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stun Põllu Tiiduga saunas ja murran pead, kuidas võis minna küll sassi me inimeseks olemise ja elamise järg. Õieti mitte ainult meil,
vaid üldse moodsal maailmal. Sest kuidas käisid
vanasti asjad? Tubased tööd ja lihtsad tegemised
talvel, siis kui on pime ja kuidagi ei jaksa. Pungad
puudele ja priske tegutsemisisu toob enesega kaasa kevad. Justkui jõuaks kõike, justnagu jaksaks
kõikjale. Tuppa tagasi minna enam ei taha. Suvest
ma ei räägigi, siis rabati tööd ja vist oli mõnus
teha ka, sest valgus ja päike pumpas soontesse
D-vitamiini ja vahel, peolt tulles, magama ei mindudki. Sügisel tõmmati asju koomale ja prooviti
enne esimest külma välitöödega maha saada. Et
siis toas, rahulikult nokitsedes, ühte-teist tehes
puhata ja uueks tööajaks patareisid laadida. See
oli aeg, kui talutoas ehitati näiteks omatarbeks
klaverit.
Aga nüüd? Suvel, siis kui on kõige erksam aeg,
lähen ma puhkusele ja proovin võimalikult aktiivselt logelda. Rügan talvel, sellal kui niikuinii ei
jaksa, siis kui on nii pime ja kõle, et iseenese peegelpilti võib pidada kinos jooksva õudusfilmi reklaamplakatiks.
Põllu Tiit kuulab mind ära ja kehitab õlgu.
Tema mu juttu ei mõista, sest turnib katustel.
Suvel müdistab 14 tundi järjest, ilma et vahepeal
märkaks higigi pühkida.
Talvel tõmbab end kerra ja
saadab naise hommikul
tööle.
Oh Sind õnnetut,
erand olla ei ole kerge, ei
oska ma muud öelda ja viskan kopsikuga leili.

Põnevate majade looja – Ralf
Tamm

Kingakaleidoskoop
Jalavarjud pole enam ammu ainult jala varjud.
Sobimatu king võib hoopis varju heita teie isikule.
Visioon aitab vältida vigu ja võimalikku võõristust.

lk 48

lk 74

Klaverite
hingestaja

Tekst Katri Soe
Fotod Meeli Küttim, Indrek Susi

Heiki Parts on mees,
kellel lähevad klaverit
nähes silmad särama.
Parts on Eesti üks tuntumaid
klaverispetsialiste, klaverite
restauraator, tehnik ja
häälestaja ühes isikus.

T

ema juurde tulevad tippmuusikud,
kui klaver vajab häälestamist või
selle kõla parandamist. Veelgi sagedamini aga jõuavad Heiki Partsi juurde
töökotta vanad auväärsed perekonnareliikviad, pillid, mis kiivas ja häälest ära, koidest ja ajahambast puretud. Rohkem kui
600 vanale pillile uuesti elu sisse puhunud klaverimeister ütleb, et ei ole olemas
kehva klaverit, on ainult halvasti hoitud
klaver. Klaver on oma olemuselt ajatu 
tema kõlaomadused lähevad aga aastatega ainult paremaks.
Tänaseks ligi 10 aastat vanu pille restaureerinud Parts küllap teab, mida ta räägib. Partsi töökojas ootab uut elu kümmekond klaverit. Eri ajastutest pärit tiibkla-
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Eesti soost
klaverimeistreid on
läbi aegade olnud
enam kui poolsada.

Heiki Parts annab
vanadele klaveritele
tagasi nende
väärikuse – võime
eriliselt kõlada ja nii
rõõmustada
omanikku.

Klaveri
mehhanism
koosneb
11 000 osast.
Loomulikult
nõuab mäng
nii suure
puzzle’ga
püsivust, mida
kõigil ei jätku.

Klaver on
vahel
perekonnareliikvia, mis
kannab
traditsioone ja
mälestusi.

verid, pianiinod ja üks tahvelklaver on parajasti erinevates restaureerimisfaasides. Ühtedel käib korpuste töötlemine, teistele keeratakse parajasti uusi keeli, kolmandatel reguleeritakse mehhanismi, neljandatel rihitakse paika klaviatuuri. Ja töökoja pööningul ootab oma järge veel ligi poolsada klaverit.
On omamoodi ime, kui tolmunud, logisevast ja plekist häält tegevast kastist saab
jälle kaunikõlaline ja täiuslikult funktsioneeriv pill. Selline, nagu ta ehk sajand tagasi
meistri käe alt tulles oli ja millisena teda
praegune omanik ehk kunagi näinudki ei ole.
Aega ja kannatust võtab ühele vanale klave-
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rile elu sisse puhumine meistritel kõvasti 
vahel isegi kuni pool aastat. Aga tulemus on
seda väärt. Parim tänu ühele klaverimeistrile on see, kui pilli omanikul vast remonditud klaverit sõrmitsedes nägu laiale naerule
läheb. Heiki Partsile meeldib end võrrelda
kirurgiga. Kui kodune ravi klaverit enam ei
aita, tuleb pill viia töökotta. Ehk siis operatsioonisaali. Pulkadeks lahti, torud külge, ja
läheb lahti!
Heiki Parts kõrvutab klaveri restaureerimist talukoha taastamisega. Põlvest põlve
edasi antud klaver võib olla kui perekonnareliikvia, mis kannab edasi mälestusi ja traditsioone, ja neid ei asenda ükski uus poest

ostetud klaver. Vana klaverit võib aga võtta
kui mõisa ostmist, kui investeeringut. Vana
klaveri taastamine võib olla küll kulukas ja
vaevaline, kuid on seda väärt, sest vana pill
on ainulaadne. Erilised on materjalid, millest vanad klaverid on tehtud  tänapäeval ei
kasuta enam ükski tehas klahvide juures elevandiluud või ninasarviku säärekonti. Ega
eebenipuud. Vürblipakud pole enam pöögipuust, ei nähta suuremat vaeva korpuse disainiga. Rääkimata klaveri kõlast, mis on
vabrikupillidel üksteisega äravahetamiseni
sarnane  kõik vanad pillid kõlavad aga igaüks omamoodi. Ehk, nagu ütleb Heiki Parts,
võib minna poodi ja osta nelinurkse plast-

masskarbi. Aga kui tahetakse midagi enamat, midagi ilusat ja ajaloohõngulist, tasuks
otsida välja üks vana klaver.
Eesti klaveriehituse ajalugu on 225 aastat pikk. Selle aja jooksul on valmistatud 40
marki klavereid. Kuni I maailmasõjani olid
ehitajateks enamasti baltisakslased 
Goenson, Falck, Meyer, Rathke. Kuid oli ka
eesti talumehi, kes klaveriehituse kunsti oskasid, nagu näiteks vennad Mülbachid Saaremaalt või Kriisad Võrumaal. Eesti mehed
töötasid Peterburis sellistes tuntud klaveriehitusfirmades nagu Diederichs, Schröder ja
Becker.
Eesti Vabariigi tekkides tuli suur osa kla-
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Martell Sour
4 cl Martell VSOP
värskelt pressitud sidrunimahl
suhkur

Tee klaasi suue sidrunimahlaga
kokku ja siis kasta suhkru sisse.
Kokteilklaasi pane jääd, vala
kõik komponendid kokku, raputa
ja kurna suhkruäärisega
kaunistatud klaasi.

Sheikida koos jääga,
kurnata martini klaasi

Martell Cosmopolitan
4 cl Martell VSOP
1 cl Triple Sec
1 cl laimi mahl
4 cl jõhvika mahl

verimeistritest kodumaale tagasi ja hakkas
seejärel siin klavereid ehitama. Eesti meeste
pillid olid vägagi nõutud, sest neis oli kasutatud kaasaegset klaveriehituse tehnoloogiat
ja nad olid hea kõlaga. Kokku arvatakse eesti klaverimeistreid läbi aegade olevat olnud
51.
Saksamaal kuulsas Steinway klaverivabrikus end täiendamas käinud Heiki Parts
usub, et Eesti väärikat klaveritraditsiooni
tuleks hoida ja edasi arendada. Kui algul
saksa parun ja hiljem punaparun arutles selle üle, kas Eestis ikka kirjaoskust on, siis
eesti talumees tellis samal ajal Inglismaalt
kalevit ja vilti, Prantsusmaalt lakke ja liimi,

Itaaliast ja Aafrikast väärispuitu ja ehitas klavereid ja tðellosid. Ta tegi ehk elu jooksul valmis 5 kuni 10 klaverit, aga need mängivad
tänase päevani.
Eestis kahjuks neid mehi, kes suudaksid
vana klaveri algusest lõpuni korda teha, palju ei ole. Arvestades, et ainuüksi klaveri
mehhanism koosneb 11 000 osast, nõuab
ühe klaveri juppideks võtmine, uuesti millimeetri täpsusega kokku panemine ja häälde
timmimine keskmisest suuremat kannatlikkust. Lisaks osavatele näppudele ja täpsele
silmale. Ja sellele tabamatule, mis asub südame koha peal ja mis ei luba vanu klavereid
ära unustada.

Martell Ginger
4 cl Martell VSOP
Ginger Ale, jää

Valada konjak
kõrgesse jääga
täidetud klaasi,
pikenduseks
peale Ginger Ale

Martell Tonic
4 cl Martell VSOP
Tonic, jää
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Täida kõrge klaas jää ja toonikuga,
peale valada Martell, segada läbi
mõned korrad kokteillusikaga

Pernod Ricard Estonia
Türi 10C, 11313 Tallinn Tel +372 650 1660
www. pernod-ricard-estonia.com

Kauplus Ülemiste Kaubanduskeskuses
Kauplus Rocca al Mare Kaubanduskeskuses
Tallinna Kaubamaja

Tel 603 4616  ulemiste@hdb.ee
Tel 665 9155  rocca@hdb.ee
Gonsiori 2

Grupipilt Torres Del
Paine rahvuspargis
Tulemaal,
liustikul ca 1 km
kõrgusel. Seltskonna kõrval on
lõhe, mille
sügavus on
võrreldav üheksakordse maja
mõõtmetega.

Omadega

maailma servale

Matka liikumapanevaks jõuks on
inimene. Inimene
sihtpunktina ja idee
teostajana.
Tekst Signe Pärt
Fotod Guido Leiburi kogu

I

dee küpsemiseks kulub palju aega,
ideed tuleb jagada, istutada pisik
kaaslastesse, panna info levima. Tagasiside võib osutuda oluliseks  alati on
keegi kuskil käinud, kas või lühiajaliselt ja
lähipiirkonnas ning nõus jagama teadmisi, kirjandust, kogemusi, muljeid. Parem
käia harvemini kui liiga sageli, ettevalmistuseks peab jääma aega piisavalt.
Teele minnakse palju hiljem ja meeskond on tähtis. Väljakujunenud inimtüübid peavad hakkama saama sageli küllalt
karmides tingimustes. Olme võib osutuda olematuks ning mugavusest matkal ei
räägita. Või kui ka räägitakse, siis on kontekst teine.
Kogenud matkajana räägib Guido Leibur, et pikemalt lihtsates oludes koos olles alles näed, mis inimestega on seekordne matk kokku viinud.
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Guido Leibur on mees, kellel
hindamatu matkakogemuste pagas.
Päikese eest need kogemused ei
päästa, ilma kreemita mägedes
hakkama ei saa.

Maskide langemiseks kulub tavaliselt
nädal kuni kaks.
Inimesed on välja kistud oma tavaelust
ning pingetega tuleb osata hakkama saada. Suhtumisega mina olen maailmanaba ei jõua kaugele.
Juhuslikult matkale ei satuta, kuna aastate jooksul on välja kujunenud oma kindel sõpruskond ja tuumik. Aeg-ajalt lisandub sellele mõni tulihingeline matkahuviline, kuid alles teel olles selgub, kas ta
gruppi pidama jääb ja seltskonnaga klapib.
Ainult suurest tahtmisest, kogemustest ja
vastupidavusest pole alati kasu. Vaja on
koostöö- ja abivalmidust, väga head omavahelist klappi. Seepeale võiks ju mõelda,
et kergem oleks matkata üksi  ei pea kellegi peale lootma, ei pea kellegagi arvestama. Sellele küsimusele vastab Guido, et
üksi rändamisest ei pea ta eriti, sest meeskonnatunne on see, mis matkale lisaväärtuse annab. Samas tunnistab ta, et järelmatkale või lihtsalt pikemaks ajaks sihtkohta uitama on ta jäänud küll.
Uurides, miks matkale minnakse, vastab Guido, et teda köidab inimene, eriti
põhjapoolsetes piirkondades. Inimene,
keda tsivilisatsioon pole totaalselt muutnud, kes viljeleb oma igipõliseid tegevusi,
kannab piirkonnale iseloomulikku kultuuri. Näiteks on nad Venemaa põhjapiirkondades matkates alati kogunud eelnevat infot rändrahvaste suviste asupaikade kohta. Näha nende elu-olu on olnud üks matka eesmärkidest.

Uurides, mis on peamised riskifaktorid matkal, saan vastuseks  keskkonnatingimused, ilmastik, ajafaktor. Millegipärast pole loetelus inimesi, ei meeskonda
ega kohalikke. Selgituseks räägib Guido,
et siiani on matkad enamasti viinud piirkondadesse, kus kohalike usalduse ja turvalisuse suhtes kahtlusi ei teki. Kuid ka
siin on üks nüanss, kunagi ei tohi peale
suruda oma väärtushinnanguid, nõudmisi ja kriitikat. Tuleb käituda kui külaline,
kes palub luba selles keskkonnas pisut
aega veeta, ja külalislahkust ei tohi kuritarvitada. Kohalikega peab oskama suhelda ja kontakte tuleks võimalusel luua juba
enne matka. Ilmekaks näiteks toob ta pääsemise purjematkale Pirenga järvistule,
kuhu viis teda kirjavahetus kohaliku täitevkomitee esimehega 1989. aastal.
Inimesed meeskonna näol võivad osutuda riskifaktoriks siis, kui olud muutuvad ekstreemseks. Guido räägib, et nad ei
lähe kunagi meelega otsima ohtlikke olukordi, kuigi teataval määral võib ju matkale minekut võtta iseenesest kui riskide otsimist. Siiski on igal matkal oma eesmärk
ja viis, kuidas matk teoks teha, ja ohud
peavad olema juba kodus läbi mõeldud.
Samas vaatamata ükskõik kui põhjalikule
ettevalmistusele ei õnnestu raskematel
matkadel vältida täiendavaid ohusituatsioone. Kuidas neis olukordades tegutseda? Kuidas üldse ära tunda ohtlikke olukordi? Guido kinnitab, et oma käitumist
tuleb matkal regulaarselt analüüsida. Ja
siin tulevad abiks varasemad kogemused
ja õpitud teadmised. Kogenud matkaja lisab siinkohal olulise märkuse, et tõsisemad õnnetused ei juhtu mitte ühe eksimuse tulemusena, vaid tavaliselt mitme
eksimuse järgnemisel.
Guido liigitab ohte matkal kaheks 
nõrgad ohud ehk ootamatud olukorrad ja
nimetatud firma peakontoriga. Lisaks
tõsised ohud, kriitilised hetked, õnnetuabistas Maria neid laeva hankimisel matsed. Olukorrast välja tulemiseks on ajafakkapiirkonda pääsemiseks ja oli meeskontor olulise tähtsusega. Situatsiooni peab
nale matka ettevalmistamisel tihti tõlgiks
kogu meeskond tajuma ühtemoodi, erihispaania ja inglise keele vahel. Maria konmeelsused räägitakse selgeks ning võimataktid sai grupp väliseestlastest fotograafi
likud käitumismudelid sünnivad koostöös
ja samuti paadunud matkaja Olaf Söödi
kogu grupi liikmetega. Tõkaudu, kelle kogemusi
sise ohu korral on peamimeeskond samuti tänuga
ne inimeste päästmine.
arvestas.
Paanikat meeskonnal tekMatkadel võlub Guikida ei tohiks.
dot enamasti uudsuse
Endast kui liidrist Guimoment. Pole paika, kuhu
do rääkida eriti ei taha.
ta tagasi kipuks, välja arMainib vaid, et karmikäevatud mõni üksik, näiteks
list juhtimist tema ei poolPutorana Kesk-Siberis. Ka
da ning ranget rollijaotust
ütleb ta, et mida aeg edamatkadel ei harrasta. Ülessi, seda vähem suudavad
anded võetakse vabatahtliuued paigad teda millegi
kult ning nood jagunevad
väga uudsega üllatada.
matkal reeglina sujuvalt
Vahel teeb ta seetõttu korning töö käigus. Ohu korralduses suisa mööndusi
ral tuleb aga arvestada
 jätab osa võimalikke otsi
grupi võimaliku hajumiselahtiseks ning ei räägi kõiga ning selle vältmiseks
ke teadaolevat meeskonpeab olema meeskonnas
nale , et säilitada teistele
selge liider, keda aktseppiisav uudsuse võlu, üllateeritakse ja kelle sõna Naine looriga?
tused.
jääb peale, kui on vaja ta- Päikesekaitsemask näeb
Guidot kuulates leian
gada kiire otsus keerulis- välja nagu haareminaise
järsku oma mõtted rändanäokate.
tes olukordades.
mas seikluskoolituse raOotamatuid olukordi
dadel. Mitte et ma nendel
tekib matkadel ikka, mistõttu võib minna
osalenud oleksin, aga tol hetkel omandab
segi ajagraafik ning matkapiirkonnast
seda tüüpi meeskonnatöö minu jaoks oma
õigeaegne väljajõudmine on raskendatud.
mõtte. Meeskonna tähtsust ei saa alahinSuureks abiks võivad siinkohal olla jällegi
nata ei tööl ega eraelus. Üksi võime me
kontaktid kohalikega. Näiteks toob Guido
küll hakkama saada, aga enamasti on hea
Tulemaa matka aastast 2002, mil neil oli
toimimise saladus koostöös. Matk on selkohaliku metsatööstusettevõtte omaniku
le harjutamiseks üks võimalusi. Seega kui
Mariaga kokkulepe, kuidas tegutseda võitunnete, et olete omadega rabas, siis võib
maliku ebaõnnestumise korral. Kokku oli
lahendus teie jaoks olla minek sõna otselepitud marsruudi võimalikud variandid ja
ses mõttes rappa  näiteks matkale. Aga
kontrolltähtaeg esimesse asustatud punkärge unustage kaasa kutsumast kogenud
ti jõudmiseks. Piirkonnas puudus telefomatkajuhti ja välistage tegelased, kellega
niside, kuid oli olemas kontakt raadio teel
luurele minna ei tahaks.
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Vaade Marinelli liustikule. Tierra del Fuego ehk Tulemaa.

küsi parimatest ehitusmaterjali poodidest
või telli internetist www.otse24.ee
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Vahepeatus teel ühelt liustikult teisele. Telgid on kaevatud
lumme, kuna eelmisel päeval oli kõva tuul.

Laskumine 30meetrist seina mööda.

Varasuvine emotsionaalne tunnetepuhang
kidura maastiku soisel pinnasel.

Kõrgeim saavutus läbi
kõrgeima tehnoloogia!
Kui mõtled tennis,
mõtled HEAD

Andre Agassi

HEADi reketitel,

mäesuuskadel ja sukeldumisvarustusel
on liidripositsioon oma valdkonna turul
ning neil on väga lai tarbijaskond vastava
ala tippatleetide seas: Andre Agassi 
tituleeritud maailma parimaks
tennisistiks läbi aegade, on pikki aastaid
mänginud just HEADi tennisereketiga.
Täna kasutavad HEADi reketeid ka
Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Goran
Ivanisevic, Marat Safin, Jelena Dokic jt.
HEAD squashi-reketit kasutab aga naiste
edetabeli üks alalisi liidreid
Carol Owens. Mäesuusavarustuse
nimekamad kasutajad on: Andreas
Schifferer, Patrik Ortlieb, Marc Rosset,
Marco Bühel, Francisco Pipin Ferreras
ja Hannes Trinkl.
Alates 2003. aasta hoojast kannab
Gustavo Kuerten ka HEADi riideid ja
jalatseid.

Gustavo Kuerten

Esimene spetsiaalne nahast
tennisejalats valmistati HEADi
tehases juba aastal 1974
HEADi jalatsid jagunevad nelja klassi:
Tennisejalatsid  sise- ja välisväljakutele
Sisejalatsid - võrgpall, squash, käsipall, sulgpall jne
Välisjalatsid  matk, sportlik matk ja sandaalid
Aftersport kollektsioon
HEAD arendab pidevalt uusi jalatsitootmise
tehnoloogiaid: ad.apt cool system on nn
sundventilatsioonisüsteem, mis tagab jalatsile
põrutuskindluse ning annab tallale sobiva
elastsuse; EFS ehk External Fit system 
painduv, kuid mitteveniv jala eriosasid siduv ja
toetav süsteem; re.fresh lining  äärmiselt
kerge ja hingav kõrgtehnoloogiline
sisevooder; X-strap  sandaalidele

HEAD on üks juhtivaid ülemaailmseid
spordikaupade tootjaid, kelle
tootenomanklatuuri kuulub: suusa-,
tennise- ja sukeldumisvarustus.
HEADi juured ulatuvad tagasi aastasse
1950, kui austerlane Howard Head, kes
on esimese metallsuusa (tänapäevane
mäesuusk) leiutaja, rajas oma firma.

1970. aastal lisandusid Tyrolia
suusasidemed ja Mares
sukeldumisvarustus ning veidi hiljem
Penn pallid. Sukeldumisvarustuse
tootmisele lisandus 1990. aastal veel
üks kaubamärk  Dacor.
Juba viimased 50 aastat on HEAD üks
teerajajaid uute tehnoloogiate
kasutuselevõtus ning uudse,

Howard Head

Anastasia Myskina

mõeldud minimaalse materjaliga maksimaalset
mugavust ja tuge pakkuv süsteem jne.
Kuna HEADi soov on pakkuda oma klientidele
maksimaalsete kasutamisvõimalustega
ideaalilähedasi jalatseid, siis kasutatakse nende
valmistamisel ka maailmas juba tunnustust
saavutanud ja end tõestanud tehnoloogiaid,
mida tarnitakse litsensi alusel. GORE-TEX 
kõrgkvaliteetne sise- ja välisvooderdussüsteem,
mis tagab jalatsi hingavuse ja veepidavuse.
SYMPATEX  imeõhukene tehnoloogiline
laminaatkile kiht, mis paigaldatakse jalatsi või
riide voodri külge ning mis laseb välja kehast
tuleva sooja auru ja takistab niiskuse pääsemist
jalatsisse. THINSULATE  ideaalne kerge
isolatsioonimaterjal, mis võtab jala kuju,
suurendades õhu liikumist jaltsi sise- ja
välispinnal. VIBRAM  välistalla tehnoloogia, mis
garanteerib minimaalse kulumise, optimaalse
talla painde ja maksimaalse kaitse
kõikvõimalikes ilmastikutingimustes  külmas,
kuumas, märjal ja kuival pinnasel.

HEADi
spordikotid

on disainitud
spetsiaalselt vastava
spordiala jaoks.
Tenniseharrastajatele
mõeldud kotid
mahutavad riiete kõrval
nii reketi kui pallid.
Mägedes suusatajate
varustust kaitseb
spetsiaalsest materjalist
kott. Erineva suuruse,
disaini ja mudelite
valikust leiab igaüks
endale vajaliku ja
meelepärase.

HEADi
spordivarustust
saab osta kõigist
hästivarustatud
spordikauplustest

kõrgekvaliteedilise ja tehnoloogiliselt
täiuslikkusele pürgiva spordivarustuse
tootja.
HEADi toodangut müüakse rohkem kui
80 riigis ja üle 40 000 poes Ameerikas,
Jaapanis ja Euroopas.
HEADi sihtgrupiks on kõik inimesed 
entusiastlikest spordihuvilistest kuni
professionaalsete sportlasteni.

Inimesed, maastikud ja
majad annavad
maailmale näo. Betooni
taasavastamine ja
raudbetooni leiutamine
1895. aastal (François
Hennebique) lõid
eeltingimused, et liiva,
tsemendi ja vee liidust
saaks 20. sajandi
moodsa arhitektuuri
lemmikmaterjale ning
tohutuid uusi
arhitektuurseid võimalusi
saanud betoonmajade
õitseng algaks.

Ralf Tamme

põnevad majad
M

www.puustelli.com

Tekst Tiina Kolk, fotod Meeli Küttim

õelgem, milline vastutus on loojatel! Kui praegu Tallinna kesklinnas ringi vaadata, võib märgata,
kellel arhitektidest on kõvem selgroog kui
kinnisvaraarendajail. Ehitamine on keeruline meeskonnatöö, milles kõik lülid peavad arvestama üksteisega, nendib arhitekt
Ralf Tamm. Kui tellijad usaldavad spetsialiste, siis sünnib ehituskunst, vastasel
korral tellija näpunäited-nõudmised ainult
frustreerivad loojat, tõdeb kogenud arhitekt.
Suurema eelarvega objektil saab oma
fantaasial lasta vabalt lennata. Väikesel
majal on sama palju nurki, jooniseid, koos-

kõlastusi, kuid lihtsalt väiksem eelarve.
Juba varases staadiumis, eramaja väljamõtlemisel, peaksid tellija, kelle isiklik
maitse on väga oluline, ja arhitekt selgusele jõudma, milline ja millisest materjalist maja tuleb.
Ideaaltellijaga, kellel on soov või valmisolek saada midagi erakordset, on väga
hea töötada, nendib Ralf Tamm. Ma võin
oma mõtted lasta vabalt käima ja nii need
paremad asjad tulevadki. Aga need, kes
ülihästi teavad, mida nad tahavad, hakkavadki sageli just selle kaudu protsessi pidurdama. Pidevast ümbertegemisest ei
sünni reeglina midagi head.

Aknaribade ja
seinaruutudega valge
kuubik – unikaalse
arhitektuuri ilmekas
näide.

Mida siiram on esimene kohtumine
tellijaga, seda laiem ja pikem ideekoridor
kujuneb arhitekti peas, räägib Ralf Tamm.
Enamasti tahetakse ajaproovile vastupidavat kodumaja ehitada kogu eluks. Siit jõuame ka betoonini, ökonoomse ja minimalistliku, ühtaegu nii konstruktiivse kui ka
viimistlusmaterjalini. Mõnel juhul on teda
vaja ilusamaks viimistleda, aga reeglina
betoonpind, kui see meeldib, ei vajagi erilisi lisandeid.
Kõik oleneb muidugi sisekujundaja
kontseptsioonist. Mida varem sisearhitekt
töösse sekkub, seda paremad lahendused
sünnivad. Ralf Tamm on koostööd teinud

Skandinaavialik elegants
Pärnu mnt 66 Tel 631 2660
e-post info@puustelli.ee
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KESTAB

KAUA
VISIOON

Trepid
loovad
rütmi, igal
mademel on
uus ruum.

Magamistoa
meeleolu
kujundab
suurepärane
loodusvaade
kõrgetest
akendest.

Täiuslik
ansambel,
kus
mängivad
puit, betoon
ja klaas.

Betoon
tungib kööki.
Mööbli
tööpind on
samuti
betoonist
valatud.

paljude kujundajatega, aga kõige rohkem
oma abikaasa Angela Orgusaarega.
Maju projekteerides jälgib Tamm meie
geograafilist eripära  nagu looduses on
talvel uneaeg, nii on ka tema majadel külmal ajal võimalik kokku tõmbuda ja suvel
jälle mitteköetavatele terrassidele ja suurematele pindadele avaneda. Sõltuvalt perekonna suurusest võiks maja eluosa olla
100150 ruutmeetrit, suuremale pinnale
on raske õigustust leida. Majad peaksid
olema hõivatud, nad ei tohiks tühjalt seista nagu mõned mõisahooned. Mul on
kurb mõelda, kui nad on kasutud, sest igal
majal on ju hing, poetiseerib arhitekt.
Samas võiksid terrassid ja verandad,
kus käib suvine elu  laste mängud, külalised, grilliõhtud  olla suured, vähemalt
50ruutmeetrised pinnad. Ralf Tamme projekteeritud eramud on enamasti minimalistlikud modernset laadi ja ökonoomsed,
neis ei priisata.
Vahetevahel on häid ideid ja need tuleb ellu viia, ka ehituslikult. Näiteks veel
pooleliolevale betoonelementidest majale
projekteeris ta huvitavad aknad, mis lähtuvad betoonpaneeli võimaluste rakendamisest. Betoonelement koosneb kolmest
kihist ja kui sinna tehakse akna- või ukseava, siis selleks, et soojustusmaterjal vahelt välja ei vajuks, paigutatakse ava ümber puitpruss. Selles majas hoiab sama
puitpruss ka klaasi ning tekib visuaalne
efekt, nagu klaas saaks betooniga kokku.
Maja välissein jookseb ühekorruselisena
mööda krundi äärt, moodustades frondi
tänava ja hoovi vahele. Siis ta tõuseb üles

Oleme avatud

ER
L

Ralf Tamme
majad lähevad
sooja
saabudes õide.
Erinevad
terrassid
pakuvad
meeldivat
äraolemist.
Maja, mille
tõmbenumbriks
on 22 meetri
pikkune
eelpingestatud
raudbetoonpaneelist
varikatus.

läbi kahekorruselise elutoa ja teine korrus
jookseb piki krundi varjupoolsemat külge
õhust selle sügavusse ja saunaboksi kohal
tuleb uuesti alla. Üleulatuva osa all on terrass, mis ühtaegu ühendab sauna ja elutuba. Aknadünaamika sümboliseerib seda
sama liikumist.
Seni võib Ralf Tamme õnnestunuimaks
projektiks pidada Veskimöldre kuubikut.
Eramu õnnelikule käekäigule pani aluse
esimene kohtumine tellijaga. Erik Jässi
ütles siis, et ta tahab oma perele valget
kasti. Teatasin vaid, et moodsat maja,
meenutab ta. Erikust õhkuski valmisolekut vabaduseks, meenutab Ralf Tamm,
kes järgmisele kokkusaamisele ilmuski
kuubiku maketiga, kus ühel pool oli ühtepidi trips-traps-trull-seinaga aknaruudus-

10.0019.00
10.0016.00

Asume Pärnu mnt 139c Beebikeskuse kõrval
Tel 650 9430, faks 650 9431, www.olivier.ee
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Sisustussalong
Olivier
Vast avatud salongis
on müügil lai valik
kodusisustuse
aksessuaare ja
erinevaid
mööblidetaile.
Esindame Prantsuse
ja Itaalia kaubamärke,
mille kollektsioonid on
hooajalised ja
kordumatud. Toodete
valmistamisel on
kasutatud naturaalseid
materjale.

tik ja teisel vastupidi  aknaribade vahel
seinaruudud. Sel hetkel oleks Jässi võinud
kõik ära nullida, kuid tema päris hoopis:
Väga hea, aga kuidas toad siia ära mahuvad? Ehitajate jaoks osutusid raskeimaks
pähkliks nurgaaknad, kus kolm klaasi saavad omavahel kokku. Lõpuks läks kõik
korda ja selle eest tuleb töömehi tunnustada.
Arutasime koos arhitektiga maja sisemust, ütleb Erik Jässi, kelle üks põhisoove oli, et maja paistaks läbi  et tagahoovist oleks võimalik tänavale vaadata.
Ja ongi, ning mitte ainult horisontaalis,
vaid ka vertikaalis. Asjatundmatu silm
võiks teha vale järelduse, et ka Veskimöldre valge kuubik on betoonmaja  tegelikult on ta ehitatud fiboplokist, vahelaed

ning otsaseinte konstruktsioonid on betoonist. Meie soovisime saada võimalikult looduslähedast maja, mis hingaks ja
kus õhk käiks läbi. Siis on kõikides ruumides lubikrohviga seinad värvitud, eluja lapsetoas on tammepõrandad, teistes
ruumides on maas betoon, selgitab peremehest sisekujundaja Erik Jässi. Trepid
ühendavad seda 200ruutmeetrist maja,
mille mööbli kavandas samuti majaperemees. Heast klapist arhitektiga on välja
kasvanud koostöö  Ralf Tamm on kutsunud Erik Jässit mõnda oma uut projekti
kujundama ja vastupidi.
Huvitav, milline on järgmine maja,
millega Ralf Tamm, kes ei soovi, et teda
ainult betooniarhitektiks nimetatakse,
Eesti arhitektuuriajalukku läheb?

Kardinad Laviniitast!
Saksa kangad kataloogist:

 Põlemiskindlad (FLAMMSTOP)
 Uudis! Suitsulõhna ja muid
ebameeldivaid lõhnu
neutraliseerivad (AIR)
 Mikroobe hävitavad
(BIO-ACTIVE)
Teenused:

Kardinate disain, valmistamine
Rõivaste õmblemine, parandamine
Kangaste, õmblustarvikute müük
Tel 660 7922
ER 1019, L 1017
Lastekodu 3 (Stockmanni juures)
ou.laviniita@neti.ee

VISIOON

Mööbel headest mõtetest
Warming Grupp OÜ

Hirve 27, Pärnu
Tel 51 64 756, faks 445 8515
sohva@sohva.ee

www.sohva.ee

Intelligentne tabloo –
iga toa soojakraade
saab kontrollida juba
esikus.

Majad, mis lülitavad
peremehe eest sisse
sauna, sikutavad
talvehommikul kardinad
eest ning annavad teada,
mis kell avati viimati
garaaþiuks, on paljude
kodu rajavate inimeste
unistuseks.
Tekst Liivi Tamm
Fotod Meeli Küttim

Majad,

mis saavad ise hakkama
Loova disaini jõud ja vee rahustav mõju on unustamatu nauding.
Aquatori massaazhivannid on loodud just sellise ürgse mõnu edasikandmiseks.

W H I R L P O O L

B A T H

Vincent

Vincent on tõeliselt rikkaliku varustusega - tervelt 28 erinevat düüsi
lõdvestavad Teid põhjalikult. Esmakordselt pakume rikkalikku käemassaazhi
peopesadest õlgadeni, muidugi ka aeromassaazhi seljale, külgedele
ja jalgadele. Lisavarustusena saadaval ka aroomi- ja valgusteraapia.

Vannisalong: Peterburi tee 14A, E - R: 10.00 - 19.00 L: 10.00 - 15.00, Tel: +372 6 218 500, Faks: +372 6 218 499, e-post: aquator@aquator.ee, www.aquator.ee

M

Automaatikaajastu:
Jüri Reitsakase arvuti
näitab nii magamistoa
soojakraade kui ka
elektrinäitusid.

illised need automatiseeritud kodu
ihalejad siis on  kas trenditeadjad?
Tänapäevase elukorralduse nõuete
mõistlikud järgijad? Tehnikahullud? Mõnusa kodu otsijad? Lihtsalt laiskvorstid? Suurte inimeste mänguasjade ihalejad?
Hakkan asja uurima, endal hinges veidi
kahtlane tunne  meelde tuleb üks ammune
halb ulmefilm, kus maja peremehe eest liiga
palju mõtlema hakkas ning asju suisa isepäi
otsustas
Maarjamäel elav Tõnu on hoone automaatikasüsteemiga rahul. Elan siin aasta
jagu. Kodu ehitamisel oli eesmärgiks mugavus ja energiasäästlikkus. Nüüd näen, et 100
ruutmeetri suuruse korteri ja 300 ruutmeetri suuruse maja elektriarved on ühesugused.
Tõnu hinnangul on eriti praktilised valgustussüsteemid: Lülituskohti saab muuta
ilma juhtmete ja kanalite vedamiseta. Sisenedes süttib valgus automaatselt, vajutades
väljudes välisukse kõrval asuvat lülitit kustuvad kõik tuled aga automaatselt. Nii pole
tarvis suurt maja läbi käia ja kontrollida, ega
midagi põlema ei ununenud, räägib Tõnu.
Mulle tehakse kiirkursus elutoa tulede
kasutamisest. Ühe lülitivajutusega kustub
üks tuli, pika vajutusega kõik tuled, neid
saab ükshaaval sisse lülitada, muuta valguse intensiivsust. Variante on nii palju, et mul
hakkab pea esiotsa ringigi käima, et see kõik
ikka meelde jääks . On siiski selge, et Tõnule automaatika istub: kõik on kontrolli all.
Kõik, mis on, seda ka kasutan, on Tõnu
kindel. Süsteem on lihtsalt nii lihtsaks tehtud. Automaatika on hästi kasutajasõbralik
 üks välissein on mul suuresti aken ja pikki
kardinaid peaks ilma automaatikata mitu
korda päevas käsitsi ette ja eest ära vedama.
Pult on kogu aeg kasutuses ja abiks. Ka kodukommunikatsioonisüsteem on ühes kaab-

Jüri Reitsakase kastmissüsteem hakkab suveõhtul pärast
kuuma ilma ise tööle.
lis  teler näitab filme, ent seda saab lülitada
valvekaameratele. Näen, kes ja millal tuleb.
Mõned asjad jäävad mulle siiski pisut
segaseks: mis kasu sest ikka on, kui mobiiltelefon teatab elektri äraminekust ja tagasitulekust. Aga see on vist jälle kontrolli teema
Pirital elav Jüri Reitsakas
on samuti süsteemiga rahul. Olen tehniku haridusega ja mulle oli
see väljakutse, muheleb Reitsakas.
Tahtsin näha, mis
võimalusi saab Eestis proovida, maailmas on ju nii palju
automatiseeritud.
Tark pult
Reitsakase hin- laseb süsnangul ei anna süs- teeme juhtida.

teem suurt kokkuhoidu. Algul mõtlesin, et
küte tasub ööseks või kodust eemal viibimise ajaks väiksemaks lülitada, nüüd näen, et
sel pole suurt mõtet, sest hästi soojustatud
maja inerts on suur, see ei jahtu ühe päevaga. Süsteemi ehitamise kuludega võrreldes
on majanduslikult kasulikum, kui elektripirn
10 aastat järjest põleb. Kokkuhoidu ei saa,
aga ohutus on teine asi, räägib automaatika tundja.
Reitsakase kodus lülitabki süsteem valvesüsteemi rakendudes
osa pistikuid automaatselt välja. Kui kedagi pole kodus, ei
ole ka triikimislaua pistik
sisse lülitatud. Seda, kas
suudeti õnnetus ära hoida, ei saa õnneks kunagi
teada.
Mõtisklen, et see on tege-

Jüri Reitsakase
automaatikakapp
tekitab võhikus
aukartusvärinad.

Puldist saab avada
kardinaid, muuta
valguse intensiivsust või
lüliti asukohta. Tõnu
hinnangul on
investeering end igati
ära tasunud.

likult päris tore. Minul on küll kodust paari
kilomeetri kaugusel tekkinud raudkindel
tundmus, et vaat nii: nüüd jätsin triikraua
sisse. Ja olengi koju tagasi tõtanud. Tegelikult on pistik ikka ilusasti seinast väljas, aga
mure oli ikkagi. Vahest aitab automatiseeritud kodu seeläbi elu pisutki murevabamaks
muuta.
Reitsakas usub, et mõnusa elu nimel tasub aega kulutada. Olen lihtsalt piisavalt
laisk, muheleb ta. Piisavalt laisk kulutamaks 24 tundi, et välja mõelda süsteemi, mis

lülitab kuiva päeva järel kastmisvoolikud sisse. Et ei peaks ise aeda kastma. Reitsakase
hinnangul tasub automaatikasüsteemi mõttekust kaaludes arvestada ka sellega, kas
kodu on väiksemas korteris või majas.
Elasin enne Lasnamäel. Siis ei pidanud
pead murdma pideva elektrinäitude teatamisega. Nüüd pean ja selleks on süsteem, mis
võtab need näidud kord kuus automaatselt.
Praegu katsetan ja kontrollin nelja kuu tagant üle, et arvud klapiksid. Senini on klappinud. Enne polnud ka aeda, mille kastmise

üle muretseda. Nüüd muretseb automaatika. Korter on väiksuses haaratav  ikka näeb,
kui kuskilt põlema ununenud tuli kumab.
Majas võib abiruumi tuli kauaks-kauaks põlema jääda ja parem on, kui see automaatselt välja lülitatakse.
Jah. Jutt täiesti loogiline. On küll mugav.
Usun Reitsakase sõnu, et internetist lampide sisse ja välja lülitamine pole tegelikult vajalik. Aga töölt saun sisse lükata: praktiline
ja mugav. Kuigi  puidu praksumine kerises
maksab ka midagi.

LUXOR
MÖÖBLISALONG
Pärnu mnt 139c
11317 Tallinn
Tel 651 5618
luxor@online.ee
www.luxor.ee
Rocca al Mare
kaubanduskeskus
Paldiski mnt 102
Tel 665 9253
Tallinna Kaubamaja
Gonsiori 2
Tel 669 1309

Bastioni jõulud
Külmal talveõhtul jääkristallide säras üks väike must
kleidike silma jäi. Sealt tuleb daam, kes nii graatsiline,
kaunis, käes pitsist kindad ja klaas ðampanjat. Hetkega
täitub saal õrna parfüümihõnguga ning ta heidab
silmanurgast sooja pilgu ja soovib kõigile rõõmsalt häid
pühi. Ta on nii kaunis, nii väärikas ja ehe. Kes ta on? Kust
ta tuleb? Ilus inimene, arvavad kõik. Kaunilt riides,
kõlavad laused.
Sügaval sisimas on kõik naised silmapaistvad ja
võluvad. Selleks, et seda esile tuua, piisab ka juba kaunitest
riietest. Tuleks vaid selga panna klassikaline pisike must
kleidike ja kõik on juba teisiti. Aita enda ilul välja paista
ja rõhuta seda, kandes Bastioni pidulikke rõivaid.
Ilusaid mõtteid ja tegusid soovides,
Bastion

Kauplused Tallinnas Viru Keskus (II korrus); Viru tn 12; Kristiine Keskus, Endla 45; Telliskivi 61b  Tartus Hansakeskus, Riia 4  Pärnus Rüütli tn 22
www.bastion.ee

ust selles faktis peitubki maailma
suurte lennukompaniide murede
ja viletsate majandustulemuste
põhjus.
Tõeline Airbusi või Boeingu eralennuk meenutab keskmise suurusega korterit. Boeing 737 või Airbus A319 baasil
olev ärilennuk võimaldab mahutada sõltuvalt konfiguratsioonist kuni 50 inimest,
reisilennukina aga kuni 150.
Kui lennuki 75 ruutmeetrit kasutada
hoopis magamistoa, nõupidamistesaali ja
söögisaalina, väheneb istekohtade arv
kaheksani. Nagu selliste tellimuste puhul
ikka tavaks, saab tegelikult tellida lennuki täiesti oma soovi kohaselt  sellises
ruumijaotuskombinatsioonis ja istmete
arvuga, nagu tellija ette näeb.
Airbus ning Boeing on ka ärilennukite osas tipptegijad. Nende kõrval on veel
mitmeid väiksemaid lennukitootjaid, mille salongiosa on märksa väiksem: Falcon,
Gulfstream, Bombardier, Cessna. Lennuulatus väiksematel suurtele alla ei jää,
pigem isegi ületab neid. Pisemate eeliseks on ka see, et kulud on veidi väiksemad ning nad võivad lennata ka kõrgemal kui Airbus või Boeing.
Milleks sellist lennukit tarvis? Piisab
tüütust ootamisest üleookeanilennu eel,
ebameeldivatest turvaprotseduuridest
või mitu tundi lennujaamas kestnud istumisest järgmist lennukit oodates, kui
ka endal võiks selline tekkida soov isikliku lennuki järele.
Seega pole ime, et enda või ettevõtte
juhtide aega väärtustades on ärilennuk ka
soetatud. Lennujaama jõudes läheb vaja
vaid kümmekond minutit, et lennuk
oleks juba sihtkohta teel. Ajas annab see
sagedasele lendajale meeletu kokkuhoiu,
lisaks veel võimalus õhusõidukis lendamise ajal muretult tööd teha või koosolekuid pidada, teades, et konkurendi silmad
tegevust näha ei saa. Nagu arvata, odav
selline lõbu pole. Barrons Online toob
välja, et USA ühest äärest teise lendamine võib maksta eralennukiga ligi 7000
dollarit ehk ligi 90 000 krooni. Kokkuhoitud aega töötamiseks kasutades tasub
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Lennufirmade kõige
tulukamad kliendid ei
istu enam ammu
äriklassis, vaid
reisivad hoopis enda
õhusõidukiga.

Tekst Harli Uljas
Fotod Boeing

Parim paik koosolekute
pidamiseks on teisel pool
pilvepiiri. Aega on ja
konkurentide
pealtkuulamist ei ole karta.

ainult valitutele

Eelmisel aastal Genfi autonäituse järel
Opel Meriva esitlusele sõites tabas kohale jõudes üllatus. Lisaks autole oli kohal
ka maailma autotööstuse raskevägi  General Motorsi number üks Rick G.
Wagoner, tollane Euroopa üksuse juht
Mike Burns ning Opeli juht Peter Forster.
Esimese ajakirjanike grupiga koos tutvusid nad Mallorcal Opel Merivaga ning
kuulasid auto kohta arvamusi. Kuigi al-

guses sai teiste ajakirjanikega spekuleeritud, et esitlusel on nad vaid mõne tunni, olid nad veel ka järgmisel päeval kohal. Lõunaajal ulatas Wagoneri meediasuhete juht ettevõtte juhile telefoni, kuhu
ta rääkis, et teda võib tööle oodata pärastlõunaks.
Pärastlõunaks tööle Detroiti jõudmine tähendas, et lõunaajal Euroopast lendama hakates ning kaheksatunnilise len-

nu järel jõuab kontorisse Ameerikas pärastlõunal.
Õige pea oli ka lõunasöök läbi.
Wagoner ja teised surusid kätt, lehvitasid ning asusid teele. Lennuk ootas firmajuhte saare lennuväljal. Missugune
täpselt, jäi tol korral küll saladuseks, sest
ajakirjanikud jõudsid lennuväljale tunni
jagu hiljem.
Harli Uljas

Kes lendavad eralennukiga?

Lendav korter

see ära inimesele, kelle sissetulek on
enam kui 10 000 krooni tunnis.
Mõned suurfirmad on aga avanud lausa oma lennuliini. Et näiteks ühendada
Stuttgartis ning Detroidi lähistel paiknevaid peakortereid, kuulub DaimlerChryslerile lausa oma lennuliin. DaimlerChrysler Airlinesi lisapaakidega Airbus
A319 ärilennukid sõidutavad ettevõtte
töötajaid iga päev kahe erineval mandril
asuva peakorteri vahel.
Kui veel kümme aastat tagasi oli ainus
võimalus eralennukit kasutada see osta
või siis kasutada tðarterlennukit, siis täna
on variante rohkem. Üha populaarsem on
osaluse omandamine. Sel juhul ostetakse näiteks 1/16 lennukist. Nii saab õiguse lennata 50 tundi, poolt lennukit ostes
aga 400 lennutundi aastas. Lisaks tuleb tasuda aastane lennuki
hooldustasu (vastavalt
osalusele)
ning
maksta lennutunni eest (vastavalt tundide arvule). Kokkuvõttes tuleb osaku
omamine odavam kui tðarterreiside korraldamine või omale eralennuki soetamine.
USA ettevõtetele kuuluvaid lennukeid
on ligikaudu 25 000, Euroopas ja Aasias
on numbrid märgatavalt väiksemad. USA
puhul on ka teada, et lennukiosakuid pakkuvatele firmadele kuulub 6 protsenti
kõikidest lennukitest, uutest tellimustest
moodustavad aga osakuid klientidele
müüvate firmade omad ligi 40 protsenti.
Osakumüük aga aina kasvab, mõnigi firma näeb aastas enam kui kolme- kuni neljakordset kasvu. Maailma kõige suurimaks lennuosakufirmaks on investeerimisgurule Warren Buffettile kuuluva
Berkshire Hathaway allüksus NetJets,
mis haldab 535 lennukit.
NetJetsi ettevõtetest kliendid on näiteks Gillette, General Electric, Prudental,
eraisikutest Tiger Woods, Pete Sampras
ning ka Arnold Schwarzenegger, enne kui
ta sai California kuberneriks ja osariigi
lennukitele ligi pääses.
Uueks võimaluses on osta n-ö ettemaksuga kaart, mis lubab lennata 25 tundi millal tahes ja kus tarvis, teatades sobiva koha
üksnes mõned tunnid ette. Sel juhul on lennukid teenuse pakkuja omad. 25 lennutundi võimaldav kaart Gulfstream V-le maksab näiteks 340 000 dollarit.
Lisaks on turule tulemas ka varasemast odavamad ärilennukid. Nende ostuhind ja ülalpidamiskulud oleksid madalamad, neid saaks rakendada väikeste
õhutaksodena.
Suurtele lennufirmadele see vaevalt
meeldib  ärikliendid siirduvad üha rohkem omaenese lennukitele.

Sentient Jet
www.sentiet.com
• ligipääs enam kui 1000 lennukile, kuigi ei oma neid
• lennukid: Beechjet, Cessna, Gulfstream

Blue Star Jets
www.bluestarjets.com
• ligipääs enam kui 4000 lennukile, kuigi ei oma neid
• lennukid: Beechjet, Learjet, Gulfstream

NetJets
www.netjets.com
• 174 kerget, 172 keskmise suurusega, 95 suurt, 94 muud lennukit
• lennukid: Hawker, Cessna, Gulfstream, Boeing

Flight Options
www.flightoptions.com
• 129 kerget, 74 keskmise suurusega, 19 suurt lennukit
• lennukid: Beechjet, Hawker, Legacy

FlexJet
www.flexjet.com
• 14 kerget, 51 keskmise suurusega, 25 suurt lennukit
• lennukid: Learjet, Challenger

Citationshares
www.citationshares.com
• 37 kerget, 21 keskmise suurusega lennukit
• lennukid: Citation

Lennukiosaluse pakkujad

Lennuki sisekujundust
saab kiiresti korrigeerida.
Kui üksinda enam lennata
ei soovi, saab planeerida
kohti ka sõpradele.

Intel, Intel Centrino, Intel Centrino Logo, Intel Inside ja Intel Inside Logo on kaubamärgid, mis on registreeritud Intel korporatsiooni
poolt tema esindustes USA-s ning teistes maades. * Täpsete garantiitingimustega on võimalik tutvuda meie edasimüüjate juures.

Lisainformatsioon:

Meie maaletooja: Elko Eesti AS, Tel.: +372-6-501 400,
TD Baltic AS, Tel.:+372-6-712 900

www.acer.com/ee,
sales@acer-ee.com

• Intel® Centrino™ Mobile Technology
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Integreeritud: 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet, V.92 Modem, Bluetooth™
• 15.0” SXGA+ TFT ekraan
• Kuni 80GB ATA/100 HDD koos Disc Anti-Shock Protection (DASP)
• DVD-RW Super Multi
• 4-in-1 SmartCard Reader
• 1* aastane rahvusvaheline garantii (Carry-In International Travellers Warranty)

TravelMate 8000 seeria tooted on loodud spetsiaalselt liikuvale ja aktiivsele töötegijale, kes vajab õhukest,
stiilset ning kaasaegset töövahendit. Tänu Intel® Centrino™ Mobile tehnoloogiale on tootel vastupidav
aku, juhtmeta interneti tugi mis on ühildatud turvaseadmetega.

Acer soovitab: Microsoft® Windows® XP Professional.

Sõltumatu
Mobiilsus

Acer TravelMate 8000 seeria

www.pleasing.it

Pajero esiosa on rõhutatult macho.
Tunde loovad mitmed õhuvõtuavad,
samas on säilitatud teatav tasakaal
disainis ning distants Ameerika
rohmakatest SUVidest.
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Kas on võimalik, et
ühel päeval toodab
Mitsubishi müük suurt
kasumit?
Tekst ja illustratsioonid Bjoern Koop
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raegu on nende turuosa kaduvväike
ja ainsad mudelid, mis seda marki
pinnal hoiavad, on Colt, Grandis ja
Ameerika turule mõeldud Pick-Up Raider.
Lähitulevius peaks valmima uus Eclipse
ja menumudel EVO IX. Kumbki mudelitest
kasumit ei tooda, ometi meelitavad nad
müügisalongidesse nii vajalikke külastajaid.
Mitusbishi tänane disain sai alguse Mercedese disaineri Olivier Boulay siirdumisest
Mitsubishisse seoses viimase koostööga
DaimlerChrysleriga. Kahjuks see suhe lõppes hiljuti ja Boulay on tagasi Mercedeses.
Arusaadavalt hakkab uus boss oma disainiideoloogiat juurutama. Põhisuund, mille
isand Boulay firma disainipoliitikasse tõi, oli
teatav biodisaini arendus ning ümarate joonte kooskõla, mida võib märgata ka tema
kuulsaima loomingu, Maybachi disainis.
Mitsubishi uues joones ei ole tehnoloogilisust või praktilisust, nad on lihtsalt väga
esteetiliselt paigutatud ja kogu auto iseloom

on meeldejääv oma sujuvate üleminekute ja
pehmusega. Kui võrrelda uut Colti ja Ford
Fiestat, võib selgesti märgata, et Colt on nii
dünaamilisem kui ka tunduvalt innovaatilisem ning seejuures modernsem. Hea näide on ettenihutatud sõitjateruum, mis kaotab peaaegu esikapoti ja A-piilari nurga ning
salongis kere värvi plastist valgustid konsooli ümber.
Samuti kannab uus Grandis väga aktiivset kurvi enda õlajoones, mis annab autole
liikuva objekti mulje ka parkides.
2005. aasta alguses tutvustakse uut
Eclipsei, mille viimane mudel Euroopa areenile ei jõudnud, kuid Boulay stiilinäide on
olemas siingi. Auto saab väga huvitavad esilaternad, mis kaarduvad küljele ja suure esivõre nagu Peugeot 407.
Uus Galant peaks saama samuti Grandise stiili ja hoiaku, mis eelmise (ainult
USAs müüdava) mudeli juures puudu jäi.
Külje ja esiosa integreerimisel peaks kand-

vaks ideeks saama Grandise lahendus, kus
esilaternad on nii küljele välja venitatud kui
võimalik, ning tüüpiline kapoti lahtikäimisjoon peaaegu nähtamatuks muutub.
Kahjuks ei loo Mitsubishi tagaveolist sedaani, mis suudaks konkureerida BMW 3-seeria ja Mercedese C-klassiga.
Mitsubishi juba tõestas viimaste Pick-Up
näitusemudelite põhjal, et neil on veel trumpe varuks maastikuautode segmendis. Kahtlemata on Pajero üks Mitsubishi kõige tuntumaid mudeleid ja seejuures üks müüdavamaid SUVe maailmas. Eripäraks saab tüüpiline Pajero lühike esiosa, kuid uue mudeli
puhul on tuled peaaegu et poritiiva peale painutatud ning suur esivõre on Dodge Rami
teemaline. Seda detaili ei tasuks kopeerimiseks pidada, kuna teatav turusegmendile
orienteeruv modernsus sunnib kasutama
samu lahendusi erinevate sõidukimarkide
puhul. Samuti on Mitsubishi ja Dodge tuntud koostööpartnerid.
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Pilkane pimedus
kaugel maanteel
Tekst Tõnu Tramm, fotod Meeli Küttim

Mis tunne on sügisesel
ajal pilkases pimeduses
sadu kilomeetreid
autoroolis viibida? Mis
on juhile sellisel juhul
kõige olulisem? Mis
tüüpi autoga kulgeb sõit
maanteel kõige
muretumalt?

Nissan Patrol GR

Citroën C5

Mitsubishi Colt

Nissan Patrol on täielikult uuenenud
sisemuselt, väliselt torkavad silma
uuenenud esiosa ja tagatuled.
Hoolimata oma suurest kehamassist
on ta maastikul üks tõsisemaid
autosid. Peale aeglusti on tal ka
elektrooniliselt lülitatavad
diferentsiaalilukud. Patrol GRi hinnad
algavad 608 900 kroonist.
Proovisõiduautol olid ees biksenoontuled ja halogeenpirniga
lisalaternad.

C5 muudatused torkavad eeskätt
silma esi- ja tagaosas, samuti on
uuenenud salong. Auto sai juurde
kurvis pöörduvad esituled ning
lisandus pikkust, mistõttu näeb ta
parem välja ka külgvaates. Lihtsama
varustusega 1,8-liitrise C5 saab kätte
259 900 krooni eest.
Proovisõiduauto oli varustatud kurvis
pöörduvate ksenoontuledega.

Mitsubishi Colt tegi läbi põhjaliku
uuenduse ja temalt oodatakse Eestis
suurt müügiedu. Ja õigustatult, sest
auto on hea juhitavusega, mahukas
ning hind igati vastuvõetav. Senisest
väikeautost on saanud pigem
minimahtuniversaal, kus on ruumi nii
esi- kui ka tagaistmel. Hinnad algavad
159 000 kroonist.
Proovisõiduautol olid ees tavalised
halogeentuled.

N

eile küsimustele asus Visioon
vastust otsima, minnes õhtupimeduse saabudes teele kolme erineva autoga, millel ees kolme
erinevat tüüpi tuled. Marsruudiks TallinnHaapsaluPärnuRaplaTallinn.
Kokku 365 km.

Nissan Patroli “valgustehnika” oli tase omaette, ilma lisatuledeta jäid bi-ksenoonkaugtuled aga Citroëni omadele alla.
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VOLVO S80

TÄIUSLIK HARMOONIA

ELEGANTNE JA LUKSUSLIK VOLVO S80 ON ERAKORDNE AUTO TÄNU OMA OHUTUSELE, MUGAVUSELE JA RUUMIKUSELE.
ERKSAD MOOTORID, AVAR SALONG, MUGAVAD NAHKISTMED JA AUDIOSÜSTEEM, MIS LAUSA HELLITAB KÕRVU, TEEVAD
SÕITMISE VOLVO S80-GA TÕELISELT IHALDUSVÄÄRSEKS. NAUDING JÄTKUB AADRESSIL WWW.VOLVO.EE

NÜÜD VOLVO S80 OSTJALE 50 000 KROONI EEST TASUTA LISAVARUSTUST
PAKKUMINE KEHTIB VALITUD PARTIILE RIKKALIKULT VARUSTATUD VOLVO S80-TELE KUNI AUTOSID JÄTKUB.

TALLINN Pärnu mnt. 232 tel. 671 0000 volvo@volvo.ee TARTU Turu 1 tel. 737 1890 tartu@iauto.ee PÄRNU Tallinna mnt. 89a tel. 44 33 393 parnu@iauto.ee

Milliseid mõtteid tuleproov tekitas?

Urmas Vaino
Visiooni toimetaja Urmas Vaino on
aastaid oma Prantsuse päritolu pereauto
rooli keeranud. Autos näeb ta eeskätt
praktilist liikumisvahendit suurele perele.
Samas hindab Urmas auto puhul
oluliseks ka mugavust, mistõttu seisab ta
sageli dilemma ees: lõviosa ajast tuleb
liigelda linnas, kus suur ja mugav auto ei
pruugi alati olla kõige otstarbekam
lahendus. Väikeautosse ei mahu aga suur
pere ära ja lisaks kipuvad väikeautod
tema sõnul liigselt raputama.

“Nissan Patroli valguspark tekitas oma
standardvarustuses juhi vaatevälja paraja
laiekraankino. Kaugtulede valgusviirg oli
kõige intensiivsem liiga kaugel ja hajus
kuidagi ära. Lisalaternad olid hädavajalikud.
Kui läheb sõiduks ja Patroli kaugtuled sisse
lülitate, on mõistlik omada taskus väikest
kleebitavate märkmepaberite pakki.
Armatuurlaual asuv tuluke on ilmselt
välimistele laternatele kade, sest miks ta
muidu nii segavalt juhi silmi pimestab. Hästi
teed valgustava maasturi roolist oli pisikese
linnaauto rooli raske istuda. Tavalised tuled
nõudsid ksenoonidega võrreldes harjumist.
Loomulikult ei olnud konkurents aus. Aga
andesta, Mitsubishi insener, midagi head ma
sinu loodud automargi
valgustamisvõimekuse kohta öelda ei oska.
Pärnule lähenedes jäid kahel korral
kaugtuled lähitulede vastu vahetamata ja
mis eriti piinlik, vastu tulnud juhid ei andnud
mulle märku, et neid pimestan. Citroën C5
oma roolimise suunas kaasavaatavate
tuledega oli loomulikult selle sõidu
mugavaim liiklemisvahend. Tõsi, suurel
kiirusel tulede pöördumisest erilist kasu ei
näinud, küll aga oli tee paremini valgustatud
linnas. Pisut ehmatas ülisuur vahe, mis
tekkis kaugtulede lülitamisel lähituledele.
Kui vahetus toimub liiga vara, on see suure
kiiruse puhul üsna ohtlik, sest juht satub
otsekui viletsalt valgustatud paberkotti.”

Milline auto
on maanteesõiduks parim?

Andrus Ansip
Teede korrashoiu ja liikluse eest
vastutava ministriga üks nimi ei
ole põhjuseks, miks Mergeroni
müügijuht Andrus Ansip Visiooni
testis kaasa lööb. Põhjus seisneb
hoopis selles, et tööga seoses on
ta istunud sadu tuhandeid
kilomeetreid autoroolis ning
ühest Eesti otsast teise sõitmine
on tema jaoks sama tavaline kui
poes leiva järel käimine. Seetõttu
oskab ta ka võrrelda erinevate
valgusallikate ja masinaklasside
võimekust pikal maanteesõidul.
Auto kui selline on tema jaoks
eeskätt töövahend, mistõttu
kuulub tema eelistus
universaalkerega autodele.

MUST TEE
Gurmans Kirg on Eestis kõige ostetum musta
tee baasil naturaalsete lisanditega maitsestatud Gurmansi segutee. Koostis: Tseiloni aromaatse musta tee lehed, ananassi-, õuna-, mango-, papaia- ja kirsitükid, metspähklilehed, roosi, päevalille ja saialille kroonlehed, piparmündilehed ja sinine tokkroos. Müügil nii kaaluteena kui ka 200 g metallpakendis. NB! Kõigi
musta tee baasil teede valmistamine: võtke tassi
vee kohta üks teelusikatäis teepuru. Kallake
kuum vesi teepurule ja laske maksimaalselt 4
5 minutit tõmmata. Soovi korral lisada mett.

Gurmansi teesegud
on müügil lahtiselt kaaluteena ja
pakendatuna kõigis suuremates
kaubakeskustes üle Eesti.

Impulss maitsest!
Esimesed teated teest pärinevad juba aastast 2700 e.m.a, kuid
üldiseks tavaks sai teejoomine 6.7. sajandil Hiinas. Teelehed
tambiti uhmris puruks ja pandi koos riisi, ingveri, piima,
apelsinikoorte, soola ja vürtsiga keema. Tänapäeval on selline
traditsioon säilinud veel vaid Tiibetis ja Mongoolias. Eestis
leidus teed teadaolevalt 1695. aastal Tallinna Raeapteegis.
Hea tee on ajatu jook, mis annab võimaluse ülikiires
maailmas hetkeks peatuda ja mõtiskleda. Pole tähtis, kus teed
nautida, kas kodus, tööl, sõpradega või üksi, tegemist on
hõrgu, tervisliku, stimuleeriva või olenevalt teesordist ka
rahustava joogiga. Gurmansi teesegude lai valik on juba
mitu aastat Eesti teesõpru rõõmustanud. Oleme püüdnud
tuua teearmastajateni valikut erinevatest teesegudest ning
segamata teesortidest, nii et igal teesõbral oleks võimalus
leida endale meelepärane sort just Gurmansi teevalikust,
räägib firma Euro Tehnik tegevjuht Mati Lehissaar. Kui
olete tänaseni harjumusest ikka kohvikruusi järele haaranud
ning kohvikummardajate hulka kuulunud, siis nüüd, talve
hakul on õige aeg oma maitsemeeled taas üles äratada ja
teesegude seast eneselegi meelepärane leida.

ROHELINE TEE
Roheline ehk töötlemata tee on tuntud oma kasulike omaduste poolest (kofeiin, parkained, Cvitamiin, E-vitamiin, flavonoidid). Gurmansi
sarja roheline tee on segatud erinevate puuviljade ja taimedega, mis muudavad rohelise tee
nautimise eriti meeldivaks.
Gurmans Old Love on rohelistest Gurmansi
seguteedest hetkel suurim lemmik Eestis.
Koostis: aromaatne roheline Sencha tee,
papaia-, ananassi-, vaarika-, maasika- ja rosinatükid, roosi kroonlehed. Müügil kaaluteena
ja 200 g metallpakendis. NB! Kõikide roheliste
teede baasil teede valmistamine: võtke tassi vee
kohta üks teelusikatäis teepuru. Kallake kuum
keemiseni tõusnud ja 80kraadini jahutatud vesi
teepurule ja laske maksimaalselt 3 minutit tõmmata. Soovi korral lisada mett.
ROOIBOS
Rooibos on puhas ja naturaalne taim, mis kasvab Lõuna-Aafrikas. Ta ei sisalda säilitus- ega
värvaineid. Teeks kasutatakse lehti ja oksi.
Rooibostee on omapäraselt kerge magusa mait-

“Annan endale aru, et väikeauto on mõeldud pigem
linna ja maastur maastikule. Seetõttu on täiesti
loomulik, et kõige rohkem meeldis mulle pikal
maanteesõidul Citroën C5. Tuleb tunnistada, et
suhtusin sellesse autosse teatava eelarvamusega, aga
maanteesõiduks on õhkvedrustusega auto ikka tõesti
suurepärane. Nissan Patrol on minu arvates veidi
lärmakas ja jäik maanteesõiduks, Mitsubishi tekitas
suuremal kiirusel kurvides kerge kõhedustunde. Tundus
kuidagi ebakindel, mis kahtlemata võis tuleneda ka
uhiuutest lamellrehvidest, mis paratamatult auto veidi
“ujuma” panevad. Aga, nagu öeldud, need autod
sobivad siiski mujale paremini kui maanteele.
Ka tulede osas andis C5 teistele silmad ette. See, et
tuled kurvis pöörduvad, on kurvilisel teelõigul juba
iseenesest suur pluss, aga ka kaugtuled olid tal
vaieldamatult parimad. Veidi häirisid C5 tagaosast
kostuvad kolksatused, mis niivõrd uue auto puhul oli
küll pisut kõrvale harjumatu, aga see on juba teine
teema. Patroli pooltuled olid minu arvates nende kolme
seast parimad, täistulede poolest oli aga Citroën
ületamatu.
Maanteesõiduks kõige mugavam iste oli minu arvates
Nissan Patrolil. Ega ka Citroëni oma eriti alla ei jäänud,
aga see oli ehk pisut liiga pehme ja pikal sõidul polegi
väga pehme iste hea. Selg kipub rutem valusaks jääma
kui pisut kõvemal istmel.
Ainsana ei saanud istmepadja asendit reguleerida Coltil
ja see andis pikapeale tunda. Istmepadja esiosa võinuks
olla veidi kõrgemal, et saaks ennast kogu kehaga
ergonoomiliselt istmele toetada. Kui ikka pikalt toetuda
vaid “sabakondile”, hakkab see mingil hetkel valutama.
Pisut aitas istme kõrgemale tõstmine, aga mitte eriti.”

sega ning hinnatud just suure rauasisalduse ja
NB! Kõikide matetee baasil teede valmistamiteiste mineraalainete (K, Ca, Mg, Na) sisaldune: võtke tassi vee kohta üks teelusikatäis teese tõttu. Lisaks sisaldab ta kaltsiumi, fluori ja
puru. Kallake kuum vesi (mitte üle 70 kraadi)
mangaani. Tee ei sisalda kofeiini ega tanniini,
teepurule ja laske 5 minutit tõmmata. Traditseetõttu võivad seda juua
siooniliselt juuakse mateigas vanuses inimesed iga
teed spetsiaalsest anumast
päev. Ideaalne jook kõiginimega calebas, kasutades
Et tee valimine oleks
le enne uinumist.
selleks metallist sõelaga
lihtsam ja teejook õigesti
Gurmans Serengeti on
kõrt bombilla. Samuti võib
valmistatud, siis siinkohal
enim müüdud Gurmansi
mateteele lisada purustatud
mõned lihtsad, aga
rooibostee Eestis. Koostis:
jääd. Tulemuseks on kokolulised näpunäited:
punane rooibostee, anateil, mis samaaegselt ergu Teed valides püüa
nassi-, papaia- ja mangotab ja jahutab. Soovi korlähtuda mitte ainult
tükid, apelsinikoor, tokkral lisada mett.
teesegu nimest, vaid ka
roosi ja päevalille kroonleSiin artiklis on välja toodud
koostisest.
hed. NB! Kõikide rooibosvaid väike osa Gurmansi
 Kuiva teepuru lõhn ei
teede baasil teede valmisvalikus olevatest teedest.
pruugi alati olla sama
tamine: võtke tassi vee kohSamas on olemas veel palkui valmis keedetud
ta üks teelusikas teepuru.
ju huvitavaid teesorte, nagu
teejoogil.
Kallake kuum vesi teepurupai mu tan (valge tee),
 Jälgige tee keetmisel
le ja laske 510 minutit
kokeicha, pu erh (erilisel
pakendil märgitud vee
tõmmata. Soovi korral lisaviisil fermenteeritud must
temperatuuri ja
da mett.
tee), oolong, darjeeling, ürteepuru tõmbeaega.
diteed, ajurvedateed, mee Teed ei maksa kunagi
MATE
teed, erinevad puuviljateed,
üle doseerida.
Matetee on pärit Brasiiliateesegud guarana ja þenArgentina piirialadelt.
ðenniga jne.
Matetee on tuntud ainevahetuse kiirendajana ehk kaalu alandajana.
Soovitus algajale teejoojale: proovige julgelt
Tänu suurele kofeiini- ehk mateiinisisaldusele
erinevaid maitsvaid teesegusid. Teie maitsemeel
on võimalik matest valmistada kohvijookide
muutub ning areneb kiirsti ning peagi avastasarnaseid jooke, nagu mate latte. Matetee sote, et tahate proovida üha uusi ja uusi teesorte!
bib ideaalselt inimestele, kel on pikad ja pinTee tarvitamisel tervislikel eesmärkidel palume
gelised tööpäevad ja kes on siiani harjunud end
nõu pidada arstiga.
kohviga erguna hoidma, sest mate ergutav toiMeeldivaid
me on aeglane, aga kindel, samas ei tõsta ta
maitseelamusi soovib
vererõhku ega pane südant puperdama. MateGurmans!
tee leiab Gurmansi teeriiulitest kaaluteena.

Teadlik teesõber leiab alati huvitavat lisateavet meie koduleheküljelt:

www.eurotehnik.ee

Kui Citroën C5 mööda sõites täistuled sisse lülitas, tekkis mulje, nagu sõidaks ise ilma tuledeta.

Kokkuvõte prooovisõidust

Tõnu Tramm
Äripäeva autotoimetaja
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“Selles, et Citroën C5 osutub selles
maanteesõiduürituses kõige paremaks, ei
saanudki mingit kahtlust olla, sest on ta ju
ainus auto, mis selleks loodud. Küll aga oli
minu jaoks meeldiv üllatus, et ka Mitsubishi
Coltiga kannatab maanteel väga edukalt sõita.
Telgede vahe on tal võrreldav väikekeskautoga ja roolitunnetus oli tal kolmest
vaieldamatult parim. Citroëni liiga kerge rool
ei olnud suuremal kiirusel küll enam nii
tundetu nagu linnasõidul, aga konkreetsusest
jäi ikka puudu. Ja Patrol on Patrol. Kui ikka
auto on tõsiusklik off-roader, oleks patt temalt
nõuda parimaid maanteesõiduomadusi. Mis
samas olid siiski täiesti talutavad ja seda
tunnet küll ei tekkinud, et temaga sadu
kilomeetreid sõita oleks väsitavam kui mis
tahes teise autoga.
Mitsubishi Coltil olid ees tavalised
halogeentuled, Nissan Patrolil bi-ksenoontuled
ehk ksenoonlahendusega valgusallikas töötas
nii pool- kui ka täistuledega, lihtsalt reflektor
muudab oma asendit, kui tuled ühest asendist
teise lülitada. Citroën C5 oli varustatud
ksenoontuledega, mis kurvis pöörduvad ja
millele täistulede asendis lisandusid kaugele
näitavad halogeentuled. Ja midagi pole teha,
viimane kombinatsioon osutus parimaks
vähemalt kaugtulede seas. Ksenooni sinine
valgus valgustas teed lähedalt ja laialt,
halogeenid aga kaugemalt. Kurvis pöörduvad
tuled andsid rohkem efekti linnatänavatel,
maanteel pidi sellest arusaamiseks olema tee
üsna kurviline. Aga efekt kahtlemata oli ja

kurvi siseneda oli märksa kindlam tunne kui
tavaliste tuledega.
Patroli bi-ksenoontulede valgusvihk suunati
aga reflektori muutumisega liiga kaugele ette
ning auto läheduses jäi valgus nõrgaks. Kui
Patrolil olid ka lisatuled ja udutuled sisse
lülitatud, oli muidugi pilt ees perfektne, aga
jutt käib siiski originaaltuledest. Küll aga olid
Patroli pooltuled väga head, need valgustasid
teed Citroëni omadest ühtlasemalt ega jätnud
väga konkreetset piiri, mille taga on üks suur
must auk.
Mitsubishi halogeentuled olid n-ö Harju
keskmine. Ei saaks öelda, et kehvad, aga
isegi mitmete Euroopa autode
halogeentuledega võrreldes on arenguruumi.
Paraku on juba nii, et Jaapani autode
esituled kipuvad Euroopa konkurentidele alla
jääma. Ju siis pannakse rohkem rõhku
teistele omadustele.”

Tavalised halogeen-, bi-ksenoon- ja kurvis pöörduvad ksenoontuled valgustasid kolme
starti asunud autot.
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Mit te mäng, vaid elu
Tekst Urmas Vaino

Vaevalt on peale male
mänge, mis võrdluse elu
endaga välja kannataks.
Kuus mõtet, miks male
tundub vähemalt sama
etteaimamatu nagu
inimese elu.

Vangerdamine
Poliitilised vangerdused, tule alla
sattunud peaminister, patiseis
läbirääkimistel, jõuline avang,
õnnestunud partii. Rääkides male
keeles, ei räägi me alati malest. 64
ruutu ja 32 tegelast etendavad elu. Nii
nagu eluski, on kõik mustvalge,
pooltoonid tulevad mängu emotsioonide
ning tunnete abil. Sellepärast ei
õnnestugi masinal veel tingimusteta
malematsis inimest võita.
^

Viik

Kes meist tahaks olla mänguväljal
ettur? Pigem hall kardinal või
nukuteatri kuri Carabas Barabas,
kelle käes heledalt plaksuv piits
loob korda ja sünnitab armastust.
Aga elu on hoopis teine. Kõik me
oleme etturid ja ehkki mõned
tunduvad suuremad, jäävad varjud
siiski ühepikkuseks. Ka üks on
lahinguväljal sõdur, mõtleb ettur ja
hoiab näo poolvägisi vastu tuult.

Malekool
Küpsevas keskeas teletoitlastel on oma
noorusest eriline mälestus. Pühapäeva
keskpäeval istus teleka sinises silmas Iivo
Nei ja tervitas malehuvilisi. Et kellaaeg oli
telene ja mujalt midagi vaadata ei olnud,
siis sõid ETV vaatajad ära nii “Berta nelja”
kui ka “Doora kaheksa”. Kahju, et
selleaegsetest teleuuringutest suurt juttu ei
ole, põnev oleks ju kõrvutada, kumb
suhtarvudes peale jääks, kas tänane odav
dokuseep või toonane “Malekool”. Minu
panus on viimasel.

^
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Ettur

^

Justnagu oleks males elu veel
vähe, ikkagi piirati 19.
sajandi keskpaigas käikudele
kulutatav aeg konkreetsete
minutite ja tundidega.
Malekella, sellise nagu me
teda tunneme, kahe
sihverplaadiga, konstrueeris
Manchesteri insener Thomas
Wilson. Malekell jälgib mängu
emotsioonideta, statistiku
pilguga. Maletajal on
seejuures kohustus vajutada
kellanuppu sama käega,
millega ta liigutas malendit.
Enne kella kasutuselevõttu
olid mured teised. Nii kurtis
19. sajandi alguses Londonis
toimunud turniiril üks osaleja
kohtunikule, et ta ei suutvat
kuidagi keskenduda, sest
vastane norskab liiga valjult.
Partiide ülesmärkimislehelt
võis vabalt leida kohtuniku
märkuse: “Mõlemad võistlejad
on pärast 17. käiku sügavalt
uinunud.”

^

Malekell

Viik on malemängu traagilisim
tulemus. Võit on magus ja kaotus
sageli alandav, viik aga lepitud
paratamatus, ei liha ega kala. Viik on
käest lastud võimalus ja leppimine
olukorraga. Isegi siis, kui vastane on
mõnevõrra tugevam. Siis jääb kuhugi
kripeldama mõte, et kaotusest suutsid
end hoida, aga kuhugi kadus
võiduvõimalus. Inimene on lihtsalt
selline. Viigi pakkumine on
tagasiastumisavaldus, mille esitamist
peab oskama. Etiketi kohaselt ei tehta
teist viigipakkumist enne seda, kui
vastane on keeldudes hiljem
omapoolse viigipakkumise esitanud.
Nii nagu reaalses elus ikka on ka siin
omad agad.
Kord teinud Mihhail Tal matsi ajal
Viktor Kortsnoile viigipakkumise iga
kolme käigu järel, korrates oma
ettepanekut ikka valjema häälega.
Niipea kui Kortsnoi lõpuks Tali tehtud
ettepanekut tänu viimase valjule
häälele kuulis, nõustus ta otsemaid.

Carmen Kass ja Paul Keres
Male on isiksuste maailm. Nõrgad sinna
ei pääse ja pehmed maanduvad
reitinguredeli viimasel pulgal. Eesti
malenimed on kõlavad. Ainuke sportlane
Eesti rahatähel on maletaja ja ainuke
eestlasest ilukuulsus istub maleliidu
presidenditoolil. Täielik glamuuripidu.
Loodetavasti on suur- ja muidumeistrid
rahul. Kassist paremat maleturustajat
Eestis ei ole, ilu ja tarkuse ühissammas
paistab kaugele ja toob
figuurikummardajatele rikkalikult kasu.

VVI ISSI IOOOONN

Ratsukäik

Foto: Meeli Küttim, modellid: Auda ja Bradford Niitvälja ratsakoolist.

Alexandor Kalifano looduslikest
mäekristallidest käsitööna valmistatud
gloobused toovad teie juurde kogu
maailma. Põhivärvidena kasutatud
safiirkvartsist, emapärlist, opaalist,
mustast jaspisest valmistatud
gloobused läbimõõduga 30–330 mm
on väärtuslikud ja omanäolised
kingitused äripartneritele ning
soliidne aksessuaar nii kontorilauale
kui ka kodubüroosse.

Kuldsed
Jõulude hakul loovad rõõmsat meeleolu
Mascot Crystal Delighti ülekullatud või
kroomitud Swarovski kristallidega kaunistused. Väikeste detailidega ehitud
küünlaalused, pildiraamid, pastapliiat-

sihoidjad lauale; kris
jad ja tuulekellad ta
tuse peegeldajaten
klambritega peegli,
ge kinnitatavad rom

Claire crystal esinduskauplus
Kristiine Keskuse I korrusel
Avatud iga päev 10–21

www.kr

Gloobused on erineva kuju ja
suurusega alusel, mis on kas üle
kullatud või hõbetatud. Eri värvi
mäekristallidest gloobuste motiivi on
lisandina kasutatud põnevaid
lahendusi pakkuvate eksklusiivsete
esemete ning praktiliste kinkekomplektide juures – visiitkaardikarbid,
rahaklambrid, pastapliiatsid, kellad,
baromeetrid, termomeetrid, kompassid,
minigloobusega veinikorgid,
muusikatoosid ja palju muud.

d jõulud

stallist päikesepüüdalvise valguse ja puhna; iminappade või
akna või kuuse külmantilised ehted.

ristall.ee

Sädelev kristall ja särav kuld lisavad jõulude ajal pidulikkust ning pisikesed inglid, luiged ja liblikad ning muusikatoosid on imearmsad kingitused oma kõige
kallimatele.

Sünnipäevanädalal
1.–7. detsembrini
kogu kaup 7% soodsam

^

Selle mosee lasi
Brunei sultan
ehitada oma
võimu 25.
aastapäevaks.

Brunei
Paleed ja
vaikülad keset
dþunglit

Võimsate
mootoritega
varustatud
jõetaksod
püüavad enim
just turiste.
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Bruneid valitseb üüratult
rikas sultan, kes pakub oma
kodanikele palju hüvesid,
samas leiab riigist ka
vaielamutega külasid.
Tekst Jürgen Täll
Fotod autor ja Bloomberg

N

o mis siis nüüd, vaatame üksteisele
otsa. Brunei lähedal asuva Malaisia
linna Kota Kinabalu sadamas lõõtsuv
torm on kaasa viinud plekitahvli ning reklaamplakateid. Kuid küsimuse põhjustas sadama valjuhääldi, mis bahasa malaisia ja inglise keeles teatas, et täna enam laeva Bruneisse ei lähe. Just siis kui lootsime, et suurem osa kadalipust (mahukas e-kirjavahetus
Brunei saatkonnaga Belgias, sealt viisa hankimine, Borneo saarele jõudmine jms) on
läbi, seab sealkandis sage väike troopiline
torm end meie optimistlikule neljaliikmelisele seltskonnale teele. Kahest eraldi osast
koosnev Brunei sultanaat on justkui pisike
enklaav, mis on liibunud Malaisia Borneo
Lõuna-Hiina mere poolsele küljele. Põhja
poolt läbi dþungli sinna pääsemine nõuaks
maastikuautot, kohalike teede tundmist ja
aega. Üle jääb lennuk  põhivahend maailma suuruselt kolmandal saarel pikemate vahemaade katmiseks.
Järgmisel päeval on torm möödas ja Brunei pealinn Bandar Seri Begawan võtab meid
vastu ilusa ja Borneol tavalise 35kraadise ilmaga. Tundmatu sõna Estonia passis tekitab elevust, mitme ametniku koostöös lubatakse meid siiski üle piiri. Kuhu nad pääsevadki  käis ju reisiseltsiline Leino isiklikult
Brunei Belgia saatkonnas selleks puhuks ostetud särgiga ametnikuga teed joomas ja
meile viisasid toomas. Linna poole loksuvas
lillas liinibussis vaadatakse meid imelikult 
küllap ei olda harjunud, et valge inimene tuleb Bruneisse seljakott seljas ja sõidab ühistranspordiga. Mis seal salata  bussisõitjad
ning möödavilksatav eeslinn ei anna just erilist tunnistust Brunei tohutust jõukusest,
millest muidu on nii palju juttu olnud. Pigem on näha keskpäraseid eramaju lõunamaiselt pisut konarliku tänava ääres. Naabermaast Malaisiast on pilt muidugi jõukam.
Olles kompsud hotelli maha pannud ning
saanud sõbralike juhiste saatel kesklinna
plaani, suundume avastusretkele. Linn osutub oodatust väiksemaks ja kergelt hõlmatavaks. Mida tahtagi riigilt, kus on vaid
365 000 elanikku? Tänavail on üksikud jalakäijad ning hõredalt autosid. Ei mingit silmipimestavat luksust, vaid korralikud suuremad keskklassi sõiduatod ning maasturid,
enamasti jaapanlased. Kesklinna südames
hakkavad silma valitsuse hooned  siin on
juba märgata suurejoonelisust, kulda ja karda. Siseneme ühte, see on pisut moðeesarnane muuseum, kus kirjeldatakse Tema Majesteedi Sultan Haji Hassanal Bolkiahi elukäiku. Seal on tähtsamad sultanaadi regaalid või nende koopiad ning meeletult kingitusi riigipeadelt ja ka rahvalt. Loomulikult
tuleb võtta jalanõud jalast ja anda ära kaamerad. Hoonet valvavad sõjaväelased. Kogu
ehitis on nagu suur labürint mitmete saalidega. Üldiselt tundub sultan igal pildil kuidagi morn ja murelik. Üldse mitte mehe
moodi, kel oma riik ja 13 miljardit dollarit.
Bandar Seri Begawanis on mitmeid moðeesid, kuid tähtsaimad ja silmahakkavaimad on neist kaks. Otse kesklinnas keset
kunstlikku järve trooniv suur säravvalge Sultan Omar Ali Saifuddieni (praeguse sultani
isa nimeline) moðee ja veelgi suurem Jame
Asr Hassanal Bolkiahi moðee. Islam on Brunei lahutamatu osa ning sultan on ühtlasi
riigi religioosne juht. Sealne islam on küllaltki leebe, keegi näorätiga ei käi. Nagu igal
islamimaal, kõlab aeg-ajalt üle linna kaeblik
lauluhääl, mis kutsub palvusele. Moðees on
jahe konditsioneeritud õhk ning audio-videotehnika viimane sõna. Naisterahvale an-
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Millisel suusamäel
on kõige rohkem
päikest?

Tallinnas:
Pikk 31
tel: (0) 630 0430
e-post: vanalinn@baltictours.ee
Pärnu mnt 22
tel: (0) 630 0400
e-post: kesklinn@baltictours.ee
Tartus:
Ülikooli 10
tel: (07) 400 000
e-post: tartu@baltictours.ee
www.baltictours.ee

Skandinaavia hubased suusakuurordid, Alpide lumerohked nõlvad, Austria
meeleolukas after-ski, Prantsusmaa suured suusakeskused, Šveitsi
hästihooldatud rajad, Andorra …

Ütle, mida Sa suusakuurordilt ootad, ja meie korraldame
Sulle talvepuhkuse. Just sellise, nagu soovid!
Nädalavahetus Himosel kuuele alates 3065 kroonist.
Autopakett Soome alates 1100 kroonist (2 reisijat + sõiduauto) ühes suunas.

Viisteist aastat
ühiseid reise

Nädal Rootsis kuuele Idre Fjällis alates 5460 kroonist ja Åres alates 6075 kroonist.
Nädal Norras Trysilfjellis kaheksale alates 13 300 krooni.
Autopakett Rootsi alates 1260 kroonist (3–4 reisijat + sõiduauto) ühes suunas.
Nädal Alpides alates 6990 kroonist.

Teab, kuhu viib!

Tai laht
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Malaisia
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Indoneesia
ekvaator

Brunei
• Nimi:
Negara Brunei Darussalam
• Pealinn:
Bandar Seri Begawan
• Pindala:
5765 km2 ehk veidi suurem kui Pärnumaa, rannikul
madalam ja lauskjas, sisemaal mägine ja metsane
• Asukoht:
Kagu-Aasia, Borneo saar, piirneb Lõuna-Hiina
mere ja Malaisiaga, neli kraadi ekvaatorist põhja pool
• Ajalugu:
Brunei sultanaat oli õitsengu tipul 15.–17. sajandil, mil
ta hõlmas umbes kolmandikku Borneost ja LõunaFilipiine. Hilisemate sisetülide ja sõdade tõttu kohalike
hõimude, piraatide ning kolonistidega on Brunei oma
mõjujõudu ja territooriumi kõvasti kaotanud. Brunei oli
19. sajandi lõpust Briti protektoraat ja iseseisvus 1984.
aastal, säilitades (nafta- ja gaasirikka) murdosa oma
endisest territooriumist. Sama sultanidünastia on
valitsenud Bruneid kuussada aastat, olles sellega
maailma vanimaid võimulolevaid kuninglikke
suguvõsasid.
• Valitsemisvorm:
konstitutsionaalne monarhia, täpsemalt sultanaat. Ehkki
Bruneis on olemas ka parlament, õigemini
seadusandliku funktsiooniga nõukogu, lubas sultan sel
taas kokku tulla pärast 20aastast vaheaega alles sel
sügisel. Siiani on 21 nõukogu liiget määranud sultan,
hiljuti võeti vastu seadus, mis lisab 15 valitavat liiget.
Nii saab seni tühjana seisnud kaunis ja imposantne
parlamendihoone keset pealinna koos väljakute ja
aedadega taas otstarbe.
• Elanikke:
umbes 365 000

• Rahvusgrupid:
malaid 68%, hiinlased 15%, kohalikud hõimud (ibanid,
dayakid, kelabitid jt) 6%
• Ametlik usk:
islam
• Riigikeel:
malai
• Kirjaoskus:
93%
• Keskmine eluiga:
mehed 72 a, naised 77 a
• Loodusvarad:
nafta ja maagaas (Brunei on üks suurimaid veeldatud
gaaside eksportijaid maailmas), puit
• Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta:
18 600 dollarit ehk poolteist korda suurem kui Eestis,
kuid näiteks USAst kaks korda väiksem
• Kliima:
ekvatoriaalne, kuum ja niiske, aasta keskmine
temperatuur on 28 kraadi ja sademete hulk kõigub
2500 millimeetrist rannikul 7500 millimeetrini
sisemaal, mis tähendab väga-väga palju vett.
Võrdluseks: Eestis, mida peame küllaltki niiskeks
kohaks, sajab neli kuni kaksteist korda vähem ehk
umbes 600 mm aastas.
• Viisa:
eestlastelt nõutakse viisat, mille hankimiseks kõige
lähem koht on Berliin. Viisa taotlemiseks on mõistlik
varuda vähemalt kuu. Tavaliselt soovitakse ka saatkonda
kohaleilmumist. Sõbraliku suhtumise, heade
läbirääkimisoskuste ning austuse ja huviga maa vastu on
võimalik muuta tingimusi soodsamaks.

Allikas: Jürgen Täll

Tema Majesteet
Brunei sultan

Salong KAMINAKODA
Kohila tn 2a
11314 Tallinn
Tel 655 6654
Faks 655 6653

Salong KAMINAKODA (Pärnu)
Tallinna mnt 56
80034 Pärnu
Tel/faks 447 2302

• Nimi: Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin
Waddaulah, Brunei Darussalami sultan ja Yang
Di-Pertuan.
• Sündinud 15. juulil 1946 Brunei linnas (praegu
Bandar Seri Begawan).
• Tema majesteet Al-Marhum Sultan Haji Omar
Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddieni vanim
poeg, seega troonipärija.
• Asunud Brunei sultanaadi troonile 1967, pärast
isa vabatahtlikku troonist loobumist. Kroonitud
Brunei sultan Haji
1968. aastal. 14. sajandist pärineva dünastia
Hassanal Bolkiah juulis
kahekümne üheksas sultan.
2002 oma 56. sünnipäeva
• Esmase hariduse saanud eraõpetajate käe all
tähistaval üritusel.
Istana Darul Hana palees (tolleaegne sultani
residents), seejärel mitmetes Brunei ja Malaisia
õppeasutustes. Lõpetanud Suurbritannia
Sandhursti Kuningliku Sõjaväeakadeemia 1967. aastal kapteni aukraadiga.
• Lisaks muudele tiitlitele on Tema Majesteet ka Brunei pea-, kaitse- ja
rahandusminister ning riigi usujuht.
• Sultan Hassanal Bolkiah on aktiivne riigipea, kes püüab astuda oma riigi modernse
struktuuri üles ehitanud isa jälgedes. Ta juhib igapäevaselt riiki, võtab aktiivselt osa
välispoliitikast. Ja seda mitte ainult Bruneid puudutavates küsimustes, vaid ka
Kagu-Aasia ning maailma poliitikas üldiselt.
• Tema Majesteet oli abielus Tema Kuningliku Kõrguse Raja Isteri Pengiran Anak
Hajjah Salehaga ja Tema Kuningliku Kõrguse Pengiran Isteri Hajjah Mariamiga,
kellega Hassanal Bolkiahil on kokku kümme last. Praeguseks on Tema Majesteet
end Pengiran Isteri Hajjah Mariamist lahutanud ja hetkel on tal vaid üks
abikaasa.
• Ametlik residents ja riigi administratsiooni peakorter: Istana Nurul Imani palee
Bandar Seri Begawanis.
Vaata ka www.brunei.gov.bn/government/
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Pilk Brunei pealinna lähedase
vaiküla tagahoovi ei viita just
maavararikkale Aasia riigile.

siia hea lähedal tulla. Üldiselt valitseb Bantakse viisakalt halatt peale. Eriti huvitav on
dar Seri Begawanis veidi unine õhkkond, iniJame Asr Hassanal Bolkiahi moðee, mille
mesi liigub vähe. Tundub ka, et enamik kausultan lasi ehitada oma 25. valitsemise aasbanduskeskusi, riigiasutusi ja moðeesid on
tapäevaks. Peale usuriitusteks vajalike ruuehitatud pigem soovist silma paista kui kaimide leiame keldrikorrustelt tänapäevase
nest arvestusest lähtudes. Ehkki need pole
tehnikaga õppeklassid, koosolekusaalid, raagigandid, ei suuda ringiliikuv rahvas neid
matukogu jpm.
täita.
Brunei teine külg on vaiküla. Kui vesi
Bandar Seri Begawani lähedale on kohakäepärast, ei hakka keegi dþungliga võitlelike lõbustamiseks ja turistide ligimeelitamima  maja püstitatakse jõkke või merre vaiaseks ehitatud omamaine Disneyland ehk
dele. Otse lumivalge supermoþee ja läikiva
Jerudong Park. Ilmselt on seegi üks paljukaubanduskeskuse külje alt algab vaiküla
dest Brunei sultanaadi pillavatest ja mõttekeeruline labürint. Siit leiab kõike  alates
tutest investeeringutest, mis sinna kululauajuppidest kokku klopsitud osmikutest
tatud miljardit dollarit kindlasti tagasi ei too.
kuni betoonvaiadel moðeede ja koolideni.
Lisaks võib Brunei investeeringutena maiAeg-ajalt ka tühimikke, milles turritavad
nida kokku ostetud luksushotelle maailma
veepinnani põlenud vaiade jupid. Kõige selsuurlinnades, maailma suurile keskel looklevad laudteed,
mat (1778 tuba, pool kilomõnel pool käsipuudega, mõmeetrit pikk ja veerand lai)
nel pool ilma. Vahepeal silla- Otse lumivalge
eramaja ehk sultanipaleed
kaared paatide läbisõiduks. supermosee ja
Istana Nurul Iman, tuhandeid
Ning kõik see keset rohekasläikiva kaubandus- luksusautosid jms. Selle tagahallikat Brunei jõe vett, milles
järjel on sultani varandus kiiloksuvad kogukonna elamisest keskuse külje alt
resti kahanenud.
üle jäänud jäätmed. Igal pool algab vaiküla
Nagu mujal Borneol, on
piidlevad valgenahalisi ullikesi
keeruline labürint. Bruneil kauneid randu ja saari
uudishimulikud sõstrasilmad.
suurepäraste sukeldumisvõiEhkki Brunei hoolitseb helmalustega, mitmeid kuurorte, samuti vihdelt oma kodanike eest  ette on nähtud erimamets, mida erinevalt suuremas rahahädas
nevad toetused, sh tasuta haridus isegi väMalaisia naabritest pole eriti intensiivselt
lismaa kõrgkoolides ja hea tervishoiusüsraiutud. Hoolimata enesereklaamist on Bruteem , on paljud Kampong Ayeri elanikud
nei viisat üsna raske saada. Nõutakse ka isiksellest ilma. Seal elab hulgaliselt Malaisiast,
likku kohaleilmumist saatkonda. TõenäoliIndoneesiast ja Filipiinidelt pärit sisserännaselt soovib sultan seljakotirändurid esialgu
nuid, kes pole ametlikult sultanaadi kodaniveidi eemal hoida.
kud.
Brunei oskab üllatada ja ootusi petta. Ei
Mõistagi ei saa vaikülas läbi jõetaksota.
näinud seal toretsemist, kõrvuti võis näha
Need on teravaninalised lakitud erinevate
rikkust ja vaesust. Ehkki kerjamas või räbatõsiusklikule moslemile kohaste nimedega
lates küll kedagi polnud. Ei tunnetanud seal
puidust paadid, mis võimsate mootorite jõuka karmi islamistlikku korda  keegi ei jõllirates süstivad siia-sinna. Peal trobikond naitanud valget naisterahvast, moðeedes lubati
si rättides või soliidne pereisa halatiga.
pea igal pool ringi vaadata, inimesed riietuEhkki Brunei on üritanud viimastel aassid läänelikult. Kõige rohkem aga jäi meelde
tatel end reklaamida kui turismisihtkohta,
rahulik, veidi unine eraldatud elu selles
on tulemus tagasihoidlik. Nagu Malaisias,
Kagu-Aasia dþunglienklaavis.
näeb Bruneis enamasti austraallasi, kel on
^
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mustamäe kaubanduskeskus, tammsaare tee 116, tallinn
tel: 677 58 23 • gsm: 56 47 00 01 • faks: 677 12 33 • e-post: info@vannistuudio.ee
www.vannistuudio.ee
oleme avatud: E-R 10.00 - 18.00 • L 10.00 - 15.00

Bako rahvuspark:
koopia Borneo saarest

Bako rahvuspark Malaisias
Borneo saarel on pisemaid
Kagu-Aasias. Ometi saab
seal pea täieliku ülevaate
kogu Borneo taimestikust.
Tekst ja pildid Indrek Kald

K

aluripaat peatub rannikust 25 meetri kaugusel, mind koos noore hollandlase ja venelannaga palutakse
vette hüpata ning kaldale sumbata. Lõuna-Hiina mere liivarannas pole jälgegi
inimtegevusest, vaid suured lubjakivikaljud ümberringi ja eemal mangroovipuud. Paadimees näitab meile käega suunda sisemaale ehk rahvuspargi keskuse
poole. Heidame kolmekesi nalja, et meid
tahetakse röövida. Nimelt ei vii Bakosse
ühtegi teed, ainus võimalus on lasta külamehel sõidutada end paadiga pool tundi
mööda jõge ja merd  oleme nüüd justkui
lõksus. Pärast lühikest vantsimist rannas
ja mangroovisalus kartus hajub, kui näeme rahvuspargi keskuse hoonet.
Looduspargi külastajail on valida 17
matkarada kestusega 115 tundi. Pakin
seljakotti veepudeli ja küpsiseid ning asun
kuuekilomeetrisele rajale. Iga 1520 meetri järel on mõnele puule või teeäärsele ki-

vile tõmmatud puna-valge joon  rajad on
märgistatud, et keegi teelt kõrvale ei astuks. Tähelepanelik tuleb olla ka madude
suhtes. Puujuured jooksevad üle muidu
tihti vesise raja, nii et neile on mugav peale astuda, samas ei saa end ümbrust vaatama unustada  mõni juur võib osutuda
ussiks. Õnneks jääb see kartuseks.
Mõte, et kohtan üksinda vihmametsas
rännates vaid Borneol esinevat ninaahvi,
habemega siga, iguaani või muud looma,
ei täitu samuti. See-eest ei vaiki hetkekski
linnud, keda tihedas metsas küll näha
pole. Kui fauna poolelt pean leppima krabidega liivarannas ja puu otsas turniva pikasabalise makaagiga, keda näen enne tagasisõitu rahvuspargi keskuses, siis taimede osas läheb rada täie ette. Kuue kilomeetri jooksul muutub loodus palju  kord
on ümber ekvatoriaalne vihmamets, siis
rohumaa, järgneb soomaastik, asendudes
taas vihmametsaga. Rahvuspargi üheks
sümboliks on lihasööja kanntaim, mis välimuselt meenutab tõesti kannu, nii et tekib tahtmine sealt seest vihmavett juua.
Kui veepudel janu kustutamiseks puudub, saab matkaraja lõpuosas leevendust
kosest, mille alla võib suplemagi minna.
See pole aga kõik, päris teekonna lõpuni
jääb kosest 20 minutit järsust mäest laskumist, kuni jõuan suurele ja tühjale, palmidega liivarannale. Looduse suursugust
ilu nautides ununeb hetkeks, et paaritunnine tagasitee rahvuspargi keskusesse algab samast mäest üles ronimisega...

Bako rahvuspark
annab ülevaate
Borneo saare
loodusest. Seda
näitavad ka kolm
väga erinevat pilti
kuuekilomeetrisest
matkarajast.

Looduskaitse all
olev kanntaim
püüab oma püünisorganiks muutunud lehe abil
putukaid.

Eestvaates
meenutab suur
kalju Lõuna-Hiina
mere liivarannas
kuivale sattunud
laeva.
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Oskar Luts
perekonnaga
umbes
1923. a.

Oskar Luts
soldatina
Peterburis
1909. a.

Oskar viskas Lutsu

Tekst Signe Pärt

N

iiviisi võiks parafraseerida meie
kirjandusklassikut Oskar Lutsu
(18871953).
Härra Luts on olnud populaarne kirjanik läbi aegade. Pole õpilast, kes ei oleks
kooliajal tema teoseid lugenud, või Eesti
elanikku, kes ei oleks näinud kinolinalt
tema teoste ekraniseeringuid vähemalt
kümme korda ning ei suudaks vabalt esitada tsitaate kallis koolivend või haritud põllumees.
Kas pole hämmastav, et Luts on kirja-

se Oskar Lutsu poolt kirjastusele müüdud
õigusi. Mõned teosed nendest olid selleks
ajaks juba kordustrükina autori aktiivsel
pealekäimisel siiski ilmunud, näiteks Kevade aga parandustega  Saksa okupatsiooni aegses loos puudub Tõnissoni kuulus märkus sakslaste pihta. Peale juba
nime teinud trükiste kirjutas Luts Postimehes joonealusena järje Kevade lugudele ning valmistas ette Sügise II osa käsikirja.
Kirjaniku tegevuse üldine suund näib,
teadaolevate faktide põhjal, olevat avaldada peamiselt kordustrükke, mitte algupärast uudisloomingut. Kui nimekatelt autoritelt ilmub Saksa okupatsiooni ajal peamiselt 12 raamatut, siis Oskar Lutsult
avaldatakse viis, kõik kordustrükid. Temaga võrdsel tasemel on vaid August Gailit,
kel õnnestub avaldada kaks teost ning lisaks Ekke Moori kaks kordustrükki ja
Karge mere teine trükk. Kirjastustegevust koondavad arhiividokumendid näitavad, et Oskar Luts oli äärmiselt aktiivne
pakkuma oma käsikirju kirjatustele. Näiteks oli tema üks esimesi autoreid, kes sai
okupatsiooni esindajatelt Eestis trükiste
avaldamisloa.
Selle taustal meenub 90ndate esimeses pooles ajakirjandust hullutanud diskussioon Talve autorluse ümber. Kuna

nik, keda avaldatakse igal ajajärgul  vabariigi aastatel, Saksa okupatsiooni ajal, nõukogude perioodil ja tänapäevalgi.
Eesti raamatukogude elektronkataloog
annab otsingu Oskar Luts tulemuseks
286 teost! Isegi kataloogilehelt leiab Lutsu nime  näidetes, kuidas otsingut sooritada.
Mis on taganud sellise populaarsuse
aegade algusest peale? Kas see on ainult
hea kirjanduslik tekst või on selles oma
osa ka autori markantsel isikul?
Peatugem siinkohal kirjaniku tegevusaastatel 19411944. Sel perioodil ilmus
üsna mitu Oskar Lutsu teost, näiteks Vanasti, Pikem peatus, Kevade mõlemad osad. Lisaks soovis kirjanik avaldada
mitu oma raamatut kordustrükina. Arhiivimaterjalidest aga selgub, et autoril polnud tol hetkel ligi 40 oma trükisele enam
autoriõigust, sest nood olid müüdud Eesti Vabariigi aastatel kirjastusele Noor-Eesti.
Saksa okupatsiooni ajal Noor-Eesti varad riigistati ning Oskar Luts asus oma
õigusi tagasi taotlema. Põhjuseks tõi vanameister oma põdura tervise, mille tõttu
ta ei suutvat enam midagi uut luua.
1943. aastal alustas uuesti tööd NoorEesti kirjastus ning kohustus täitma oma
seniseid lepinguid, teiste hulgas märgitak-
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MAKE UP STOREi kauplus-salongist on tore kingitusi osta.
Pakume rikkalikus valikus professionaalsel tasemel
meigi-, nahahooldus- ja ilutooteid ning teenuseid.
Peale asjade võib kinkida ka ILU.

KINGI ILU!

495kroonine kinkekaart sisaldab kauni meigi
tegemise koos soovituste-nõuannetega,
lisaks sama summa eest oma valikul
tooteid kaasa.

MAKE UP STORE ootab kõiki, kes hindavad ilu!
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Pärnu mnt 10
Tel 648 1488

info@makeupstore.ee
www.makeupstore.ee

Oskar Lutsule oli tol ajal peamiseks avaldamisvõimaluseks kordustrükk, siis on
üsna tõenäoline, et uue raamatu loomise
idee polnud enam päevakorral. Pealegi on
teada, et ta valmistas ette Sügise II osa
käsikirja. Kirjanikul oli lugejaskonna seas
hea maine, teda loeti palju ja avaldati
meelsasti. Osa Sügise II jao lugudest ilmus Postimehes järjejutuna.
Väidet, et Oskar Luts enam uusi teoseid ei kirjutanud, toetab ka kirjanduskriitik Maie Kalda arvutustöö. Nimelt arvutas vanaproua välja, mitu protsenti Oskar
Lutsu Talvest on Lutsu kirjutatud ja
mitu protsenti pärineb Arnold Karult,
mehelt, kelle ümberkirjutuste põhjal olevat romaan sündinud. Tulemus: kokku 228
lehekülje pikkusest netotekstist on puhast Lutsu 4 , tundmatuseni moonutatud,
lahjendatud ja neutraliseeritud, ent siiski
veel võimalikku Lutsu 115, Arnold Karu
otsest omaloomingut 94 ning raskesti
määratletavat materjali 15 lehekülge.
Kas oli pegasus kirjaniku selleks hetkeks lõplikult või ajutiselt maha jätnud,
oskab ilmselt vastata kõige täpsemalt kirjandusklassik ise. Meil jääb üle ainult oletusi teha.
Artiklis on kasutatud Eesti Riigiarhiivi, Eesti
Kirjandusmuuseumi materjale.

Jõulukuul pakime kingitused
toredatesse jõulusoki-pakkidesse!

Kui Oskar oma
raamatuid uuesti
kirjastama tahtis
hakata, olid
kirjastamisõigused
juba maha
müüdud...

ER 1018
L 1116
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Nahaga kaitstud

raamatute võlu
Tekst Tiina Kolk, fotod Meeli Küttim

Tiina Piisang, 100 maailma köitemeistri
hulka valitud kunstnik, on kujundanud
kümneid ja kümneid raamatuid, millest
nii mõnedki on pälvinud kõrgeid
rahvusvahelisi auhindu.

N

ahk intrigeerib sellepärast, et ta on olnud elus materjal.
Elu kaitstes ja piiri või kaitsekihti elusorganismi ja ümbritseva vahele luues on ta säilitanud tundlikkuse võimalused ka pärast aktiivse eksisteerimisperioodi lõppu. Erinevalt teistest elututest materjalidest nõuab nahatöö
väga põhjalikku ja kõrgetasemelist viimistlust. Halvasti ja lohakalt valmistatud materjalid  nii pargitud
nahk kui ka tooted jätavad eemaletõukava ja mõttelageda mulje.
Eriti nukker tundub see tänapäeval, kui mõttetuteks
näpuharjutusteks leidub küllalt odavaid ja kohaseid materjale. Kuigi eksootilistelt loomadelt pärinev nahk võib
tekitada põnevust ja ootusi, on reptiilidelt pärineva naha
loodus ise nii täiuslikult komponeeritud, et see vajab vaid
raamistust.
Tõeliselt intrigeeriv on ikkagi puhta pinnaga ilus sile
vasikanahk, mis annab piirituid võimalusi. Seda võiks võrrelda puhta valge paberiga, kus midagi peale formaadi ei
piira ja kõik fantaasiad on lubatud
Suurimaks väljakutseks ongi olnud keskpärase välimusega nahale uue võimaluse andmine sobivates toodetes. Möödunud materjalivaesed ajad ja respekt naha vastu on õpetanud kasutama peaaegu kõiki kättesaadavaid pargitud materjale. Kuid töö selliste vahenditega on nõudnud kordades rohkem aega,
oskusi ja teatavat vaistu, et saada särav
tulemus, mõtiskleb naha- ja köitekunstnik.
Üle tuhande aasta tagasi sai raamat
meile tuttava vormistuse  tekstiga kaetud lehed kokkuköidetuna kaitsvate kaante vahel. Keset suhteliselt odavate massitoodanguna trükitud raamatute keskel
oleme unustanud raamatu eelkäija 
käsitsi valmistatud köite, ütleb
ta.
Raamatut loetakse, kasutatakse Luksuslik köide  nauding raamatugurmaanidele. Kaunis köide
teeb tarberaamatust kunstiväärtusega
luksuseseme.
Köide on kunstiteos, mis lisaks lugemisnaudingule ja silmailule pakub ka füüsilise kontakti elamuse.
Tiina Piisang on ühelt poolt piiramatu fantaasialennuga looja,
teisalt pedantne teostaLugejad hindavad
ja, kes perfektse lõpptulelisaks raamatu sisule
muse nimel (nii idees kui ka
ka kaunist vormi.
töös) ragistab ajusid ja rügab
ateljeevaikuses. Näiteks teeb ta
käsitsi kaltsupaberit, millele trükib peale pilte ja õmbleb lisandeid.
Värvib kaanenahku aniliinvärvide
ja liimvärvidega, kaunistab neid
vabatikandiga. Ta õmbleb  nagu
klassikalises köites ette on nähtud
 kõik lehed korralikult läbi kas
nööridele või paeltele. Nöörid või
paelad on pandud kaante sisse raamatuploki külge.
Absoluutselt igast lehest
peaks nõel läbi käima, sõnab
kunstnik. Kui on tohutult paks
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Tiina Piisangu loomingut on raske riiulisse
teiste köidete vahele peita.

Rahvusvahelistele
konkursidele tehtud
klassikalised köited hoiavad
nahakunstniku käe sooja.
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Fragment
installatsioonist
näituesle “Ecce
libri” on koha
leidnud kunstniku
töötoas.

Tavaline raamat oma lihtsa vormiga on
piiramatu fantaasia allikas.

Aegunud telefoniraamatud jõudsid kunstniku käe läbi näitusele
“Tarvilik raamat” ja sealtkaudu alatiseks Eesti kultuurilukku.

raamat tohutult õhukesest paberist, siis
võib mõne poogna vahele jätta, sest niit
ajab sellise raamatu paksuks.
Tehnoloogilises plaanis, võib nädala
ajaga korraliku köite teha, kui pole mingit
mustrit, kus esilehed on tikitud ja kui kõik
materjalid on valmis, seletab Tiina.
Me vajamegi enda ümber kauneid
esemeid ja kunsti, hea raamatu ümber
pandud luksuslikud materjalid ei ole kunagi liiast ega mõttetud. Kaunis köide on
austusavaldus tekstile, autorile ja meeldiv
lugejale, filosofeerib Tiina Piisang.
Köite juures on kõik oluline  tekstiga
sobiv kujundus, materjalide valik ja nende
kooskõla. Kujundus kannab endas vihjeid
sisule, aga ei pea seda otseselt illustreerima, kuid võib anda emotsionaalseid viiteid
ja eelhäälestust tekstile. Nauditavaks ei
tee köidet ainuüksi kaane kattematerjal ja
kompositsioon, vaid tihti avanevad võlud
alles raamatut avades  eeslehe paberite
värvi ja faktuuri valik, köitmise viis, teostuse korrektsus ja viimistlus.
Nii nagu ehete puhul hoomame mater-
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jali ilu ja meeldivusega koos teostuse nõtkust ning peenust, on sama ülioluline ka
luksuslikes köidetes.
Raamatu köitmine on paljude oskuste
ja keeruliste tehnikate valdamise sümbioos. Inglased on teinud tänapäeva köitekunstist viimase peale lihvitud perfektsete soorituste rea, kus midagi pole juhuse hooleks jäetud. Sellest on saanud mängu ilu nautlejate elukutse ja hobi. Täpsus
ja korrektsus saab idee teostajaks, võimendajaks, materialiseerijaks, väljendajaks.
Muide, Tiina Piisang võitis möödunud aastal Suurbritannias väärikal köitekonkursil
auhinna. Tema tööpuu kannab juba head
vilja.
Läbi köite ajaloo on kasutatud palju
erinevaid materjale  pärgamenti, puud,
väärismetalle, elevandiluud, vääriskive,
nahka, paberit, tekstiile. Materjalide valik
laieneb pidevalt, materjalide kombinatsioonid võtavad uusi vorme, edastades
autori elamusi, visioone ja kogemusi, muljeid, sõnumeid köite objektides ja installatsioonides
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Fabi tapvalt kõrged naistekingad
2999 kr; Roberto Costa punased
kingad 999 kr; Fabi huvitavate
õmblustega kingad 3299 kr; Romano
Sincari valge kinnisega kingad 899
kr; Levise hõbedased vaba aja kingad
1299 kr; TBSi pruunid saapad 1199
kr; Vagabondi helehallid kingad
1199 kr; Anotnio Lopezi pandlaga
kingad 999 kr; Glenmore’i pruunid
kingad 1999 kr; Lorenzi heledad
kulutatud tooniga kingad 1999 kr;
Anotnio Lopezi pruunid retrokingad
1699 kr; Vagabondi punased
ristikinnisega kingad 999 kr.
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kaleidoskoop
Pinnapealses maailmas
ei viitsi keegi sisemise ilu
jälgi ajada, nii on mõttekas
suhtuda välimuse
viimistlemisesse täie
tõsidusega. Kaunid kingad
on loomulikult kõige alus!

I

nimesed on erinevad. Selles, mis parasjagu ilus tundub, räägib kaasa nii
mood kui ka meeleolu. Moesoovitusi
on alati mõnus torkida: palju uudsust, ilu,
ahvatlusi, ideid. Kuid neid pole kunagi mõtet uueks tõeks kuulutada.

Ahvatlevaid moeideid naistele
Kogu moemaailmas on uued suunad esimesena näha just aksessuaaride juures.
Sellest, kas rõivamaailma mõtted liiguvad
naiselikus või sportlikumas suunas, lobisevad kinganinad juba ammu enne kõike
muud.
Selle sügise jalatsid naudivad luksust
olla tähelepanu keskpunktis  nad on ülbed, edevad, erilised ja ehitud. Ka kevade
poole ette piiludes pole igav-tavaliste jalanõude pealetungi karta. Vastupidi  jalgade ehteks luuaks üha uusi uskumatuid
imesid.
Üldiselt jagab täna moetrooni kolm
stiiliseltskonda: retrohõnguline daamilikkus, armsalt pehme loomulikkus ja lausa
häbematult pilkupüüdev ja külluslik
glamuur. Esimene hoiak on elegantne,
kuid kindlasti mitte tädilikult kammitsetud. Näiteks muudab tviidkostüümi või
põlveni seeliku ajakohaseks just ähvardavalt kõrge ja varjamatult seksikas king.
Vaadake vanu perekonnaalbumeid ja filme,
sorige vanaema kummutisahtlites, kui
õigeks tunnetuseks ideid napib.
Kui tihtipeale on mugav jalats varjamatult funktsionaalne, siis täna pigem armas,
iseloomuga ja mänguline. Edevus ja sära
on aasta lõpus loomulik. Tegelikult kestab
kohalik pidude sesoon hoogu maha võtmata Eesti Vabariigi aastapäevani välja. Jalatsile võivad pidulikku elevust lisada pisikesed udupeened detailid, aga samavõrd
tänapäevane on ninast kannani uhkeldav
king: sädelev, pärlendav, mustritega üle
külvatud. Tundub tõesti, et kingadisainerite fantaasia on viimaks ometi tiivad saanud.
Ðikid mustad kingad on kõikvõimalike
põnevate peente detailidega või vastupidi
sõjaaja leedidele omaselt toekad ja tugevad. Mustale pakub vaheldust mõru ðokolaad, luksuslikud punane, vanaroosa, lilla,
sinine ja sügislehe oranþ. Selle värvirikkuse juures on loomulik, et jalats võib olla
kõige kirkam tegelane tervikus.
Materjalide seas on ohtralt mänguruumi: siledad nahapinnad, lakknahk, tekstiil,
eksootilised nahad. Mugavamates jalavarjudes ka pehmed, matid nahapinnad.
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Tekst:
Kristina Herodes
Fotod: Meeli Küttim
Stilistika: Kristina Herodes
Kingad: Kaubamaja Ilumaailm,
Meestemaailm, Noortemaailm,
ABC, Trendexpress
Interöör: Park Lounge (Reval Park Hotell)
Täname: Helen Siimsenit

TÄHTSAD DETAILID:
LIPSUKESED ja NÖÖRINGUD
Kui kogu trendivärk liiga keeruline
tundub, on kindel moesoovitus: otsi
seoseid, risti-rästi põimitud paelu ja
lehve. Naiselik, armas, peen, parajalt
klassikaline ja täiesti surmkindlalt
moodne.
KAUNISTUSED, SÄRA ja LÄIGE
Täna võib süüdimatult särada!
Ehetega ei tule üleüldse mõõdukas
olla, nii pole kingade-saabaste puhul
samuti põhjust endale midagi keelata.
MUSTRID, TEKSTIIL
Uljas disain neile, kes jumaldavad
efektset saabumist ja saavad hästi läbi
oma jalgadega. Eriti ihaldusväärsed on
lilled, geomeetria, loomamustrid,
ussimuster (jah, maod on jälle
moesoosikud!) ja tviidid-ruudud.

La Strada hõbedased diivakingad.
Hind 699 kr

Blinki roosad tuttidega saapad.
Hind 699 kr

5 vastust
trendistressi
leevenduseks

Wildfloweri sädeleva kiiliga satäänkingad.
Hind 599 kr

Mis siis lõppude lõpuks moes on? Siit-sealt kõrva jäänud üksikud moevihjed
võivad kergesti tekitada mulje, et kõik muu on nüüd kole ja keelatud. Ja kui seda
puutud, klatðib su moeapsu mõnuga trobikond kolleege. Vale puha!
1.Kas ainult ümarate ninadega jalanõud on moes?
Jah, aga mitte ainult! Ahistavate moesoovituste aeg sai ümber 1950. aastatega.
Täna on valikus nii ðikid neljakandilised kui ka teravad kinganinad, igaühele see,
mis meeldib.
2.Kas trendi käsul peavad kõik kõrgeid kontsi kandma?
Mitte kunagi! Kontsade kõrgus käib moes ühtelugu üles-alla nagu Ameerika mäed.
Sellegipoolest on kaunitare, kes oma sihvakaid jalgu igal ajal kontsadel
eksponeerivad, ja praktilisi kodanikke, kes eelistavad täistallaga kindlalt
maapinnale toetuda. See, et enamik moekingi on endale taas korralikud kontsad
alla kasvatanud, ei tähenda, et kõik neid kandma peaksid.
3.Kas kingad ja kott peavad olema sama tooni?
Keelatud see pole, kohustuslik ammugi mitte. Toon toonis aksessuaaritervikute
kandmine hakkab tiiruga moetroonile tagasi maanduma, leedide äraproovitud
stilistika töötab küll.
4.Kas igal kingal on konkreetne ja selgelt määratud kasutamiskoht?
Soovitused on, piiranguid pole. Selge see, et nahktallaga tantsukingad
tänavasillutisel kaua vastu ei pea ja paksutallalise porikingaga vaibale ei minda,
kuid kus ja mida kanda, otsustab ikkagi kingaomanik ise.
5.Kas moega sammu pidada soovides peab igal hooajal uued kingad ostma?
Et moodne välja näha, on vaja head stiilitaju või head nõuandjat. Mingi eseme
olemasolu pole kunagi vältimatult vajalik. Aga tõsi, garderoobile värske ilme
andmisega ei saa miski nii edukalt hakkama kui uus efektne kingapaar.

Anne Flavie
ornamentidega
lakk-kingad.
Hind 1099 kr
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Tomasa nööritud ninadega punased kingad.
Hind 1199 kr

Fabi tekstiildetailidega kingad.
Hind 2999 kr

Asjalikke moesoovitusi meestele
Mees olla ei tähenda
kohustust kanda igal juhul
võimalikult tagasihoidlikke
jalanõusid.

^

K

a meestel on täielik õigus vaheldusele ja oma stiili väljendamisele jalatsite ning muude aksessuaaride
abil. Täna on eriti rõõmustav see, et vastikult isiksusi ahistavad piirid mõranevad
pöörase hooga.
Näiteks vanus pole enam kuigi määrav, noormehed kannavad mõnuga härrasmehelikke kingi ja vanemad mehed jooksevad meelsasti ringi mugavates moekates tänavajalatsites. Kaks suhtumist: tänapäevane asjalikkus ja raskepäraste detaili-

Fabi supersikid meestekingad.
Hind 3299 kr
dega vürtsitatud seiklejasuund. Töögarderoobi juurde sobivates jalatsites näeme
ümaraid vorme vaheldumisi teravate ja
järskudega. Maailma kõige tavalisema
musta kinga omanikuks saamine pole ilm-

selt enam tänapäevase mehe siht, kui ta
oma sammud viimaks poodi seab. Igaüks
teab, et isikupära on hinnas. Ettevaatlikumad eksperimenteerivad ninakuju ja tikkeridadega, julgemad võivad ka värvid
mängu võtta. Hoolimata sellest, et väline
vorm on ðikk, tehakse sisepindade mugavamaks muutmiseks üha uusi täiustusi.
Miks peaks ühe tõelise isiksuse alus olema odav ja keskpärane? Retro ja tagasipilk
möödunud kümnenditele, kus veel ehtsad
härrasmehed kõikjal ringi jalutasid, vihmavari käsivarrel ja kaabu tervituseks tõstetud, toob tänapäeva tundlikkust juurde.
Teine hoiak keskendub tundele, mida
kinga kandmine pakub. Seiklejatel peab
mugav olema, muidu lõppeksid kõik hulljulged reisid esimesel kruusateel. Orgaaniliselt pealsetega ühilduvad spordijalatsite tallad on mugava moe loomulik osa.

TÄHTSAD DETAILID:
DEKORATIIVSED KINNISED
Kinnis on tihtipeale just see väike asi,
mis eristab moekat ja stiilset
kontorikinga tavalisest jalanõust.
TIKKEREAD, HUVITAVAD ÕMBLUSED
Isikupära ilma riskita. Mõlemad loovad
pealsele uusi rütme ja jaotusi. Näiteks
vaba aja kinga stiili võivad määrata just
suured, robustsed pisted.
MÕJUKAS METALL
Veidi rasket metallfurnituuri on värske
viis salongilikult peenele look’ile vürtsi
lisada. Loomulikult sobib valutult teksa
ja muu tänavalt tulnuga.

4UUKRI  4ALLINN 4EL  
% 2   ,   WWCASASTUDIOEE
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Tekst ja fotod Heidi Vihma

Portveinilinn Porto lõhnab
ookeani, värskelt pestud
pesu ja soolatursa järele.
Lisaks on õhus midagi
kauget ja tabamatut, mis
annab aimu sellest elust,
kust suur Douro jõgi läbi
on tulnud: viinamarjaväljad,
põllud, mäed, metsad

Porto

lõhnab portveini järele

S

uur Douro tuleb kaugelt ja tegutseb nii Hispaania kui ka Portugali
veinimajanduses. Tõelise eneseteostuseni jõuab ta aga siin, Portugalis,
mängides kaasa maailmakuulsa portveini
tootmises.
Portveini maailmakuulsus sai alguse
17. sajandil koos PrantsuseInglise suhete halvenemisega, kui inglased patriootlikest tunnetest kantuna enam Prantsuse
veini juua ei tahtnud ja kahe riigi vahelise
kaubavahetuse katkemise tõttu seda enam
teha ei saanudki. Aga hästi elav Inglismaa
ei saanud kuidagi ilma veinita läbi ja hakati otsima uusi varustajaid. Nii leitigi, et
tugevapõhjaline Douro oru vein muutus
pärast brändi lisamist ja mõneaastast küpsemist sügavaks ja mahedaks ning aja
jooksul sai sigarist ja klaasikesest portveinist vaata et Inglise härrasmehe sümbol.
Portveiniks kõlbuliku viinamarja kasvatamise süda on väike provintsilinn
Pinhão, kus isegi raudteejaam on kaunistatud viinamarjakasvatuse-teemalise
azulejo ehk keraamilistele plaatidele teh-
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Douro orus asuv veinimaja on kuulus ja
lihtsasti leitav.

tud seinamaalingutega. Nii selles kui ka
kõikides teistes ümbruskonna väikelinnades ja külades on põhilisteks ehitisteks
hiiglaslikud toorveinihoidlad ja traktorite
ning veinitootmisseadmete kauplused.
Peale selle veel palju kohvikuid ja söögikohti, kus veiniriiulil ühe-kahe tuntud
kaubamärgi kõrval suur valik tundmatuid

portveine. Külamees astub kohvikusse
klaasi portveini jooma, nagu meie külades
võetakse pudel õlut. Turistliku juhuvaatluse järgi tundub, et kohalikud eelistavat
valget portot punasele.
Tegelikult on see portvein, mida me
siin Douro oru külakeses rüüpame, juba
natuke maailma näinud ja ringi Portos ära

Mäed on muudetud terrassideks, just
siin portvein kasvabki. Igal ruutmeetril
on kulla hind.

käinud. Nimelt on ajalooliselt välja kujunenud nii, et siinses veinikasvatuspiirkonnas küll pressitakse marjadest mahl välja
ja kääritatakse teda mõnda aega, aga siis
saadetakse toorvein edasi Portost üle jõe
asuvasse Vila Nova de Gaiasse, kus valmib
kogu maailma portvein. Toorveini teekond
on sadakond kilomeetrit pikk. Esialgu veeti veini piki jõge laevadega, sadakond aastat tagasi ehitati selle tarbeks raudtee,
nüüd veetakse veini spetsiaalsetes tünniautodes ülimalt hoolsa valve all, et vaati
satuks ikka õige piirkonna õige toorvein.
Vila Nova de Gaia on Portost otse üle
jõe, Douro teisel kaldal, nii et kui tal poleks portveini sünniküla maailmaajaloolist
rolli, võiks teda Porto tagasihoidlikuks
aguliks pidada. Aga ei  Sandeman,
Ferreira, Royal Oporto, Osborne, RamosPinto loeme maailmakuulsaid nimesid
katuste kohal. Ja kõik siinsamas ühekorraga. Suurtes sajanditevanustes keldrites
ja ladudes seisavad loendamatud hulgad
vaate, mille eest hoolitsevad kogemustega ja koolitatud veinimeistrid, mõõtes ja
maitstes ja segades. Väiksemates tünnides
(no umbes nii suured, et suur mees mahuks rahumeeli sisse) valmib tawny  nii
on tal läbi tünni seina võimalik tasapisi
õhuga kokku puutuda. Suuremates tünnides (sinna võiks sisustada tagasihoidliku
tudengitoa), kus õhu juurdepääs on väiksem, küpseb ruby. Kui kaua, missugustest
toorveinidest kokku segatud  see on juba
veinimeistri maagia.
Muidugi pakuvad kõik tegijad oma veine maitsta. Mõned on avatud lihtsad degustatsioonisaalid, mõnel pool restoranid,
mõnedes kohtades korraldatakse lisaks ka
ekskursioone läbi veinikeldrite ja veinitootmisajaloo. Parimatest parimad võõrustavad maailma tippe  meie sealoleku
ajal olla parajasti Jaapani keiser külasta-
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nud Taylorsi, ühe tipptegija tipprestorani.
Degustatsioonikeldrites maitstud vein oli
õilis ja esinduslik, aga vein pole mitte
ainult maitse. Ei suutnud kuulsate veinikeldrite au ja hiilgus võistelda vanasse vesiveskisse tehtud kohvikuga Lima jõe
ääres, mida pidasid kaks vana naist. Ootamatu paduvihma ja suvise rahe eest otsisid kohvikust varju kaks kummikutes kalameest, üks kääbuskasvu külanaine, kohvikupidaja lapselaps oma kaardimängusõpradega ja meie, kaks lühikestes pükstes põhjamaa turisti. Dos porto blanco,
kohvikupidaja kaval pilk, tagumisest reast
natuke varjatum pudel, euro ja natuke sente kahe klaasi veini eest. Põllega märjast
toolist üle, murelikud näod raheterasid
mõõtmas, ja klaas lõhnavat, sügavat maguskirbet valget portveini. Tuli veel üks
veest tilkuv vanamees, klaas portot tallegi. Aga pudel võeti esimesest reast ja
eurost anti tublisti sente tagasi, oli niisugune lihtsamat sorti külamehejook. Kõrvale jämedast singikintsust lõigatud imeõhukesed presunto-viilud ja tükk saia  ei
miskit peent.
Kunagine maailmalinn Porto on vähemalt maailma gurmeekaardil kindlalt paigas  portveini ei oleks olemas, kui poleks
Portot ja Dourot. Ja millega me siis ennast
Eesti külmadel talveõhtutel soojendaksime? Klaasike late bottled vintageit, kamin,
pleed  juba hakkab parem, eksju.

Alul veeti veini piki jõge
paatidega, sadakond
aastat tagasi rajati
selleks otstarbeks
raudtee, nüüd on
kasutusel paakautod.

Loovus on kõrvalekaldumine mõttestampidest
Teisaldatavad seinasüsteemid

AS Maitim

Laki 12, 10621 Tallinn
Tel 656 3989, 503 2904, faks 656 2633
e-post: enn@maitim.ee
www.maitim.ee

Portveinisõnastik algajale
• Tavaport ehk ruby – segu erinevatest aastakäikudest, laagerdatakse
tammevaadis 2–3 aastat, villitakse ja ongi joomiseks küps.
• Tawny – samuti segu erinevatest aastakäikudest, laagerdatakse tammes
2–3 aastat, aga on lisatud ka valgetest marjadest valmistatud veini,
seetõttu värvuselt heledam ja maitselt veidi happelisem.
• White port – enamjaolt kuiv valge port, valmistatud valgetest
marjasortidest, laagerdatud tammes kuni 2–3 aastat, villitud
ja valmis joomiseks.
• Aged tawny – segu erinevatest aastakäikudest ja laagerdatud
tammevaadis 10-40 aastat. Laagerdumisaeg märgitud pudelile.
Enam edasi ei arene ja on joomiseks valmis. Valmistatakse
ka aastakäigu-tawny’t, mida nimetatakse colheita’ks
– laagerdunud tammes vähemalt 7 aastat. Pudelietiketile
on märgitud aastakäik.
• Parimateks portveinideks peetakse vintage-portveini.
Need veinid, nagu nimigi ütleb, on ühe aastakäigu
portvein ja neid valmistatakse vaid headel veiniaastatel.
• Harilik vintage laagerdub tammevaadis vähemalt kaks
aastat, misjärel vein villitakse. See portvein võib
areneda pudelis veel kuni järgmised 35 aastat. Pudeli
etiketil on märgitud aastakäik.
• LBVd ehk Late Bottled Vintage’it laagerdatakse 4–6
aastat tammes, kuid pudelis see vein enam ei küpse ja
on joomiseks valmis.
• Single Quinta Vintage – parim (ja ka kalleim) portvein,
mis on ühe aastakäigu ja ka ühe kindla viinamarjaaia
portvein. Vein küpseb tammes vähemalt kaks aastat ja
võib areneda pudelis veel kuni 50 aastat, enne kui
välja küpseb. Etiketil on aastakäik ja ka viinamarjaaia
nimi, millest viinamarjad pärinevad.

Lühike põige
portveini maitsetesse
Urvo Ugandi
Balthasari restorani sommeljee
Rubyd ja tawnyd on lihtsamad, vähem või rohkem marjasedpuuviljased, aged tawnyd on nii aroomilt kui ka maitselt küpsemad ja
ka veidi vürtsisemad ning ürdisemad. Vintage-pordid on juba iseloomuga veinid. Nende maitse-aroomiskaala on tunduvalt laiem ja nüansirikkam kui tavaportidel.
Eri firmade portveinid pole sarnased, sest igal veinikojal on oma
veinimeister, kellel on väljakujunenud visioon sellest, milline peab
olema tema veinikoja vein. Oma lemmiku saab leida üksnes lollikindlaima meetodiga: maitstes erinevate majade veine ning ka
erinevate aastakäikude ja veiniaedade veine.
Kellele meeldivad mahlased ja puuviljased rubyd-tawnyd,
need ei pruugi hinnata late bottled vintageit või vintage porti, kus
kus harmoniseeruvad röstitud kohvioad, vürtsid ja kuivatatud puuviljad.
Supermarketites ja alkoholipoodides on lihtsamad portveinid,
aga vinoteekidest leidub ka kindlasti tootjate pärleid, mis oma hinna poolest jääks muidu poeriiulitele tolmuma. Korraliku portveini
saab kätte 200 ja 500 krooni vahemikus. Loomulikult sõltub see
maitse-eelistusest ja sündmusest, mida tähistada. Kui on tulemas
külla mõned sõbrad-tuttavad, kellele olete küpsetanud ðokolaadikoogi, siis leiate supermarketi portveinivalikust selle juurde sobiva
joogi küll.
Aga kui olete otsustanud kinkida kellelegi midagi erilist või soovite õhtuveetmiseks kallimaga head elamust, pöörduge lähimasse
vinoteeki. Sest pole midagi meeldejäävamat, kui talvine õhtu kallimaga kaminatule paistel ja jääd sulatamas hea aged tawny või vintage
port. Olen kindel, et seda sündmust mäletate veel pikka aega (ja miks
mitte ka veini aastakäiku).

Allikas: Balthasari restorani sommeljee Urvo Ugandi

Single Quinta Vintage – parim ja kalleim portvein.
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Eesti
talusingi
Tekst Heidi Vihma
Fotod Meeli Küttim

peened sugulased Euroopast
Pole midagi paremat
kui üks tahe
singivõileib, kus
servas pisut pekki,
juurde rohelist sibulat
 selline oli minu
lapsepõlve suvine toit
päevast päeva, sest
vanaema ei sallinud
söögitegemist mitte
üks raas.

A

ga sead olid laudas ja sügiseti kutsuti Hundi Heino, kes ühe neist
ära tappis (meid aeti selleks ajaks
tuppa, aga natuke nägime kardina varjust
ikkagi). Suured lihakamakad pandi algul
soolvette ja siis sauna suitsu. Mitu päeva
järjest pidi saunaahjus parajat tuld hoidma nii, et rasv tilkuma ei hakkaks, aga et
sooja ja suitsu ikka oleks.
Itaalias tegid vanaemad (või ehk hoopis vanaisad?) umbes samamoodi, enamasti küll soolati lihatükke kuivalt ja siinse suitsusauna asemel pandi liha lihtsalt
õue kuivama ja laagerduma. See protsess
võis kesta mitmeid kuid, isegi aastaid. Tulemust nimetati prosciutto crudo  toorsink.
Tegelikult tuntaksegi maailmas kahte singivalmistusviisi  suitsutamist ja kuivatamist.
Juba mõnda aega on prosciutto ka meil
müügil, nii viilutatuna supermarketites
kui tervete kootidena mõnedes peenemates söögikohtades. Et ikka kindlalt teaks,
mis suhu läheb, saatsin kiire päringu Itaaliasse, täpsemalt ühele söögihuvilisele
Eesti tudengile, kes parajasti Toskaana ülikoolis sotsioloogiat õpib ja sellele lisaks
igapäevaelus Itaalia kööki ja sööki tudeerib. Sain itaalia singisõnade selgituseks
järgmist: Prosciutto tähendab sinki, mis
seakintsust tehtud, crudo on toores, niisiis
on prosciutto crudo lihtsalt toorsink.
Prosciutto cotto tähendab küpsetatud sinki
ja on sarnane meie keedusingiga, selline
pehme ja roosa. Prosciutto crudo on poes
enamasti terve kintsuna, sealt siis lõigatakse paberõhukesi viile, viilud laotakse
tsellofaaniga vaheldumisi, et kodus jälle
viilakate kaupa kätte saaks. Tavaliselt
süüakse sinki toorelt, kas siis niisama koos
saiaga või puuviljaga, aga pannakse ka
kuumade võileibade ja pitsa peale. On
muidugi ka teistsuguseid, mis on meie koduse suitsutusega singi moodi. Neid siis
kasutatakse näiteks toiduvalmistamisel
tükeldatult. Tavalised on ikka cotto ja crudo.
Kui soolaga koos on liha ettevalmistamisel kasutatud ka suhkrut, on singi nimi
prosciutto crudo dolce. Üks sink on coppa 
see on samuti toorsink, aga mitte kintsust,
see on see liha, mida Eestis kaelakarbonaadiks nimetatakse. Culatello on jälle
kintsulihasink, aga natuke teisest kohast
lõigatud kui prosciutto.

Prosciutto sobib nii
puuviljaga kui ka kuumade
võileibade ja pitsa peale.
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Tempel, mis kuulutab, et
tegemist on tõelise prosciutto di Toscanaga.

Restorani Kadriorg peakokk
Andrei Smakov serverib
rõõmuga oma lemmikut, prosciutto di Toscana’t.
^

www.damixa.com

Suurimad staarid sinkide hulgas on tõenäoselt prosciutto di Parma ja prosciutto di Toscana 
Parma ja Toskaana sink. Mõlemad on toorsingid, mille valmistamise traditsioon on vähemalt 2000 aasta vana. Neist laiemalt tuntud
on Parma sink. Gurmaanid üle kogu maailma
on enam-vähem üheselt nõus, et Parma singi
võrratut aroomi, erilist maitset ja värvi ei ületa miski. Muuseas  Parma sink on mõnevõrra
suguluses Parma juustu ehk parmesaaniga, nimelt söövad sealsed sead muu hea-parema
kõrval ka juustutootmisel tekkinud vadaku ära.
Natuke vähem tuntakse väljaspool Itaaliat
Toskaana sinki.
Kadrioru restoranis leidsin erilises singihoidjas välja pandud toskaanalase ja uurisin
peakokk Andrei Ðmakovilt tema singieelistusi. Andrei hindab ja armastab just prosciutto di
Toscanat. Erinevalt Parma singist on see tugevasti maitsestatud ja selle soolamisel on kasutatud meresoola. Meresoolas hoitud singile
annavad vürtsi piprasegu, küüslauk, rosmariin,
tüümian. Tõeline Toskaana sink on alati kondiga. Kadrioru restoranis kasutatakse ka teist
tüüpi Itaalia sinki, spallat, see on esikoodisink,
märksa pehmem, rasvasem ja sarnane meil
tehtava toorsingiga.
Ka teised singimaailma kuulsused gastroleerivad aeg-ajalt meie kauplustes ja restoranides: prosciutto di San Daniele, mis on kolmas
Itaalia kuulus toorsink ja Westfahlen Schinken 
nende sugulane Saksamaalt. Hispaanlastest on
kohal jamón serrano  tähendab mägede sinki,
sest just sealsete mägede jahedus ja kuivus
sobib toorsingi valmistamiseks. Prantslasi Eestis müügil veel ei ole, aga oodata on jambon
fuméd ja jambon crud, esimene on suitsusink,
teine toorsink. Singimaalim on lähemal vaatlemisel suur ja võimas, eri maad, eri piirkonnad, eri aastakäigud. Kõik see meenutab üsna
suurel määral veinimaailma põnevaid nüansse. Nii et on, kuhu ennast sisse närida.

Klassika
Classic Line'i segisti
Damixalt muudab
mineviku lähedasemaks.
Nauditav nagu sõit
tõeliselt vana ja
klassikalise sportautoga,
millel on oma hing.
Tõeline klassika muutub
vananedes aina
paremaks.

Kõigis
hästi varustatud
kauplustes

Disain: Benedicte & Poul Erik Find, Odense

Valutu hambaravi!?
Meditsiinis on lasereid edukalt kasutatud juba
mitukümmend aastat ning hambaravi on jõudnud 21.
sajandisse. WCLI (World Clinical Laser Institute) koostöös
Ameerikas baseeruva ettevõttega Biolase Technology Inc.
on välja tulnud uute seadmete ja lasertehnikaga.
KÕVA- JA PEHMEKOE LASER
WATERLASE MD

on laserhambaraviseade, kus tavalise turbiinpuuri
asemel töötab vee ja laserkiire kooslusel
hüdrokineetiline energia, mis võimaldab hambaravi
ilma puuri ja patsiendi füüsilise kokkupuuteta.
Laseriga on võimalik valutult prepareerida hambaauke,
teostada pehmete kudede mikrokirurgilisi protseduure,
puhastada hambajuurekanaleid ja läbi viia
igemetaskute puhastust, teha ettevalmistust
implantaatide paigaldamiseks.
Laserpuuriga töödeldud pind jääb steriilne, mis tagab
ka täidise (plommi) parema kinnitumise. Oluline
laserpuurimise eelis on ka vibratsiooni puudumine.
Vibratsioon tekitab ebameeldivustunnet patsiendile
ning hambaemailis mikroskoopilisi mõrasid, mis on
visiidijärgsete komplikatsioonide üks sagedasemaid
põhjuseid. Laseri hüdrokineetiline energia puurib
ühtlase temperatuuriga vältides hilisemat
hambanärviärritust. Rakendatavat jõudu saab
seadistada, reguleerides valgusvoo tugevust vee või
õhu juurdevooluga.
Kirurgiliste protseduuride teostamisel steriliseerib
laserkiir ravitava ala ja koaguleerib verd, mis loob
paremad tingimused haavade paranemiseks
Laseri kasutamine muudab hambaravi üldjuhtudel ka
valutuks mõjutades närvirakkude membraanide
polaarsust, pidurdades närviimpulsside juhtivust, mille
läbi inimene hambavalu tunneb.
Laserhambaravi kui valutu protseduur on päästerõngas
südamehaigetele, allergikutele, rasedatele ja ka
lastele, kelle hambanärvid on eriti tundlikud.

Valge naeratus
Lasersmile on kiire hammaste
valgendamise süsteem
hambaravikabinetis, tänu millele
saab igaüks endale lumivalge
naeratuse kõigest kahe tunniga.
LaserSmilei valgendusprotseduur on lihtne nagu lapse
lalin. See tähendab vaid üht käiku hambaravikabinetti,
kust kahe tunni pärast lahkute valgeima ja säravaima
naeratusega.

KUIDAS SEDA TEHAKSE?

Kõigepealt paigaldatakse igemetele igemekaitse.
Seejärel kantakse hammastele LaserSmilei geel. Geeli
aktiveeritakse 15sekundiliste intervallidega, vajaduse
korral korratakse protseduuri. Lõpuks loputatakse geel
maha ning oletegi valmis uhkeldama oma laservalge
naeratusega!

ÜLIMALT TÄNAPÄEVANE

LaserSmile kasutab uusimat, esmaklassilist TCIATM
(Target Chromophore In-phase Accelerated activation)

Biolase Laserhambakliinik
Tartu mnt 28, Tallinn
tel 641 8625
GSM 56 493 696
info@biolase.ee

Tähe Hambakliinik

Kliinilistest uurimustest selgub, et õigeaegne
hambaravi aitab vältida hilisemaid tervise häireid,
nagu näiteks reumat.

www.biolase.ee

PEHMEKOE- JA VALGENDUSLASER
LASERSMILE
laserhambaraviseade on väga paljude esteetilise
hambaravi võimalustega. LaserSmileiga saab
kosmeetiliselt igemeid konstrueerida, pikendada
kroone, eemaldada fibroome, teha keelekida lõikust,
peatada verejooksu, puhastada igemetaskuid, teha
anesteesiat ja palju muud. Tänu laserkiire
steriliseerimisele paranevad ravitavad alad palju
kiiremini kui näiteks elektrilist skalpelli kasutades.

Esimene kliiniline valgendus protseduur on
registreeritud aastal 1877 ning tänapäevani käib
teaduslik võidujooks, andmaks inimestele võimalikult
kiiresti ja ohutult valge naeratus. Professor Moritz on
Viini Ülikoolis teinud mikroskoopilise uurimustöö
kõikidest, maailmas eksisteerivatest
valgendusmeetoditest ning kõige efektiivsemaks ja
täiesti ohutuks osutus hetkel LaserSmilei
laservalgendus. Korduma kippuvateks küsimusteks
patsientidelt on ohutus tervisele ja hambaemailile kuid
tänu LaserSmilei valgendussüsteemile, mis kasutab
laseri unikaalseid monokromaatilisi omadusi koos
footonaktiveeriva geeliga, on laservalgendus täiesti
ohutu.
Koduvalgendusmeetodid on palju aega võtvad ja mitte
eriti kiirete tulemustega, kuna juba 1015 minuti
järel, kui olete asetanud hambakaped (lusikad) koos
valgendusgeeliga suhu, seguneb geel süljega ning
kandub laiali suus ja edasi juba organismi. Uurimuste

valgendustehnoloogiat. Kasutades laseri unikaalseid
monokromaatilisi omadusi koos patenteeritud
lainesageduse spetsiifilise footonaktiveeriva geeliga,
võimaldab
LaserSmilei
Igemekaitse
süsteem õrna,
ohutut, kiiret ja
efektiivset
Spetsiaalse
valgendust.
lainepikkusega
laserkiir
OHUTU
LaserSmilei geeli
põhilist koostisosa
on kasutatud
Spetsiaalne
hammaste
LaserSmile
footonaktiveeriv
valgendamiseks juba
geel
üle saja aasta,
hambaarstid on
tunnistanud selle ohutuks ja efektiivseks. Tavapärasest
oluliselt lühem valgendusaeg aitab vältida üleliigset
soojuse ja tundlikkuse teket, mis on omane teistele
valgendusseadmetele. LaserSmilei protseduuri viivad
läbi litsentseeritud professionaalid. Pärast LaserSmilei
hooldust peab järgima normaalset hambahügieeni 
puhastama hambaid vähemalt kaks korda päevas ja
kasutama hambaniiti. Ka peaks vältima parkaineid
sisaldavat toitu ja jooke  teed, kohvi, punast veini,
sojat ja muud säärast.

Tähe 3, Tartu
tel 734 3997
www.hambakliinik.ee

Pärnu Hambapolikliinik
Väike-Kuke 4b, Pärnu
tel 641 8625
www.hambapolikliinik.ee

kohaselt võib pidev koduvalgendus tekitada
suuõõnevähki ning muuta igemed põletikuliseks.
Laservalgendusel on valgendusgeel hammastel vaid 32
minutit ja pidevalt valgendusspetsialisti kontrolli all.
Seega on see kõige kiirem ja efektiivsem meetod saada
endale valged hambad.
LaserSmileiga on võimalik ära hoida ohatise teket,
tulles 24 tunni jooksul, kui tunnete kihelust huulel,
vastuvõtule, kus teostatakse laseriga biostimulatsioon,
mis ei lase ohatisel edasi areneda. Protseduur kestab
1 minuti ja tehakse ootetööna. Teisel päeval on tunne,
nagu oleks ohatis olnud juba 3 päeva, kuid näha ei ole
midagi, aga siiski on vaja veel tulla vastuvõtule, kus
korratakse protseduuri. Kolmandal päeval tuleks
profülaktika mõttes veel kord protseduur läbida, kuid
olete ennast säästnud vahel nädalatepikkusest
kihelusest huultele ja näete endiselt hea välja.
LaserSmilei biostimulatsiooniga on võimalik teha
erinevaid anesteesiaid ehk tuimestusi, mis aitavad
igapäevaelus edasi.
Unustage hirm, valu ja ebamugavustunne
hambaravikabinetis. Laserhambaravi on kõige kiirem
ohutum ja tervist säästvam. Pidage nõu oma
laserhambaraviarstiga ja hambad saavad valutult
ning stressivabalt ravitud. Naeratage!
Biolase Laserhambakliinik avab uue laserkliiniku
3. detsembril 2004, Toompuiestee 27
(Meriton Grand Hotel Tallinn)

KUI VALGEKS HAMBAD SAAVAD?

Enamiku patsientide puhul on LaserSmileiga
saavutatud suurepäraseid tulemusi. Muidugi võib
saavutatu mõnevõrra erineda, sõltudes patsiendi
vanusest, elukommetest, plekkidest tema hammastel,
hambaemaili paksusest ja muust. Kas see meetod
avaldab mõju ka hambakroonidele, silmadele ja
veneeridele? Üldiselt ei ole valgendusprotseduurid
mõeldud hambakroonidele,
sildadele ja veneeridele.
Pidage nõu LaserSmilei
raviarstiga, et selgitada välja
protseduuri võimalik
tulemus.

KUI KAUA
TULEMUS PÜSIB?

LaserSmilei
valgendustulemus võib kesta
aastaid (45) eeldusel, et
Hambad enne ja pärast
inimene järgib häid
protseduuri
hügieenitavasid ning tarvitab
mõõdukalt parkaineid sisaldavaid
toite ja jooke. Hammaste valgendust võivad teha kõik,
välja arvatud inimesed, kes on allergilised geeli
koostisosade suhtes. Samuti ei soovitata protseduuri
rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele ning alla
18aastastele.

Toila Sanatoorium

Kab 203, dr Inna Rassolova
Toila, Ida-Virumaa
Info tel 641 8625
Reg GSM 50 96 756
www.ambfita.ee

Võsu Laser Hambaravi
Mere pst 83, Võsu,
Lääne-Virumaa
GSM 56 468 237

Ameerika
monstrumid

vallutasid Euroopa
Oktoobri viimasel nädalal
võisid Helsingi Hartwall
Arena külalised näha
showd, mis siinpool
Atlandi ookeani on
väga haruldane.
Ameerikast oli
kohale toodud
kuus monster trucki.

Üritusel esinesid ka
hulljulged tsiklimehed, kes
sooritasid meeletuid hüppeid.

S

pordiareenil peeti maha omapärane etendus, mille
käigus võtsid üksteiselt mõõtu tõeliselt võimsad
masinad. Autod, kui neid sedasi võib üldse nimetada, kaaluvad üle nelja tonni ning nende mootori võimsus
kõigub 1500 ja 2000 hobujõu vahel.
Ameerikas toimuvad monstrumautode võiduajamised
eri paikades igal nädalavahetusel. Sellel aastal korraldati esimest korda demonstratsioonesinemised kolmes Euroopa
riigis. Soomes olid korraldajad algselt planeerinud teha kolm
showd, tänu kiiresti läbi müüdud piletitele korraldati ka üks
lisaetendus. Sama suurt huvi näitasid üles ka rootslased.
Stockholmis nautisid ürituse korraldajad suurt menu ning
andsid motofännide rõõmuks ühe lisaetenduse.

Tom Meents
Maximum
Destructioniga
oli võidukas ka
Soomes.

Tekst Alar Pardla
Fotod – autor ja Monster Jam Press

Hot Wheelsi
sponsoreerib
sama
kaubamärgiga
mänguautode
tootja.

Grave Digger
on üks
populaarsemaid
autosid monster truck’ide
hulgas.
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Monster truck’id võistlevad erinevates
kategooriates
Kiirendusvõistlus on ehtameerikalik jõukatsumine, kus kaks
monstrumit pannakse joonele. Kohtuniku märguande
peale asuvad juhid kiirendama üle teele risti pandud takistuste, näiteks autode või mullahunnikute, et jõuda esimesena üle finiðijoone.
Rahva lemmik on aga vabakaba, kus iga juht võib ja peab
platsil tegema oma autoga selliseid trikke, nagu ta ise soovib. Sõidetakse üle autoromude, tehakse hüppeid, mõni sõidab kahel rattal. Igal sõitjal on oma stiil ja nipid, millega
vabakavas kohtunikelt võimalikult palju punkte välja meelitada. Auto ja kummide lõhkumine käib asja juurde ja selle
eest saab kohtunikelt stiilipunkte lisaks. Kohtuniku roll on
selles lavastuses eriti ihaldusväärne, sest auväärt kolleegium
koosneb publiku hulgast valitud inimestest. Vähemalt üritavad korraldajad jätta sellise mulje.
Soomes korraldati ka nn sõõrikuvõistlus (inglise keeles
donuts). Siin ei ole juhi ülesanne muud kui platsil võimalikult vaatemänguliselt kohapeal ringe teha. Sõnades on üsna
võimatu kirjeldada seda meeletut vingu ja kummipraadimise lehka, mis sellise võistluse käigus monstrumite kummikulumisest tekib.
Monster truckide võiduajamised ei ole kaugeltki odav
spordiala. Enne võistlust õnnestus mul võidusõitjatega pisut ka vestelda. Üks auto maksab ligikaudu 150 000 kuni
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ETA mehhanism  316L roostevabast terasest ja karboonist korpus
Kriimustuskindel suurendusega safiirklaas  veekindlus 50 m

www.tissot.ch

Tallinn  Tallinna Kaubamaja  Remvit OÜ: Ülemiste Kaubanduskeskus  Wristnet: Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Kristiine Kaubanduskeskus, Ülemiste Kaubanduskeskus, Viru keskus  Kuld Artur: Stockmanni
Kaubamaja  Goldman: De La Cardie Kaubamaja  GoldWatch: Järve Selver, Merimetsa Selver, Sikupilli Kaubanduskeskus  Ðveitsi Kell: Roosikrantsi 11  Tartu  Tartu Kaubamaja  Goldman: Lõunakeskus  Pärnu
 GoldWatch: Port Artur Kaubanduskeskus  OÜ Foreital: Norde Centrum  Kuressaare  OÜ Vekker HA: Ferrumi Kaubamaja  Jõhvi  Miss Lora: Jõhvi Kaubanduskeskus  Rakvere  Goldman: Krooni Keskus 
Võru  AS Johnny: Vilja Market

Esindaja Eestis: AS Airot, Roopa 7-3, Tallinn, tel 645 9270, e-post airot@airot.ee

Ühele pildile on korraga jäänud kõik
kuus Euroopas käinud monstrumautot.

200 000 dollarit ehk siis 1,82,4 miljonit
krooni. Üllatav oli aga asjaolu, et autot
hooldab ainult kaks inimest  juht ja mehaanik. Ehkki masina suurust ja jõudlust
arvestades võiks hooldemeeskonda kujutleda hoopis suurema ja tõhusamana.
Võistluste ajal on kõik võidusõitjad kui
üks suur pere. Kui kellegi autol peaks
mõni detail purunema, siis on konkurendid ja nende mehaanikud abiks vea parandamisel.
Ükski autojuht ei olnud nõus täpsemalt rääkima oma sissetulekutest ja väljaminekutest. Maximum Destructioni rooli
keerav Tom Meents ütles ometi, et ta on

nelja identse väljanägemisega auto omanik. Kahe autoga sõidab kordamööda mees
ise ja teiste autode peale on palgatud juht.
Kehvaks ei saa sissetulekut kindlasti hinnata, kui rahast jätkub nelja masina käigushoidmiseks ning juhi palkamiseks.
Samas rääkis Grave Diggeri nimelise auto
juht Charlie Pauken, et oli äsja oma isikliku monstrumi ja sellega seotud kaubamärgi maha müünud ning hetkel osaleb ta
võistlustel ainult palgatud juhina.
Tegemist ei ole ainult meeste alaga.
USA monster truckide sarjas võistleb kokku viis naist, kellest Madusa, kodanikunimega Debra Micelli, käis ka Soomes.

Loomingulised terviklahendused nõudlikus kodus

Nordsellersi müügiesindus:
Maakri 36, Tallinn

Tel 683 8999
Faks 683 8998

info@nordsellers.ee
www.nordsellers.ee

Pole keeruline
arvata, millise
tuntud tegelase
välimus on seda
“kilpkonnautot”
inspireerinud.

Monster Mutt
poseerb
autovrakkide peal
nagu jahimees
oma saagiga.

Debra Micelli juhitav
Madusa teeb sama
lennukaid hüppeid kui
meesjuhtide
monstrumautod.

Autode ja võistluse tehnilisest poolest
• Kõik monster truck’id on enam-vähem sama suured – kõrgus
umbes 3,30 ja laius 3,66 meetrit. Reeglite kohaselt peab iga
mons ter truck kaaluma vähemalt 4100 kilo, aga mõned võistlevad
autod kaaluvad isegi 5,5 tonni.
• Kiirendusraja pikkus on umbes 75 meetrit – selle läbimisel kulutab
monstrum kuni 9 liitrit metanoolkütust. See pole ka ime, sest
mootori võimsus on 1500–2000 hobujõudu.
Mootori suurus on reeglitega piiratud 16,3 liitrini.
• Auto kere on valmistatud klaasplastist. Osa autosid on disainitud
seeriatootmises kunagi olnud või hetkel olevate autode sarnaseks,
teised on aga ainulaadsed.
• Monstrumi kummide mõõdud on reeglites täpselt paika pandud –
nii võivad “pastlad” olla 168 cm kõrged ja 109 cm laiad.

Madusa tänab alati publikut oma
spetsiaalse kummardusega.

• Ameerikas on monster truck’ide võiduajamised väga populaarne
meelelahutus. 2003. aastal külastas võiduajamisi kokku rohkem
kui 2,5 miljonit piletiga pealtvaatajat.

The end! Need autod on oma töö teinud.
Metalli kokkuostjad juba ootavad!
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Korgitser

teeb sama tööd
kui õpetaja!
Tekst Urmas Vaino
Fotod Meeli Küttim

Korralik korgitser
meenutab mulle mu
õpetajaid ja
klassijuhatajaid.

S

ugugi mitte sellepärast, et nimetatud inimesed oleksid liialdanud
veiniga või muul moel vägijookidega sinatanud. Vastupidi, nad kuulutasid
mõistlikust ja mõõdukust kõiges. Mitte ka
sellepärast, et kunagi koolis käies õpetas
meie klassile füüsikat mees, kes armastas
hiilida kabineti tagaruumi ja teha seal kiiresti pitsike piiritust. Punase ristiga kapp
oli sellise pudeli hoidmiseks ju mõeldud!
Ja punase risti varjus ei õmmelda ju ainult
lihase-, vaid parandatakse ka hingehaavu.
See korgitseride ja õpetajate ühte patta sattumise lugu on seotud hoopis avamisega. Korgitseride kombel keeravad
õpetajad end vaikselt ja vahel valusalt
õpilase tahtmiste ja tegude sisse, et
lõpuks jõuda selleni, mis varasemad
ajad on meie sisse laagerdanud. Et
lõpuks avada õpilane ja anda talle nii
võimalus saada osa õpetajate teadmistest ja kogemustest. Muidugi ei
ole selline töö sugugi lihtne ja, tõsi,
ega õpetajate meetodidki ei olnud
vaatamata ministeeriumist tulnud
määrustele ja klassijuhtimise reeglitele
sarnased. Mõni korgitser töötab toore jõuga, teine meelitab ja libistab korgi välja
vaikselt ja elegantselt. Kolmas on rohkem
ilus kui asine, ent ajab asja ära temagi. Nii
nagu korgitserid muutuvad armsaks ajaga, mäletades seda rõõmu, mida jookidest
kogeti, neid jutte ja mõtteid, mis seltskonnas sündisid, muutub iga sügisega kallimaks ka mälestus õpetajast. Sinu esimesest avajast.

Korgitserid on valik Äripäeva
toimetuse rahva isiklikest varudest.
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Esimene eestikeelne espressomasin valmistab cappuccino ühe nupuvajutusega
Ajal, mil kõik kohvimasinad paistavad üha sarnasemad, suudab JURA IMPRESSA Z5
olla siiski eriline. Luksuslik viimistlus ja minimalistlik disain kombineerituna selliste
unikaalsete omadustega nagu võimalus valmistada cappuccino vaid ühe nupuvajutusega
(seni võimalik ainult professionaalsetel kohvimasinatel), teevad IMPRESSA Z5 täpselt
nii isikupärase nagu Sa ise. Šveitsi firma JURA on tootnud kõrgkvaliteedilisi kohvimasinaid juba üle 70 aasta. Võid meie peale loota – me teeme seda stiilselt.
JURA kohvimasinad saadaval Tallinna Kaubamajas ja Stockmanni kaubamajas.
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Tark rumalus
Tekst Kristjan Port
Illustratsioon Liisa Triin Vurma

U

mbes sarnane küsimus esitati
Nikolaus Ottole, kui ta esimest
neljataktilise sisepõlemismootoriga, sõiduvahendit põllumeestele tutvustas. Enamik peaks rumala valiku eristamisega targemast hõlpsasti hakkama saama.
Huvitav, et omal ajal otsustas kriitiline
hulk inimesi siiski rumalalt ja seetõttu on
meil täna hobukaariku asemel kasutada
vaikne, ökonoomne ja suutlik auto.
Sarnast rumalust on ajaloos demonstreeritud lausa massiliselt: meenutage kas
või fotograafia esialgseid udukogusid või
konnasilmse teleekraani sürrealistlikku
kuma. Alguses ei paistnud neist tulevat
mitte midagi mõistlikku! Taoline rumaluse paradoks teeb tagantjärele vaadates murelikuks, sest kes teab, millal on tark käitumine rumal tegu? Ja milline on see inimene, kes suudab ujuda mõistuse suhtes
vastuvoolu  ilmselt vaid tobuke? Näiteks,
kes oleks julgenud avaldada originaalset
arvamust 1876. aastal, kui valdkonnas absoluutselt tunnustatud oskusteabega telekommunikatsioonihiid Western Union
lausus järgmist: Sellel nn telefonil on liiga palju puudusi, et ta võiks olla tõsiseltvõetav kommunikatsioonivahend. Meie
jaoks on nimetatud seade sisuliselt väärtusetu. Ja ometi hakkasid nad peagi rumalalt toimetama.
Western Unioni ekspertarvamusest
hoolimata jooksid kaks meest võidu patendiameti poole. Elisha Grey oli aeglasem ja
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Lihtsast presskannust saadud
kohvitassi kõrval lebavalt ajalehelt automaatse
kohvimasina reklaami märgates tekkis
küsimus, miks vahetaks keegi oma hea
hobuse võimetelt kehvema ning seejuures
müriseva, mõttetult kalli ja pidevalt katki
mineva vankri vastu.
seetõttu teame täna Alexander Graham
Belli telefoni leiutajana. 1870. aastasse tagasi vaadetes ei tundu mõni tund kuigi
olulisena, kuid just väike vahe patentide
registreerimisel eristab neid kahte meest
ajaloo ja meie kõigi silmis. Oleks neil vaid
olnud autod kasutada.
Autode ja sügisega seoses meenutaks
tänutundega üldise arvamuse vastu ujujat
Mary Andersoni. Sellel ameeriklasest daamil hakkas hale nende autoomanike pärast, kes täna 100 aastat tagasi pidid iga
natukese aja tagant autost väljuma, et lapiga porist tuuleklaasi puhastada. Aknapesu tundev proua Anderson valmistas
naiseliku tarmukusega kummiribast ja
metallvardast klaasipuhastaja, mida sai
kabiinist kangiga liigutada. Kõik oleks olnud tore kui mehiste motoristide avalikkus poleks taolist naiselikku tehnoloogiat
hakanud kritiseerima seoses surmaohuga.
Viimane tekkivat siis, kui edasi-tagasi lii-

kuvad klaasipuhastajad autojuhi keskendumist ja silmade tööd segavad. Nüüd oleme õnnelikud, et targad motoristid hakkasid peagi rumalalt eluga riskima.
Kohe-kohe saab 100 aastat täis ühest
teisestki naiselikust leiutisest. Saksamaal
kahte kooliealist last kantseldavat pereema Melitta Bentzi oli hammaste vahele
kiiluv ja kraani ärajooksu ummistav kohvipaks juba ammu ära tüüdanud. Ühel resoluutsemal hetkel torkis ta naela abil
vaskpoti põhja peenikesed augud, leidis
poiste tindiplekiste vihikute vahelt kuivatuspaberi, asetas selle sõelaks muutunud
anuma põhja peale, valas kohvisegu sinna
sisse ja palun  kohvifilter oli sündinud!
Kuigi maailm jätkas veel mitu aastat hammaste vahelt kohvipuru nokkimisega, tilgub täna kaks kolmandikku maailma kohvist läbi filterpaberi. Lisaks kasvas heast
ideest välja 4000 töötajaga Melitta nime
kandev köögiseadmeid tootev kontsern.

Hiljuti kuulsin Java ja Sumatra saartelt
pärit kohvisordist Kopi Luwak. Õieti jäi
meelde kohviubade hind: poolekilose paki
eest võidakse küsida kuni 10 000 krooni.
Kuigi võimaluse saabudes keelaks kitsi talupojahing tassikese proovimise, oleks
paljudele keeldumise põhjus hoopis ühes
teises ja pikantsemas asjaolus.
Tänu mainitud kopisordi (kopi tähendab indoneesia keeles kohvi) paksule ja
kõvale koorikule jäeti marjad tavaliselt
põõsa alla väärtusetutena mädanema.
Kuid leidus inimene, kelle töö või hobi
sundisid teda uurima kohaliku metskassi
musangi väljaheiteid. Tehes järjekordseid
uuringuid, märkas ta kassi kohvikarva väljaheidete sees tuttavaid kohviube, mille kivikõva koorik tundus peale seedimisprotsessi näpu all nüüd mõnusalt pehme. Loole lisab aroomi asjaolu, et kaslane valib
toitu pedantse täpsusega  talle ei sobi liiga toored ega üleküpsed marjad. Noh, kui
juba nii kaugele oli mindud, oli vaid aja
küsimus, kuni samad oad jahvatatult eksperimentaatori kohvitassi põhjas ujusid.
Edasine oli uskumatu. Sellist asjade käiku
ei suudaks ennustada ükski kohvipaks 
kassikohvi on nüüdseks maailma ihaldatumaid ja eksklusiivsemaid kohvisorte.
Seda tänu suurepärasele aroomile!
Ehk just seetõttu sooviks lõpetuseks
küsida, kuidas oleks võimalik ette teada,
millal on rumal käitumine tegelikult tark
tegu?
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