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Vahva pereõhtu Lepatriinu
lasteaia Triibutriinude
rühmas
12. novembril olid Triibutriinud oma issid-emmed kutsunud sportlikule pereõhtule tähistamaks Isadepäeva. Meie
õhtu algas pidulikuma osaga, kus lapsed esinesid luuletusega ja andsid isadele üle enda meisterdatud parkimiskellad
ning lipsud. Igal lipsul oli kirjas lapse öeldud isa supervõime ning selgus, et Triibutriinude isad on väga võimekad
– kes ehitab kööke, kes teeb maitsvaid suppe ja kes teab
alati, kus lapse asjad on. Seejärel moodustasime kaks võistkonda – lapsed versus emmed-issid ning algasid erinevad
võistlusmängud, kus ei puudunud põnevus ja võiduhasart.
Läbiviidud võistlused olid lapsed eelnevalt ise välja pakkunud. Õhtu kulmineerus rühmaruumis ühise seljankasupi
söömisega. Seljanka valmistamisega alustasime juba hommikul, mil lapsed supimaterjali tükeldamisel tublideks abilisteks olid.
Oli jälle üks vahva koosveedetud õhtu - suur tänu vanematele, kes meie pereõhtul osalesid ja kõiges lustiga kaasa lõid!
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Triibutriinude rühma õpetajad
Evelin Tsakuhhin ja Aget Astmäe
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10 aastat Rahinge Külakatelt
16. detsembril möödub 10 aastat päevast kui värskelt renoveeritud endises Rahinge katlamajas, toimus esimene üritus – Kodukant Tartumaa üldkoosolek. See oli päev, millele
eelnes 4 aastat paberitööd, läbirääkimisi, varem tundmatu
projektimaailma avastamist, kokkulepete sõlmimist ja lõputuna tunduvat ootamist vaheldumisi.

Kuidas kõik algas.
Külaelanike vajadus ja soov kokkusaamiskoha järele tuli ilmsiks 2005. aasta 6. oktoobril kui 40 külaelanikku, vallavanem
Rein Kokk ja Tartu Ärinõuandla konsultant Terje Oden, kes
juhuslikult oli siis ka Vorbuse külavanem, kohtusid kohaliku
töökoja sauna kitsukeses eesruumis, et rääkida rahingelaste
rõõmudest ja muredest. Õnneks osales arutelul ka Tartu Agro
esindaja Eino Härm, kes julges külaelanikele välja käia idee,
teha tollal kaheksa aastat tühjalt seisnud endisest katlamajast
külamaja.

Maja sisustuse oleme soetanud enamasti kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)projekte kirjutades. Nii oleme saanud
mööbli, lauanõud, mängulauad, printeri ja arvuti. Eriline
tänu kuulub aga neile külaelanikele ja maja kasutajatele, kes
on meile toonud väiksemaid aga väga vajalikke abivahendeid,
põhjendades lihtsalt, et nad märkasid toodu puudumist. Olgu
see siis käte- kuivatuspaberi hoidja, lumelabidas, lauamängud,
mänguasjad, lauanõud, peeglid treeninguteks.
Möödunud aasta sügisel sai teoks juba maja remondiprojekt
(TAS-i), mille abil saime uue katusekatte, remontida välisseinad ja värskendada siseruumid.

Tegevused.

Meile, kokkutulnutele, sellest esialgu piisas, et sukelduda
tundmatusse. Aasta lõpuks oli meil vanas katlamajas koristustalgud tehtud ja „oma majas“ juba külaseltsi asutamiskoosolek peetud. Paraku pidime oma esimese küla jõulupeo
pidama maja kõrval õues, sest katlamaja suured uksed olid
liiga kõvasti kinni külmunud. Allakirjutanu tegi peagi ka
oma esimese toetuse taotluse projekti – EAS-le, millele tuli
arvestades projekti ülesehitust viisakas ära ütlemine. Nimelt
selgus, et äriühingu omanduses oleva hoone renoveerimist ei
toetata. Pärast olukorraga tutvumist ja mõistes kui oodatud
külamaja kogukonnale oli, jõudsid valla ja Tartu Agro esindajad kokkuleppele, vald ostis hoone endale. Taas koostasime
uue projekti, seekord PRIA-le ja taas mitu kuud ootamist. Sel
korral saime positiivse vastuse. Renoveerimistööde 1. etapiga
alustades oli aastanumbriks juba 2009.

Veel projekte.
Samal aastal koostasime projekti LEADER meetmesse sissesõidutee ja parkla rajamiseks maja kõrvale, mis samuti sai
positiivse vastuse. Loomuliku jätkuna tuli 2012. a. juba renoveerimistööde 2. projekt, mille abil sai endisest pimedast ja
tahmasest söeruumist helekollaste seinte ja akendega mängude tuba.

Juba siis kui olime esimese toetuse ootel, leidis maja kogukonna poolt kasutamist – toimusid külaseltsi koosolekud ja laste
jõulupidu, kus oli alati kuusk, piparkoogid, jõuluvana ja küla
laste ette kantud jõulunäidend. Saime hakkama, vaatamata
tahmastele seintele. Katus oli ju pea kohal ja seinad ümber.
Täna kasutatakse Rahinge Külakatla ruume koosolekute läbi
viimiseks, nt. kohalikud korteriühistud, toimuvad jooga ja
tantsulise fitnessi treeningud, tähistatakse sünnipäevi ja teisi
tähtpäevi. Külaseltsi eestvedamisel toimuvad huvipakkuvad
töötoad, juba traditsiooniks saanud kaisukarupäev, laste jõulupidu ja kevadine talgupäev.

Töötajad
Täna meie majas, mille omanik on nüüd Rahinge külaselts,
palgalist töötajat kahjuks ei ole. Kogu maja haldamine ja korras hoidmine käib vabatahtlikult. Külaseltsi liikmed ise koristavad, avavad ja sulgevad uksi. Meie tasuks on maja külaliste
head sõnad ja soov tagasi tulla.
See oli hästi lühidalt Rahinge Külakatla lugu. Olete ikka oodatud aega sisustama külakatlas toimuvatele üritustele või oma
perekondlikke tähtpäevi tähistama.
Külli Pann
rahingekylaselts@gmail.com
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Rattaringluse
rattad said alla
talverehvid
JÕULUVANA ERITEADE:
Teisipäeval 17. detembril kell 16.00
Rahinge Külakatlas Tartu Agro RAHINGE ja
VORBUSE osakonna töötajate laste

JÕULUPIDU
Kui sa ei tööta Tartu Agros ja soovid samuti oma
pereliiget, sõpra, naabrit või lihtsalt toredat
külaelanikku kingipakiga üllatada, siis pane oma
tehtud pakile kingisaaja nimi peale, too see
Rahinge poodi ja anna müüja kätte. Küll
jõuluvana kingituse sinu sõbrale luuletuse
või laulu eest üle annanb.
Jõuluvana postkontori tel. 5646 2692

Hetkel on Tartu rattaringluse tavaratastel
all talverehvid ja need jäävad ringlusse ka
talvekuudel. Elektrirattad jäävad sõitjate
kasutusse kuni ööpäevaringsete miinuskraadide saabumiseni.
Tänaseks on saanud 250 rattaringluse tavaratast endale alla talverehvid, mis muudab nendega liiklemise talvetingimustes
ohutumaks. Rattaringlust haldava Tartu
Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa
sõnul ei ole talverehvid võluvägi, mis ratta
igas olukorras püsti hoiab. „Talveoludes ja
eriti libedaga sõites tuleb ratturil olla ettevaatlik ja hinnata kriitiliselt oma sõiduoskusi. Kindlasti soovitame kanda kiivrit,“
rõhutas Meeksa.
Rattaringluse 500 elektriratast on linlaste kasutuses seni, kuni päevased ja öised
temperatuurid langevad püsivalt miinusesse. Rattad hoiustatakse talveks, kuna
külmakraadidega laadides võib kahjustada
elektriratta akusid.
Rattaringlus avati Tartus 8. juunil ja siiani
on ratastega sõidetud kokku 1,88 miljonit
kilomeetrit.
Lisainfo: Tartu Linnatranspordi juhataja
Roman Meeksa,
tel 736 1021, 517 3566
Roman.Meeksa@raad.tartu.ee

Perekonnaseisutoimingute teenistusel on uued
telefoninumbrid
Tartu Linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusel, mis asub Tiigi 12 majas, on
uued telefoninumbrid.
Enam ei kehti senised üldnumbrid (742 0690 ja 742
0954), vaid kõigi teenuste kohta saab infot eraldi telefoninumbritelt:
- abielu registreerimine 7420856
- abielu lahutamine 7420632
- nime muutmine 7420632
- sünni registreerimine 7420960
- perekonnaseisusündmuste tõendite
väljastamine 7420954

- isikukoodid lühiajaliselt Eestis viibijaile 7420856
- isikuandmete päring rahvastikuregistrist 7420954
Perekonnaseisuametnike vastuvõtuajad jäävad samaks:
E, T, K, R kl 9-12 ja 13-16, N kl 9-12.
Lisainfo: Siiri Sinijärv, perekonnaseisutoimingute juht,
tel 7420856.
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Tartu Valgusküla
pühadekava on täis
maagilisi ettevõtmisi
Jõulukuu algul avatud Tartu raekoja
platsi Valgusküla tippsündmused on
advendiküünalde süütamised igal
pühapäeval, ligi tuhande osavõtjaga
tantsupäev ning kuulsad jõuluvanade talimängud.
Kõigil neljal advendipühapäeval kohtuvad küünlasüütamise tseremooniatel raekoja platsil Kerttu Kruusla
videokujundused Karolin Tamme valgusmängu ning Judith Partsi heliloominguga. Lavastaja Jaanika Tammaru
(teater Must Kast) kirjeldab vaatemängu kui pimedas ootusärevuses süttivat
võlumaailma: „Talvine pidulik kargus
kohtumas millegi hella ja maagilisega,
ürgsed mustrid ja maastikud kohtumas lihtsa lapselikkusega. Sel aastal
olen kokku kutsunud oma unistuste
meeskonna, et jagada seda pimeda aja
maagilist tunnet läbi audiovisuaalse
kogemuse – helgus, valgus, üllatus!“
Advendiküünalde süütamine koos
valgusmänguga toimub igal pühapäeval kell 17.
Lisaks aitab jõulutunnet luua igal
reedel, laupäeva ja pühapäeva õhtul
raekoja platsi kahe maja fassaadile ilmuv videoprojektsioon. Suudlevate
Tudengite purskkaevu riietab jõuluvalgusesse installatsioonikunstnik Elo
Liiv.

Teisel advendipühapäeval, 8. detsembril peetakse raekoja platsil taas
jõuluvanade talimänge. Tegemist on
toaskopitamise ja telefoni näppimise
vastase ristikäiguga ja – nalja peab ka
saama! Stardijoonele on lubanud tulla
Vanemuise teatri ja ERMi pered ning
olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi
oma perekonnaga. Võistlust kommenteerib legendaarne spordihääl Marko
Kaljuveer. Jõuluvanade talimängud
algavad raekoja platsil pühapäeval, 8.
detsembril kell 15.30.
Valgusküla vaieldamatult rahvarohkeim ettevõtmine on Tartu talvine
tantsupäev, mis toob raekoja platsi munakividele kokku 800 tantsijat
Eestist ja Lätist – kokku saavad pärimus ja värvilised triibuseelikud, külm
talv, punased põsed ning elav muusika. Viimase eest hoolitsevad Tiit Kikas
ja Cätlin Mägi. Seekordne repertuaar
koosneb tantsijate lemmiktantsudest
ning mõistagi on ka publik oodatud
kaasa tantsima. Tantsuetendus „Rahva
Tantsud“ algab raekoja platsil laupäeval, 14. detsembril kell 13.
Valguskülas avatakse tänavu ka jõulukanala, mille asukad jõuavad kohale 2.
detsembril. Kanadele tagatakse nende
klaaspaviljonis turvaline keskkond ja
nende elutingimused on loodud Eesti
Maaülikooli spetsialistide nõuandeid
järgides.

Foto: Kiur Kaasik

Valgusküla ja Tartu jõuluaja programmi näeb siin: https://joululinntartu.ee/
kogu-programm/
Tartu Valgusküla on avatud 1. detsembrist kuni 10. jaanuarini – see on
tänavu kõige kauem tegutsev suure kultuuriprogrammiga jõulumaa
Eestis. Kujunduslahendus koosneb
19 suuremast ja pisemast klaaspaviljonist, mis inimesi pühade ajal õue ja
linnasüdamesse uudistama ootavad.
Teisipäevast algavad Valguskülas
Tartu linnakirjaniku muinasjutuminutid
Igal jõulukuu teisipäeval kell 17.30
astub raekoja platsi Valguskülas rahva ette üks Tartu linnakirjanikest ja
loeb ette oma lemmikmuinasjutu.
Tartul on UNESCO kirjanduslinnana
oma linnakirjanik juba viimased kolm
aastat. Seda tiitlit kandis 2017. aastal
Kristiina Ehin, oma teiseks linnakirjanikuks valis Tartu Mika Keräneni ja
praegu kannab tiitlit Vahur Afanasjev.
Kõik kolm tulevad kordamööda ühel
teisipäevaõhtul Valguskülla. 3. detsembril luges jutte Mika Keränen.
Kristiina Ehin on Valguskülas muinasjuttu lugemas 10. detsembril ja Vahur
Afanasjev 17. detsembril kell 17.30.
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Rahvamuusikaansambel Siller tähistas 30. juubelit!
Laupäeval, 30. novembril toimus
rahvamuusikaansambel Siller juubelikontsert Tartus Tiigi Seltsimajas.
Meeleolukale peole olid külla kutsutud rahvatantsurühmad ja rahvapillimängijad üle Eesti.
Rahvamuusikaansambel Siller on loodud 1989 aastal Tartumaal, Ilmatsalus.
Esimene suurem esinemine oli üleriigiline rahvamuusikapidu Kuressaares
1990. Nime sai ansambel alles 5 aastat
hiljem välisesinemise jaoks. Siller tähendab sillerdavat mängu.
Rahvamuusikaansambel Siller on esindanud Eestit seitsmel Europeade’il,
rahvatantsijate nimekirjas olles veel
rohkematelgi. Europeade on Euroopa
suurim rahvatantsu ja-muusika festival. Korduvalt on Siller esinenud ka
rahvusvahelisel pärimuspeol Baltica.
Siller on osa võtnud rahvamuusika- ja
pillipidudest Eesti erinevates paikades. Lisaks eesti pärimusmuusikale,
rahvamuusikale on ansambli repertuaaris ka Mehhiko, Saksa, Vene, Läti,
Prantsuse rahvamuusikat.
Ansambli juhendaja Silja Tofri on
Silleri eestvedaja olnud algusest peale.
Juhendaja ütleb, et Silleris hinnatakse kohusetundlikkust, heatahtlikkust,
täpsust. Mängulaad on hingeline ja
lõbus. Igas loos on midagi erilist. 30
aastaga on Eesti rahvamuusikute, ansamblite, elus palju muutunud, soovime kõigile selle valdkonnaga tegijatele
jõudu, mitte allaandmist ja ikka mängulusti.
Silleri saatel on tantsinud paljud rahvatantsurühmad nii kodu- kui välismaal. Koos on mängitud ka teiste eesti
rahvamuusikute ja kapellidega. Siller
on pidanud iga viie aasta tagant juubeleid koos rahvatantsijate ja -muusikutega. Juubelite tähistamiseks on isegi
kaks festivali maha peetud. See juubel
on „Lõbusate ja kurbade tantsude festival.“, ikkagi 30 aastat rahvamuusikaga. Selle ajaga on palju juhtunud nii
lõbusaid, kui kurbi hetki .
Mai Luiga
Tiigi Seltsimaja kultuurispetsialist

Foto: Siller 30 pildil, autor: Pixelstudio
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Rahinge rannatennis –
aasta regionaalse tennise
arendaja
Novembri algul toimus Eesti Tennise Liidu lõpugaala 2019,
kus tunnustati tenniseaasta parimaid. Rahinge rannaliivaplatside kompleks ning seal toimuv rannatennisega seotud tegevus sai pärjatud tiitliga “Aasta regionaalse tennise
arendaja”. On tore tõdeda, et Rahinge rannaliivaplatsidel
toimuvat tegevust on märgatud ka väljaspool Tartut ning
Spordiklubi Beach Tennis Tartu poolt korraldatavad ja läbiviidavad rannatennise võistlused ning üritused on kõikide nende teiste suurte ürituste ja võistluste seas üle Eesti
silma jäänud.

lik tegevus. Loomulikult selle auhinna saamisega ei lõpe
platsidel tegevus. Vastupidi - uueks hooajaks on ideid rohkem kui küll ning igasugune abi nende täide viimiseks on
alati teretulnud.
Rahinge rannaliiva platse haldav Spordiklubi Beach Tennis
Tartu on väga tänulik Rahinge Watergate pargile, kes loovutas meile väljakud ja on siiamaani olnud väga abivalmis
ja toetav. Samuti täname endist Tähtvere Vallavalitsust ja
praegust omavalitsust, Tartu linna, kes on toetanud meid
platsidele vajaliku liiva hankimist. Suured tänud loomulikult teile, kes te võtate osa treeningutest ja võistlustest ning
kõigile spordisõpradele, kes heatahtlikult väljakuid kasutavad.
Eneli Pormeister
Spordiklubi Beach Tennis Tartu treener

Kes mingil põhjusel pole ammu Rahinge rannaliivaplatsidele sattunud, siis teadmiseks, et algsest ühe väljakuga
rannavolleplatsist on saanud nüüdseks 6 platsiga kompleks, kus 4 väljakut rannatennisele ja 2 väljakut rannavolle
sõpradele.
Sel suvel Rahingel toimunud rannatennise Eesti
Meistrivõistlustel osales läbi aegade suurim arv mängijaid
ning korraldusega jäädi sedavõrd rahule, et Eesti Tennise
Liit andis meistrivõistluste korraldamise loa Spordiklubile
Beach Tennis Tartu veel kaheks järgnevaks aastaks
Rahingel.

Sander Pormeister
auhinnaga Regionaalse
tennise arendaja

Lisaks Eesti mängijatele, on Rahinge tuntust kogunud ka
rahvusvaheliselt ja seda tänu viiele rahvusvahelisele turniirile, mis sel suvel Rahingel toimusid ning millest võtsid osa
nii Eesti, Läti kui ka Venemaa esinumbrid. Osalejaid oli
veel ka Valgevenest ning isegi Kanadast.
Beach Tennis Tartu meeskond ei tegele ainult võistluste
korraldamisega, vaid korraldab ka rannatennise treeninguid nii täiskasvanutele kui ka sel suvel esmakordselt lastele. Väljakute täituvus suvel on spordiklubi eesmärk ning
selle nimel tööd tehakse.
Üritused ja võistlused, mis tõid Rahinge rannaliivaplatsidele ja Spordiklubile Beach Tennis Tartu regionaalse arendaja auhinna 2019. aastal:

Liivaplatsid

• Eesti Meistrivõistluste korraldamine rannatennises
• Neli rahvusvahelist rannatenniseturniiri, auhinna
fondiga 0 US dollarit
• Üks rahvusvaheline rannatenniseturniir, auhinna
fondiga 3000 US dollarit
• Täiskasvanute grupitreeningud
• Laste grupitreeningud
• Iganädalased neljapäevased turniirid
Spordiklubi Beach Tennis Tartu ambitsiooniks on luua
Rahinge rannaliivaplatsid kohaks, kus toimub vilgas sport-

Spordiklubi Beach Tennis Tartu meeskond. Fotod: Eneli Pormeister
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Kirjanduslinn
soovitab:
Urmas Klaas ja

“Minu nimi on
Maryté”
Kirjanduslinn Tartu jagab oma teist,
detsembrikuu lugemissoovitust, milleks
on lugejate poolt Leedu aasta raamatuks valitud “Minu nimi on Marytė”.
Raamatu autor on Alvydas Šlepikas ja
teose on eesti keelde tõlkinud Tiina
Kattel. Raamatut soovitab lugeda Tartu
linnapea Urmas Klaas.
Linnapea põhjendab oma valikut nii:
“Alvydas Šlepikas jutustab loo hundilastest - saksa orbudest, kes sõjajärgses
külmas maailmas oma Ida-Preisimaa
(nüüdne Kaliningradi oblast) kodudest
välja aetuna püüavad ellu jääda. Paljudel
see paraku ei õnnestunud. Ka Eesti rahvas on ajaloo jooksul palju kannatanud,
kuid meil on põhjust olla väga tänulik,
et meil on oma vaba ja kodune riik. Just
advent ja jõulud on aeg, mil tasub sellele
mõelda, väärtustada inimlikku lähedust
ja kodusoojust. Hoiame üksteist ja ärme
raiskame oma Eestit.”
Raamatu andis 2015. aastal välja Toledo
Kirjastus.
Novembris alguse saanud kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade hulka, millega on võetud
sihiks pöörata linnas suuremat tähelepanu raamatute ja kirjasõnaga seonduvale. Teiste kirjanduslinna soovitustega
saab tutvuda siin<https://www.tartu.
ee/et/unesco-kirjanduslinn>, suuremat
inspiratsiooni saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste blogist<https://
lugemissoovitus.wordpress.com/>.
Järgmisena, 1. jaanuaril jagab oma lugemiselamust noor särav muusik ja luuletaja Kaisa Kuslapuu.
Lisainfo: Kristel Kalda, Tartu
Linnavalitsuse kultuuriosakond,
tel 52 88746

Ilmatsalu huvi- ja noortekeskus korraldab

MEIE MAJA

Jõulupidu
Kolmapäeval, 18. detsembril 2019
17.00 - 20.00
Oodatud on nii suured kui väikesed huviringide liikmed ja
huvikeskuse sõbrad ja tuttavad!
Helkurite meisterdamise töötuba
Ellujäämis käepaelade valmistamine
Piparkookide küpsetamine ja kaunistamine
Jõulumeisterdamise töötuba
Päkapikudisko 19.00-20.00

Külla tuleb Jõulusokk!

Lisainfo 53300049

Ilmatsalu Muusikakooli

ADVENDIKONTSERT
toimub
pühapäeval, 15.
detsembril kell 13.00
Ilmatsalu Põhikooli
saalis
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Õnnitleme!
Tartu Agro saalis, Pargi tee 1

20. detsember 2019

kell 19.00 - 00.00

Kallis Aino!
57-aastat tagasi,
lugu juhtus sedasi:
Aino maailmalõppu saadeti,
kaugelt talle järele vaadati.
Aino nagu kaunis ehe,
leidis Ilmatsalust mehe.
Mehe nimi oli Leo,
panid püsti kõva peo.
Pulmapidu suur ja uhke,
Aino kohe õide puhkes.
Leidis üles lasteaia,
kus kõik lapsed olid maiad.
Aino rääkis lastele:
„Vähem soola kastmele!“
„Suhkrut magustoitu vähem,
Siis jääb tarkus hästi pähe!“
Rühmades käib Aino palju,
tihti viskab häid nalju.
Räägib tervisest ja tulest,
juttu tuleb nagu sulest.
Aino kõige targem meil,
kui vaja saata mõni meil.
Projekti kirjutab kui vaja,
osa saab ju kogu maja.
Ainota ei ole meie maja,
päris see mis oleks vaja.
Hea, et leidsid siia tee,
südame meil soojaks teed!
Palju, palju õnne armas juubilar!
Soovib Sinu Lepatriinupere, 2019

Meeleolu pakuvad Konguta Segakoor ja
Showtantsurühm Rõõmsad Täpid
Tantsuks mängib
ans Black & White

Õhtut juhib Tiit Tiido

Pääsme hind 8€
Pääsmed eelmüügist 9.-18 dets.
Ilmatsalu Raamatukogust,
Rahinge poest ja Mai käest.
Laua katame ise, kohv olemas
Kohtade arv piiratud!

Lisainfo 53300049 Mai

Tartu valib aasta tegu
Tartu Postimees ja Tartu linnavalitsus kutsuvad kõiki tartlasi ja Tartu sõpru kaasa mõtlema ning arvamust jagama, mis on olnud tänavu see saavutus, üritus või ettevõtmine, mis väärib aasta teo tiitliga märkimist. Tartu
aasta tegu valitakse 22. korda.
Oma eelistusest saab teada anda Tartu kodulehel www.tartu.ee/
aastategu2019<http://www.tartu.ee/aastategu2019>, Tartu Postimehe veebilehel, e-kirjaga aadressil maarika@postimeesgrupp.ee<mailto:maarika@
postimeesgrupp.ee> või Tartu Postimehe paberlehes ilmuva talongiga.
Kõigi hääletanute vahel lähevad loosi Postimehe kirjastuses ilmunud raamatud ja Tartu linna meened. Hääletamine kestab 18. detsembrini k.a.
Tartu aasta tegu kuulutatakse välja 30. detsembril kell 12 Tartu raekoja saalis.

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

