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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Tartu linna AASTA LASTEAIA-
ÕPETAJA on Karmen Sõmer

Karmenit iseloomustab tema vahetu ja sõbralik olek. 
Karmeni säravast loomust saavad kulla-kiire kõik, kes 
temaga päeva või elu jooksul korragi kokku puutuvad. 
Õpetaja Karmen on tõeline superstaar - kui ta on saanud 
oma lavale, ehk laste ette, siis ei näe ta mingeid takistusi. 
Lapsed ei tunne tema tegevustes pingutust ega väsimust 
vaid kogevad rõõmu ja tegutsemistahet - ta on õpetaja kes 
oskab õpetada mänguliselt unustamata sisu olulisust.

Ta tunneb hästi laste eripärasid ja oskab nendega igapäe-
vategevustes arvestada. Ta on alati lahendustele orientee-
ritud ja annab selle väärtuse edasi ka oma rühma lastele ja 
maja kolleegidele. Karmenil on suurepärane suhtlemisos-
kus ja imeline organiseerimisvõime, lisaks suudab ta ta-
gada rühmas rahuliku, koostöise ja arvestava õhkkonna.

Karmeni sära ja entusiasmi vaadates võib arvata, et ta tee-
nib oma tööga miljoneid. Iga tööalase ettepaneku peale 
vastab Karmen alati mõnusa kergusega ja kelmika naera-
tusega: “Teeme ära!” 

Suured õnnesoovid kogu Lepatriinu meeskonna poolt!

 Õpetaja ELUTÖÖ AUHIND - 
Koolieelse lasteasutuse õpe-
taja kategoorias Ilmatsalu 
Lasteaed Lepatriinu õpetaja 
Anu Rannamets

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu on uhke, et meil on ainu-
laadne õpetaja Anu, kes on pühendanud terve elu õpeta-
misele, kasvatamisele, väärtuste edasiandmisele ja laste 
toetamisele.
Anu on uuendusmeelne, kuid oskab samal ajal hinnata 
vanu häid õpetamise põhitõdesid. Anu teab, et lahke sõna 
ja naeratusega saab alati rohkem. Anu on väsimatuna tei-
nud sisukaid tööpäevi, kaunistanud rühma, asendanud 
paarilist, loonud keskkonda, kasvatanud nii aiamaal kui 
rühmaruumis aedvilju. Ta on töötanud ühes lasteaias 52 
aastat, kuid rõõmustab iga päev endiselt laste ütlemiste ja 
edusammude üle. Ta on toetav ja meeldiv kaaslane välja-
sõitudel ja hinnatud kolleeg igapäevases töös. Anu teab 
väga hästi, kuidas teha lasteaiaõpetaja tööd, kuid ikka veel 
uudistab ta vaimustunult ka nooremate kolleegide tegemi-
si.
Anus on säilinud loomulik lapselik uudishimu maailma 
asjade vastu. Tema uudishimust ja avastamistest saavad 
osa ka lapsed. Anu ei ole õpetanud ülikoolides ja kirjuta-
nud teadusartikleid, ta on olnud kogu aeg olemas laste, va-
nemate, kolleegide ja oma lasteaiamaja jaoks. Ta on tõeline 
eriala patrioot ja oma ala fanaatik. Jah, just selliseid õpeta-
jaid ongi meie maale vaja!
Suured õnnesoovid kõikide Lepatriinude poolt!

Liina Järvsoo
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu õppejuht
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ILMATSALU RAAMATUKOGU 
TÄHISTAB 60. SÜNNIPÄEVA
Ilmatsalu raamatukogu loodi 1962. aastal ja  on tänase-
ni suutnud rõõmustada oma lugejaid  60 aastat. Selle aja 
jooksul on kõik raamatukogud teinud väga suure arengu, 
nii ka meie raamatukogu. 2019. aastast kuulume Tartu 
Linnaraamatukogu koosseisu, oleme üks harukogudest. 
Oma ajaloost räägime pikemalt 27. oktoobril toimuval juu-
belipeol. Austame oma kuldlugejaid, endiseid töötajaid ja 
oleme tänulikud inimestele, kes armastavad lugeda ja lae-
nutavad raamatuid raamatukogust.

Tulevikuvisioon: Miks raamatukogu peaks lugejale vajalik 
olema?

„Lugeja peab saama raamatukogust kätte kõik, mida ta 
vajab
kõik nii, nagu ta vajab
ükskõik, millal ta vajab
ükskõik, kus ta midagi vajab
rohkem, kui ta küsida teab
kogu avalik informatsioon peab olema kättesaadav”

(Nii on öelnud E. Mittler, Göttingeni Ülikooli Raamatukogu 
direktor)

Suvi on kiirelt mööda läinud ja sügisesed toimetused raa-
matukogus on alanud hoogsalt.

08. septembril 2022 tähistati üle Eesti  Soomes algatatud 
rahvusvahelist kirjaoskuse päeva ReadHour, mille raames 
toimus Ilmatsalu raamatukogus suur lugemistund. Meie 
teemaks oli „Mida sõnad tegelikult tähendavad?“

Ettelugemisele tulid erinevad jutud Ilmar Tomuski raama-
tutest „Kops läks üle maksa“ ja „Kõrvalised isikud“.  Jutte 
käisid kuulamas Ilmatsalu Põhikooli 1.–3. klasside õpila-
sed. Ettelugemine toimus Ilmatsalu raamatukogu juures 
olevates õuesõppe klassides. Ette lugesid raamatukogutöö-
tajad koos kooli huvijuhi Heidiga.

26. septembril tähistati Euroopa keeltepäeva. Ilmatsalu 
raamatukogu eestvedamisel lugesid Ilmatsalu kooli õpila-
sed ette muinasjuttu „Punamütsike“ viies erinevas Euroopa 
keeles: saksa, inglise, vene, poola ja prantsuse. Etteloetavad 
keeled on õpilaste teiseks koduseks keeleks.

Suur tänu 8. klassi õpilastele Nils Jaagup England, Artur 
Alep ning 5. klassi õpilastele Kayla Thiart, Arianna Isabel 
Sõro, Dorian Bastien.

27. septembril 2022 toimus Ilmatsalu põhikooli saalis 
kohtumine kirjanik  ja õpetaja Kersti Kivirüüdiga. Kersti 
on oma romaanides inspiratsiooni saanud noorsootööst. 
Kersti tutvustas oma loomingut Ilmatsalu põhikooli 5.–7. 
klasside õpilastele.  Kohtumine  koolilastega soojendas 
tema südant, kuna ta elas  lapsepõlves ise ka Ilmatsalus.

Kirjaniku viimane romaan „Mina, Raimo: 5. klass” oli selle 
aasta Tartu Lapsepõlve Auhinna üks nominente.

Maret ja Triin

Lugemispidu. Fotod: Margit Kütt
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ILMATSALU 
RAAMATUKOGU uued 

lahtiolekuajad alates 01.10.2022

E-R 10:00 – 18:00

L, P SULETUD

Tel: 58872118; 7361372

POSTIPUNKT :

01.10.2022 lõpetab Ilmatsalu 
raamatukogus tegevuse 

Omniva Postipunkt.  

Lähim postiasutus, mis 
saadetisi väljastab:  TARTU 

LÕUNAKESKUSE postkontor, 
Ringtee 75.    

Postiteenuseid (pakid, margid, 
ümbrikud jne.) on võimalik 
kirjakandja  või postikulleri 
kaudu  tasuta koju tellida, 

helistades OMNIVA numbril: 
6616616 ; info@omniva.ee

Euroopa lugemispäev. Fotod: Ingrid Kippasto

Kohtumine Kersti Kivirüüdiga. Fotod: Triin England
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Tartu kaasava eelarve ideed 
2022
Tartus on linlastel juba kümnendat aastat võimalik kaasa 
rääkida linna eelarveraha jagamisel. Kaasava eelarve kogu-
summa on 200 000 eurot, millega viiakse tuleval aastal ellu 
kaks ideed.

Rahvahääletus kaasava eelarve ideede valimiseks toimub 
6.–12. oktoobril 2022. 

Hääletada saab elektrooniliselt Tartu kodulehel (www.tar-
tu.ee/kaasaveelarve) või raekoja infokeskuses.

Hääletada saavad Tartu registreeritud elanikud alates 14. 
eluaastast. Lisaks saavad hääletada 14-26-aastased noored, 
kes õpivad Tartu linnas üldhariduskoolis, kutseõppeasutu-
ses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Igaüks saab hääleta-
da kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Loome koos parema Tartu!

Tartu Linnavalitsus

1. Foorid jalakäijasõbralikuks Jalgsi liikumise sujuva-
maks, mugavamaks ja ohutumaks muutmiseks on vaja vä-
hendada jalakäijate ooteaegu tänavate ületamisel 

2. Istuge, palun! Paigaldame kõikidesse Tartu linnaosades-
se seljatugedega pinke. 

3. Joogiveekraanid linnaruumi Paigaldame linnaruumi 
joogiveekraane. Kõige olulisem on joogiveekraanide ole-
masolu lastele ning vähem kindlustatud elanikkonnale. 
Kraanid võiksid sobida ka lemmikloomadele.

4. Jõeääre korrastamine Emajõe looduslikud kaldad on 
Tartu üks suuri väärtusi, need võiksid olla nähtavamad, at-
raktiivsemad, külastatavamad.

5. Laenutuskapid raamatukogude juurde Raamatukogust 
laenutamine peaks olema samuti võimalik kontaktivabalt 
ja just sel kellaajal, kui inimesele kõige paremini sobib. Ka 
siis, kui raamatukogu on suletud. 

6. Liiklusohutuse parandamine koolide ümbruses 
Karlova kooli juures toimunud pilootprojekti võiks laien-
dada ka teiste Tartu koolide juurde, et parandada laste 
jaoks liiklusohutust ning soodustada jalgsi, rattaga ja ühis-
transpordiga koolis käimist. 

7. Linnakiigud Kiikumine viib meid tagasi lapsepõlve ja 
pakub mängulisuse abil toredat ja  uut ruumikogemust lin-
nas.

8. Mäesuusamägi ja lumelauanõlv Tartu Lumeparki  
Suusamäel saaksid harjutada   algajad nii iseseisvalt kui 
juhendajaga, samuti oleks seal võimalik läbi viia koolide 
kehalise kasvatuse tunde. 

9. Müraradarid Tartusse  Ettepanek on katsetada Tartus 
müraradareid, et rahustada liiklust ning suunata sihitu 
paarutamine linnast välja. 

10. Pump-track Ülejõe parki  Pump-track’il saavad sõita 
erinevas eas noored, alates kõige väiksematest kuni täisea-
listeni välja. Üks selline koht võiks olla Tartu kesklinnas – 
nii kutsume rohkem noori kesklinna tegutsema ja hoiame 
kesklinna elus.

11. Päikeseloojangu terrass Ülejõe parki   Tartu kesk-
linnas võiks veel ühes kohas varbad Emajõkke pista, et 
Emajõgi oleks kesklinnas palju enam ligipääsetav ning te-
kiks otseseid kontakte linna ja jõe vahel. 

12.  Raamatukapid bussipeatustes   Tartu suuremates-
se bussipeatusesse võiks rajada väikesed raamatukapid ja 
panna sinna mõned raamatud. Inimesed saavad raamatuid 
vabalt kaasa võtta ja saavad neid lugeda nii bussi oodates 
kui ka bussiga sõites. 
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Linn jätkab Tartu–Rahinge–
Ilmatsalu kergliiklustee 
ehitust
Septembrikuu teisel poolel algas Rahinge ja Tüki küla va-
helise jalg- ja rattatee ehitus, mis on teine etapp Tartu lin-
na ja Ilmatsalu asulat ühendava kergliiklusteest.
Esimese etapina valmis 3,2 kilomeetri pikkune teelõik 
Ilmatsalu ringist Rahinge külani, sel ja järgmisel aastal 
jätkuvad tööd lõigus Rahinge–Tüki.
Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, uus kergliiklus-
tee toob kindlasti juurde linna suunal rattaga liikujaid, 
sest tee läbib just linnalähedasi asulaid. „Möödunud aas-
tal rajasime Ilmatsallu ka rattaringluse parkla ning kerg-
liiklustee valmimine muudab rattaga liikumise kahtle-
mata oluliselt mugavamaks ning ohutumaks. Pean väga 
mõistlikuks ja vajalikuks, et kõik kuni kümmekond kilo-
meetrit linnast eemal paiknevad asulad saavad Tartuga 
kergliiklusteede abil ühendatud,“ ütles Tamm.
Maanteeliiklusest eraldatud jalg- ja jalgrattatee rajatak-
se kolme kilomeetri pikkuse ja kolme meetri laiusena. 
Kergliiklusteelt saab ohutult maantee kõrval asuvate tõm-
bekeskuste juurde (Rahinge järv ja ekstreempark). Koos 
jalgteega ehitatakse ka kaasaegne valgustuslahendus ja 

paigaldatakse erivalgustus ülekäigukohtadele. Välja ehita-
takse kaks puhkekohta, kuhu paigaldatakse pingid ja prü-
gikastid ning rekonstrueeritakse bussipeatused.
Tänavu on kavas rajada Rahinge küla ülekäigukoht koos 
Pihva ja Joosepi tee osaga. Uue tee rajamisega soovib linn 
kergliiklusteede võrgustikku laiendada ja olemasolevaid 
teid ühendada, samuti soovitakse parandada kergliikleja-
te liiklusohutust maanteel ja nende ristmikel.
Teed ehitab OÜ TAVT. Tööde maksumus on 997 864 eu-
rot, millest Tartu linn finantseerib 447 864 eurot ja ülejää-
nud osa katab Transpordiamet.

13. Raatuse ühiselamu lineaarpark   Sinna võiks luua mõ-
nusa ja hubase tänavaruumi, kujundades ümber värskelt 
renoveeritud tänavaäärse kõnnitee ja hoone vahelise maa-
ala. 

14. Ropka välijõusaal   Ropka linnaosas ei ole ühtegi vä-
lijõusaali. Välijõusaali rajamine aitab edendada aktiivset ja 
tervislikku eluviisi ning parandada rahva tervist.

15. Sebrad raudtee-äärsetele kergliiklusteedele   
Ülenurmest ja FI viaduktist Rohelise pargini kulgevad mõ-
nusad kergliiklusteed, kus kohati on jalakäijad ja ratturid 
eraldatud, aga neljas kohas puudub sõiduteega ristumisel 
sebra. 

16. Taarakastid   Eestis on pikalt käibel olnud pandipaken-
disüsteem. Kuid kes see ikka viitsib taarat ühekaupa kotti 
toppida? Õnneks on sõbrad olemas, kellel võib olla järg-
misest keretäiest just kümme senti ehk üks pudel puudu. 
Miks siis mitte jätta see pudel talle kuhugi eraldi kasti, selle 
asemel, et ta seda prügikastist kaevama peaks hakkama. 
Kaks asja võiks üle toonitada: idee ei soodusta joomist ja 
kogu asi põhineb vabatahtlikkusel, mingit eraldi pakendite 
äravedu vaja ei ole. 

17. Tamme staadioni jõulinnak   Tamme staadionile tu-
leks rajada analoogne jõulinnak nagu Tähtvere spordi-
pargis. See oleks mitmekülgne ja laia kasutajaskonnaga: 
näiteks 6-aastased saaksid turnida ja 70-aastased kasutada 
seadmeid endale jõukohase raskusega treenimiseks. 

18. Tartu toidujagamiskappide uuendamine   Uuendame 
olemasolevaid toidujagamiskappe ning paigaldame kappe 
paari uude asukohta. 

19. Tartu tõeliseks rohepealinnaks   Istutame Tartusse 
rohkem puid.

20. Tähistatud terviserajad Ihaste metsades   Ettepanek 
on tähistada olemasolevad terviserajad ja paigaldada info-
tahvel, mis annab ülevaate radade ja metsa loodusväärtus-
test.

21. Töö- ja puhkekohtade rajamine Maarjamõisa parki   
Pargis võiks olla õuesõppeklass ning erikujulised töö- ning 
puhkekohad. Puhkealale tuleks paigaldada pingid, lauad, 
koht mõttespordi mängudele (nt malelauad), ilmastikukin-
del teekate ja valgustus. 

22. Vaatetorn Emajõe äärde   Emajõe äärde sobiks ideaal-
selt vaatetorn, kust avaneks vaade kogu linnale ja loodu-
sele. Planeeritav torn asuks Supilinna-poolse ranna ehk 
vabaujula läheduses. 

23. Ülekäigurajad Karlovas   Mitmetel Karlova tänavatel 
on jalakäijatel päris keeruline ohutult ja otse liigelda, sest 
paljudel tiheda liiklusega tänavalõikudel puuduvad ülekäi-
gurajad. Kaasava eelarve raames saaks seda probleemi väga 
palju leevendada, luues ülekäiguradu olulistele jalakäijate 
marsruutidele, erilist tähelepanu tuleks pöörata koolide 
ümbrusele. 
Rohkem infot: www.tartu.ee/kaasaveelarve 

Tartu Spordiselts Kalev kutsub kõiki 
põhikooli noori

 KERGEJÕUSTIKU trenni
Trennid toimuvad Ilmatsalu spordihoones 

igal teisipäeval ja neljapäeval, algusega 
kell 15:00

TULE JA LIITU VÕITJATEGA!
Täpsem info: Toomas Halliste, 

tel. 56621859, halliste@msn.com
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Tähtvere 
puhkemetsas 
kavandatase raieid 
üraskirüüste 
likvideerimiseks
Tartu Linnavalitsus teatab, et 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
(RMK) kavandab Tartu linna 
Tähtvere puhkemetsas raieid üraski-
rüüste likvideerimiseks ning edasi-
se leviku ohjamiseks. Raied tehakse 
kaartidel näidatud asukohas ja ula-
tuses.

Enamik raieid on plaanis teha sani-
taarraiena ja üks eraldis lageraiena. 
RMK palub  mõistvat suhtumist – 
eesmärk on tagada, et üraskikahjus-
tus ei leviks edasi Tähtvere puhke-
metsades praegu veel elujõulistele 
kuusikutele.

Raied on kavas teha selle aasta 
jooksul. Arvamusi ja ettepanekuid 
saab kavandatavate raiete koht teha 
20. oktoobrini 2022 meiliaadressil 
RLO@TARTU.EE

Täiendavat informatsiooni raiete 
kohta saab RMK Tartumaa metsa-
ülemalt  (Toomas Haas), tel 515 5090 
ja linnamajanduse osakonna arboris-
tilt (Ardo Adoberg), tel 526 3205

Tartu linnas toimuv 
huvitegevus on 
koondatud ühele 
veebilehele
Tartu linnas pakutavad huviringid 
on nüüd leitavad ühtsest kaardira-
kendusest, kuhu on koondatud väl-
jaspool üldhariduskoole toimuv hu-
vitegevus.
 

“Tartus pakutav huviharidus on mit-
mekesine ja hea kättesaadavusega. 
Kvalifitseeritud juhendajad annavad 
erinevas vanuses tartlastele võima-
luse tegeleda just neile meelepärase 
tegevusega ning sobivad tingimused 
arenemiseks igaühele omas ja õiges 
tempos,” sõnas huvihariduse- ja hu-
vitegevuse valdkonna juht Mari-Ann 
Saluste.
Kaardirakendus on paindlik ja kasu-
tajasõbralik. Huviringe saab otsida 
toimumiskoha või valdkonna järgi. 
Ringid on jagatud spordi-, teaduse, 

tantsu-, muusika- ja muu kultuuri 
valdkondadeks. Samuti saab otsida 
ringe sihtrühma vanuse, tegevuse 
keele, ratastooliga ligipääsetavuse või 
tasulisuse järgi.
Kõik Tartu linnas huviharidust ja 
huvitegevust pakkujad saavad panna 
enda kohta infot kaardirakenduse-
le läbi Tartu linnaportaali, kus tuleb 
täita andmekorje vorm.
Lisainfo: huvihariduse ja -tegevuse 
valdkonna juht Mari-Ann Saluste, 
5911 6614, 
Mariann.Saluste@tartu.ee 
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ÕMBLUSRING
Alustab 3. oktoobril

kell 18.00 - 20.00
Ilmatsalu huvikeskuses

Juhendaja Merike Hirsnik

Tule õmble midagi uut
või kohenda vana!

Kohapeal kasutamiseks:
- õmblsumasinad
- tikkimismasin
- kattemasin
- overlok

KÄSITÖÖRING
Alustab 7. novembril

Ilmatsalu huvikeskuses, kell 18-20

Juhendab Merike Hirsnik

Lisainfo 53300049 Mai

Ootame kõiki endiseid ja uusi
käsitööhuvilisi!

Oktoobrist lühenevad 
kõnekeskuse lahtiolekuajad

Infotelefon 1789 on alates laupäevast, 1. oktoobrist 
avatud E-R 8-18 ja nädalavahetustel on infotelefon 
suletud.

Infotelefonilt saab küsida linnavalitsusega seotud 
infot, teatada heakorra probleemidest ning küsida nõu 
rattaringluse ja bussiliikluse teemadel. Küsimusi saab 
esitada ka e-posti teel aadressil infokeskus@tartu.ee 
või jätta teade kodulehel tartu.ee/1789. Rattaringlusega 
seotud teemadega saab kirjutada aadressile info@ratas.
tartu.ee.

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


