmets, tel 5558 5567,
kristi@aabakv.ee

Tänavakivide paigaldus ja
müük, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd. Tel 5361 3091.

Sõiduõppe ABC AM-, A-, B-,
BE-, C-, CE-kat veokijuhi ametija ADR-koolitused. Lõppastmekoolitus aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, 507 8230,
Kalda tee 30

KÜTE

Kuiv küttepuu võrgus 40 l. Tel
5821 2229.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepuud. Vedu tasuta. Tel
5683 3404.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
Müüa lõhutud kase küttepuud.
Pikkused vastavalt soovile, vedu
Tartu piirkonnas tasuta. Hind 34
€/m³. Tel 5698 5687.
Müüa lõhutud kaseküttepuid
(märjad, 50 cm, koos veoga, min
3 rm, 35 €/rm). Tel 5612 7434.
OÜ Haluküte müüb lõhutud
küttepuid + lõikamisjääke. Tel
504 3100.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.
Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

LOOMAD

Mööbli komisjonimüük
Puiestee 114. Avatud E-R 9.30-17,
L 10-15.

OTSIN TÖÖD
Aktiivne remondi-, haldus- ja
varustustöö kogemusega mees
(B-, C-kat load) otsib tööd Tartus.
Tel 522 6934.

Pakkuda tööd aiatöölisele
mai-september, 1 kord nädalas.
Sobib pensionärist aednikule või
aiandusharrastajale. Tel 516 5527.
Pakun lisatööd pensionärile 24
h kioskis. Tel 5354 1882.
Pesumaja REA otsib tublit töötajat. Info kl 9-16 tel 747 7486.
Sõbra pesumaja otsib autojuht-teenusepakkujat. Tööaeg
9:00-14:00. Tel 516 5527.
Sõbra pesumaja pakub tööd
abitöölisele mai-september. Tel
5303 0974.
Toateenijale Kantri hotellis
(võimalik ka osaline tööaeg). Tel
524 0715.

PÕLLUNDUS
Kvaliteetne hobusesõnnik 80
l kottides ja multš. Transport
tasuta. Hind 4-5 €. Tel 5631 5129.
Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.
Müüa karulaugu ja kirsi istikuid,
varane, madal. Tel 5197 0870.
Müüa toidukartuleid „Laura“ ja
„Rosagold“ kojutoomisega. Tel
5854 2272.

RIIDED
Odavad rõivad, Kastani 121.
Kogu kaup -20% E-R 10-18,
L 10-15.
Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 13.-15. mail kl 10-16 Tiigi
55, Tartu, Tartu Laste Turvakodu.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autode OBD II veakoodide
lugemine ja kustutamine. Tartu
piires tulen tasuta kohale. 10 €.
Tel 5362 5006.

PAKUN TÖÖD
Abitöölisele hooajatöödeks
Reolas. Tel 501 6527.

Aitan müüa põllumaa ja metsa
väga hea hinnaga. Maakleriteenus. Tel 5620 4096.

3-toal korter Ravila 40 (5/5, 66
m², rõdu, uued aknad, 66 700 €).
Tel 5624 2181, margit@aabakv.ee

Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

Otsin ehitusele osalise koormusega abi- ja koristustöölisi.
Sobib ka kõbusale pensionärile.
Tel 505 4018.

Plekksepp (üle 20 aasta kogemusi, oma tööriistade ja transpordiga) ootab tööpakkumisi. Tel
5563 9390.

Väike maja 20 km Tartust, Tabivere lähedal (kaev, elekter, 4665
m², kinnistu piiratud aiaga). Tiia
Hein, tel 5552 1724,
www.aabakv.ee

KINNISVARA OST

Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee
Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.

Maja Ülenurmes (uus, el-p 231
m², saun, garaaž, gaasiküte). Tel
525 7647, www.aabakv.ee.

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

AS Finak (Tartumaal) pakub tööd
nelikanthöövli operaatorile ja
puidutislerile. Info tel 730 3465
või saata CV ira@finak.ee

Autoklaaside müük ja vahetus.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

Maamaja kuni 20 km Tartust.
Diana Hein, tel 5392 8366,
diana@aabakv.ee

Lisateenimise võimalus puhastusteenindajana Reolas E-R õhtuti alates 17.00. Tel 5823 0411.

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

AS Y
LO
SAD

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

Miniekskavaatori rent ja kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

MÖÖBEL

RAV

Majade värvimine.
Tel 5560 9628.

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

Lemmikloomade ravi, vaktsineerimine, kiibistamine,
jooksuaja vastased süstid. Tel
514 8998.

2-toal korter (2/5) rõduga, omanikult. Tel 5842 3939.

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Kai Persidski, tel 5190 3394
Gert Suik, tel 515 3773
742 0240 • www.robinson.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

BETOONI

UUED 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 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

225/50 R17 al 55 €
225/55 R17 al 57 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.
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Kuuluta siin!
Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Kuulutuse saab sisestada ja selle eest maksta aadressil:

www.tartuekspress.ee/kuulutused
Kuulutusi võetakse vastu ka Lõunakeskuse ja Eedeni infoletis
ning kuulutus@tartuekspress.ee
Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777,
5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

REAKUULUTUS (90 tähemärki) 1,20 €
iga järgmine 30 tähemärki 1,80 €
LOGO/PILDI lisamine 3,60 €,
KUJUNDATUD kuulutus 5,10 €/cm

Veoteenused, kolimisteenus,
kaubatransport, kaubiku rent
(ilma juhita). Tel 5623 3867.

TERVIS

Korstnapühkija Tartus, maakonnas, naabermaakondades.
Ametlik akt. Järjekord väike. Tel
5191 6605.
Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

TEENUSED

Septikute paigaldus (septik
koos imbsüsteemiga) alates
1600 eurost. Tel 5670 6072,
info@akeron.ee.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
Rendiauto

aurel.ee/buss
Abi san-tehnilistel töödel. Tel
735 3777, 5566 1888.
Abimehed soodsalt erinevatele
töödele (remont, kolimine, jne).
Tel 5857 2110,
www.abimehed.ee

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Arvutite remont ja hooldus.
Tel 5607 1018.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Niitmine murutraktori ja käsiniidukiga, trimmerdamine. Tel
5344 1304.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, hinnad
soodsad! Tel 513 7844.

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

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.
Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.

Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee

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

Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.

Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu Tartus ja Tartumaal
(soodne ja korralik, ka laup,
pühap). Tel 5340 2060.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.
Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Veame ka muud
kila-kola. Tel 5386 9008.
Tasuta vanaraua ja metallist
esemete äravedu. Võib ka muud
pakkuda. Tel 5872 7717.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

OST
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.
EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.
Kasutatud raamatute ja heliplaatide ost, ka nõukogude
perioodist. Tel 734 1901.

Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Raamat „Oikumeeni äärel“.
Tel 551 3576.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe,
maalid jm vanavara. Tartus ja
Elvas! Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

TEATED
Pensionäridest abielupaar
leiab tasuta omaette elamise
maal, Tartust 38 km kaugusel.
Tel 509 0837, 526 7866.

TÄNUAVALDUS
Neljapäeval, 31. märtsil kl 18 paiku kutsusin endale kiirabi südame rütmihäire tõttu. Kiirabiauto
tuli ruttu, kiirabitöötajad püüdsid
aidata, kuid otsustasid siiski mind
EMO-sse viia. Tänan kiirabitöötajaid (kelle nimesid ma
kahjuks ei tea) ja EMO valvearste
(Annika Uue ja Kaire Kivisaar),
kes olid väga tähelepanelikud
ja hoolivad. 81 a tartlanna E.G.

VABA AEG
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee

Koguja ostab uuriripatseid (kuni
300 €/tk). Raha kohe kätte. Kõik
pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

Kõik tsaariaegsed ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal
kogutud märgikarbid.
Tel 5649 5292.

Tartu Arsise noorteansambli
emadepäeva kontsert 8. mail
kell 19 Peetri kirikus. Dirigent
Mari Tooming, pilet 5 €.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

Reklaam-, äri- ja ilutrükised,
raamatud. Digi- ja tavatrükk.
Tel 742 0718, www.bookmill.ee
Salvkaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine
ja remont. Vajadusel ülemiste
rõngaste vahetamine ja kaevupealsete ehitus. Üle Eesti.
Tel 557 4792.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.

Müüa tuntud ja andeka kunstniku maale, osadel antiikraamid.
Tel 5835 3117.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Tartus Aardla 6b, Master
Sport OÜ, tel 659 1109,
www.mastersport.ee
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. LY CHINI
OÜ, Tartu, tel 505 8381.

Ostan vanu postkaarte, fotosid, koolimärke, teenetemärke, medaleid, paberrahasid,
münte, maale, graafikat jne. Tel
5890 6865.

MÜÜK
Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük. Otse
tootjalt! Kõikidele oma toodetele
pakume paigaldustöid.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee.
Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad paigaldus- ja parandustööd. Tel 5606 4572.

Minilaaduri rent (24 €/tund). Tel
5904 2174, kogu info
www.innover.ee.

Nõukogude 1 : 43 mudelautod.
Samuti huvitab pedaalidega
lasteauto. Tel 5395 8295.

TÜASK kutsub kõiki poisse alates
5. eluaastast sportvõimlemise
treeningutele! Tel 5554 4101.

Kändude freesimine, muru
niitmine ja trimmerdamine. Tel
5346 1476.
Lõikan ilu- ja viljapuud ning
hekid korda. Küsi kohe! Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.

Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Sõidukite klaaside toonimine.
Tasuta asendusauto!
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee
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HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Veotakso. Tel 501 5312.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

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 (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Kamin "Magic"

Saunaahi "F116"

klaasukseta
Leiliruum: 6 -16 m3
L 490 K 770 S 510
Kaal: 60 kg
249
298 €

€

Pliit "Alma"

8kW
L 925 K 800 S 550
Kaal: 79 kg
529
598 €

5. – 31. MAI

€

Biokamin seinale
L 648 K 374 S 160
Kaal: 4,5 kg
72 €
56 €

7kW
L 480 K 880 S 480
Kaal: 65 kg
245
298 €

Kaminasüdamik "Jokker"

€

Malmkamin "Elena”
5kW
L 320 K 625 S 480
Kaal: 66 kg
229
260 €

€

€

Pelletikaminad al 999 €
"Ketty"
6,2kW
L 456 K 884 S 507
Kaal: 90 kg
1126 €

12kW
L 692 K 520 S 400
Kaal: 107 kg
454 €
319

999 €

Norra ahi “Salzburg”
Soojendusala 50 m2
Kaal: 610 kg
L 680 K 1458 S 480
2930 €

2490 €

, tartu@kyttesalong.ee

JÕHVI, Lille 3 (Kaminapood), tel 33 22 033 • RAKVERE, Jaama 5 (Küttesalong), tel 55 86 786 • NARVA, Puðkini 25A, tel 50 44 732.

www.ruukki.ee

KATUSEPAKETIGA TASUTA
VIHMAVEESÜSTEEMI PAIGALDUS
Võta Ruukkist katusepakett ning saad
vihmaveesüsteemi tasuta paigalduse!
Tutvu täpsemate kampaaniatingimustega www.ruukki.ee
Ruukki vihmaveesüsteem:
· lai värvivalik
· vastupidav
· läbimõeldud disain
· 20-aastane tootjagarantii

Võta meiega ühendust: www.ruukki.ee/katusemeister

