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Tartu TVd küll pole, aga kõik muu
on sama nagu Tallinnas.
Ekaterina Taklaja
Kuku raadio, 19. oktoober
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Võrdsed treeningvõimalused
jäävad vutiväljakuil unistuseks
Tartu on Eestis suuruselt
teine linn ning jalgpall siin
võimlemise järel kõige
enam harrastatav spordiala. Kuid linna pakutavad
võimalused ei käi kaasas
kõikide võistkondade ning
harrastajate sooviga trenni
teha: väljakuid on lihtsalt
liiga vähe.

Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik lükkab süüdistused klubi liigses domineerimises resoluutselt
tagasi. 
JK TAMMEKA

Kolmandas liigas mängiva
maaülikooli jalgpalliklubi esindaja Timur Semjonov sõnas, et
treeninguteks otsitakse paikasid
hinna-kvaliteedi suhte järgi, kuid
eelkõige mõjutab seda ikka vabade
treeningaegade olemasolu. „Tartus
pakutavad võimalused ei ole ajaga
kaasas käinud ja pole piisavalt sobivaid platse. Sobiva aja leidmine
on põhimõtteliselt õnne asi, kuna
kolmandale liigale jagub aegasid alles pärast kõrgemate liigade
meeskondade soovidele vastu tulemist,“ ütles Semjonov.

Suurklubid laiavad
Ta lisas, et väljakuid on juurde
vaja, aga raha selleks peab ka kuskilt tulema. Samas ühe väljaku
praegustele võimalustele lisandumine suuremat probleemi ei
lahenda. „Arvatavasti üks korralik väljak olulist kitsikuse kadu ei
too, vaid leevendab pisut ühe-kahe
meeskonna probleeme, kuid Tartus on meeskondi märksa enam ja
järelkasvu tuleb ka järjest juurde,“
tõdes ta.
Semjonovi väitel võtavad kaks
kohalikku suurklubi, Santos ja
Tammeka, ära enamiku saadaval
olevatest aegadest ning väiksemad
klubid peavad leppima sellega,
mis neist järele jääb. Tammeka ja
Santose esindajad pole sellega aga
nõus.

vastutav Hendrik Toots sõnas, et
nende klubi kelleltki midagi ära ei
võta, kuna treeningaegade jaotamisega tegeleb linnale kuuluv SA
Tartu Sport. See aga kehtib linna
kohta üldiselt, kuid Santose puhul
on küsimus just Annelinna kunstmurustaadionis.
„Santos hõivab Annelinna väljakut klubis treenivate laste arvu
treeningvajalikkusest sõltuvalt.
Olenevalt perioodist on treeningkoormus Annelinnas varieeruv,“
vastas Toots.

Möll öörahuni

Tammeka tegevjuht Kristjan
Tiirik oli nõus, et Tartusse on jalgpalliväljakuid juurde vaja. „Meil on
kunstmuruväljakute puudus, mis
tähendab seda, et kõik väljakud on
suure koormuse all ning hõivatud
kuni öörahuni.
Kuna prioriteet
Arvatavasti üks korralik väljak on noortesport,
siis ongi paraku
olulist kitsikuse kadu ei too,
kus täisvaid leevendab pisut ühe-kahe olukord,
kasvanud harmeeskonna probleeme.
rastajatele ei jagu
soovitud aegasid
Santose noortetöö koordinaa- väljakute nappuse tõttu,“ selgitas
tor ning klubi väljakuaegade eest ta.

Viis aastat tagasi tehtud analüüs, mis arvestas harrastajaid
ning nende vajadusi, näitas, et
linnas on puudu üle viie kunstmuruväljaku. „Kui arvestada, et
vahepeal on juurde tulnud ainult
Sepa kunstmuruväljak, ning lisada harrastajate arvu jõuline kasv
– siis kindlasti on väljakuid juurde
vaja,“ kinnitas Tiirik.
Tiiriku sõnul on kõige suurem
tarvidus kunstmuru kõrval jalgpallihalli järele. „Tallinnas on täna
juba viis sisehalli või kupliga kaetavat halli. Kui tahame, et Tartus
oleksid pealinnaga võrdsed treeningtingimused, on halli vajadus
möödapääsmatu,“ sõnas ta.

Kolm vaala
Tiirik ei arva, et Tammeka Sepa
staadionit üleliia hõivaks, kuid oli
nõus, et klubi seal väga suure koormusega treenib. Kuid selleks on ka
mõjuv põhjus: Sepa jalgpallikeskus
on ehitatud Tammeka, Tartu linna
ja vutiliidu koostöös.
Linn toet a s st a adioni
hoonestusõiguse andmisega 30
aastaks just Tammekat ning lisaks
soetas ühisrahastuskampaania
käigus „ruutmeetreid“ (ca 3% kogu

ehituse maksumusest). Alaliit lisas
omalt poolt 100 000 ning Tammeka ise 450 000 eurot, millest 300
000 on pangalaen ning 150 000
ühisrahastuskampaania käigus
kogutud annetused. „Sellest tulenevalt on igati loogiline, et Tammekal on eelisõigus väljaku aegade
jagamisel,“ leidis Tiirik.

Murust ei piisa
Tartus on 14 registreeritud jalgpalliklubi, milles treenib kokku
2082 inimest. Kuid aasta ringi saab
kasutada vaid viit kunstmurukattega väljakut, mida ümbritseb ka
prožektorite valgus. Need on Annelinna, Tamme, Sepa, Miina Härma gümnaasiumi ja nüüd ka Mart
Reiniku kooli väljakud.
Loomulikult on olemas erinevad murukattega väljakud (näiteks
Ülenurme ja TÜ staadion), kuid
nendel saab treenida vaid mõnel
kuul aastas ning valgustus seal
puudub. Probleemi ei leevenda ka
paljude koolide (Veeriku, Forseliuse) juures asuvad „puurid“, kus
saavad tõsist trenni teha vaid kõige
nooremad vutisõbrad. Täiskasvanute jaoks on puurid liiga väikesed.
VAHUR JOA
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LUGEJA KIRI
Rattad
vankrite vastu
Üks vana võlg tahab klaarimist – nimelt turuhooneesise rattaparkla asukoht, mis takistab eriti just
lapsevankritega jalakäijate
liikumist, kuna hoone seina ääres, kus jõe suunal
vaba tee, on paraku trepp.
Kunagi oli sellest juttu
linna kergliikluskomisjonis, kus tõdeti, et turuhoone läheb niikuinii
remonti, küll siis tehakse.
Turuhoone läkski remonti. Selle eel koguti ka rahva
käest ideid, mida ja kuidas
renoveerimise juures arvesse võtta, ning eks sai
rattaparkla ja jalakäijate
läbipääsu lahendamist
vajav probleem ka sinna
esitatud.
Paraku ei ole tänaseks
midagi muutunud. Siinkohal tahakski küsida turu
tegevjuhilt ja nõukogu
liikmelt, kas see vana asi
on lootust ka korda saada?
Tartu Liiklejate Koda

turu tegevjuht
Mina isiklikult ei olnud selle varasema teematõstatusega kursis, kuid veendusime eile kohapeal, et
probleem on aktuaalne
ja asjakohane. Vaatlesime
ja arutasime koos nõukogu liikme Tõnu Intsuga ja
konsulteerisime ka linnamajanduse osakonnaga
ning leidsime, et kõige
kiirem lahendus on see,
et Tartu Turg AS paigutab need jalgrattahoidjad
oma ressurssidega ümber
selliselt, et need ei takista
enam liikumist. Samas säilib rataste parkimise ja kinnitamise võimalus. Teeme
selle töö käesoleva nädala
jooksul!

LAUSEGA

Teiste seas on võimalus maksumaksja leivale pääseda Näituse ja Kooli tänava nurgal
paikneval kuulsal puukuuril. 
OOP

Kaunase puiestee
uuestisünd
Kuu lõpuni on Kaunase
puiesteel fooriga ülekäiguradade ehituse tõttu mitmeid
liikluspiiranguid. Foorid paigaldatakse Anne jalakäijate
kiire pikendusel asuvale ja
Jaama tänava poolsele koolidevahelisele ülekäigurajale.

Ülikõrge lätlane
Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis
peab 31. oktoobril kell 14.15
Tartu ülikooli aulas avaliku
loengu „Euroopa majandusja rahaliidu tulevik“, pärast
mida saavad huvilised lätlaselt ka otse aru pärida.
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elanikuni kasvas Piirissaare
rahvaarv – alles 2011. aastal
leidus hingi saarel vaid 23.

Sigadus sigalas

Puukuurid vajavad
HELLUST JA HOOLT
Linna visiitkaardiks
pürgivatele kahekorruselistele puukuuridele
määratud toetus ei kohta
kohaliku eliidi seas teps
mitte üksmeelset vaimustust.

Ivo Tombak
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Eeskätt Karlovat, aga ka teisi keskküttevõõraid linnaosi
ilmestavad kuurid pildistas
üle riigi kuulsaks Nõmme fotograaf Anneliis Aunapuu,
kes oma kodukandis midagi
säärast kohanud polnud. Rae
värske otsuse kohaselt saab
tulevast aastast hiigelkuuride
restaureerimisel poole rahast
linna käest ja kuni 5000 euro
ulatuses.

Punasele kukele tuld
Abilinnapea Jarno Lauri
(SDE) sõnul tähendas raha
eraldus võimalust midagi Tartu omanäolisuse säilitamiseks
ära teha. „Meile võib-olla tunduvad suhteliselt igapäevased
need toredad kahekorruselised
kuurid, mis meil valdavalt miljööpiirkondades on, aga mujalt
tulijatele väga eripärased ja

unikaalsed,“ kinnitas ta.
Paraku kipuvad ehitised lagunema ja mõistagi ei soovi
moodsad linlased enam mälestisi üles ehitada, vaid piirduvad ühekorruselise kuuri
või panipaigaga. Seepärast
täiendatigi Lauri väitel restaureerimiste korda, mis siiamaani rääkis ainult väärtuslike
detailide restaureerimisest või
asendamisest, ja lisati sinna
uus sihtrühm.
IRLi piirkonnaesimehe Peeter Laursoni jaoks jäi aga linnavalitsuse järjekordne mõttelend arusaamatuks, tõmmates
paralleeli uute korrusmajade
rajamisega Ravila tänavale.
„Ühes linnaosas äsja just sõideti rahva arvamusest üle ja miljöö rikuti ära, teises tahetakse
anda toetust tuleohtlike puukuuride säilitamiseks,“ võrdles ta. „On ju ka teisi, kellel on
ühekorruselised puukuurid,
võib-olla peaks kõiki puukuure hakkama toetama.“

Kõre tuttavad ei taha
Valimisliidus Tartu Heaks
uude volikokku purjetanud

Jüri Kõre meenutas omalt
poolt, et tema Karlova tuttavad
kuurile teist korrust ei soovi.
„Kellele me seda toetust hakkame andma, kui inimesed ei
taha?“ päris ta.
Laur pareeris kriitika väitega, et toetust ei pea vastu
võtma, vaid suisa taotlema.
„Taotlevad need, kellele see on
südamelähedane, et kahekorruselised kuurid oleksid Karlova miljöös endiselt alles. Vägisi
ei pea keegi kuuri ehitama,“
märkis ta.
Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa (RE) tõdes, et kultuuriväärtuste teenistus kui idee
autor suutis komisjoni pika
kaalumise järel argumentidega
veenda. „Tegelikult oli ka praeguses restaureerimistoetuse
korras võimalik saada toetust
käsipuude, ukselinkide ja mingite muude detailide jaoks, aga
ei olnud võimalik teist korrust teha,“ sõnas ta. „Nii et ega
nüüd väga palju ju ei muutunud ja maailmarevolutsiooni
sellega ei tehta.“
KAUR PAVES

20. oktoobri hilisõhtul anti
häirekeskusele teada, et
Tammistu sigala kinnistul
põlevad kaks bussi. Ilmnes,
et omanik oli sõidukid ise
süüdanud, et sealne sisustus
välja põletada ja metall kokkuostu toimetada.

Tudengid laiavad
kogemusega
Meie üliõpilasteatri esindus
viibib sel nädalal Bulgaarias
Sofias sealse ülikooli teater-laboratooriumi Alma
Alter korraldataval rahvusvahelisel teatrifestivalil, kus
tehakse ettekanne oma eripärasest teatrikeelest.

Puusepas
kopp maas
Sademeveetorustiku ehituse
tõttu on 31. oktoobrini suletud L. Puusepa tänav lõigus
Lembitu tänavast Raja apteegini.

SÄHVATUS

Tuur lõunasse
Arsise kellade ansambel
põrutab Mari Toominga
juhatusel oma esimesele
välistuurile Portugali ja Hispaaniasse. Reisi jooksul antakse viis kontserti.

Daamid roheluses
22. oktoobri hilisõhtul puhkes Elvas järve ääres kahe
naise vahel tüli. Sõnavahetus päädis rüselusega, mille
tagajärjel tundis 23aastane
daam valu.

Sotsiaalne
muuseum
Reedel peetakse linnamuuseumis 35. Tartu linnaajaloo
päeva, mis kannab tänavu
pealkirja „Sotsiaalne muuseum“. Otsitakse vastuseid
küsimustele, mil viisil saavad muuseumid koostöö
kaudu kogukonnaga suurendada oma mõju ühiskonnas.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EI TILKAGI ÕLUT SOOLERÜÜTLITELE: kus näeb nii
reljeefset poliitilist avaldust – loomulikult Alko1000
Marketi parklas. 
STEN SANG
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Palametsa
pajatused
440.

Väljapanek kisub pisaraid mitmelt
põlvkonnalt.  LINNARAAMATUKOGU

Noorus heliseb
KOOLILEHTEDES
Koolivaheaja ja raamatukogupäevade puhul
on linnaraamatukogus
avatud näitus „Nooruse
helinad: Tartu kooliväljaanded läbi aja“.
Välja on pandud Taaralinna
koolide almanahhe, ajakirju ja
ajalehti eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani. Peale
praegu tegutsevatest koolidest
saadud materjali on oma kogust näitusele trükiseid andnud mitu bibliofiili nii meilt
kui Tallinnast. Esindatud on
trükitud, mitmesugusel viisil
paljundatud ja ka väga haruldased käsikirjalised väljaanded.

Ohakatest Jeesuseni
Eelmise sajandi alguse klassi- ja kooliväljaannete initsiatiiv lähtus tihti õpilastelt endilt, seejärel said väljaandjaiks
põhiliselt koolide kirjandusvõi humanitaarringid, kuhu
enamasti kuulus juhendajana
ka õpetaja. Alates 1950. aastate lõpust, kui koolialmanahhe
taas avaldada lubati, hakkasid
ilmuma näiteks 2. keskkooli „Kutsuv rada“, 8. keskkooli

„Tipa-Tapa“, veidi hiljem 1.
keskkooli „Sulesepad“. Selle
aja kooliväljaannetes on oma
„nooruse helinad“ kõlama
seadnud näiteks Mati Unt ja
Mihkel Mutt.
Iseseisvuse taastanud vabariigis on almanahhidele ja ajakirjadele lisandunud kooliajalehed, paljud neist internetis.
Nii koolide ajalehed, ajakirjad
kui ka almanahhid jäävad
oma reportaažide ja kroonikaosaga neid välja andnud
koolide ajaloo oluliseks jäädvustajaks. Kooliväljaannetes
on läbi aegade olnud tähtis
osa õpilaste illustratsioonidel.
Näitusel on väljas umbes sadakond nimetust, „Malamute“ ja „Karuohakate“ kõrval
näiteks veel „Cool Stuff “ ja
„Jeesus Christofon“.
Näitusega kaasneb praeguste Emajõe Ateena kooliõpilaste
omaloominguvõistlus „Tartu
on...“, kuhu 4.–12. klassi õpilastelt laekus 70 tööd. Viieliikmeline žürii hindab töid kolmes
vanuserühmas ning pärjatud
õpilasi auhinnatakse ja õpetajaid tänatakse linnaraamatukogu saalis.
Paralleelselt rõõmustab mit-

mel moel silma meie esihelilooja: raamatukogu neljandal
korrusel muusikaosakonna
ees on avatud näitus „Arvo
Pärdi loomingu lummuses“
ning sama osakonna galeriis
saab vaadata Tõnu Tormise fotonäitust „On Pärt“.

Eriline kokkupuude
Näitus „Arvo Pärdi loomingu lummuses“ pakub põgusaid
hetki nimikangelase loometeest. Välja on pandud raamatuid, artikleid ning erinevate
inimeste kauneid elamusi ja
hinnanguid. Lisaks on eksponeeritud suur valik Pärdi
loomingut ja mõtteid. Näeb
ka suure meistri portreid lastekunstikooli väikeste kunstnike pilgu läbi.
Fotograaf Tormisel on aga
kauaaegse filharmoonia kammerkoori lauljana aastate
jooksul olnud palju meeldivaid
kokkupuuteid Pärdiga. See on
võimaldanud olla fotoaparaadiga oludes, mis muidu oleks
jäänud kättesaamatuks. Valminud on näitus 30 klaasitud
fotost, mis kujutavad heliloojat
aastatel 1978–2005.
KAUR PAVES
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Purustatud nina kiuste
KURIKAT VIIBUTAMA
Reede õhtul valmistub Tartu peomöllu
sukelduma. Samal ajal
koguneb kutsehariduskeskuse staadionile
kümnepealine kamp
kurikatega. Kas nüüd läheb andmiseks? Antakse korralikult, aga valu
saavad valged pallid ja
löömavendadeks on
Tartu Kuningate pesapalliklubi.
Viis aastat meeskonda juhtinud 25aastast Silvo Vooli kodus ootav neljakuune
mantlipärija ei jäta pidudeks
aega. Muruväljakul loobivad
valget viieeurost nahkkattega
korgipalli kümmekond noort
harrastajat. Täna on tiimiga liitunud 11aastane Lenna
Lehtsaar Forseliuse koolist,
kuna seal käidi just hiljuti ala
tutvustamas.

põrkab siin maa ebatasasuse
tõttu teadmata suunas, mis
muudab mängu raskeks.
Trenni saabub äsja ninaluumurru üle elanud Karl
Peterson. Tolle õnnetu nospli puruks krõksumise taga
on peatreener Vool isiklikult.
Nimelt lendas pall suurel kiirusel püüdja näo suunas ja
Konarlik plats
Treener küsib mitmel kor- päästa polnud enam midagi.
ral, ega pisikesel preilil külm Kohale kutsuti kiirabi ning
pole ja vastuseks kostub alati: palliga kesk silmnägu saanud
„Mul on palav!“ Meeskonna- mängija tuuniti erakorralise
kaaslane loobib uue kasvan- meditsiini osakonnas uuesti
dikuga palli ja peagi õpeta- inimesesarnaseks. Ometi ei
takse neiule kurikalööki. Uus hoia selline valus pauk noortalent on sündinud ning visa meest pesapallist eemale.
Valusate juhtumistega jättöö puhul võib just temast riikame ning Vool kirjeldab,
gi esinumber sirguda.
kuidas püüdja SilSoosaare kõige
Piisab väikesest eksimusest vo
hinnalisem isikja sportlane lihtsalt väänab lik varustus ühe
mängu jooksul
oma liigesed pahupidi
koguni kaks korVool sooviks Taaralinna da palliga kena obaduse sai.
kokku saada kahesajast ini- Hella jalgevahega mees vaid
mesest koosnevat pesapalli- naeratas saatuselöökide peale
kogukonda, et neljale ülejää- ja jätkas mängu.
Kogu tiim vaatas tunnusnud riigis tegutsevale klubile
tuul alla teha. Ideaalis näeb tavalt kangelase poole, herota mitut täiskasvanute grup- iline tegelane ise kehitas vaid
pi, erinevas vanuses noor- õlgu. Ilmselgelt on ta valmis
tevõistkondi, ka on plaanis järgmisteks löökideks, mis
kokku panna eraldi naiste- mängul pakkuda. Vool kiidab
tiim. Parim mänguplats asub Soosaart erakordse vastupiKostiveres, sellele võrdväärset davuse eest, tänu millele mees
Tartul veel pakkuda pole. Pall võistluse jooksul suisa kaks

Silvo Vool saadab Aleksandr Pridõbailo palli
orbiidile. 
STEN SANG

tundi järjest võistlusasendis
kükitamas vastu pidas. Vahetusmeest pakkuda ei saanud
ja nii pidigi üks sangar topelt
pingutama.

Väikesed vargad
Vigastustest räägib treener
mõru muigega: tema enda jalg
oli puruks kolmest kohast,
põlv, sääreluu ja hüppeliiges
põhjalikult välja väändunud.
Seda küll mitte mängu tõttu,
vaid jääl õnnetu kukkumise
pärast. Kokku on spordimehel ette näidata tervelt 25 luumurdu. Viimasel korral pakuti haiglast juba Kuldkaarti.
Pesapalli levinumad vigastused on seotud just põlve ja
õlaga. Mäng nõuab head tehnikat ja keha ideaalset kontrollimist. Piisab väikesest eksimusest ja sportlane lihtsalt
väänab oma liigesed pahupidi.
Mängutehnika eripäraks
saab lugeda keha jaotamise
eraldi üksusteks, kus üks kehapool võib liikuda ja teine
peab jäigalt paigal püsima.
Palli viskamise tehnika on
mõnevõrra sarnane kuulitõukele, kus puus liigub enne ette
ja tekitab kehas vibuefekti. Nii
tekib viske taha jõud.
Jõudu omakorda Voolil
jagub ja tema viskab palli
130kilomeetrise tunnikiirusega. Sama märkimisväär-

ne on löögikiirus. Kui teiste
mängijate pallilööke suudan
silmaga jälgida, siis tiimijuhi
kurikas teeb heleda metallkõlksu ning valge kuul lendab milliosa sekundiga justkui orbiidile.
Toosama orbiidile lennanud pall kõnnib hiljem kahel
jalal minema. Juhuslik mööduja lihtsalt võtab väljakuservast omale suveniiri kaasa.
Vool kirjeldab: „Suvel tegime
trenni ning meid käisid jälgimas poisikesed. Muudkui
tiirutasid siin raudtee ja autoparkla ümber ning noolisid
palle. Eks nad mõned omale
saidki.“

Poolpime iidol
Esimese eeskujuna toob tiimijuht välja Bob Gibsoni, kes
on üheksakordne All Stari ja
kahekordne World Stari meister. Mängijal on paradoksaalsel kombel väga halb silmanägemine, mistõttu ta kissitab
näoilme kurjakuulutavaks ja
see omakorda hirmutab vastasmeeskonda.
Teise staarina nimetab
Vool Nolan Ryanit, kelle agressiivne viskekiirus ulatub
hämmastava 161 kilomeetrini tunnis! Talle kuulub Major
League’i rekordiline 27aastane pesapallikarjäär.
STEN SANG
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Uuno Kivilinnast

Ilge solvang
reisibüroolt
Nagu sõbrad, keda valimiste
põhjal küll ainult närused 12
on, teavad, põrutab kauboi
juba novembris preemiareisile
kaugele lõunasse.
Läksin muidugi reklaami
õnge: ajalehest jäi silma Nikal Traveli reisibüroo kuulutus, kus lubati pakette alates
79 eurost. Konkreetne reis
Küprosele läks muidugi lõpuks
maksma 517 eurot pluss passi
tellimise kulu. Aga olin end
selleks hetkeks juba nii üles
kütnud, et enam taganeda ei
suutnud, kuigi laenu tuleb
nüüd tagasi maksta kaks aastat.

Ihuüksi lantima
Postiga saabunud arvega
tegi Nikal Travel mind veel
teistki korda lolliks. Kõiki mu
tuttavaid on järgnev metsikult
naerma ajanud, mind aga hoopis maruvihaseks teinud: nii
ümbrikule kui arvele oli selges
eesti keeles kirjutatud „Proua
Uuno Pungar“. Kui keegi mind
pargipingil sellisel moel solvama tuleks, siis kaua ta ei elaks.
Helistasin kohe ettevõtte juhile ja teatasin, et võin püksid
maha võtta ja näidata, kuidas
lood tegelikult on. Seal allkorrusel mul ikka üht-teist veel
on ja teeb aeg-ajalt ka tegusid.
Mokaotsast tulnud imepisikest vabandust ma igatahes
vastu ei võtnud ja nõuan ka
selle valu eest kompensatsiooni.
Igal juhul tuleb kuum reis
lõunamaale ja Kaunase puiestee peab nädal aega ilma kojameheta hakkama saama. Juba
on kindlaks saanud, et ükski
kolmest naisest minuga kaasa
ei tule: eksnaisest pole lubatud
rääkidagi, pruut Ilme on kimpus tervisega, armuke Reet on
aga lihtsalt liiga kole, et teda
välisinvestoritele näidata. Jaama tänaval asjal käies märgin
ka naljaga pooleks alati, et tuleks käterätik näo ette panna.
Küll aga olen juba valmis pan-

nud kasti aktsiisieelset õlut,
ploki salasigarette Venemaalt
ja spetsiaalselt troopika jaoks
soetatud uue kaabu.

Sunnivad kerjama
Ongi aeg kodumaa tolm jalgadelt pühkida, sest kodupood
Kivilinna Konsum mulle enam
õlut ei müü. Kui varase lõokesena kell kümme ära teenitud
pudeli järele lähen, õiendavad
kolm vastast eesotsas vanemmüüja Mairega, et olen purjus
ja juurde ei anta. Minul aga
olid vist juba sünnist saadik
lõhnad juures ja ega kroonilisel alkohoolikul väliselt erilist
vahet näha polegi.
Palju hullematele joodikutele antakse pikema jututa
pudel kätte. Loomulikult on
põhjused otsitud: Kivilinn
maksab mulle lihtsalt varasema kriitika eest kätte. Pean
nüüd alandlikult nagu koolipoiss ukse peal kükitama ja
möödujatel või Ilmel endalegi
tarvilikku kraami osta paluma. Õnneks häid inimesi ikka
leidub.
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EHITUS

KINO

Garaaž Tartu kesklinnas Raatuse
tänaval. Pindala kokku 47 m². Omanikult! Tel 5820 8912.

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
27.–31.10 kell 16.45; 1.11 kell
16; 2.11 kell 16.30 Blade Runner 2049

Aiaeri: grill, saun, terrass, kuur,
väliköök, rajatised. Puit-, kivi-,
looduskivilahendused.
Tel 5820 2040.

27.–31.10 kell 12.50, 17.40;
1.11 kell 12.15, 17.40; 2.11 kell
17.30 Keti lõpp

Ehitus ja renoveerimine. Katused,
puitfassaadid ja üldehitus. Väga
hea kvaliteet ja garantii mõistliku
hinnaga. Tel 5662 9930.

27.10 kell 10.40 Lego® Ninjago film
27.10 kell 11, 13, 14.30;
28.10–1.11 kell 13, 14.30; 2.11
kell 11.30, 13.30 Lumeinimese
poeg
27., 30.10 kell 22.20; 1.11 kell
21.45 Lumememm

Ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni. Projektid,
materjalid, teostus.
Tel 5820 2040.

Saag VIII: Jigsaw

27.–31.10 kell 20; 1.11 kell
19.15; 2.11 kell 22 Magnettorm

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

27.10 kell 10.30, 12.30; 28.10–
2.11 kell 12.30 My Little Pony:
Minu väike poni. Film

27.–31.10 kell 19, 22.10; 1.11
kell 22.35; 2.11 kell 19.45 Saag
VIII: Jigsaw
27.–31.10 kell 15, 19.30, 21;
1.11 kell 15, 19, 21.35; 2.11 kell
21.45 Thor: Ragnarok
31.10 kell 22.20 Eellinastus:
ema!
1.11 kell 20 Naisteõhtu: Pahad
emmed 2

KONTSERT
BIG BEN PUBI
28.10 kell 21.30 Raen Väikene
3.11 kell 21.30 Svips
4.11 kell 21.30 Hea Story
ERINEVATE TUBADE KLUBI
27.10 kell 19 Rahvusvaheline nüüdismuusika festival
AFEKT: Simultaneous Inputs
GENIALISTIDE KLUBI
26.10 kell 19 Bulat Okudžava
laulud
27.10 kell 21 ProgreLiblikas
31.10 kell 19.30 Rahvusvaheline nüüdismuusika festival
AFEKT: Solistid
2.11 kell 21 Get Your Gun (DK)
albumi Doubt Is My Rope
Back To You esitlus
JAANI KIRK
27.10 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund
31.10 kell 12.15 Keskpäeva-

Ehitus- ja viimistlustööd (eraisik,
KÜ, firmad jms). Pikaajaline kogemus, töödele garantii, head hinnad!
Tel 510 0645.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.

27.10–1.11 16.30 Matilda

27.–31.10 kell 14.45; 1.11 kell
14, 2.11 kell 15.30 Palju õnne
surmapäevaks

2-toal korter Tartus Veerikul renoveeritud majas. Tel 5556 8234.

Soodsalt 2-toal ahik korter Tartus
Linda 6 (üp 48,6 m², ½, läbi kahe
korruse, keskmine seisukord, 36
000 €). Kutseline maakler Peeter
Meus, tel 506 2212, 786 8080,
www.aadlivillakv.ee

KINNISVARA OST
2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega,
hüpoteegiga, looduskaitsealadega
ja kaasomandiga. Tel 523 4445.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

muusika veerandtund, festival
AFEKT solistid
MUUSIKAJAAM
2.11 kell 19 Paul Neitsov
PAULUSE KIRIK
1.11 kell 18 Zonta Tartu klubi
heategevuskontsert
RISTIISA PUBI

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 4.11 Saima Männo akvarellide näitus Minu inimesed

kuni 14.11 näitus Arvo Pärdi
loomingu lummuses

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

ROCK & ROLL

kuni 18.11 Tõnu Tormise fotonäitus On Pärt

TARTU ALEKSANDER
28.10 kell 22 Eesti Mees
3.11 kell 22 Sunlight
4.11 kell 22 Tänatehtu
TARTU SAKSA
KULTUURI INSTITUUT
3.11 kell 19 kontsert Igatsuste
laulud
TUBINA SAAL
31.10 kell 18 Rahvusvaheline nüüdismuusika festival
AFEKT: Mateeria
1.11 kell 16 Eller Sümfoniett
Klassikaraadio noorte stuudios
VANEMUISE
KONTSERDIMAJA
2.11 kell 19 kontserdisari Silmitsi Bachiga

Liiv, kruus, killustik (veoga).
Tel 510 0451.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

kuni 17.11 Eva Elise Olli maalinäitus Vaherahu elukaosega

4.11 kell 21 Boogie Company

Lamekatusetööd. Garantii ja kestvus taskukohase hinnaga.
Tel 5662 9930.

LINNARAAMATUKOGU

28.10 kell 21.30 Mode

28.10 kell 21 Pedigree Standard Sundown

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

kuni 18.11 raamatunäitus Siuru
100
kuni 18.11 näitus Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded
läbi aja
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 8.11 fotonäitus Trehvamine

MUU

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine ja
kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Talumaja Tartumaal. Pakkuge
julgelt! Võib olla hooldamata ja
remonti vajav. Tel 522 5495.

ÜÜRILE ANDA
Ahik korter. Tel 5616 1747.

ÜÜRILE VÕTTA

26.10 kell 18 Kirjandus ja
provokatsioon. Kirjandusõhtu
külaline on luuletaja, prosaist ja
tõlkija Maarja Kangro

Müüa elusad vutid lihaks.
Tel 503 4708.

OTSIN TÖÖD
Välikoristus jm abitööd.
Tel 505 4468.

PAKUN TÖÖD
Firma vajab katlakütjat - tootmisjäätmete koristajat. Töö eeldab
füüsilist jõudu. Tel 511 1823.

KOOLITUS
Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.
Kokale Chemicumi kohvikus Tartus. kallasmeri@gmail.com
Meestejuuksurile (osalise või täistööajaga). Tel 513 1217,
valve89@hot.ee

Sõiduõppe ABC lõppastme-,
ADR-, ameti- ja järelkoolitused.
Kalda tee 30, tel 507 8230,
www.sõiduõppe.ee,
soiduoppe@gmail.com

KÜTE

LINNARAAMATUKOGU
26.10 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik. Vaatluse
all on Marju Kõivupuu raamat
Loomad eestlaste elus ja
folklooris

LOOMAD

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Voodrilauakeskuses Ringtee 8 on
alanud soodsate hindadega puidukaupade lõpumüük. Avatud T-R
8-17. Tel 5551 6285, 505 6572,
ivar@voodrilauakeskus.ee

26.10 kell 18 kirjanduslik
vestlusõhtu Kirjanikuks 30
päevaga?

Puitbrikett (koostis kuusk ja kask).
Tel 511 9782.

1-2-toal korter Tartus omanikult.
Tel 5871 9078.

Veo- ja tõsteteenus. Tel 507 9037.

ANNELINNA RAAMATUKOGU

Kuivad küttepuud (40 l võrgus, 30
cm). Tel 510 0451.

1-toal korter. Tel 503 2345.

Septikute paigaldus ja müük.
Tel 5757 0202,
e-post erlend@eestiseptik.ee

MATERJAL

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Otsime puhastusteenindajaid
Kvartali keskuse (Riia 2) Maksimarketisse (8 h vahetused) ja Ihaste
Konsumisse. Töö vahetustega.
Tel 5686 2233, info@taararing.ee
P. Dussmann Eesti otsib puhastusteenindajat. Töökoha aadress Liivi
4, Tartu. Angelika, tel 5308 8071,
tartu@dussmann.ee
P. Dussmann Eesti OÜ otsib kojameest. Töökoha aadress Munga 12,
Tartu. Tel 5302 3452.
P. Dussmann Eesti OÜ otsib nõudepesija-köögiabitöölist.
Tel 5855 6765.
P. Dussmann Eesti OÜ otsib kokka.
Tel 5855 6765.

Ehitusliku saematerjali müük.
Transport Tartus tasuta.
Tel 5656 4624, info@puiduplats.ee

Puitpakendite tootja pakub tööd
Reolas, ka osaline tööaeg.
Tel 5848 1161, puitpakend@mail.ee

Liiva, kruusa, killustiku, mulla jm
müük ja vedu. Kopatööd.
Tel 505 1105.

KINNISVARA MÜÜK

Ahju- ja katlapuud (50 cm, kuiv,
lepp, haab, kask). Tel 5301 1161.
Kuiv kask 2,3 € ja okaspuu 2 € 40
l võrgus koos veoga Tartu lähistel.
Tel 510 9337.
Kuiv lepp 30 sm 40 l, 1,9 €; kask 2,1
€, lepp 50 sm, kask 40, 50 sm. Hind
koos veoga. Tel 521 2015.

Scandicon otsib hoolsaid ja
kohusetundlikke keevitajaid ning
metsahaagiste ja kraanade kokkupanijaid. Väljaõpe kohapeal. Tel
5330 0500, heikki@scandicon.eu,
www.scandicon.eu

RIIDED
Lastekaubad ja koolikotid Sõbra
keskuse 2. korrusel kuni -50%.
soiduoppe@gmail.com
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SÕIDUKID
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

Juhuvedu kuni 7 in või kuni 1 tonn
alates 30 senti km. Tel 529 1558,
bccb.oy@mail.ee

Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.
Printerid, toonerid, tindid. Müük
ja täitmine. Tartus Raekoja 13.
Tel 744 1100, futari.ee

Müüa Ford Escort Turnier (2000.
a, sõiduauto, 300 €). Tel 5593 4370,
5880 3970.

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

Ostan Audi, Opel, BMW,VW, Ford.
Kiirmüügi hinnaga. Pakkuda võib
kõike. Raha kohe. Max 2.0.
Tel 5624 0824.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee
Sõidukite ja veokite keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid soodsalt.
Tel 504 0334.

Kaardid ennustavad! Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal
ennustusliinil 24 h. Tel 900 1727,
ennustus.ee
Katlamajade ja soojasõlmede
rikete kõrvaldamine. Ka puhkepäevadel. Tel 521 9658.

Õunamahla pressimine, pastöriseerimine ja pakendamine
tellija toorainest. Koduleht: www.
marjapuu.ee. Info ja tellimine tel
512 9592, marjapuu.mahlakoda@
gmail.com

Enne 1945 raamatud al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk, nahkköites
alates 50 €/tk. Tel 5893 8528.

Santehnik. Tel 5361 5254.
Santehnilised tööd. Likvideerin
ummistusi. WC-potid, boilerid,
valamud, kraanid, torud jne.
Tel 5621 7955.

7

Ülekasvanud kruntide hooldus,
sae- ja võsatööd. Kõik aiatööd
ühest kohast! Tel 5346 1476, info@
niitmine.ee

Erinevate kollektsioonide ost mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649 5292.
Hõbeda ost - lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm! Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi! Palun
pakkuda ka vanu lauanõusid ja
hõbedat! Tel 5803 6752.

Kasutatud raamatud Tartus ja
Elvas. Ka nõukogude perioodist
valikuliselt. Tel 734 1901.

TEENUSED

Kunsti ost - maalid, graafika,
ikoonid, skulptuurid, pronksist
kujud jm. Parim hind!
Tel 5649 5292.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja kellaparandus.
Patareivahetus vaid 4 €!
Kodukoristus, madratsite, vaipade ja pehme mööbli aurupuhastus, suurpuhastus Tel 5199 3504.

Tasuta vanametalli, kodutehnika,
elektroonika, vanapaberi, akude
äravedu. Veame ka prahti prügilasse (7 €/m³). Tel 5825 9300.
Korstnapühkija Marko Mesi,
küttekollete remont ja hooldus.
Tel 5805 0201.

Toyota sõiduautode hooldus ja
remonditööd. Poleerimine.
Tel 514 2222.

Korstnapühkija Tartus, Tartumaal
ja Jõgevamaal. Akt. Tel 505 0040,
www.korstmar.ee

Korstnapühkja Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt, redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee
Kõik ehitustööd vundamendist
katuseni. Materjalid, transport,
paigaldus, garantii. Tel 5820 2040.
Arvutite hooldus, remont ja varuosad Tartus Lõunakeskuses. OÜ
Maxi IT, tel 5452 2200.

Vedu ja kolimine, laadijad, prügitakso, utiliseerimine kaubikud,
furgoon. Parim hind!
Tel 5621 7955.

Autode diagnostika ja elektritööd Tartus. Tel 506 9367, vaata
- www.jaad.ee

Elektritööd! Kõik väikesed ja
suured elektritööd eraisikutele ja
firmadele. Head hinnad!
Tel 513 7844, www.elekter24.ee
Elektritööd! Küsi julgelt.
Tel 5687 2020.
Elektritööd. Tel 5345 3303.

Kärcheri tekstiilipesuri rent! Hind
sisaldab 2 l puhastusainet ja tasuta
transporti Tartus! Tel 517 3277,
www.pesurid.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Hekkide ja viljapuude hooldus,
tööd ohtlike puudega.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Videokassettide digitaliseerimine. Fototeenused. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Müüa saunaahi ja teen ka ahjusid
tellimise peale. Hind soodne.
Tel 5629 6070.
Ohtlike puude asjatundlik raie.
Hekkide lõikus jne. Töökogemust
15 a. Tel 553 7638, 2arboristi.ee
Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena -energiaterapeut
ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798

MÜÜK
Lastekaubad kuni -50% Sõbra
keskuse II korrusel. Tel 521 5056,
soiduoppe@gmail.com

OST

Õhksoojuspumbad paigaldusega
eramajale. Tel 5623 7113,
kliimatehnik@online.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka nõuka perioodist)! Tulen kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649 5292.

Vanad lauanõud, piima- ja kohvikannud, kristall, Langebraun ja
Lorup! Parim hind! Tel 5649 5292.

Vanad paberrahad, aktsiad, võlatähed jm maksevahendid enne
1950. a. Tel 5893 8528.
Maksan pildil oleva kannu eest 30
€. Võib ka teise pildiga! Raha kohe
kätte! Tel 5803 6752.
Nõukaaegsed suured nukud, plekist autod, jõuluehted, automudelid, aabitsad, õllekapad.
Tel 5649 5292.
Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ehete, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud!
Tel 5649 5292.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanade raamatute ja muude
trükiste ost! Aabitsad, piiblid,
teatmeteosed jne. Tel 5803 6752.
Vene elektroonika komponendid ja detailid. Tel 5676 4964,
vanaelektroonika@hot.ee

VABA AEG
Elva Novembrilaat 4. novembril
kl 9-16 Elva kultuurikeskuse parklas. Keskoja OÜ, tel 5851 4074.
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Teie peole: Simmaniduo ja Kandlemees Sander. Tel 504 3202.
Tantsuõhtu ansambliga 27.10 kl
20 Peetri 26a Tartus. Tel 511 4081,
eva.koolitus@mail.ee

Raamatud, ehted, vanavara pakkuda võib kõiki esivanematest
jäänud asju! Parim hind!
Tel 5649 5292.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Auto keretööd: taastamine,
ümberehitus, uued ja kasutatud
keredetailid. Garantii.
Tel 504 0334.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.

Alkoholi ja suitsetamise vastane
kodeerimine. Märja Margus,
tel 5669 0462 või
onneklubi.onepagefree.com

Sõbralik 70 a naine soovib tutvuda
sobivas vanuses härraga.
Tel 5863 4652.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Vanad ehted ja rahvariided ning
muu käsitöö. Tulen ise kohale!
Tel 5803 6752.

TERVIS

TUTVUS

Korstnapühkija Tartus. Kutsu
TahmaToomas. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee

Maalid, graafika, vanad raamatud, nõud, postkaardid, fotod,
merevaigust ehted, mööbel, märgid, samovarid, medalid, mündid,
paberraha. Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com

Eesti autoklubi ja Kalevi motoklubiga seotud esemed: märgid, karikad, fotod, aukirjad jne. Maksan
hästi! Tel 5893 8528.

Sõjaväe, kaitseliidu märgid,
medalid, fotod, täägid, kiivrid,
mõõgad jm! Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

Tule tähista sünnipäeva HipHop
mängumaal. Broneeri aeg www.
hiphopmängumaa.ee Tel 526 1043.
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