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EHITUS

Ehitusremonttööd, puitfas-
saadid, katused  Otepää, 
Elva piirkonnas. Tel 506 7848, 
ehitusest@gmail.com. 

Septikute, biopuhastite 
paigaldus ja müük . 
Tel 5757 0202. 

PÕLLUNDUS

Müük
Hobuse kõdusõnnik , 
al 20 kotist tasuta vedu. 
Tel 5351 2654. 

Kartul Laura, Gala, Vivian . 
Keerdo talu. Vedu. 
Tel 529 3806. 

SÕIDUKID
 Müüa uued  Vallai sõidu-, 
pakiauto ning kerghaagise 
rehvid  (13–18 tolli, 25–45 €/
tk). Tel 510 1219. 

TEENUS

Fekaalivedu, ummistuste 
likvideerimine, survepesu, 
vee vedu . Tellimine 
tel 516 9117. 

Kaardid ennustavad . 
Tel 900 1727. Vaata, kes 
on liinil: ennustus.ee. 

Mullafreesimine ja hekkide 
pügamine väikeaedades.
Tel 507 7348. 

Ohtlike puude raie, äravedu, 
kändude freesimine . 
Tel 5666 7776, 
info@vikatimees.eu. 

Prahibussi teenus, laadijad . 
Tel 5386 7377. 

Pressin õunamahla . 
Tel 5353 4624. 

Tormikahjude likvideerimi-
ne, viljapuude ja -põõsaste 
lõikus . Tel 5860 1704, 
www.aedkorda.ee. 

Survepesu, fekaalivedu . 
Tel 558 8811, www.fekto.ee. 

Vaibapesulas  (Riia 130 Tartu) 
aasta lõpuni kõik hinnad 
–30%. Ootame teid E–R 
kl 8.30–14, muul ajal kokku-
leppel tel 5840 2185. 

Ennustusliin 900 3014, 
95 s/m. 

 Soodne  fekaalivedu . 
Tel 510 9995. 

KÜTE

 Aasta ringi  kuivad kütteklot-
sid.  Tel 511 3047. 

 Aasta ringi müüa  lõhutud 
küttepuud  Tartus. 
Tel 514 8309. 

Kuiv küte koju . 
Tel 5565 7810. 

Kuiv lepp . Tel 5330 0445. 

Toores lepp  40 €. 
Tel 5666 1445. 

Täiskuiv puu . Tel 517 2205. 

 Otse tootjalt pakitud 
kandiline puitbrikett  (kask, 
al 170 €),  pakitud turba-
brikett  (al 135 €), 6 ja 8 mm 
pellet  (al 195 €),  kivisüsi
(25 kg kotis, 235 €/t),  klotsid 
võrgus  (2,5 €). Vedu. 
Tel 506 8501. 

MUUD

 Müüa  sauna- ja suitsuahjud . 
Tel 505 4355. 

TEATED

 Huvitav  tasuta filmipärast-
lõuna  9. X 2019 kl 15 
Cinamoni kinos Taskus. 
Leipzigi festivali preemiafilm 
«Marina». Osalemine 
eelregistreerimisega: 
https://tinyurl.com/y237fsc2. 
Järgneb kohvilaud. 
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 .
Lihase-, liigese- ja närvivalude ning

lihasepingete ja peavalude leevendamine

 .Haava- ja teiste nahaprobleemide ning nohu ravi

Laserteraapia- ja massaažisalong
Tartu Teaduspargis

Müüme 
elupuude
Smaragd  
Brabant,
potitaimi.

Lisaks 
valikus 50 

erinevat 
taimeliiki!
Tel 5194 3567

Palgisalu OÜ

www.koitmaa.ee

AKENDE
müük, paigaldus, transport 

Lõuna- ja Kesk-Eestis

OKTOOBRIS

SOODSAD
HINNAD

Hinnad all kuni 65%

 AKENDELE 

TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI
VESTLUSRINGID

PATSIENTIDELE JA LÄHEDASTELE

17. aprillil kl 14–15 „Arutelu südamepuudulikkusest“
Vestlusringis arutatakse, kuidas vältida südamepuudulikkuse ägenemist.

17. aprillil kl 15–16 „Arutelu südamepuudulikkusega patsiendi kodusest 
toimetulekust“
Vestlusringis arutatakse, kuidas südamepuudulikkust kontrolli all hoida.

24. aprillil kl 14–15 „Diabeet“
Vestlusringis räägitakse diabeedi olemusest ja ravist ning arutatakse, kuidas 
igapäevaselt haigusega toime tulla.

7. mail kl 14–15 „Arutelu keemiaravist ja ravi kõrvaltoimetest III“
Vestlusringis räägitakse keemiaravi toimest organismile, kõrvaltoimete märkamisest 
ning limaskestadega seotud probleemidest.

7. mail kl 15–16 „Kuidas mõjutab vähktõve diagnoos lähisuhteid?“
Vestlusringis arutatakse, kuidas haiguse diagnoos võib mõjutada lähisuhteid ja millised 
teadmised on olulised paaridele nii kiiritus- kui keemiaravi korral.

22. mail kl 14–15 „Arutelu hüpertooniatõve põhjustest ja ravist“
Vestlusringis räägitakse hüpertensioonist ja arutatakse, kuidas haigust kontrolli all hoida. 

22. mail kl 15–16 „Hüpertooniatõve diagnoosiga patsientide tervisekäitumine“
Vestlusringis arutatakse, kuidas kõrgvererõhutõvega elada kvaliteetselt ning ennetada 
tüsistusi.

Vestlusringid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine 
telefonil 731 8178 või patsiendiinfo@kliinikum.ee.

Asukoht: L. Puusepa 8, E-korpus, patsiendiinfo ruum E108 (lillepoe kõrval).
Lisainfo: www.kliinikum.ee/et/vestlusringid 

17. september kell 14–15
 „Arutelu keemiaravist ja ravi kõrvaltoimetest“                                                                                                               
Vestlusringis räägitakse keemiaravi toimest organismile ning sellega 
kaasnevatest kõrvaltoimetest.

 17. september kell 15–16
„Mis on kiiritusravi ja kuidas seda tehakse?“
Vestlusringis räägitakse kiiritusravi läbiviimisest, selle kõrvaltoimetest ja 
sellest, mida ravi ajal jälgida.

18. september kell 14–15
„Arutelu südame-veresoonkonna haiguste ennetamisest“
Vestlusringis räägitakse südamehaiguste riskifaktoritest.

18. september kell 15–16
„Füüsiline aktiivsus südamehaigel“
Vestlusringis räägitakse kehalisest aktiivsusest kardiovaskulaarhaiguste 
korral: treeningu intensiivsusest, sagedusest, koormusest, ohutusest ja 
vastunäidustustest.

Vestlusringid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine 
telefonil 731 8178 või e-posti aadressil patsiendiinfo@kliinikum.ee.

Asukoht: L. Puusepa 8, E-korpus, patsiendiinfo ruum nr 108 (lillepoe kõrval).
Lisainfo: www.kliinikum.ee/et/vestlusringid

8. oktoober 
kell 14–15 „Kuidas kohaneda vähidiagnoosiga“
kell 15–16 „Füüsiline aktiivsus vähiravi ajal“

23. oktoober 
kell 14–15 „Kuidas vältida südamepuudulikkuse ägenemist“
kell 15–16 „Kuidas südamepuudulikkust kontrolli all hoida“

29. oktoober 
kell 14–15 „Räägime aneemiast hematoloogiliste haiguste korral“
kell 15–16 „Rauavaegusaneemia – mis see on ja kuidas leevendada?“

6. november 
kell 14–15 „Mida peaks teadma tuberkuloosist“

12. november 
kell 14–15 „Kuidas rääkida lastega rasketel teemadel – haigused ja surm“

20. november 
kell 15–16 „Valud rindkeres – kas infarkt?“

26. november
kell 14–15 „Kuidas leevendada keemiaravi kõrvaltoimeid“
kell 15–16 „Kuidas vähktõve diagnoos mõjutab lähisuhteid?“

Vestlusringid on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine 
telefonil 731 8178 või patsiendiinfo@kliinikum.ee.

Asukoht: L. Puusepa 8 E-korpuse patsiendiinfo ruumis E108 (lillepoe kõrval).
Lisainfo: www.kliinikum.ee/et/vestlusringid   

MIDA SINA ARVAD?
KAS SINUST VÕIKS SAADA

SAKALA ARVAMUSTOIMETAJA?

Kui sa mõistad
• kuidas toimivad ajakirjandus, ühiskond ja maailm,
• oskad end kirjutades ladusalt ja haaravalt väljendada,
• leiad üles põnevad sündmused, protsessid ja isikud,
• ei suuda peatumata mööda minna, kui kusagil midagi huvitavat juhtub,
• oled hea suhtleja, analüüsivõimeline ja avara silmaringiga,
• tahad vahendada lugejatele vajalikku infot,
• suudad taluda pinget,
• valdad vähemalt ühte võõrkeelt,
• pead kinni tähtaegadest ja oled haritud,

siis JAH!

Pakume
• toredaid töökaaslasi,
• põnevat ja vaheldusrikast tööd arenevas ettevõttes,
• motiveerivat palka,
• tänapäevast töökeskkonda 
• ja võimalust muuta maailma – lugu loo, leht lehe haaval.

Tööaeg: täistööaeg
Töö asukoht: Tartu 8, Viljandi

Kandideerimiseks edasta meile alloleva lingi kaudu hiljemalt
13. oktoobriks CV ja motivatsioonikiri. Lisainfot töö kohta jagab
Hans Väre (hans.vare@ajaleht.ee).


