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Raamatute, sõlgede, merevaigu, 
hõbeda, müntide, kunsti, 
vanavara ost. Tel 5649 5292.

Vaasid kuni 200 €.  
Tel 5607 7449.

Seinapiltide, maalide ost.  
Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5649 5292.

Vaaside ost. Tel 5803 6752.

Vanade raamatute ost.  
Tel 5649 5292.

Ostan majapidamise lõpeta-
misel raamatuid, vinüülplaate, 
lauanõusid jm. Tel 5845 5341.

VAHETUSE VANEM:
• juhib pakenduse meeskonda
• korraldab efektiivselt täisautomaatse pakkeliini tööd
• seadistab ja häälestab pakkeliini
• tunneb huvi tehnika vastu ja soovib osaleda liini arendamises
• oskab heal tasemel inglise keelt
Töö toimub 8-tunnistes vahetustes.
Kandideerimine märgusõnaga „vahetuse vanem“.

TEHNIK:
• hooldab, paigaldab ja remondib tootmismasinaid ja -seadmeid
•  tunneb huvi tehnika, automaatika ja elektri vastu
• soovitavalt tehniline haridus, teadmised ja kogemused tehnikavaldkonnas.
Kandideerimine märgusõnaga „tehnik“. 

AUTOMAATIK:
• seadistab, paigaldab ja hoiab käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme  
• vajalik on tehniline haridus
• oskab heal tasemel inglise keelt
•  soovitavalt programmeerimisoskus.
Kandideerimine märgusõnaga „automaatik“.

Kandideerimiseks saada CV koos palgasooviga e-posti aadressile
olivia@olivia.eu 20. oktoobriks 2021.
Lisainfo tel 776 8222.

AS Scanola Baltic on rapsiseemne töötlemistehas Jõgevamaal Painkülas, mis toodab kodumaistest rapsiseemnetest 
rapsikooki ja rafineeritud rapsõli Olivia.
Ettevõtte on kümne aasta jooksul laienenud läbi suuremahuliste investeeringute. 2021. aastal investeerisime 1,5 
miljonit eurot pakkeliini seadmetesse.
Uued tootmismasinad ja -seadmed vajavad arenemis-võimelisi ja arengule orienteeritud    töötajaid,   kes koostöös 
tehase pikaajalise tootmiskogemusega meeskonnaga annavad tugeva panuse ettevõtte jätkusuutlikkusse arengusse.
Scanola Baltic pakub tootmisettevõttele omast kiiret, huvitavat ja väljakutseid pakkuvat ning korralikku töötasu 
tulemusliku töö eest. Lisaks toetame terviseedendamist ja sportimist ning hüvitame tööle sõidu kulud.

www.scanolabaltic.ee • www.olivia.eu • FB@OliviaMaitsed

Kas otsid tööd, mis pakuks erialast ja
isiklikku arenemisvõimalust eestimaist
toitu tootvas ettevõttes Jõgevamaal?
Kui tunned huvi tehniliste lahenduste ja uute tehnoloogiate
vastu, soovid olla meeskonna juht, oled valmis õppima,
arenema ning avatud uutele väljakutsetele,
siis tule ja liitu meie meeskonnaga.

Soovid meie juures töötada - vaata vabu
töökohti ja täida sooviavaldus!

Vaata töökuulutusi www.scanolabaltic.ee kodulehelt

Tule
tööle!

Tel 503 1943, 5331 4350
info@vannvannis.ee • www.vannvannis.ee

Paigaldame uue vanni
vanasse vanni

vaid paari tunniga.

• Maakütte paigaldus

AKNAD • RÕDUDE KLAASIMINE
Soodustus kuni

-60%

       
              Järelmaksu võimalus

Pakkumine kehtib kuni 31.10.2021

PVC-aknad kätte
3–4 nädala jooksul!

Oktoober on suitsust vabanemise kuu ehk Stopptoober. 
Suurbritanniast alguse saanud Stopptoober tutvustab, 
kuidas miljonid suitsetajad üle maailma suitsetamisest 
loobusid.

Mõned võivad öelda, et mis selles siis nii keerulist on, jäta 
lihtsalt maha. Elu näitab, et nii lihtne see siiski ei ole. 
Enamik suitsetajatest ei suuda vastu panna kiusatusele 
teha veel üks suits. Päevapealt õnnestub suitsetamine 
maha jätta vaid neljal protsendil proovijatest.

Paljud üritavad mitmeid kordi, ja ka siis ei pruugi loobumine 
veel õnnestuda. Osad isegi loobuvad  proovimast. Samas 
on suitsetamisest loobumist soodustavaid võimalusi 
praegu rohkem kui kunagi varem. Oluline on valida enda 
jaoks sobiv viis ja uuesti proovida.

Mis aitaks edukalt suitsetamisest loobuda?

Klassikaliste, apteegis müügil olevate nikotiinitoodete 
kõrval räägitakse Stopptoobri algatuses julgelt ka alterna-
tiivsetest võimalustest, nagu e-sigarettidest, tubakavabast 
snusist ehk huuletubakast ja kuumutatavast tubakast, 
millega miljonid inimesed üle maailma on edukalt suitseta-
misest loobunud.

Esmapilgul võib olla kummastav, et alternatiivsetest 
toodetest räägitakse kui suitsetamisest loobumise 
vahenditest. Samas eurobaromeetri andmetel kasutas 
2020. aastal Eestis kümme protsenti suitsetamisest 
loobuda otsustanutest just alternatiivseid tooteid. 
Apteegitooteid kasutas 13 protsenti ja suitsetamisest 
loobumise nõustaja juures käis kolm protsenti.

84 protsenti Eesti suitsetajatest, kes proovisid möödunud 
aastal tervist kahjustavast pahest vabaneda, ei kasutanud 
ühtegi soodustavat abivahendit. Paraku õnnestub selliselt 
suitsetamisest edukalt loobuda vaid vähestel. Seda 
kinnitab ka tervise arengu instituudi uuring, mille järgi oli 
2020. aastal Eestis nii igapäevaseid kui ka juhusuitsetajaid 
isegi rohkem kui 2018. aastal.

Kõige olulisem on siiski suitsetamisest loobumist uuesti 
proovida. Stopptoober.ee lehelt leiab näiteid, kuidas inimesed 
on proovinud ja lõpuks edukalt suitsetamisest loobunud.

Kuidas saab Stopptoobris osaleda?

Stopptoobriga liitumiseks pole vaja lepingut, piisab vaid 
soovist suitsetamisest loobuda. Tutvu Stopptoober.ee 
lehel suitsetamisest loobumise võimalustega. Leia 
endale meelepärane võimalus ja alusta juba oktoobris 
suitsuvaba eluga.

Võit tervisele on juba see, kui vähendad suitsetamist. Kui 
kohe ei õnnestu tavaliste sigarettide suitsetamist maha 
jätta, siis asenda suitsetamiskorrad järk-järgult välja 
valitud nikotiinitoote kasutamisega. Mida kiiremini 
suudad tavaliste sigarettide suitsetamisest täielikult 
loobuda, seda kiiremini hakkab tervis taastuma.

Olles tavaliste sigarettide suitsetamise täielikult maha 
jätnud, saad asuda vähendama alternatiivse toote 
kasutamist. Esmalt vähendad kasutamise kordi, osa 
toodete puhul saab valida väiksema nikotiinisisaldusega 
variandi. Nii saab samm-sammult loobuda ka tootest, 
mis aitas suitsetamisest loobuda. Kõige selle juures saab 
teha veel ühe olulise heateo – jaga oma suitsetamisest 
loobumise kogemust ja aita teistelgi suitsuvabaks saada.

Mida on teistes riikides suitsetamisest
loobumiseks kasutatud?

Kui Eestis kasutatakse apteegitooteid ja alternatiivseid 
tooteid suitsetamisest loobumiseks peaaegu sama 
palju, siis mõnes riigis domineerivad alternatiivsed 
tooted. E-sigarettide abil on väga paljud loobunud 
suitsetamisest Ühendkuningriigis, Islandil, Austraalias ja 
Uus-Meremaal. Ühendkuningriigis on juba miljon 
endist suitsetajat, kes loobusid suitsetamisest 
e-sigareti abil ja pärast lõpetasid ka e-sigareti 
kasutamise.

Rootsi on Euroopa kõige väiksema suitsetajate osakaaluga 
riik, selle põhjuseks peetakse snusi. Naaberriigis Norras 
peetakse üha väheneva suitsetamise üheks põhjuseks 
e-sigarette ja snusi. Pöörates pilgu maakera teisele 
poole, siis Jaapanis ja Lõuna-Koreas on kolmandik 
suitsetajatest jätnud suitsetamise maha kuumutatava 
tubaka abil.

Põhiline kahju tervisele ei tulene nikotiinist, vaid suitseta-
misel tekkivast vingugaasist, tõrvast ja ülejäänud ligikaudu 
4000 keemilisest ühendist, millest enamik on kahjulikud.

Eestis on 192 000 igapäevasuitsetajat ja 88 000 
pühapäevasuitsetajat. Muu maailma kõrval tundub vähe, 
kuid suitsetamisest loobumine on kõigi jaoks ühtmoodi 
oluline, aga ka keeruline. Mida paremad on meie suitse-
tajate võimalused suitsetamisest loobumiseks, seda 
kiiremini saab Eesti suitsuvabaks riigiks.

REKLAAM

Tähelepanu!
Valmis olla!
Stopptoober!

Stopptoobri kampaaniat viib läbi NNA Suitsuvaba Eesti. Kampaaniat toetab riigikogu «Suitsuvaba Eesti» toetusrühm.

Edukat suitsetamisest loobumist!
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KINNISVARA

Ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215,  
514 5215.

TÖÖ

Pakun tööd
AS Bacula Aakres pakub 
tööd müügiesindajale ja toot-
mistöölisele (sobib ka mehele). 
Töö ühes vahetuses.  
Tel 517 4059.

Kunstisalong pakub tööd ajaloo-
haridusega galeristile. Sobib ka 
üliõpilasele osalise tööajaga.  
Tel 736 6777 või 506 4555.

Pakkuda tööd Lõuna-Eestis 
kogemustega üldehitustöölisele. 
Lisainfo eestis.ehitan@gmail.
com, tel 5866 8999.

Pakun tööd saemehele.  
Vajalik B-kat. ja liikumisvahend.  
Tel 5618 6670. Tööpiirkond 
Lõuna-Eesti.

Tartu lasteaed Lotte kuulutab 
välja konkursi lasteaiaõpetaja 
asenduskohale. Avaldus, CV ja 
kvalifikatsiooni tõendavad doku-
mendid esitada kuni 22. X 2021 
viive.vellemaa@raad.tartu.ee. 
Info tel 5300 3060. Tööle 
asumine esimesel võimalusel.

Otsin tööd
Aitan leheriisumisel.  
Tel 510 5076.

EHITUS
Vannitoa ehitus. Tel 631 3330.

Teostame erinevaid ehitus- ja 
remonditöid. Tel 5692 9053.

TEENUS

Fekaalivedu, survepesu, 
ummistuste likvideerimine.  
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Kaevetööd 14 t ekskavaatoriga. 
Tel 5568 2671.

Korstnapühkimisteenus  
tolmuimejaga kutsetunnistusega 
spetsialistilt. Tel 730 5387,  
OÜ Tartu Tuli.

Ohtlike puude langetamine ja 
hooldus ja äravedu tegevuskind-
lustusega arboristilt. Kändude 
freesimine. Ülekasvanud hekkide 
lõikus. Töö kiire ja korralik! 12 
aastat kogemust. Tel 5666 7776. 
INFO@VIKATIMEES.EU.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Prahibussi teenus, laadijad.  
Tel 5386 7377.

Pressin õunamahla.  
Tel 5353 4624.

Puur- ja küttekaevude 
puurimine; pumpade, rauaeral-
dusfiltrite ja septikute paigaldus; 
vee-, kaevu-, kanalisatsiooni-
tööd. www.baltipuurkaev.ee,  
tel 521 7415.

Veo- ja kolimisteenus.  
Tel 502 0426.

KÜTE

30 cm ja 40 l: kuiv lepp 2,65 €, 
kuiv kask 3,10 €. Alusel: puit-
brikett 960 kg, turbabrikett. 
Hele pellet 975 kg. Vedu tasuta. 
Tel 5373 3626.

Aasta ringi müüa lõhutud 
küttepuid koos veoga Tartus.  
Tel 514 8309.

Kuivad pakitud kütteklotsid, 
pelletid, puidubrikett. Vedu 
tasuta. Tel 5383 9215.

Otse tootjalt 6 ja 8 mm 
premium-pelletid, pakitud 
kandiline kasebrikett, pakitud 
kandiline turbabrikett, pakitud 
kivisüsi, kuivad kütteklotsid. 
Vedu. Tel 506 8501.

PÕLLUNDUS

Müük
Hobuse kõdusõnnik turbaga. 
Tel 5605 1991.

LOOMAD
Linnu talu Tagulas Valgamaal 
müüb 10 kuud munenud valgeid 
Nick Chicki ja pruune Brown 
Nicki munakanu 2 €/tk E–L  
kl 8–13. Tel 503 1485, 501 7500, 
767 9426.

SÕIDUKID
Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Autode ost. Tel 5693 2565.

KODU
Müüa sauna- ja suitsuahjud.  
Tel 505 4355.

VANAVARA

Ostan vanu münte, paberraha, 
fotosid, klaasi, portselani,  
ehteid, kunsti, hõbedat jne.  
Tel 5674 0610.

MUUD
Konservikarbid, kaaned, kaane-
tajad, roostevabad autoklaavid. 
Tel 506 8501.

Diivaniparadiisi leiunurk – koht, 
kust leida uskumatult soodsate 
hindadega diivanilaudu, 
kummuteid, riiuleid, toole, 
lampe, maale jne. Tule juba täna 
vaatama aadressil Riia 136 Tartu.

KONTSERT

Arsise juubelikontsert
16. okt kl 17 Tartu Arsise kellade 
kooli juubelikontsert. Piletid Pile-
tilevist ja kohapealt, www.arsis.ee.

ETENDUSED

Jaak Allik – 75! 
LendTeatri etendus «Kassi-hiire 
mäng» (lavastaja Jaak Allik, 
kunstnik Jaak Vaus) 10. 
oktoobril kell 17 Viljandi 
Seasaare teatris (Väike-Turu 3). 
Piletid 12 € ja 15 € müügil  
lendteater.ee.

TEATED

Esineb Jaan Toots
Reedel, 8. oktoobril kell 18 
Konsevratiivide klubi Lõuna-
keskuse kohvikus Nobel. Esineb 
linnapeakandidaat Jaan Toots: 
«Majanduslikult edukas linna-
juhtimine linnarahva huvides». 
Vestlust aitab suunata Indrek 
Särg. Sissepääs vaba, küsimused 
ja ettepanekud oodatud.

Perepäev
Tule pühapäeval, 10. oktoobril 
kell 14 perepäevale appi kaitsma 
Tartu keskparki! Kuuma jooki 
pakuvad keskpargis linnapea-
kandidaat Jaan Toots ning teised 
volikogu kandidaadid, pargi 
kaitseks laulavad Jüri Homenja, 
Guido Sooläte ning kandidaatide 
ühisansambel Kaunimad Voli-
koguaastad Su Elus. Allkirjas-
tame ühispöördumise ja laulame 
ühislaule, päeva juhib Indrek 
Särg. Ütle ka sõbrale edasi:  
Tartu keskparki kaitsevad  
Keskerakonna kandidaadid!

Tervise teemal
Kohtumine doktor Nikolai  
Põdramägiga kolmapäeval,  
13. oktoobril kell 13 Annelinna 
päevakeskuses Kaunase pst 22 
tervisest ja arutlused Tartu linna 
teemadel. Üritus tasuta.

Tartu Eakate Nõukoda
Kolmapäeval, 13. okt kella 10–13 

nõustab abivajajaid jurist Asta 
Liivak Eakate Nõukoja ruumides, 
Ülikooli 12, II korrus. Teenus on 
tasuta. Info ja registreerimine  
tel 5568 2756.

Kõnniringid
Hea eakas, Tartu linn ootab sind 
kõnniringidele! Kõnniretked on 
osalejatele tasuta ning eelnevalt 
registreeruda ei ole vaja. Rajad 
on ligi kolm kilomeetrit pikad ja 
kõnnitempo aeglasem. Kõnniring 
kestab kuni kaks tundi. Kõndijaid 

saadab ja osalejatega vestleb 
raamatukogutöötaja. Kõnniringid 
toimuvad kuni 30. detsembrini 
T–N. T kell 9.30 Tammelinn, 
algus ja lõpp Tammelinna 
harukogu ees (Suur kaar 56);  
K kell 10 Annelinn, algus ja lõpp 
Annelinna harukogu ees 
(Kaunase pst 23); N kell 16.30 
kesklinn, algus ja lõpp Tartu 
linnaraamatukogu peamaja ees 
(Kompanii 3-5). Lisainfo:  
Tartu linna infotel 1789.

Kuulutuste vastuvõtt E-R 9-17 (lõuna 13-13.30) Ülikooli 2a, Tartu (V korrus) | Tel 739 0397, e-post: kuulutus@postimees.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

SAADAVAL KA
TURBABRIKETT

VAJADUSEL KOOS
TRANSPORDIGA

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜGIL
SOODNE NING
KVALITEETNE

PUITBRIKETT!

Tel 5668 3202

www.kasekäbi.ee
kasekabi@gmail.com

MÜÜA SOODSALT
KVALITEETSET

PELLETIT

6 ja 8 mm
Alus 960 ja 975 kg

Sissepääs 

 

Kohvilaud
Kohvilaud

Sissepääsuks palume kaasa võtta 
ID-kaart ja Covidi immuniseerimise tõend, 
testimist kohapeal ei toimu!

Ürituse korraldaja: Tartu Linnavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
koostöös Ropka-Karlova päevakeskusega.
Üritust rahastab Tartu Linnavalitsus.

Sissepääs 
PRII

Vanemuise Kontserdimajja 
Olete oodatud Tartu linna eakate päevale

Kaunimate Aastate 
Vennaskond

11. oktoobril kell 11.00
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