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Praeguse emotsiooni pealt
võiks selle folgipundi laiali
lammutada küll.
Heiko Sallok
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Lea dali lion

Avatud
E-N 11-23
R-L 11-23
P 12-22

õhtut juhib OTT sepp

N 09.08 Põlva Intsikurmu
R 10.08 Tartu Lauluväljak
L 04.08 Kuressaare Lossihoov K 08.08 Tallinna Lauluväljak
L 11.08 Viljandi Lauluväljak
P 05.08 Pärnu Vallikäär
P 12.08 Haapsalu Lossihoov
T 07.08 Rakvere Laululava

ja kohapeal

Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel

XxVEsIAsEvOhBuTePÄEv
1.AuUs kLl1–1
RuKiAaJaÄEv
• Eesti raskeveo tõugu hobuste
esitlus ja hindamine
• Hobutööde tutvustus
• Eesti raskeveohobune hobihobusena
• Vello Tamm - erinevad hobutööd
Pilet 4€
Sooduspilet 2€

• Rukki- ja viljatööd
• Orienteerumismäng “Rukki teekond”
• Töötoad, laulu- ja rahvamängud
• Hobu- ja ponisõit
Rahvamuusikaansambel LÕIM

TARTU SÜGISNÄITUS

10.00 Tõuloomakasvatajate seltside
stendinäituse avamine
10.30 Ivo Linna ja Antti Kammiste
11.30 Avasõnad
Lambad
Linnud
Karusloomad
Eesti visside esitlus
Lihaveised
Hobused
Käsitsilüpsi võistlus
Publiku lemmiku valimine

SuElAt

1.SeTeBe kLl1–1
• Koerte ja hobuste esinemised
• Rammumees
SÜGiLaT
• Loomateraapia
• “Hullu Teadlase Kabinet” ja palju
põnevaid tegevusi suurtele ja väikestele
16.00 – 18.00 Simman ansambliga
Konterbant
Pilet 6€
Sooduspilet 4€
Perepilet 14€

• Vladislav Koržetsi kalaroogade
õpituba ja palju teisi
Lisainfo: www.epm.ee, info@maaelumuuseumid.ee, tel 7383810
toiduteemalisi tegevusi
Pargi 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartumaa

10.08. Alatskivi mõisa tallihoov
16.08. Luke mõisa suvelava

12.08. Villa Müllerbeck (Otepää)
17.08. Luunja Roosiaed

Algus kell 19
Piletid Piletilevist ja kohapealt
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Unelmate trofeed suunavad

VILJANDIT TÜMITAMA
Tavapärase üleaedsete kolkimise eel näeb
laupäevasel Tammeka
kodumängul metallikolakaid, milleväärilisi
Taaralinna nähtavas
tulevikus enam ei jõua.
Kuivõrd 15. augustil lähevad
Tallinnas UEFA Superkarika
finaalis rinnutsi Madridi linnarivaalid Real ja Atletico, kes
on omakorda kahe tugevaima klubisarja, Meistrite liiga
ja UEFA karikasarja võitjad,
kauples Eesti jalgpalliliit vabariigi juubeli puhul Euroopa
kolleegidelt välja erilise privileegi: kõik meie meistriliiga
kümme klubi saavad kolm nimetatud karikat üheks kodumänguks enda valdusesse. Laupäeval kell 14 Tamme
staadionil algaval üritusel
jõuab järjekord meie
Tammeka kätte.

Teatavasti tabas finaali ülisuur
nõudlus, kui 8000-le mõlema
meeskonna fännidest vabaks
jäänud piletile konkureeris
loosi teel üle saja tuhande inimese kogu maailmast. „Seega
šanss mängule pääseda oli
ülimalt nigel ja Tamme staadionile tulla on paljudele viimaseks võimaluseks,“ selgitas
Sallok.
Salloki kinnitusel ootab
ees midagi kaugelt huvitavamat kui tavaline mängupäev,
mistõttu leiavad tee Tamme
staadionile needki, kes ehk
kohalikke mänge kunagi vaatama pole jõudnud. „Kolm
karikat peaksid ennast

ise müüma, aga siiski tahaks,
et kõigini jõuaks teadmine:
sellist võimalust enam ei tule,
need trofeed ei jõua Eestisse,
ammugi mitte Tartusse, iialgi,“ rõhutas ta veel kord.
Piduliku sündmuse puhul
paneb vutiliit juba kaks tundi
enne mängu algust püsti ulatusliku festivaliala. „Maskoti
juhtimisel leiavad sealt tegevust nii lapsed kui täiskasvanud: saab oma löögitugevust
mõõta ja ka näiteks Playstationil mängida,“ lubas Sallok.

Playstation hullutab
„See on täiesti unikaalne, kuskil mujal
maailmas pole sellist asja
tehtud,“ avaldas oma vaimustust Tammeka värske
kogukonnajuht Heiko Sallok.
„Neid samu karikaid, millest
kõik väiksed poisid unistavad,
mille on pea kohale tõstnud
Ronaldo ja Messi, saab kõigest
paari sentimeetri kauguselt
imetleda ja nendega koos pilti
teha.“
Lisaks loositakse külastajate seas välja kaks piletit kolmapäevasele suurmängule.

„Kohal on meie treenerid, kes
kõiki julgustavad.“

Rekord varisemisohus
Et eelmisel laupäeval kogunes Narvas imekarikaid uudistama 824 inimest ja see on olnud seitsmest senisest üritusest
parim tulemus, lähevad tartlased kahtlemata neljakohalist
publikunumbrit ründama.
„Tartul on ju Tallinna ja Narvaga alati tugev rivaliteet olnud,
tahame ikka neist paremini
teha. Inimressurssi ju iseenesest on,“ arutles Sallok.

Nii pole välistatud seegi,
et juba 2005. aastast püsinud
1200-pealine publikurekord,
mille tõi toona vihane vastasseis linnarivaal Merkuuriga,
viimaks variseda võiks.
„Vähemalt selle hooaja rekord 650, mis on mitme aasta
parim, võiks ületatud saada,
siis oleksin mina õnnelik,“ tõdes Sallok.
Tuleb ju Tammeka kodutanumale kahe uskumatult
kõva võidu pealt. „Kaks nädalat tagasi alistasime kodus Narva Transi, mida peale meie oma klubi inimeste
keegi väga ei
oodanud – eriti pärast vahepea lset kerget
mõõna. Eelmisel
n äd a l ava het u sel
saime aga võõrsil
jagu superklubi FCI
L evad i a st ,“ meenutas Sallok. „Sellise emotsiooni pealt
võiks selle folgipundi
laiali lammutada küll.“
Nii seisab meie meeskond 15 vooru enne lõppu viiendal tabelireal – nii
hilises hooaja staadiumis
pole nii kõrgele asja olnud
üle kümne aasta. Püüdmatu pole ka kuue punkti
kaugusel asetsev neljas
koht, mis viiks tartlased
suure tõenäosusega ise
Euroopa liiga karikat
jahtima. „Eks sellest
salamahti unistame,“
märkis Sallok.
STEN SANG

11.-12. august
Nüüd ka
e-poes!

-25%

www.facebook.com/EhituseABC

Ootame kõiki lapsi registreerima
Minikooli huvikooli, eelkooli,
mängukooli ja õpikooli!
Registreerimine kodulehel
www.minikool.ee.
Avatud uste päev Minikoolis
26. augustil kell 12-15.
Küsi Infot info@minikool.ee
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LUGEJA KIRI
Mehed debatile
Esitan väite: Eestis on demokraatia, sõnavabadus ja
õiglane riigikogu valimise
süsteem.
Kui nõustute väitega –
see artikkel pole teile. Kui
aga ei nõustu ja arvate, et
need väited on pigem või
täielikult nali, siis alljärgnev jutt on süvenemist
väärt. Pakun välja „Mühka
šablooni“ nimelise eskiisi,
kuidas peaks süsteem tulevikus välja nägema.
1. Kandidaadid valitakse üleriigiliselt avatud nimekirjast. Värska inimene
saab hääletada Saaremaa
kodaniku eest ja narvakas
valgalase eest.
2. Riigikokku saavad
vaid need inimesed, kes
on kogunud teatud hulga
hääli. Kas see künnis on
3000, 5000 või 10 000
häält, on arutamise koht.
3. Hääled ei ole edasi- ja
ülekantavad. Nii kaob peibutuspartide probleem.
4. Minimaalne riigikogu
liikmete arv on 21. Täpne arv on taas arutamise koht, aga vähendada
koosseisu tuleb.
5. Hääletamisel osalenud, valituks osutunud ja
parlamenti mitte mineval
kodanikul konfiskeeritakse
kogu tema isiklik vara.
6. Inimene, kes on saanud riigikokku ja kogunud
künnisest näiteks viis korda rohkem hääli, omab ka
hääletusel viit häält. See on
meie ühiskonnale uudne,
aga väga vajalik muudatus.
7. Kandidaadil, kes on
saanud kätte pool valimiskünnisest, on õigus külastada riigikogu küsimuse
arutamise ajal ning esitada
oma väiteid ja argumente, kuid hääletamisel ta ei
osale.
Selleks, et Eestis selline
valimissüsteem toimima
hakkaks, palub filosoof
Artur Taivere neid, kes on
huvitatud selle elluviimisest, vestlusele Rehe hotelli 15. augustil kell 19.
Oodatud on vaid mehed,
kuna ruumis on täielik sõnavabadus ja argumentide
esitlemise võimalus.
Artur Taivere
Filosoof-rehviärimees

TÜ soovib lootsi
toolile Priit Venet
Tartu Ülikooli korvpallimeeskond ihkab ka
algaval hooajal peamise
taktikepi usaldada mullugi samal toolil istunud
Priit Vene kätte. Mängijatest on kokkulepped
sõlmitud vaid noormängijatega.
Akadeemilise spordiklubi turunduse ja kommunikatsioonijuht Raigo Häelme
kinnitas Tartu Ekspressile,
et klubi teeb lähiajal Venele
konkreetse lepingupakkumise. „Meie kontseptsioon ja
võimalused on kirja saanud.
Ülikooli juristid vaatavad projekti veel üle, seejärel lähetan
Venele,“ kirjeldas ta asjade hetkeseisu.
Priit Vene ise kinnitas telefonivestluses, et läbirääkimiste
laua taga ta istunud pole. Jätkamist aga ei välista, kui klubi
reaalse ettepaneku ikka teeb.
„Pikki läbirääkimisi pole
tõesti pidanud, suhelnud
oleme aga pidevalt,“ avaldas
Häelme siirast lootust, et Venega kokkulepe saab teoks.
Konkreetset ajalist tärminit
peatreeneri leidmisele seatud
polevat ning alternatiive laual
polegi. „Usume, et plaan A õnnestub ja varuvariante praeguses faasis ei kaalu.“

Noored lulli ei löö
Oma nõusoleku abitreenerina jätkata on andnud Toomas
Kandimaa. Kuluaarijuttudes
olla edutamise võimalusele
eitavalt vastanud. Tema, Hannes Tamme, Liis Toomsalu ja
Maarja Kalevi näpunäidete
järgi on oma noored kasvandikud üldfüüsilist ning osaliselt
ka pallitrenne teinud juba juuni lõpust saati.
Jätkajate nimekirjas on
mullugi episoodiliselt meistriliigas karastust saanud Märt
Rosenthal, Hendrik Eelmäe,
Robin Kivi, Joonas-Anton Jürgenstein, Patrik Saal, Hannes

LAUSEGA
Kosmos peo peal
Laupäevani Tartu observatooriumis kestva astrobioloogia suvekooli fookuses
on ESTCube’i-taolised väikesatelliidid. Üles astuvad tipptegijad kosmoseasutustest
üle maailma, teiste seas ka
NASA-st.

15 000

inimest külastas seekordset
Tartu toidufestivali, aidates eelmise aasta tulemuse enam kui 5000 külastaja
võrra üle trumbata.

Meie peenviinad
Tartu linna vahuveini tiitli pälvis tänavu Kiil ja Ko OÜ
Cava Duc de Foix Brut Reserva, valgete veinide seast
osutus võitjaks Momentin
Eesti OÜ turustatav Stein
schaden Grüner Veltliner
Löss & Stein, Kamptal Austria
2016, ja punastest veinidest
peeti parimaks Felline Anarkos Puglia Rosso IGP 2015.

Kas fännid tõttasid Tartu korvpalli enneaegselt maha
matma? 
AUGUST LUMM
Saar. Vahepeal klubi huvisfääris olnud Kerr Kriisa sõlmis lepingu Leedu suurklubi Kaunase Žalgirisega. Eeldatavasti ei
pääse ekskoondislase ning igiliikur Valmo Kriisa poeg küll
kohe esindussatsi eest platsile,
ent mängujuhi talendipotentsiaalist räägib „rohesärkide“
sekka pääs üht-teist kindlasti.
Viimati sai sarnase teoga hakkama just Priit Vene poeg Siim.
Kes võiks veel mängijatest
potentsiaalsed Tartusse tulijaid olla, Häelme spekuleerida
ei taha. „Esimese sammuna
saame ikka peatreeneri paika.
Seejärel saab tema tegeleda
finantsvahendite piires komplekteerimisega edasi.“

Seljad kokku
Kuremaaga
Ka küsimus tänavuse eelarve
summa kohta jääb konkreetse
vastuseta. Siht ja eesmärk on
jõuda poole miljoni euro piirimaile, aga millal see teostub,
pole selge. Tähtsamaks rahast
rõhutab Häelme hoopis klu-

Pühajõe
Käsit ö öla at

,
küla
Varese
küla27.04
listemaj-a,28.04
Võru vald, Võrumaa
Erivajadustega laste

Varese

bi eesmärki keskenduda oma
noorte arendamisele ning senisest efektiivsemalt järelkasvu koolitamisele.
Ühe sammuna selleks pannakse seljad kokku kevadel
esiliigast pudenenud Kuremaa
palliklubiga, osaledes madalamates liigades ühistiimina.
Sellekohane kolmepoolne leping korvpalliliiduga on samuti ettevalmistamisel.
Esiliiga treeneritool usaldatakse Olari Naritsale, teise liiga lootsi nimi veel paigas pole.
Väärilisi kandidaate leidub
Häelme hinnangul nii Tartu
kui Kuremaa inimeste seas.
Lõplikult paigas pole ka see,
kuidas esindusklubi juhtimine
kontoripoolelt välja nägema
hakkab. Senine pealik Priit
Kaasik pani kevadel ameti
maha, jätkates küll spordiklubi
juhatuse liikmena. „Arutelud,
millise struktuuriga jätkata,
veel käivad,“ vastas Häelme
küsimusele, kes Tartus korvpallilippu hoidma hakkab.
RASMUS REKAND

Rahakraanid valla
Tartumaa Coopi 41-st kauplusest saavad kliendid sellest
nädalast sularaha välja võtta.
Peab aga arvestama, et enne
rahanõuet tuleb sooritada
vähemalt 1-eurone ost.

Alatuim leht on …
36% Tartu Ekspressi lugejaist
hääletas alatuimaks väljaandeks Postimehe, järgnesid
Õhtuleht ja Delfi.

Eplik sakraalehitises
14. augustil kell 20 annab
Jaani kiriku suvekontsertide
Tornimuusika sarjas kontserdi
Vaiko Eplik, kes juunis avaldas
oma kümnenda sooloalbumi
„Uus karjäär uues linnas“.

Prii silmailu

Esmaspäeva, 6. augusti ennelõunal pidas turvatöötaja
Turu tänava kaupluses kinni joobes mehe, kes püüdis
kauplusest varastada kaht
pudelit alkohoolset jooki.
Veel avamata pudelid tagastati rikkumata kujul kauplusele ning politsei toimetas süsteemselt virutanud
39-aastase härra jaoskonda.

Täna kell 16 toimuvad Rannakeskuses (Väike-Turu 7)
täiskasvanute Tartu linna
lahtised meistrivõistlused
rannavõrkpallis. Mängima
on oodatud kõik naised ja
mehed, osalejad ei pea olema tartlased. Vaatajatele on
kogu üritus aga puhta tasuta.

Iisraelist kilbiga

Kaevetööde tõttu Võru tänaval on täna-homme suletud
Võru-Sõbra ristmik. Buss nr
11 on suunatud ümbersõidule ajutise Purde peatuse
kaudu Alevi tänaval.

Jeruusalemmas peetud
rahvusvahelistelt laste mängudelt tõid 11 Tartu esindajat ühtekokku viis medalit.

SÄHVATUS

Ristmik kinni

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

TÜHIKUD ON ÜLEHINNATUD: Tartu Ekspressi tööka
kollektiivi suvi möödus kiusliku pilguga majapidamistarvete etikette seirates – ja tulemus ei lasknud
ennast oodata. 
AUGUST LUMM

Alates 22.08

Sekretär-juhiabi kursused

Alates 04.09

Raamatupidamiskursused

17.09-30.11
Lapsehoidja kursus
18.09-23.11
Tugiisiku koolitus
09.10-31.01
Tegevusjuhendaja
koolitus

kursus

31.05 UUS!
Alates 17.09
Pühajõe
käsitöölaat
Aktiivsusja
(vene keeles)
Info:tähelepanuhäirega
MTÜ Osula Külaselts laps
5396 8119
UUS!
23.05 tel
- 21.07
Alates 27.09 Võlanõustajate koolitus
Tugiisiku koolitus

Alates 28.09

Mõõtu võtsidki linnade, mitte riikide koondised.

Ajas janutama

SÜGISESED KURSUSED TARTUS!

märkamine
ja toetamine
11.august
2018
koolieelses
eas
Alates 10.09
Algus kell 10:00
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22.10-21.12
Hooldustöötaja
koolitus

Täiskasvanute koolitaja
koolitus

www.reiting.ee | 733 3690 | koolitus@reiting.ee |

www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee

reiting

luwikoolitus
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Palametsa
pajatused

Häbitu oleks peomöllus Tansaania asukate mured sootuks kahe silma vahele jätta. 

SNG FILM

476.

TASUTA LINATEOSED
kirjanduslinna auks
Esmaspäevast vallanduva Tartuffi filmifestivali keskmes on ajastule
omaselt kirjandus – ning
loomulikult võib liikuvaid
pilte sotsiaalsest staatusest sõltumata kaeda
täitsa ilma rahata.

Sügisel mindi Vene
verstadelt üle kilomeetritele, millega kaasnes üldine
verstapostide ümberpaigutamine.

Nii astuvad juba kolmandat
aastat maailma 28 kirjanduslinna hulka kuuluvas Emajõe
Ateenas ekraani vahendusel
publiku ette Astrid Lindgren
ja Oscar Wilde. Viimast kujutab teatavasti ka ühe veinimeka ette asetatud humoorikalt
spekulatiivne skulptuur, millel
maailmakuulus kirjanik ajab
juttu Eduard Vildega. „Korraga
on valminud mitu suurepärast
kirjanike elulugu käsitlevat filmi ja kus mujal oleks neid veel
asjakohasem näidata kui mitte
kirjanduslinnas Tartus,“ arutles programmijuht Dagmar
Raudam.

Sõgedad soomlased
Taani režissööri Pernille
Fischer Christenseni meistriteos „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“ näitab armastuse
ja soojusega noore Astridi kirjanikuks kujunemist, ilma et
me teda kordagi kirjutamas
näeks, nagu tavalise eluloofilmi puhul tavaks. Näeme
hoopis seda, kuidas noor naine võtab vastu otsuse trotsida
1920ndate aastate Rootsi ühis-

kondlikke reegleid ja järgida
oma südant, pannes ennast
väga raskesse olukorda. Läbielatu ajel sünnivad hiljem Pipid, Lotad ja Karlssonid, aga ka
paljud teised iseseisvad, suure
südamega tegelased, kes katsumustele vaatamata on meie
kõigi õnneks tulvil armastust
ja hoolt nõrgemate vastu. Tartuffil leiab aset filmi Eesti esilinastus, aasta teisel poolel on
seda oodata ka tavakinodesse.
Briti näitleja ja režissööri
Rupert Everetti film „Õnnelik
prints“ keskendub aga Wilde´i
elu viimastele aastatele, kui
põlatud kirjanik pärast vanglakaristust tolmu kodumaa
jalgadelt pühib ja välismaale
pageb, heideldes murtud mehena oma mineviku varjudega.
Wilde´i kehastab Everett ise ja
mõjukas Briti päevaleht The
Times on seda juba nimetanud
Oscari-vääriliseks meistriteoseks.
Festivali avab esmaspäeval
aga hoopistükkis komöödia
ühes Lapimaa alevikus tegutsevast hevibändist, kelle
unistuseks on mängida suurel
festivalil. „Pööraselt, lustlikult,
hullunult kriiskav,“ iseloomustas soomlaste Juuso Laatio ja
Jukka Vidgreni filmi „Hevireis“ mainekas väljaanne The
Hollywood Reporter. Soome
kõige tundmatuma heavy metall’i bändi Impaled Rektum
teekonda kuulsuse poole saa-

davad selles musta huumoriga
vürtsitatud filmis tõepoolest
kõige jaburamad sündmused,
mille kulminatsiooniks on
relvakonflikt Soome ja Norra
vahel.

Ullike ema meelevallas
2014. aastal filmi „Parandusklass“ eest Tartuffil publikuauhinna võitnud Ivan
Tverdovski naaseb oma verivärske filmiga „Hüppaja“, mis
on kolmas osa tema Vene elu
anomaaliate triloogiast. Filmi
peategelaseks on lastekodus
üles kasvanud lihtsameelne
noormees, kes ei tunne valu ja
kellest tema lihane ema teeb
seda omadust ära kasutades
kuritegeliku jõugu liikme. Autorile iseloomulikult kusagil
tegelikkuse ja fantastika piirimail kulgeva loo diagnoos ei
ole ühiskonna hetkeseisu suhtes just kõige lootustandvam.
Hollandlase Jeroen van
Velzeni „Sõit läbi Tansaania“
on aga läbilõige selle Aafrika
riigi ühiskonnast, nähtuna läbi
rongiakna, kolme reisija pilgu
kaudu. Vaataja ees avanevad
rassiliste, sooliste ja etniliste
erinevustega seotud mured ja
sallimatus, mis igas ühiskonnas täpselt samamoodi inimesi
painavad ja uusi algusi otsima
kannustavad. Tribeca filmifestivalil võitis linateos parima
operaatoritöö auhinna.
STEN SANG

2017. ja 2018. a. sündinud lastele on

PROOVISÕIT
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Ökomaasturiga Raadil kummi vilistamas
Sulnil hommikul ootab
peremeest Amservi Tähe
esinduses hübriidmaastur Toyota C- HR. Mitte
niisama ei oota, vaid
lausa nõuab linna peale
viimist, ja seda üks neljarattaline saama peab.
Välisvaatluse põhjal jätab
1-liitrise hübriidmootoriga
masin pigem suurema kogupereauto mulje. Tõsise eestlasena eeldaks maasturilt ikka
kängururaudu, sisse ronimiseks trepiastet ja kohustuslikku varuratast auto taguotsa
peal. Tundub, et ajad on uued
ja sellest annab aimu ka CHR-ile peale krutitud bensiini-elektrimootori lahendus.
Spetsialistid nimetavad seda
loodussäästlikku uuendust
uhkelt hübriidiks ning nullist
sajani jõuab sellega 11 sekundi
vältel. Vaimustusest kilkama
paneb see ilmselt kellegi muu
kui adrenaliinijahil isase.

Robustsust vähevõitu
Jätkates vihmast läikiva
hiiglase välise inspekteerimisega, jääb silma omapärane
tagumiste uste avamise lahendus. Käepidemed on viidud tagumise akna nurka ülaserva.
Link ise toimib tavalise toa
ukse põhimõttel ja seal otsas
kaua leiutama ei pea. Veel jääb
silma Toyota tagaosa lahen-

Hübriid paneb silma särama nii emakesel
loodusel kui ökoteadlikul autoarmastajal.

ERAKOGU

dus: disainer on pagasiluugiala
hästi sportlikuks ja sopiliseks
joonistanud. Kohati jääb segaseks, kust midagi avaneda
võiks, kuna eenduvaid detaile
jagub kamaluga.
Müügimees Vjatšeslav Kaareste saabub autovõtmega ja
lubab huvilised masina salongi
uudistama. Proovisõiduks annab ta automaatkastiga isendi
ning teeb kümneminutilise
instruktaaži 72-kilovatise
raudruuna teemal. Kuulame
koos sõbranna Mariann Puijaga (19) hoolega, et vasak jalg
tuleb täiesti ära unustada ning
kogu opereerimine toimub parema jäsemega.
Moodne masin ei vaja isegi

võtme armatuuri torkamist ja
selle võib rahulikult käetoe panipaika puhkama jätta. Mootori käivitamiseks piisab puldi
abil uste avamisest, võtme lähedusest ja ümmarguse startnupu vajutamisest. Õnneks on
see nuppki tavapärase süüteluku koha peale sätitud.

Nina vastu klaasi
Kasvava elevusega veereme
piduripedaali vabastamise
järel salongist välja ning tiirutame veidi ümber esinduse. Pidurid on Toyota C- HR-il ikka
väga tublid. Kerge varbasirutus
ja oleme mõlemad kaassõitjaga
ühe kaelamurru võrra rikkamad.

Kohe alguses saan tubli suksu peale kurjaks, miks ta mul
reavahetuse ajal rooli kakub.
Masin on targem ja viisakam
kui tihend istme ja rooli vahel
– suunda näitamata ei saa auto
aru, kas kaldun realt kõrvale
või vahetan rida. Siinkohal sügav kummardus tehasetiimile,
liikluskultuur Eestis paraneb
silmnähtavalt. Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem LDA
koos rooli korrigeerimisega
annab selleks oma jõulise panuse.
Järgmise hoiatava kollase
sildikese pillub tark autoaju
mulle juhipeeglisse, kui BMW
maanteel meist kihutades
möödasõidu teeb. Tagant rist-

suunas läheneva sõiduki hoiatus RCTA asub tööle.
Kogemata satume Uhti kõrtsi asemel väheke mujale ning
tuleb teha tagasipööre. Kõige
hirmsam manööver on alati
tagurdamine ja omaarust leian
ideaalse saarekese, kus otse liikudes autonina peaksin ringi
saama keerata. Pool meetrit
jääb kraaviservast puudu ja
raske ohke saatel vajutan sisse tagurdusrežiimi. Suurele
LED-ekraanile ilmub kohe
kaamerapilt auto taga toimuvast ning millisekundiga olen
vajaliku varuruumi endale välja tagurdanud. Hirm oli suurem, kui asi väärt.

Tümm põhja
Kõige reipam minek on
Toyota värskel maasturil
just nullist liikuma hakates.
Kui tunnikiiruseks juba 40,
siis gaasipedaali tallamine
vauefekti ei anna. Võtame
suuna Raadile autokooli laiale
harjutusväljakule, et seal mõned uhked poognad võtta.
Kontoris sõlmitud 360-eurose hinnaga omavastutuslepingut vastu rinda surudes luban
rooli oma noore sõbranna Marianni. Stoilise rahuga keerab
19-aastane juht rooli sinna
ja tänna ning loksutab vaest
kaassõitjat nagu kaltsunukku.
Ise lisab juurde, et autot on vaja
tunnetada. Tänan tunnetuse

eest ning ihun kättemaksu.
Pärast mõningaid kiiremaid
ringe betoonväljal see võimalus avanebki. Kohati on mul
Mariannist isegi kahju, sest
äkilised kurvivõtud juhti istmes loksuma ei pane. Küll on
üsna lennuline just kaassõitja
olek juhi siksakilise kiire sõidu
peale. Nendin kuivalt, et tunnetust on vaja.
Lisaks masinatunnetusele paneme viimseni proovile
üheksa kõlariga JBL-helisüsteemi. Mis saaks olla selleks
parem võimalus kui eriti intensiivse bassiga hardstyle-lugu. Katse käigus selgub, et
maksimumheli läheb number
62-ni välja ning sedasi üürgava masinaga on võimalik isegi
linnaliikluses edasi kulgeda.
Muidugi ma ei soovita seda
juba turvalisuse kaalutlustel,
sest läheneva operatiivsõiduki
helisignaal jääb tabamatuks,
samuti ohu eest hoiatada sooviv kaasliikleja.
Meie enda proovimasina
roolivajutuse peale kostub
viisakas „piip“. Algul nagu
hirmus vaiknegi teine ja lasen akna alla, et rohkem sotti saada. Väga kurjemaks ja
valjemaks ikka ei lähe! Selle
peaks miinuspoolele kandma
– kes see ikka tahab oma suuremõõtmelisele masinale õrna
heliulatusega hoiatustooni.
STEN SANG

HEA HINNAGA KATUSED OTSE TOOTJALT!

VIHMAVEESÜSTEEMID

MÕÕDISTAMINE TOOTMINE

TRANSPORT

PAIGALDUS

TERASKATUSED JA -TARVIKUD

VÕTA KOHE ÜHENDUST!
info@olly.ee , 56 980 949

TURVATOOTED
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12.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt
14.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt

KONTSERT
ANTONIUSE ÕU

JÄÄAJA KESKUS
9.08 kell 16 Balti laste- ja
noorteorkester

9.08 kell 19 Jaan Tätte ja Marko Matvere & VLÜ
LUKE MÕISAPARK

PAULUSE KIRIK
15.08 kell 19 muusikaline
stand-up La La Wonderland

9.08 kell 19 Orelisuvi 2018:
Gerhard Weinberger (orel,
Saksamaa)

16.08 kell 19 muusikaline
stand-up La La Wonderland

13.08 kell 18 Kaunimaid hetki
Eesti muusikast läbi aastasaja

19.08 kell 19 muusikaline
stand-up La La Wonderland
9.08 kell 20 Jäääär

16.08 kell 19 Orelisuvi 2018:
Sirkka-Liisa Gripentrog (orel,
Soome)

15.08 kell 20 Pearu Paulus

SISEVETE SAATKOND

16.08 kell 20 Jaan Tätte

10.08 kell 20 Õõdisko: Sõprade pidu 2

10.08 kell 20 tantsulavastus
Somnium
11.08 kell 20 tantsulavastus
Somnium
12.08 kell 20 tantsulavastus
Somnium
TARTU ÜLIKOOLI AULA

EESTI RAHVA MUUSEUM
10.08 kell 19 The Ilves Sisters:
Kodumaine viis
12.08 kell 11 13. rahvusvahelise
puhkpillifestivali Mürtsub pill

15.08 kell 18 naljamäng
Kessleri viled ehk orelimeistri
pöörane päev

GENIALISTIDE KLUBI

TRESKI KÜÜN

HANSA HOOV

9.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt

9.08 kell 19 Shanon: Nüüd on
see käes

10.08 kell 19 suvelavastus
Vanahunt

10.08 kell 19 Indrek Taalmaa
monokomöödias Parimad
palad

11.08 kell 17 suvelavastus
Vanahunt
12.08 kell 13 suvelavastus
Vanahunt

RISTSÕNA

11.08 kell 22 VikerRand

JAANI KIRIK
10.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

KINNISVARA OST

KIIVITAJA TALU, PANGODI

9.08 kell 20 Dagö

TARTU ELEKTRITEATER

Maja Õie tn Veerikul (198,6 m²,
heas seisukorras, 195 000 €).
Tel 5331 0878, janakiva@hot.ee

EHITUS

SÕBRA PESA
10.08 kell 22 Kapriiz
TARTU ALEKSANDER
10.08 kell 22 Sunlight
11.08 kell 22 Tänatehtu
17.08 kell 22 Elumees
18.08 kell 22 Erich Krieger ja
Are Jaama
TARTU LAULULAVA
10.08 kell 20 Laula mu laulu
suvetuur vol2
17.08 kell 19 FIX 50
ULILA SUVEAED
10.08 kell 17 RocK@Ulila 2018

1-2-toal korter. Tasumine kohe
pangalaenu võtmata.
Tel 5615 3551.

Aiaeri, rajatis-ehitis, aed, kuur,
grill, varjualune, saun, moodulmajad, terviklahendused.
Tel 5820 2040.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Projekt,
terviklahendused, garantii.
Tel 504 0334.
Ehitus, katus, remont, viimistlus,
lammutustööd. Teeme üle Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.

1-toal korter. Raha kohe olemas.
Tel 5612 6628.
2-3-toal remonti vajav korter
Tartus. Tel 516 6389.

KINNISVARA MÜÜK
Maatulundusmaa (reserveeritud elamumaa, 1,25 ha). Asub
looduslooduskaunis kohas, 22 km
kaugusel Tartu linnast, Emajõe
kaldal, Kavastu parve ja Emajõe
looduskeskuse läheduses. Otse
omanikult. Tel 5595 9175.

2-toal korter Tartus. Raha olemas.
Tel 5596 5358.
3-toal korter Tartus. Tel 558 1346.
Garaaž Tartus isiklikuks kasutamiseks otse omanikult. Tel 5363 4295.
Garaaž Tartus. Raha olemas.
Tel 5811 3422.

Kaevetööd; 1,7 t miniekskavaatori rent koos juhiga. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Garaaž Tartus. Tel 524 2693.

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Noor pere soovib osta Tartus garaaži, soovitatavalt otse omanikult.
Tel 5823 2707.

Krunt Tartus või linna lähedal.
Tel 5382 4774.

Korstnaehitus litsentseeritud
pottsepalt. Tel 5625 1750,
tomeli.ee, outomeli@gmail.com
Maalritööd pahtli ja värvipritsiga
sees ja väljas. Ka eramajad.
Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu.
Avatud E-R 8-17. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee

Maja 22 km Tartust, Tartu vallas
Nigula külas. Maja 110 m², kinnistu
4400 m². Rohkem infot
www.kv.ee/3031781 Tel 5368 0800.

Ostame metsakinnistuid, raieõigust ning põllumaad üle Eesti
(ka saared), vanu talukohti koos
maaga. Pakume ülihead hinda.
Tel 528 8784, info@metsavara.ee,
www.metsavara.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Traatvõrkaedade ehitus ja müük.
Tel 516 3671.
Vundamentide soojustamine,
kaevetööd, haljastustööd. Raudkäpp OÜ. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com
Üldehitustööd, vannitubade
ehitus ja renoveerimine. RK
Ehitusgrupp OÜ, tel 5646 5323,
rkehitusgrupp@gmail.com

MATERJAL
Liiv, kruus (veoga, 15 t).
Tel 5602 7200.

Maja Pala vallas (endine Pala Meierei hoone, eh 1901, üp 287,9 m²,
krunt 2798 m², seinad maakivist,
vajab remonti, 22 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus, tel 506 2212,
786 8080, www.aadlivillakv.ee

Reclub – Eesti esimene online
kinnisvarabüroo. www.reclub.eu,
tel 621 8050, 5646 2600,
info@reclub.eu
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Remonti vajav maja või krunt
Tartumaal. Tel 557 3440.
Talu või maamaja. Võib pakkuda
nii korralikku kui ka renoveerimist
vajavat. Tel 522 5495.

ÜÜRILE VÕTTA
Meespensionär võtab üürile möbleeritud toa eramust, vaja auto ja
paadi hoidmise võimalus hoovis.
Tel 511 0681.

KOOLITUS

Pakun pikaajalisemat tööd
gaasikulumõõtjate vahetajale (ka
pensionäridele). Tel 521 9658.

Tsaariaegsete hõberublade, kopikate, EW müntide, paberrahade
jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

RIIDED
Butiik Moodne Puudel Narva mnt
90 augusti lõpuni kasutatud kaup
-50%. Parkimine Staadioni tn.
Tel 5665 7659.
Lasteriided, kleidid, teksad,
joped, tõukekad ja mänguasjad
Sõbrakeskuse II korrusel.
Tel 521 5056.
Odavad rõivad, Kastani 121. Kogu
kaup -20%. E-R 10-18, L 10-15.

Plekksepatööd: E-R kl 8.00-17.00
Ringtee 1, Tartu. Tel 517 2156,
plekksepp@hot.ee
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Puujuuksur hooldab teie ohtlikud puud, hekid ja viljapuud.
Tel 5699 9884, laur@puujuuksur.ee

Konditsioneeride täitmine alates
42 € ja autode elektritööd.
Tel 506 9367, info www.jaad.ee

Raamatupidamisteenus Jõgevaja Tartumaal.
estefexou@gmail.com

SÕIDUKID

KÜTE

Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553 3060, www.carus.ee

Abi alkoholisõltuvuse korral.
98%. Hiina meditsiin. Tartu. Ly
Chini OÜ, tel 505 8381,
lychini@mail.ru

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!
.ee/kuulutus

TEENUSED

alates 1 €

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kask 30, 40, 50 cm. Tel 557 6177.

Kopplaadur. Tel 5602 7200.
Koristus- ja puhastusteenused
Tartus. FIE. Tel 5673 0355,
koristusfie.143@gmail.com

Kasumetsa küttekontor. Erinevat
sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305, 734 9800, www.
kasumetsa.ee
Kuiv kaseklopp (28-29 cm) 40 l, 60
l. Tel 5591 5281.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.
Kuiv kask ja lepp võrgus 2,50 €
võrk, vedu tasuta Tartus ja lähiümbruses. Tel 504 5307.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.
Küttepinnud (kask, lepp, haab, 3 m
pikkused, 20,5-ruum). Rohkem infot kipetransport.ee. Tel 526 1028.

LOOMAD
Pikakarvalise taksi isased kutsikad.
enehelve@hot.ee, tel 504 1924,
jahisarv.onepagefree.com

Metsaveoautojuhile.
Tel 5348 8511, info@metsavedu.ee
Otsime kogemustega koduabilisi ja hooldajaid. Tel 5340 2265,
www.pihel.ee
Otsime oma toredasse kollektiivi
puidutislerit. Palk 800 kuni 1600 €
kuus. Tel 508 7538, info@albero.ee
P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
puhastusteenindajale päevasel ja
õhtusel ajal Tartu Tamme gümnaasiumis, Forseliuse koolis ja Veeriku
koolis. Tel 5302 3452,
tartu@dussmann.ee

Vanad fotod, fotoalbumid,
postkaardid! Ka fotoaparaadid ja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

MÜÜK
Aiamööbel ja velotrenazöör (hind
kokkuleppel). Tel 5349 6918.
Heategevuspoes Samaaria suur
allahindlus: kogu kaup (mööbel,
kodukaup, riided, kangad jne)
perioodil 13.08-18.08 50% soodsam. Aadress Sõbra tn 41, Tartu.
Avatud E-L 10-18. Tel 5688 6238.
Isetehtud saunaahi (10 mm gaasitorust). Hind soodne.
Tel 5629 6070.

Vanad kellad. Ei pea olema töökorras. Huvitab ka muu vanavara.
Tel 5872 5458.
Vanad lauanõud, piima- ja
kohvikannud, kristall jm EW ajast
esemete ost! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

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

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kaalukauplus. www.eemus.com,
tel 565 4381,
kaalukauplus@eemus.com

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Müüa koduaiast metsviinapuu,
pihlaka, valge roosi ja tamme
noori istikuid. Tel 5675 0720.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ahjude, pliitide ja kaminate
remont. Tel 5594 6425.

Arvutiabi õhtustel aegadel Tartumaal. Kojukutsed. Tel 5689 7375,
marvutiabi@gmail.com

Korstnapühkija - küttekollete
remont (kogemusi 10 aastat). Tel
5805 0201, korstnapuhkimne.ee

Autoremont, sillastend, autokliima täitmine Tartus. Tel 5853 3080.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd ja dokumendid.
Tel 5345 3303, www.elektest.ee
Elektritööd. Helista julgelt!
Tel 5687 2020.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.
Katuse- ja plekksepatööd. Valtsplekk-katused. Plekkdetailide
valmistamine. Tel 5590 9273,
www.armecon.ee

OST
Kasutatud raamatud (ka nõukogude perioodist). Tel 734 1901.
Kunsti ost - maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst
rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Korstnate ehitus, pottsepatööd.
Tel 5858 1159,
Korstnaehitus@mail.ee

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com

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

Ohtlike puude langetamine
ja hooldus arboristilt. Olemas
vastutuskindlustus. Tel 5629 9559,
andres.poldre@gmail.com
Autoremont ja hooldustööd,
diagnostika, varuosade ja rehvide
müük, rehvi- ja liivapritsitööd.
Professionaalne abi soodsa hinnaga! Väike-Kaar 41b, tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Santehnilised tööd, katelde paigaldus. Tel 521 7400,
info@rodemiir.ee

Korstnapühkija Lõuna-Eestis, ka
maal. Ametlik akt. Redel kaasas. Tel
5191 6605, proov.proov@mail.ee

Muru niitmine ja trimmerdamine.
Gramina OÜ, tel 5341 2026,
517 5309, www.gramina.ee

Hansa-Meistrimehed OÜ pakub
tööd Soomes üldehitajatele,
plekitajatele, plaatijatele.
Tel 5744 4286,
hansameistrimehed@gmail.com

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Rõngaste
vahetamine. Tel 5840 0240.

Vaas 20 €. Võib ka teist värvi. Samuti märgid, mündid, raamatud,
hõbe, graafika, postkaardid,
maalid jne. Tel 5803 6752.

Korstnapitside ja moodulkorstnate ehitustööd. Tel 5557 9399.

PAKUN TÖÖD

Aknaid ja uksi tootev OÜ Finak
võtab tööle viimistleja ja toodete
komplekteerija. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaber, elektroonika, akud. Tel 5825 9300.

TERVIS

Müü oma auto meile, sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707, www.autotehing.ee
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624 0824.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Veod kaubikuga 24/7 (kuni 1.4
tonni, pikk ja kõrge L3H2).
Tel 501 7221.

Auto ja veoki keretööd ja taastamine. Uued ja kasutatud keredetailid. Kõik sõidukid!
Tel 504 0334.

ABC ameti-, ADR-, järel- ja lõpp
astmekoolitused aasta ringi.
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.
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Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Paadirent Peipsi ääres Varnja külas
Tartumaal. Erinevad mootorpaadid.
Tel 518 1125, mesitare.ee
Pressin õunamahla.
Tel 5353 4624.

Septikud reoveemahutid (tootjalt) müük ja paigaldus.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

Vanad naiste ehted: kaelakeed,
sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, kellad jne. Huvitavad ka
nõud, karpidega lusikad, vaasid
ja palju muud. Tel 5639 7329, Liina
Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.
Vanavara, kulla ja hõbeda
kokkuost turu parima hinnaga!
Raha kohe kätte! J. Kuperjanovi 62,
Tartu. Tel 5815 0312,
emilia.collection@mail.ee
Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

VABA AEG
SK JÕUD JUNIOR kutsub lapsi
linnalaagrisse! Sportmängud,
teatevõistlused, viktoriin jpm.
20.-24.augustil. Tel 5662 1936
(Triin), www.joudjunior.ee
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hinnad
PUHKEVAD õide!
KÖÖG I MÖÖB EL
KUUM HIND

149

al.

LAI VALIK KUŠETTE IGALE MAITSELE!

KUUM HIND

104

€

KUUM HIND

215

€

€

KUUM HIND

KUUM HIND

169

199

€

€

PUIDUST VOODID

NURGADIIVANVOODI

252*182*102

KUUM HIND

499

€

KUUM HIND

249

KUUM HIND

529

€

€
KUUM HIND

199

€

NURGADIIVANVOODI

260*190*102

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

199

€

KUUM HIND

269

KUUM HIND

739

€

€

LASTETOA KOMPLEKT

KUUM HIND

NURGADIIVANVOODI
NURGADIIVANVOODI

310*172*80

425

289

€

€

399

€

KUUM HIND

KUUM HIND

KUUM HIND

499

250*180*107

€

KUUM HIND

699

€

NURGADIIVANVOODI

KUUM HIND

289

€

KOMPLEKT: LAUD + 4 TOOLI

LAUAD JA TOOLID TÄISPUIT SPOONIGA!

KUUM HIND

339

2,4 m

al.

KUUM HIND

365

€
KUUM HIND

KUUM HIND

249

€

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

TARTU • TEGURI TN. 39 • MÖÖBLIKESKUS
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.: 776 0201 • tel.: 59 123 302

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

329

€

KOMPLEKTID: LAUD + 4 TOOLI

*Pilt on illustratiivse tähendusega

€

KAMPAANIAHINNAD

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! KASUTA
VÕIMALUST!

kehtivad kuu lõpuni
või kuni kaupa
jätkub!

