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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Tartu linn kutsub ahiküttega majade elanikke 
õigeid kütmisvõtteid kasutama
Seoses küttehooaja algusega tuletab linn ahjuküttega maja-
des elavatele tartlastele meelde, et õige ahjukütmine aitab 
hoida linnaõhu puhtana.

Linnavalitsuse keskkonnateenistuse juhataja Ülle Maue-
ri sõnul annab küttehooaja algus mitmes linnaosas end 
tunda saastunud õhuga. „Ahiküte on üks olulisi õhusaaste 
põhjustajaid Tartus. Valed kütmisvõtted ja vale kütus teki-
tavad põlemisel tervisele ohtlikke saasteaineid ja rikuvad 
õhu kvaliteeti,“ sõnas Mauer. Ta lisas, et ahiküttega majade 
elanikud saavad õige kütmisega väga palju linnakeskkonna 
heaks ära teha.

Linnavalitsus koostas koostöös MTÜga Eesti Pottsepad 
voldiku „Arukas ahjukütmine hoiab linnaõhu puhtana“, 
mis jõudis sel nädalal paljude tartlaste postkastidesse. Õi-
geid kütmisvõtteid tutvustav infotrükis jõudis otsepostitu-
se kaudu linnaosadesse, kus on arvestatav osa ahiküttega 
elamisi: Ihaste, Karlova, Maarjamõisa, Raadi-Kruusamäe, 
Ropka, Supilinn, Tammelinn, Tähtvere, Vaksali, Variku, 
Veeriku, Ülejõe, endine Tähtvere vald. Kes ahjukütmise 
voldikut ei saanud, võib seda küsida linna infokeskusest 
raekoja I korrusel, kust seda jagatakse tasuta. 

„Kindlasti kulub õige ahjukütmise õpetus ära ka Tartusse 
saabunud tudengeile, kes ahjuküttega üüripindadel elavad 
ja võib-olla elus esimest korda ahjukütmisega kokku puu-

tuvad,“ ütles keskkonnateenistuse juhataja.

Tartu linnavalitsusel valmis õigest ahjukütmisest ka õp-
pevideo, mille leiab aadressilt https://youtu.be/O1c2WL-
R1ycA
Rohkem infot: www.tartu.ee/keskkond
Lisainfo: keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, 
tel 736 1248, 505 1087.

foto: Lilian Lukka

Tartu Postimees ja Tartu linnavalitsus 
kutsuvad kõiki tartlasi ja Tartu sõpru 
kaasa mõtlema ja arvamust avaldama, 
mis oli tänavu saavutus, ettevõtmine 
või üritus, mis vääriks aasta teo tiit-
lit. Tartu aasta tegu valitakse juba 21. 
korda.

Oma eelistusest saab teada anda Tar-
tu kodulehel (www.tartu.ee/aastate-
gu2018), Tartu Postimehe veebilehel, 
e-kirjaga aadressil maarika@eesti-

meedia.ee või Tartu Postimehe paber-
lehes ilmuva talongiga.

Kõigi hääletanute vahel lähevad loosi 
Postimehe kirjastuses ilmunud raa-
matud ja Tartu linna meened. Hääle-
tamine kestab 18. detsembrini.

Tartu aasta tegu kuulutatakse välja 27. 
detsembril 2018 kell 12 Tartu raekoja 
saalis. 

Tänavused aasta teo kandidaadid 
on:
Eesti lipu heiskamine Tartu veetorni.
Idaringtee kolmanda ehitusala valmi-
mine.
Karuplatsi tühimiku täitnud ärihoone 
R7.
Kesklinna kooli uued õpperuumid.
Koguteos «Tartu toomkirik. Kated-
raal. Raamatukogu. Muuseum».Koi-

Tartu valib aasta tegu
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Kaarsild. Erge Jõgela foto

dula ja Jannseni mälestusväljak.
Laienenud Eedeni keskus.
Näitus «Ise tehtud Eesti» Eesti Rahva 
Muuseumis.
Näitus «Traditsiooni sünd. 

Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kol-
lektsioonist» Tartu kunstimuuseumis.
Pirogovi platsi uuendamine.
Raatuse kooli renoveerimine. 
Rait Ratasepa maailmarekord ultrat-
riatlonis.
Tartu apell ja Emajõe kett, samuti tei-
sed kodanikualgatused, mis aitasid 
kaasa puidurafineerimistehase eripla-
neeringu lõpetamisele.
Tartu Elektriteater – Lõuna-Eesti ai-
nus väärtfilmikino. 
Tartu linnaraamatukogu «Jutupeatu-
se» üleriigiline projekt.
Tartu ülikooli spordihoone juurdeehi-
tis.
Tartu Uue Teatri lavastus «Kremli öö-
bikud» kui kultuurieksport Narva.

Tartu ülikooli raamatukogu remondi 
lõpetamine. 
Uued lennuajad avardamas Tartust 
lendamise võimalusi.
Uus mänguväljak Jaamamõisa linna-
osas.
Veeriku spordikeskus. 
Üliõpilaslaulupidu Gaudeamus Tar-
tus.

Lisada võib ka oma eelistuse. 

Senised Tartu aasta teod on olnud: 
Vanemuise kontserdimaja (1998), 
Jaani kiriku tornikiivri taastamine 
ning kirikukellad Peetrus ja Paulus 
(1999), 
korvpallimeeskonna TÜ/Delta Eesti 
meistritiitel ja karikavõit (2000), 
Aura Keskuse avamine (2001), 
Treffneri kooli renoveerimine (2002), 
Turusilla ehitamine (2003), 
tunnelkollektori Kesklinna-2 ehitami-
ne (2004), 

Jaani kiriku taastamine (2005), 
hansalodja Jõmmu ehitamine (2006), 
Athena  konverentsi- ja kultuurikes-
kuse ning Volga restorani taastamine 
(2007), 
Tartu Ülikooli Kliinikumi uued ravi-
hooned (2008), 
rahvusvahelise lennuliikluse taastami-
ne Tartus (2009), 
kopsu siirdamine Tartu Ülikooli klii-
nikumis (2010), 
Ahhaa keskus (2011), 
Tartu vaksalihoone ootesaali valmi-
mine (2012), 
Lääneringtee ja Idaringtee esimese 
etapi valmimine (2013), 
Võidu silla renoveerimine (2014), 
Ihaste silla ja Idaringtee teise etapi ehi-
tamine (2015), 
Eesti Rahva Muuseumi uue hoone 
ehitamine (2016) ja 
Kaarsilla renoveerimine (2017). 
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Lugejaga vestleb eduõpetaja 
Viljo Viljasoo

Eduanded
Miks on inimesed erinevad? Mis teeb neid erinevateks? 
Milleks on vaja nii palju erinevaid inimesi? Miks me ta-
hame olla erinevad? Miks me loome seadusi, millede ees 
tahame hoopis olla võrdsed? Tahame, et kõik oleksid 
võrdsed. Kas need tahtmised on vastuolulised või tege-
likult teineteisest olenevad? Kas see tähendab seda, et 
mida rohkem oleme võrdsed, seda rohkem saame olla ka 
erinevad? Aga, kas me siis enam tahamegi erinevad olla? 
Samas aga peame me suutma mõlemat. Suutma olla nii 
erinevad, kui võrdsed. Erinevad isikuliselt, võrdsed sot-
siaalselt. Niisugune on Maat’i seadus. 

Kui me sünnime erinevatena, siis on ka meil juba sün-
dides erinevad sünnipärased eeldused, mida võib käsit-
leda ka  sunniparaste eeldustena. Me oleme sünnijärgselt 
sunnitud olema ja elama niisugustena, nagu me oleme 
sündinud. Nii on ka inimese sünniloosiga ära määra-
tud tema võimed edu osas, tema eduanded. Sellest joh-
tuvalt on meie esimeseks võimaluseks sündida eduka-
teks. Lihtsalt öeldes sündida edusärgis. Aga mis on edu? 
Eelkõige on edu inimese vaimse võimekuse ja iseloomu 
omadus. Sünnipärased ja sunniparased vaimsed võimed 
ja iseloomuomadused, ehk eduanded avalduvad inimese 
andekuses. Inimese võime teistele ja ühiskonnale midagi 
anda on temasse programmeeritud. On ilmselge, et kes 
suudab anda rohkem, on andekam ja edukam. Niisugune 
on Maat’i seadus. Mida külvad, seda lõikad. Need, kes 
on võimelised rohkem külvama, saavad ülejäägi müüa 
teistele ja saavad selle läbi rikkamateks ja eristuvad teis-
test edukamatena. Vähem- ja väheedukad peavad sellega 
leppima, kuna edukamad on aidanud ka nende vajadusi 
täita. Edukad ja rikkad on meile suureks abiks ja vääri-
vad nii tunnustust, kui head kadestamist. Tahaks ju olla 
ka ise edukas ja rikas! Mida selleks teha? Sellest johtuvalt 
on meie teiseks võimaluseks oma sünnipärase eduande 
arendamine. Kuidas seda saavutada? Läbi aegade on ini-
mesi vähem või rohkem huvitanud küsimus: Mis on edu? 
Miks on inimesed edu poolest erinevad? Mida on uuritud 
ja tehtud selleks, et kõik inimesed saaksid olla ühtmoodi 
edukad ja rikkad? Miks on aga, vaatamata tublidele pin-
gutustele ja edasijõudmistele, siiski osad inimesed ikka ja 
jälle edukamad ja rikkamad kui teised? Ajapikku kogu-
tud elutarkustest ja väljapaistvamatest eduõpetustest on 
kujunenud selle teema eeskujulikum osa eduklassikaks, 
mis sisaldab klassikalisi eduõpetusi. Need on algaja edua-

rendaja jaoks aga liiga akadeemilised ja et ükskord nende 
omandamiseni jõuda, on otstarbekam alustada aforismi-
dest. Nende sihikindel ja järjekindel lugemine laeb mõis-
tusesse mõistlikku elutarkust, mis on edutaotlejale oluline 
alusmaterjal. Teadusuuringute tulemused kinnitavad, et 
lugemus ja eriti vaimset kontsentraati sisaldavate mater-
jalide lugemise tulemusena suurenevad eduarendaja sõ-
navara ja mõttemustrid, mis tagavad suurema vaimsuse ja 
elust suurema vaimustuse. On ju inimese maailmavaateli-
ne tegelikkus olenev tema vaimsusest.

Ka edukas inimene omab sisemist tungi olla veelgi edu-
kam ja rikkam. Kuidas siis muidu saaksime maailma pa-
remaks muuta? Sellest tulenevalt teevad ka väga edukad 
ja rikkad inimesed väga kõvasti tööd selleks, et oma edu 
suurendada, kasvatada ja parendada. Arendamine ongi 
parendamine ja parendamine ongi arendamine. 

                      

 

                          
 “ELUEDU VALITSEJA” kursus 
                      I taseme individuaalõpe 

32 akadeemilist tundi 
06. jaanuar  

14. aprill 2019 

   Eduõpetaja: Dr. Viljo Viljasoo 

Pühapäeviti 11:00...15:00 
Loeng 1. Maailmavaade (eduklassika ja edualused)  06.01 
Loeng 2. Elukeskkond (loodus- ja tehisväljad)  20.01 
Loeng 3. Edueeldused ja psühho-füüsiline tervis  03.02 
Loeng 4. Mentaalne infokäsitlus (bioinformaatika)  17.02 
Loeng 5. Püramiidid ja praktiline püramiidienergia  03.03 
Loeng 6. Praktiline biolokatsioon  (pendlipraktika)  17.03 
Loeng 7. Eduplaan (isikliku edu arenduskava)  31.03 
Loeng 8. Eduvalitseja juhised (eduteostuse alused)  14.04  

info ja reg. www.aratava.ee, info@aratava.ee
 

                      
Eluedu soovides,

                            
Aratava OÜ

 

 Eluedu konsultatsioonid, koolitused, põnevus-
 

                 
loengud ja eduarendavad tooted

  

 

Võimalus osa võtta ekspeditsioonist 
Egiptuse Suurde Püramiidi!

ELU EDU

VALITSEJA

aratava

EDUPÜRAMIID SINU VOODI,
TÖÖ- VÕI PUHKETOOLI KOHAL!

- vähendab kahjulike väljade mõju
- vabastab stressist ja arendab vaimu
- taastab organismi töövõimet
- parendab tervist ja pikendab eluiga
- parendab seksuaalvõimekust
- vahendab soove energoinfovälja

Aratava OÜ
Dr. Viljo Viljasoo

ELU EDU

VALITSEJA

aratava

www.aratava.ee
info@aratava.ee
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Saavutatud edujärge peab aga suutma hoida, ehk valit-
seda. Stressi tekitavad ühtmoodi nii eduvaegus kui edu-
rohkus. Eduvaegus ähvardab vaesusega ja edurohkus rik-
kusega. Eduõpetajana võin öelda, et edutaotlejad vajavad 
tasakaalustumist nii eduvaesuses kui edurikkuses. Meil 
on võimalus arvestada kolme liiki eduga. Need on sün-
nipärane, ehk sunniparane edu, atavistlik, ehk pärinevus-
pärane edu ja omandatav edu. Kõikide eduliikide puhul 
avalduv sunniparasus põhineb Maat’i seadustel. Inimene 
on oma olemuselt pigem võimalikkus. See eeldab, et kõik 
inimesed on ühtmoodi sunnitud oma sünnipäraseid eel-
dusi ületama, oma võimalikkust kasutama ja võimekust 
arendama. Sellepärast on mugavus ja laiskus karistamis-
väärsed patud. Rahvasuu ütluse kohaselt saab laisk ja ru-
mal ka kirikus „peksa“. 

Selleks, et olla edukas, on vaja teha palju tööd. Ilmselt 
mitte just ainult füüsilist tööd, vaid vaimset tööd, ehk õp-
pida. Eriti palju tuleb õppida, kui on tahtmist olla edu-
kas ja rikas. Õppida võib kõike, kuid kõige õppimiseks ei 

jätku aega, energiat ega tervist. Sellepärast tuleb õppida 
vaid seda, mis tagab parema edualase vaimsuse. Veel peab 
teadma, kuidas õppida ja kelle juures õppida. Kui õpivõi-
meline edutaotleja on selleks valmis, küll siis ka õpetaja 
leidub. Kindlat tahet võimendab võimalus, ebalevat tahet 
aga võimatus. Eduvalitseja on oma unelmate reaalsuse 
looja. Meile, inimestele on omane unistada ja oma unis-
tuste elus iseend eduka ja rikkana kujutleda. Kuna tege-
likkus on oma olemuselt üsna karm, siis peitumegi aeg-
ajalt ikka ja jälle kujutletava elu unelmatesse. Kas pole 
ka Jõulupühad meile samalaadne pelgupaik. Olgu meil 
kõigil külluses head eduseemet tarvitamiseks ja edupõl-
lule külvamiseks. Mis võib olla tähtsam kui meie eluedu, 
eluvaimustus ja eluvaimsus? 

Edu meile kõigile!

Kauneid Jõulupühi, rõõmsat aastavahetust ja edukat uut 
aastat!

Hea lapsevanem – tööotsija(alla 8 aastaste lastega)

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.

Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)

2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)

3. Tööõigus (16 tundi)

4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal(16 tundi)

5. Arvuti tööotsingul (16 tundi)

6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada 
tasuta nõustamist (psühholoogiline,  karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

Infotund toimub 29.01.2019 kell 13:00. Vajalik etteregistreerimine.
Kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee .
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond
*oodatud on lapsevanemad, kes hetkel ei õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes on alla 8 aastased.
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Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi,

siis tule osalema TASUTA praktilisel  KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse 
(kokku 130 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning 
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel 
lapsehoid. 

INFOTUND koolituse kohta 09.01.2019 kell 12.00! 
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel

Tartu linn ootab ettepanekuid 
kultuurivaldkonna parimate 
tunnustamiseks

Kuni 15. detsembrini 2018 (k. a) saab esitada kandidaate 
Tartu Kultuurikandja 2018 aunimetusele. Kultuurikandja 
on linna algatusel loodud aunimetus, mille eesmärgiks on 
tunnustada ning tänada Tartus tegutsevaid ning aasta jook-
sul linna kultuurielus silma paistnud loovisikuid ja loomin-
gulisi kooslusi. Kultuuriosakond ootab ettepanekuid, mis 
aitavad välja selgitada 2018. aasta parimad ning tagavad, 
et lõppeval aastal kultuurivaldkonnas silma paistnud ini-
mesed ja organisatsioonid saaksid tehtud töö eest väärilise 
tunnustuse. Kandidaate on võimalik esitada järgmistes ka-
tegooriates: 

1) aasta kultuurisündmus, 
2) aasta kultuuriorganisatsioon, 
3) aasta teose looja või esitaja, 
4) aasta rahvakultuurikandja, 

5) aasta noor kultuurikandja, 
6) aasta kultuurikorraldaja, 
7) aasta kultuurikajastaja, 
8) aasta uustulnuk ja 
9) aasta kultuurisõbralik ettevõte. 

Esitatud kandidaatide seast valib aunimetuste nominen-
did ja laureaadid välja komisjon, kuhu kuuluvad kultuu-
rivaldkonna eksperdid ja linna esindajad. Ettepanekuid 
saab esitada kuni 15. detsembrini 2018 siin. Ettepanekut 
esitades tuleb anda lühike ülevaade kandidaadi loomingu-
lisest tegevusest 2018. aastal ning aunimetusele esitamise 
põhjendus. Lisaks tuleb välja tuua aunimetuse kategooria, 
üldine informatsioon kandidaadi loomingulise tegevuse 
kohta ning esitaja kontaktandmed. Kultuurikandja pidu-
lik tunnustustseremoonia toimub 2019. aasta veebrua-
ris, mil avalikustatakse laureaatide nimed. Aunimetuse 
laureaadid saavad kingituseks kunstiteose ning preemia. 
Kultuurikandja statuudiga saab lähemalt tutvuda siin
Lisainfo: Marleen Viidul, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosa-
konna juhataja, 
tel 736 1351, e-post: Marleen.Viidul@raad.tartu.ee 
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ilmatsalu muusikakooli

advendikontsert
toimub

laupÄeval, 15. detsembril 

kell 13.00

Ilmatsalu Põhikooli saalis.

I karikavõistlused mälumängus
30. novembril toimusid Ilmatsalu huvi- ja noortekes-
kuse hubases kaminasaalis Ilmatsalu I karikavõistlused 
mälumängus. Ajaloolisel avaetapil osales 5 võistkonda. 
Tasavägises heitluses võitis esikoha ja esimese karika võist-
kond Kullaketrajad. Hõbe- ning pronksmedalid said enda-
le kaela võistkonnad Karvajalad ja Tuleleegid.

Plaanis on jätkata endist traditsiooni ja korraldada 
Ilmatsalu I meistrivõistlused mälumängus 2019. Aasta ap-
rillis. Aitäh kõigile ja kohtumiseni kevadel!

Mängujuht Kalev Mõru

Kullaketrajad. Foto: Mai Luiga

 

Rahinge Külakatel - värske sisuga uues kuues
Just sellist nime kandis kevadel Tartumaa Arenduseltsile esitatud 
Rahinge Külakatla remondiprojekt. 
Aasta esimesel poolel olime Rahinge külaseltsi liikmetega maja 
pärast juba päris mures. Katus lasi vett läbi ja ära vajunud vihma-
veerennide tõttu oli lahti tulnud krohv maja välisseintel. 8 aastat 
tegevust oli jätnud oma jäljed ka siseseintele. 
Käesoleva aasta augusti lõpust kuni oktoobrini käiski külakatlas 
remonditegevus. Välitöödest paigaldati uus katusekate ja vihma-
veerennid, krohviti ja värviti üle seinad, korrastati välisvalgustus. 
Sisetöödest tehti pisiparandusi, värviti üle ruumide seinad, lihvi-
ti ja õlitati piljardiruumi põrand. Köögis vahetati välja ajutiseks 

köögilauaks olnud kontorilaud uue ja asjakohasema vastu, pai-
galdati pesumasin ja pliidi kohale õhupuhasti. 
Projektitegevus sai toetust Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi perioodi 2014–2020 LEADER meetmest ja 
20 %-st omaosaluse tasumist toetas Tartu Linnavalitsus.
Olete endiselt oodatud Rahinge Külakatelt kasutama koosoleku-
teks, koolitusteks, peresündmuste tähistamiseks või treeningu-
teks.
Kohtumiseni Rahinge Külakatlas!

Külli Pann, tel. 5646 2692
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17. DETSEMBER 2018

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskuses, 
Järve tee 8

kell 14.00 -16.30

Eakate jõulupiduEakate jõulupidu

Kontsertosas esinevad 
Joona Toivanen Tartu Maarja koguduse õpetaja,
Kandlemees Sander ja Ilmatsalu Muusikakooli
lapsed

Ühine jõululõuna
Jõululõuna 10 eurot

(palun maksta Mai kätte või Rahinge poodi hiljemalt 11.dets)

Info 53300049

Kohale saab kooliringi 
bussiga, tagasi ka!

MEIE MAJA
Ilmatsalu huvikeskus korraldab

Oodatud on nii suured kui väikesed huviringide liikmed ja 
huvikeskuse sõbrad ja tuttavad!

19. detsembril 2018
16.00 -  20.00

Piparkookide töötuba

Meisterdamise töötuba

Mängude töötuba

Helkurite valmistamise töötuba

Ühine jõululaud (kõik aitavad katta)

Külas jõulutaat

Loosipakid kaasa!

Tule koos perega!

 
AS Tartu Agro Vorbuse ja Rahinge osakonna  
töötajate laste jõulupidu toimub  
 
16. detsembril kell 15.00 Rahinge Külakatlas 
 
Rahingelased, kes soovivad oma pereliikmeid või sõpru  

Jõuluvana abil üllatada saavad kingipakid tuua Rahinge poodi, 

kust Jõuluvana need enne pidu kaasa võtab ja kingisaajale  

                           salmi eest üle annab.              

                           
                                                        Info tel. 5646 2692 
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21. detsember 2018
kell 19 – 00

Tartu Agro saalis
Pargi tee 1

Kloun Ummi

Rõõmsad Täpid

Mait Maltis

Pääsmed hinnaga 7.50 müügil ainult eelmüügist kuni 19.detsember –
Rahinge poes, Ilmatsalu Raamatukogus ja Mai käest.

Kohtade arv piiratud! Laua katame ise!

Sverresson OÜ pakub tööd 
Ilmatsalu Põhikoolis õppiva 
12-aastase lapse tugiisikule

Töö sisu: Tugiisiku ametikoha põhi-
eesmärk on toetada lapse arengut. 
Luua ja tagada tingimused lapse 
kasvamiseks ja arenemiseks vastas-
tikusel lugupidamisel ning üksteise-
mõistmisel laste ja nende vanema-
tega, hoolitseda laste elu ja tervise 
eest. Soodustada lapse sulandumist 
ühiskonda.

Nõuded tugiisikule:
• valmisolek töötada emotsio-
naalselt laetud keskkonnas, kõr-
ge pingetaluvus

• konfidentsiaalsuse reeglist läh-
tumine

• kasuks tuleb varasem kokku-
puude erivajadusega lastega

CV saata meiliaadressile: tugiisik1@
gmail.com

Lisainfo: tugiisik1@gmail.com, 
53333110

 
 
 
 

 
 

 
 

ILMATSALU NOORTEKAS  
ON DETSEMBRIKUUS SULETUD 

 
 Uksed avatakse taas jaanuaris kui   

Ilmatsalu Noortekas on liidetud 

Tartu Noorsootöökeskusega. 

 
Avamise infot jälgige Facebookis ja  
Tähtvere Elu jaanuari numbris 

 
  Uute kohtumisteni! 
  Külli

Tartus süttivad jõulutuled
 Tartus algas jõuluaeg pühapäeval 2. det-
sembril, mil raekoja platsil süüdati esimene 
advendiküünal ja linna jõulutuled. Esimese 
küünla süütamise ajaks on linnasüdamesse 
taas kerkinud klaaspaviljonidest külake ehk 
kohtumispaik, mis tartlasi ja külalisi 10. jaa-
nuarini õue pühadeaega veetma ootab.
Teist talve kesklinna ehitatavasse valguskü-
lasse paigaldatakse lisaks klaasipaviljonide-
le taas karussellid, istumiskohad, jõuluva-
na Tartu postkast ja elava tule pajad. Eesti 
Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiale 

kandideeriv kujunduslahendus kasvas suvega 
pea poole suuremaks. Lisandunud on mitu uut 
majakest, mis uudistama ootavad. 
Valgusküla jääb raeplatsile kuni 10. jaanuari-
ni 2019. Klaaspaviljonides ja nendevahelises 
õuealas toimuvate ürituste ja teiste Tartu jõulu-
aja sündmustega saab tutvuda Jõululinn Tartu 
kodulehel ja Facebooki kontol.
Advendiküünlad süüdatakse Tartus tavapära-
selt ka ülejäänud detsembrikuu pühapäevadel. 
Teise küünla süütamisele eelnevad 9. detsemb-
ril kell 15.30 rahvusvahelised jõuluvanade ta-
limängud. Südalinna traditsiooniline jõululaat 
toimub sellel aastal 8. detsembril ja Tartu talvi-
ne tantsupäev 15. detsembril.
Jõululinn Tartu 2018 
suurtoetajad on 
Glassolutions Baltiklaas 
ja Palmako AS. 
Aitäh kaasamõtlejatele 
ja -aitajatele Kõrgemast 
Kunstikoolist Pallas 

ning Gardesti kodu- ja aianduskeskusest.
Rohkem infot www.joululinntartu.ee
 

Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
e-post  aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

Foto: Uku Peterson


