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Tartu küsib kliimakava arutelul

„Kas Tartu on rohepöörane?”
Kuni 23. oktoobrini toimunud Tartu
linna energia- ja kliimakava “Tartu
energia 2030” avalikul väljapanekul
esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult
või organisatsioonilt. Diskussioon
energiakava üle jätkub 11. novembril
kell 17 Delta keskuses, kui toimub arutelu “Kas Tartu on rohepöörane?”.
Avalikul arutelul antakse veelkord
ülevaade Tartu kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse
avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Seejärel toimub diskussioon,
kus otsitakse vastuseid küsimustele,
kas Tartu vajab üldse rohepööret, kas
tartlased tahavad ja suudavad kliimakava ellu viia, mis on nende tegevuste hind, kas Tartul on piisavalt
ambitsioonikad plaanid jm. Arutelust
võtavad osa Fortum Tartu juhatuse
esimees Margo Külaots, maastikuarhitekt Karin Bachmann, Lõunakeskuse
arendusjuht Jaan Lott, Eesti Rohelise
Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis
Vasser ja Tartu abilinnapea Raimond
Tamm. Arutelu juhib ajakirjanik
Urmas Vaino. Arutelust tehakse ka otseülekanne, mida saab vaadata Tartu
linna kodulehe ja Facebooki vahendusel.
Tartu abilinnapea Raimond Tamm
tänab kõiki, kes on Tartu energia- ja
kliimakava avaliku väljapaneku raames kaasa mõelnud, arvamuslugusid
kirjutanud ning asjalikke ettepanekuid esitanud. “Kõik huvilised on oodatud osalema 11. novembril toimuval
avalikul arutelul, kus on võimalik oma
seisukohti väljendada ning kava koos-

Foto: Tanel Kindsigo

tamisel kaasa rääkida. Järgnevate nädalate jooksul kaalume kõiki ettepanekuid ning lõpptulemusena valmib
kava täiendatud versioon, mis suunatakse linnavolikogu istungile kehtestamiseks,“ lisas Tamm.
Tartu linna energia- ja kliimakavas
“Tartu energia 2030” on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030.
aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra
võrreldes 2010. aastaga. Kliimakava
annab ülevaate energia tootmisest
ja tarbimisest Tartu linnas ning selle
mõjust keskkonnale ja kliimale ning
seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada
taastuvenergia tootmist ja tarbimist.
Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste
teadlikkuse tõstmine.

Kava raames on koostatud ka “Tartu
jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040”.
Tartu energia- ja kliimakavaga ning jalgrattastrateegiaga saab
tutvuda
aadressil
www.tartu.ee/
tartuenergia2030<http://www.tartu.
ee/tartuenergia2030>
Arutelu “Kas Tartu on rohepöörane?” toimub 11. novembril kell
17–19 Delta keskuse (Narva mnt
18) auditooriumis 1018. Facebooki
üritus:
https://www.facebook.com/
events/378357086555272
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Tartu abiellujate võimalused avarduvad
Pidulikud abielutseremooniad toimuvad Tiigi 12 saalis
reedeti ja laupäeviti. 1. jaanuarist 2021 hakkavad kehtima
järgmised teenustasud:

Foto: Mana Kaasik

Uuest aastast saavad Tartu abiellujad piduliku tseremoonia korraldada ka väljapool traditsioonilist abielude sõlmimise ruumi Tiigi 12 majas. 1. jaanuarist kehtestatakse
pidulikule abielutseremooniale ka teenustasud.
“Soovime oma teenust muuta paindlikumaks ja rohkem
arvestada abiellujate soovidega. Senine 30-minutiline tseremooniaks ette nähtud aeg jäi osadele lühikeseks, nüüd
pakume välja ka tunnise aja,” rääkis rahvastikutoimingute osakonna juhataja Kristina Aabrams. “Lisaks on Tartus
ka muid kauneid saale, mida pruutpaaridele välja pakume.
Samuti on neil võimalus abielu sõlmida enda valitud kohas.”
Piduliku abielutseremoonia eest kehtestatakse ka Tartus
uuest aastast teenustasud nagu need on kõigis teistes perekonnaseisuasutustes.
Teenustasuta saab abielu registreerida tööpäeviti Tiigi 12
ametiruumis ilma tseremoonia ja külalisteta.

Tiigi tn 12 saalis reedel-laupäeval 30 min - 50 eurot;
Tiigi tn 12 saalis reedel-laupäeval 60 min -100 eurot;
kokkuleppel Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt 23) või
Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama tn 14) - 150 eurot;
kokkuleppel mujal Tartu linnas - 200 eurot;
kokkuleppel Tartu maakonnas - 400 eurot;
kokkuleppel väljaspool Tartu maakonda - 600 eurot.
Teenustasu hõlmab Tiigi tänava saalis piduliku tseremoonia läbiviimist, saali kasutust, külaliste vastuvõtmist ja
saali korrastamist.
Tartu Linnavalitsuses sõlmiti eelmisel aastal 577 abielu,
2020. a üheksa kuuga on sõlmitud 442 abielu, neist valdav
enamus reedel-laupäeval Tiigi 12 saalis ja umbes 50 abielu
tööpäevadel kabinetis. Vaimulikud sõlmisid abielusid vastavalt 2019. a - 202 ja 2020. a üheksa kuuga - 159.
Rohkem infot teenustasude kohta https://tartu.ee/abielupidulik-solmimine
Tartus registreeriti üheksa kuuga üle 830 sünni
Selle aasta üheksa kuuga registreeriti Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas 834 uue ilmakodaniku sünd. Nime said 430 tüdrukut ja 404 poissi.
Üheksa kuu populaarsemad tüdrukute nimed Tartus olid
Marta, Emilia, Lauren ja poistel Rasmus, Marten, Hugo ja
Robin.

Laupäeval 14. novembril kell 12.00
Rahinge Külakatlas

Hispaaniat tutvustab Ilmatsalu Noortekeskusesse septembris aastaks ajaks
vabatahtlikuks noorsootöötajaks tulnud Violeta.
Violeta räägib Hispaania kultuurist, õpetab mänge, tantsusamme ja hispaania päraseid suupisteid valmistama.
Violeta juttu tõlgib Ilmatsalu Noortekeskuse juhataja Jaanika.

PEAME MEELES:
 haigusnähtudega me kohtumisele ei tule


osalemissoovist anna teada tel. 5646 2692 või
kirjuta rahingekylselts@gmail.com

Tantsuõhtu elava muusika
ning seltskonnatantsudega
Pühapäeval kell 16-19 toimub
Atlantise maja Shatè tantsukooli
saalis igakuine eakate tantsuõhtu.
Hea võimalus ka noorematel harjutada seltskonnatantsu kursusel
õpitut!
Tantsuks
mängib
ansambel
Tuulest viidud. Avatud on kohvik
Green Room Cafe.
Piletid (5 eurot) ainult sularahas
kohapeal.
Korraldaja
Tartu
Linna
Pensionäride
Organisatsioon
Kodukotus. Loe lähemalt: http://
www.kodukotus.ee/blog
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Kirjanduslinn soovitab: W. G. Sebaldi „Austerlitz“
Kirjanduslinn Tartu novembri lugemissoovitus on W. G. Sebaldi
„Austerlitz“ (Varrak 2009, tõlkija Mati
Sirkel). Raamatut soovitab Tartu linnakirjanik 2020 Carolina Pihelgas.
Carolina Pihelgas tutvustab raamatut nii: „W. G. Sebaldi viimaseks jäänud romaan, aastal 2001 ilmunud
„Austerlitz“ on aeglaselt kulgev, ajaauke ja mälukangaid pidi rändav raamat.
Peategelane Austerlitz eksleb mööda
Euroopat, oma unustatud minevikku muudkui vaadeldes, kirjeldades ja
kaheldes. See raamat on nagu kõikide
kaotatud ja unustatud asjade varjud,
mis mõnel vaiksel pärastlõunal võtavad korraks nähtavale ilmuda, et põgusalt viibata ja siis edasi uneleda oma
salapärastes hõllanduslikes maailmades, olles korraga olevad ja olematud.“
Carolina Pihelgas jagab raamatust
järgnevat tsitaati: „Mul on aina rohkem tunne, nagu poleks üldse mingit
aega, vaid üksnes erinevad, kõrgema
stereomeetria alusel üksteisesse lükkunud ruumid, mille vahet elusad ja
surnud vastavalt tujule võivad edasitagasi käia, ja mida kauem ma sellele mõtlen, seda enam näib mulle, et
meie, kes me veel elus oleme, oleme
surnute silmis irreaalsed ja vaid mõ-

Fotol Carolina Pihelgas, foto autor Mana Kaasik

nikord, teatavate valgusolude ja atmosfääritingimuste korral nähtavaks
saavad olevused. Nii kaugele kui ma
tagasi vaadata suudan, ütles Austerlitz,
tundsin ma ikka end nii, nagu poleks
mul tegelikkuses kohta, nagu poleks
mind üldse olemas.“
Kirjanduslinna soovitused on ajendatud Tartu kuulumisest UNESCO rahvusvaheliste kirjanduslinnade võrgustikku. Teiste soovitustega saab tutvuda
siin<https://www.tartu.ee/unesco-kir-

janduslinn>, suuremat inspiratsiooni
saab Tartu linnaraamatukogu lugemissoovituste
blogist<https://lugemissoovitus.wordpress.com/>.
Detsembris jagab oma lugemiselamust Tartu abilinnapea Asko Tamme.
Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna
kultuuriteenistuse peaspetsialist, tel
5884 6288.

4. detsember 2020 kell 19.00
Ilmatsalu huvikeskuse kaminasaalis
Järve tee 8

Ilmatsalu III karikavõistlused mälumängus

Võistkonnas kuni 4 liiget!
Mängujuht Kalev Mõru
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Terves kehas terve vaim
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu kuulub tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis eeldab järjepidevat
ja süsteemset tervise edendamist kogu lasteaia personalilt. Terved ja hakkajad töötajad on lastele eeskujuks, kelle
rõõmsameelne ellusuhtumine igas hetkes on kindlasti oluline päeva kordaminekul. Seetõttu on lasteaia TEL meeskond võtnud südame asjaks toetada töötajate tervist ja ühtekuuluvust. Nii võtsime näiteks kiiresti omaks üleskutse
liituda Facebooki grupiga „Kõnni ja kõnele“ ja otsustasime
kasutama hakata kõnnikoosolekuid alternatiivina istuvatele siseruumi koosolekutele. Olles kindlad, et kõnnikoosolek on hea nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele, soovisime mõeldu kohe teoks teha. 11. septembril sättisime end
Põltsamaa valda Toretalu maisipõllule, et esimene kõnnikoosolek läbi viia.
2020. aasta kevadel lasteaia kollektiivi hulgas tehtud küsitluse põhjal selgus, et suur osa meie töötajatest ei tunne
Ilmatsalu kogukonda ja selle võimalusi. Siit tekkiski kõnnikoosoleku teema – kaardistada matk Ilmatsalus ja tutvustada kõigile huvilistele kohalikke võimalusi. Tulemus oli üllatav – vaatamisväärsusi sai kokku nii palju, et ühe retkega
ei ole võimalik kõike näha ja kogeda. Kokku planeerisime
viis käiku. Esimene neist toimus 27. oktoobril, kui õhtuhämaruses tegime tiiru peale Ilmatsalule alustades kooliga ja
lõpetades AS Tartu Agro hoone juures. Matkast võttis osa
lasteaia pikaajaline tervishoiutöötaja Aino Suvi, kellel oli
kaasas pilt teeäärsest alleest – ajast, kui tema Ilmatsallu tuli.
Uskumatu aga tõsi, need puud enam meie pikkused pole!
Kui Facebooki grupis „Kõnni ja kõnele“ kuulutati välja
mäng, kus pildis, videos või kirjas oma kõnnikoosoleku pidamise kogemust jagada tuli, olime selleks igati valmis, sest
õpetaja Evelyni üheks hobiks on videote kokkupanemine.
Mis mõeldud - see tehtud. Kõikidele osalenud kollektiividele jagati välja sportlikud auhinnad – saime tosin sammumõõtjat ja võimlemislinte.
Järgmine ühine matk on kavas novembrikuus kohalikku rabasse. Retked Rahingele, Linnutee matkarajale ja Rohelisse
klassi toimuvad kevadel.
Kõiki meie tegevusi saadavad alati Ilmatsalu Lasteaed
Lepatriinu väärtused. Lepatriinud on järjepidevalt avatud
uutele ideedele. Me teame, et edukus eeldab koostööd ja
usaldust. Koos on meil turvaline, sest hoolime üksteisest.
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Piret Arendi ja TEL naiselik meeskond
Fotod erakogust
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Tartu jõulukuusk tuleb tänavu
Kanepi vallast
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Jõulukuuse toob 24. novembril Tartu raekoja platsile
Roheline Ruum OÜ. Jõulupuu jääb tartlasi rõõmustama
kuni 18. jaanuarini.

Tänavune jõulukuusk jõuab Tartu raekoja platsile
Põlvamaalt Kanepi vallast Sirvaste külast Sarapuu talust.

Kuuse toomine, paigaldamine, hooldus ja mahavõtmine
ning utiliseerimine maksab 2664 eurot.

Kuuse pakkus Tartu linnale välja maa omanik, sest puu
jääb ehitusele ette. Kasvukohas on kahara võraga kuusk ligi
24 meetri kõrgune, raekoja platsile tuleb ta 18meetrisena.

Lisainfo: haljastusteenistuse peaspetsialist Inga Kiudorf, tel
7361 290, 5342 219.

Kuni 15. novembrini saab
e-PRIAs registreerida
mesilasperesid

Enne kütmist tuleb veenduda,
et suitsuandur on töökorras

Igal aastal peavad mesinikud kahel korral teatama põllumajandusloomade registrile mesilasperede arvu
mesila(te)s. 1. novembrist algas teistkordse teatamise periood, mis kestab kuni 15. novembrini.
Mesinikel tuleb mesilasperede arv teatada 1. novembri seisuga. Kõige mugavam on selleks kasutada ePRIA<https://epria.pria.ee/> mesilasperede arvu teatamise teenust. Andmeid saab esitada ka paberkandjal või
digiallkirjastatult e-postiga. Mesila, kus 1. novembri seisuga mesilasperesid peeti, pidi olema registrisse kantud
hiljemalt 1. novembril 2020. aastal.
PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin ütleb:
“Informeerime andmete esitamise kohustusest e-posti
teel kõiki mesinikke, kellel on mesila registrisse kantud ja
kliendiandmetes on olemas toimiv elektronposti aadress.
Oleme teavitusi tõhustamas, et meeldetuletusi saadetaks
mesinikule seni, kuni mesilasperede arv on teatatud või
kuni mesila on registrist kustutatud. Sellega soovime parandada andmete kvaliteeti, et registris oleks nii mesila
kui ka mesilasperede arv korrektsed.”
Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed
registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest. Sügisel
talvituma minevate mesilasperede arv on oluline komponent mesindusprogrammi eelarve planeerimisel. Koos
kevadise mesilasperede arvuga saab selle põhjal hinnata
mesilasperede talvekadusid ning eelseisva meetootmise
perioodi korjeperede arvu.
Abi saab küsida PRIA registrite osakonna infotelefonilt
731 2311.
Tiia Tamm-Suik
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Tuleõnnetus võib võtta inimeselt elu ja põhjustab korvamatut kahju. Tartumaal oli 2019. aastal 70 eluhoonetulekahju, neis hukkus 10 inimest. Tänavu on tuli viinud üle
Eesti 25 inimese elu, neist 3 Tartumaal. Seda kurba statistikat aitab ära hoida korralikult paigaldatud ja töökorras
suitsuandur.
Päästeamet palub kõigil kontrollida enda ja lähedaste
suitsuanduri töökorras olekut ja vajadusel asendada patarei või paigaldada uus suitsuandur. “Praeguseks hetkeks
võivad paljud andurid olla juba vananenud ja ei tööta
enam korrektselt ning on häirete tõttu laest alla võetud,”
selgitas Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
juhataja Arvi Uustalu.
Suitsuandurit tuleks kontrollida üks kord kuus, vajutades
testimisnupp umbes viieks sekundiks alla, mille peale andur peab andma häiresignaali.
Suitsuanduri tööiga on normaaltingimustes umbes 10
aastat. Andur peaks olema igas magamistoas, kuid ka elutoas ning koridoris. Suitsuandur tuleb paigaldada lakke
vähemalt 10 cm kaugusele seinast, et see saaks reageerida
põlemisjääkidele nende tõusmisel üles ja anda võimalikult varajase hoiatuse. Seadet ei tohiks panna duširuumi, ventilatsioonikanalite vahetusse lähedusse ega kööki,
kuna seal tekkivad aurud ja gaasid võivad andurisse sattudes valehäireid põhjustada.
Tuleohutusalast lisainfot saab küsida päästeala infotelefonil 1524 või päästeameti üldmeililt rescue@rescue.ee.
Oma kodu tuleohutust saab testida veebilehel https://kodutuleohutuks.ee/.
Lisainfo: Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
juhataja Arvi Uustalu; 733 7325; 522 6361.
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20.-30. oktoobrini toimusid üleriigilised
raamatukogupäevad
KOHTUME RAAMATUKOGUS!
Raamatukogupäevadele eelnes 16. oktoobril Ilmatsalu raamatukogus, koostöös Ilmatsalu Põhikooliga, ettelugemise
päev algklasside õpilastele. Lapsed kuulasid Jaanus Vaiksoo
„Onu Heino“ toredaid luuletusi, Kairi Looki „Piia Prääniku
lugusid“ ja Henno Käo „Napakaid jutte“ Ettelugejateks olid
vanemate klasside õpilased: Eliise Niinepuu, Tuuli- Heleene
Kalda, Kaspar Kutter, Taivo Tiido ja Liisa Kaasik. Suur tänu
tublidele lugejatele, kuulajatele ja huvijuht Heidile.

Meie „kuldlugeja“ Tiiu Alep tuli kohtumisele just sellepärast, et soovis isiklikult tänada Valdur Mikitat suurepärase
loomingu eest, mis on teda kõnetanud ja südamest liigutanud.

Raamatukogu “ kuldlugeja” Tiiu Alep tänamas kirjanikku

Tublid ettelugejad: Eliise, Liisa, Tuuli-Helene, Kaspar, Taivo

Üle hulga aja julgesime külla kutsuda kirjanikke.
Täiskasvanute kirjandusõhtul, 20. oktoobril oli külaliseks
kirjanik- semiootik Valdur Mikita.
Lugejate hulgas sai Mikita kuulsaks 2013. a. ilmunud raamatuga „Lingvistiline mets“. Sellele eelnes „Metsik lingvistika“ ja järgnes „Lindvistika, ehk, Metsa see lingvistika“. Neid üheskoos nimetab autor ise „ulguvate rehade“
triloogiaks. Metsik lingvistika – astus väikese reha otsa,
Lingvistiline mets kargas suure reha otsa ja Lindvistika
lennutas reha päris kuuse otsa.
Kõik kindlasti teavad ja mäletavad üht kirjaniku loodud
salmikest, mida kasutas Vabariigi aastapäevakõnes meie
president Kersti Kaljulaid:
„Jäneldasa karulduvad loomad. Karutsedes jänkustavad
end.
Jänestavad karulmu ja loovad, karujäntsist kõrgemale end.“
Valdur Mikita armastab selliseid sõnamänge välja mõelda. Ka Ilmatsallu tulles mõtles ta välja lause mis sobis meile esitamiseks:„Ilumäe Ilma on ilmast ilma ilusast ilmast
ilma.“
Õhtu kujunes väga südamlikuks ja meeldivaks. Tore oli kirjanikuga tuttavaks saada.

Külas kirjanik Valdur Mikita

Suur tänu ka teistele kuulajatele. Loodame, et jäite kohtumisega rahule.
26. oktoobril jätkus õppetöö pärast vaheaega Ilmatsalu
Põhikooli saalis vanemate klasside õpilastele (5.-9.kl.) kohtumisega lastekirjanik Jaanus Vaiksooga. Eelnevalt olid õpilased tutvunud raamatukogus raamatunäitusega kirjaniku
loomingust. Väga meeldis raamat „King nr. 39“. Kirjanikul
oli kaasas uus trükisoe raamat „King nr. 40“, mida tutvustas
meie õpilastele esimesena ja seda sai ka soovi korral osta.
Oli tore kohtumine.

Lastekirjanik Jaanus Vaiksoo kohtumas õpilastega

19.-23. oktoobrini, kui õpilastel oli vaheaeg, külastasid
raamatukogu Ilmatsalu lasteaed „Lepatriinu“ mitmed
rühmad. Ka neil oli tore üle hulga aja meile külla tulla.
Lugesime jutte, luuletusi, vanasõnu ja mõistatusi. Kaasa
lasteaeda laenutati huvitavaid lasteraamatuid.

Lasteaed tööhoos raamatukogus
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2. ja 4. novembril oli neljandate klasside õpilastel raamatupidu. Viis aastat tagasi sai Tartu UNESCO kirjanduslinnaks, sellest ajast saadik annab linn välja Tartu lastekirjanduse auhinda. Sel aastal osutus parimaks lasteraamatuks
„Allikhaldjas“, autoriks Tuul Sepp. Igale IV klassi õpilasele
kingib linn selle raamatu. Meie õpilased on väga tänulikud
linnale ja raamatu autorile kingitud raamatu eest!

metulekuvõime suures ulatuses kahaneda ja ta ei pruugi
enam iseseisvalt kodus toime tulla. See aga suurendaks
lähedaste hoolduskoormust ja nõudlust sotsiaalteenuste
järele. Seega aitab võimalus heaolumeistreid appi paluda
ennetada palju suuremaid sotsiaalseid probleeme,” rääkis
Lees.

4a. klassi raamatupidu.
Fotod: Triin England

Ilusaid sügispäevi, uusi kohtumisi ja põnevaid lugemiselamusi Ilmatsalu raamatukogus.
Raamatukoguhoidjad: Maret Lukken ja Triin England

Heaolumeistrid aitavad
eakaid igapäevastes
tegevustes
Tartu linnas tegutsevad sellest kevadest alates kaks heaolumeistrit, kes aitavad eakaid nende igapäevaelu toimingutes ja muudavad nende kodust keskkonda turvalisemaks. Teenus on Tartu linna elanikele tasuta.
Heaolumeistrid on vahetanud eakate kodudes lambipirne ja suitsuandurite patareisid, pannud üles kardinaid,
tõstnud ümber või pannud kokku mööblit, aidanud asju
kõrgelt alla tõsta ja teinud muid asju, mis vanemaealistele raskusi valmistavad. Samuti nõustavad heaolumeistrid
eakaid selles osas, millised abivahendid võiksid nende
elu kergemaks ja turvalisemaks muuta. “Nii soovitame
neile soetada rulaatori, potikõrgenduse, funktsionaalse
voodi või ratastooli, paigaldada tugikäepidemeid. Aitame
ka abivahendid kohale tuua ja vajadusel ka paigaldada,”
selgitas heaolumeister Tarvi Kivipõld. “Me ei jäta inimest
tema murega üksi. Oleme aidanud ka erinevate teenuste otsimisel - kui näiteks vaja ehitusmeest või torutööde
tegijat, juuksurit, kes kodus juukseid lõikab, või akendepesijat.
Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tegemist Eestis uudse
teenusega, mida teistes omavalitsustes ei pakuta. “Eakaid
nende igapäevategemistes toetades vähendame kukkumiste ja traumade ohtu, mille tagajärjel võib inimese toi-

Heaolumeister. Foto erakogust

Heaolumeistrid nõustavad ja aitavad eakaid ka muudes
küsimustes. Vajadusel suhtlevad nad hoolekandespetsialistide, hoolduskoordinaatori, perearsti, kiirabi, päästeameti ja teiste ametitega, et pakkuda inimesele vajalikku abi ning anda juhtum üle vastavale spetsialistile.
Kukkunud inimese saavad heaolumeistrid tagasi voodisse aidata selleks spetsiaalselt mõeldud abivahendiga. Seda
tehakse juhul, kui inimene ei vaja meditsiinilist abi.
Heaolumeistrid töötavad järgmistel aegadel: esmaspäeval
kell 8-12 ja 13-18, teisipäevast neljapäevani kell 8-12 ja
13-17 ning reedel 8-12 ja 13-16. Heaolumeistritega võib
ühendust võtta nii telefoni kui ka meili teel:
Anni Aulik, tel 5194 2648, anni.aulik@raad.tartu.ee
Tarvi Kivipõld, tel 5385 8161, tarvi.kivipold@raad.tartu.
ee
Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond arendab uut hoolekandeteenust Innove toetusfondist rahastatava projekti abil, mida kestab kuni 2021. aasta mai lõpuni. Projekti tulemuste põhjal otsustatakse heaolumeistri
töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiiv.
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Tähtvere Elu

Hea tööotsija!*

Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL

„Samm tööellu muutuval tööturul“

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (ükskõik mis vanuses)
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi

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

INFOTUND koolituse kohta 11.11.2020 kell 12.00!

Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Tartu Linnavalitsuse toel.

20. november 2020
Ilmatsalu Motelli alumises saalis

VEEDA REEDENE ÕHTU MEIEGA!

Kell 19.00-00.00

Tantsuks
mängib
Toomas
Anni

KLUBI
Seoses viiruse laialdase
levikuga jääb novembris klubi
kokkusaamine ära.
Kohtume 14. detsembril
aastalõpupeol.
Täpsem info järgmises lehes.

Viktoriin
Võistlused laudkondade vahel
Tule ja võta sõbrad oma laudkonda kaasa
Laua katame ise

Pääsme hind 8 eurot
Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist Mai käest,
Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 18.nov
Lisainfo 53300049 Mai

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

