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Turu Teataja
SUVI ON JÕUDNUD   
LETTIDELE

Tartu Turg on Lõuna-Eesti hinnatuim 
partner väiketootjatele, vastutustundli-
kele kauplejatele ning värsket kvaliteeti 
hindavatele ostjatele. Talupidajatele ja 
väiketootjatele ongi turg üks vähestest 
müügikanalitest, kus saab ise oma too-
detega kaubelda. Seepärast on turg 
koht, kus elu käib. Turg erineb poest – 
meie müüjad on legendaarsed ja pika 
kogemusega, nende soovitused on kulda 
väärt. Lühidalt, turuhoone ja avaturg on 
olulised linnaelu osad. 

Lisaks korraldame laatasid ja ehkki vii-
mastel aegadel on mõned neist olude 
sunnil ära jäänud, siis Tartu turg tegut-
seb edasi. Nädalalõppudel ootame müü-
jaid lisaks avaturule ja turuhoonele veel 
Dorpati ning avaturu vahele jäävale plat-
sile. Meile on väga oluline, et siinsed väi-
ketootjad-väikekauplejad saaksid oma 
hooajakaupa realiseerida ja külastajad 
soovitud kaupa osta. Ka laiendatud müü-
gialal järgitakse kõiki ohutusmeetmeid. 
Külaliskauplejaid suuremale alale ja mit-
mele päevale jagades saame luua turva-
lisema kauplemiskeskkonna. 

ALATI AVATUD!

Avaturg on iga päev avatud! E–R kl 7–17 
ja L–P kl 7–16. Ka avaturu hall ning erine-
vate toidu- ja tööstuskaupade paviljonid 
on aasta ringi lahti seitse päeva nädalas, 
kui just ei ole väga suur püha (vt loo lõ-
pust).

Juba aprilli lõpust alates on meil palju tai-
mede ja istikutega kauplejaid ning kodu-
maise aedvilja hooajal on platsil üle 300 
väiketootja-kaupleja. Et rikastada aedvil-
jade kaubavalikut ja kaasajastada kaup-
lejate tingimusi, oleme juurde ehitanud 
atraktiivseid müügikohti. 

Külastajatele on turuplatsi keskele loo-
dud võimalus puhata, kohvitada, aega 
veeta. Puhkeplatsil on ka mõni kiik laste-
le. Atraktiivsem on ka avaturu külg, kus 
on uued söögikohad, mis jäävad avatuks 
ka õhtuti. Linnapoolse välisseina kaunis-
tasid kunstikooli õpilased rõõmsate vär-
videga. 

Kohalikest taludest pärit Eesti maasikas 
on müügil juba mitu nädalat ja enne jaa-
nipäeva korraldame eripärase sündmuse 
– see on maasika drive-in, millega soovi-
me nii ostjatele kui ka müüjatele rõõmu 
pakkuda. Peaväravast, Soola tänava 
poolt, saab avaturu keskteele sisse sõi-
ta, lühiajaliselt parkida, suuremad ostud 

sooritada ja need otse autosse laadida. 
Kauplejad on lubanud laia valikut ja häid 
hindu. Selline mugav „sõida ja osta” va-
riant on meie teada esmakordne Eestis, 
mistõttu ootame rohkelt maasikasõpru 
ja oleme tänulikud kauplejatele. 

Kohal on ka Turu Templiga hinnatud 
kauplejad. Turu Tempel on kvaliteedi-
märk eeskujulikele kauplejatele, kes ise 
toidukraami kasvatavad või valmistavad 
ning turul müüvad.
 
TULGE KAUPLEMA!

Turg on avatud ruum ja kauplemisloa 
võib saada kas üheks päevaks või pike- 
maks ajaks. Oleme innovaatilised ja liht-
sustame müügiloa saamist – esimest 
korda Eestis saab turuplatsil osta müügi-
koha mobiilse maksena. 

Meile on tähtis ka keskkonnasäästlikkus. 
Paljud kauplejad on ise toodete valmis-
tajad ja kasvatajad ning müüjad. Palju 
kaupa müüakse lahtiselt ja pakendiva-
balt, millega vähendame oma ökoloogi-
list jalajälge. Ostjal on võimalus kasuta-
da taaskasutatavaid pappkaste. Turul 
sorteeritakse prügi ja oma biolagunevad 
jäätmed plaanime ise komposteerida. 
 
TURUL TOIMUB! 

Oleme avanud ja avamas mitmeid uusi 
söögi- ja joogikohti avaturu linnapoolses 
küljes. Usun, et see osa Emajõe äärest on 
paljudele tartlastele avastamata, seetõt-
tu kutsume kõiki ka sinna mõnusalt aega 
veetma.

Mõnusa tänavatoidu allee moodustame 
ka turuhoone kõrvale, kõnnitee äärde 
Emajõest Kaubamajani. Erinevad food-
truckid pakuvad laia toiduelamuste vali-
kut – kohaliku tooraine baasil burgeritest 
idamaiste maitseteni, nostalgilistest pann-
kookidest magusate üllatusteni. Toidu- 
autode allee rikastab noorusliku Tartu 
kesklinna, suurendab jõeäärset liikumist 
ning on heaks täienduseks jõeäärsetele 
baaridele. 

Selline toitlustuslahendus on Tartus es-
makordne, mistõttu oleme väga tänuli-
kud tagasiside ja tähelepanekute eest. 
Üheskoos teeme Emajõe kaldad kauni-
maks ja põnevamaks nii oma rahva kui 
ka külastajate jaoks.

Käimas on ka meie oma fotokonkurss, et 
jäädvustada hetki turuelamustest, olgu 
need siis seotud ülaltoodud sündmus-
tega või tavapäeva turumeluga. Võist-
lustööd ja reeglid on üleval Tartu Turu 
Facebooki lehel. Meeleolukamatest klõp-

Tule koos perega värskes õhus jalutama, 
elamusi saama, head ja paremat maits-
ma!

Palju huvitavat turu kohta lugemiseks 
leiad eelmistest Teatajatest: 
Turu Teataja – Tartu Turg

Turul kohtume!
Rene Kiis, Tartu Turu tegevjuht

rene.kiis@tartuturg.ee

 

sudest teeme turul näituse ja võitja saab 
auhinnaks gaasigrilli.

JAANIRÕÕMSAKS 
VARAKULT! 

Lisaks toimub palju muudki põnevat, ja 
seda er i t i  laupäevast  te is ipäevani , 
19 .–22.06.21 , millest täpsemalt on 
kõrvaloleval reklaamil ja https://www.
facebook.com/tartuturgas. 
NB! Kolmapäeval ja neljapäeval (23. ja 
24.06) meie vahvad kauplejad puhkavad 
ning turg on suletud.



Fotod: erakogud
Tekstid koostanud: Rene Kiis 
Toimetanud ja kujundanud: Artwerk
info@tartuturg.ee
www.tartuturg.ee 
facebook.com/tartuturgas/

TURUHOONE  AVATURG TURUHALL
Vabaduse pst 1 Soola 10  Soola 10
E–L  7.30–16  E–R 7–17 E–L 8–16
P  9.00–15  L–P 7–16 P 8–15

JÄRVEKALDA TALU - VÄRSKELT HINNATUD TURU TEMPLIGA

Heli Jazõkova Järvekalda peretalu asub 
Kastre vallas Poka külas, kunagise ürg-
jõe kaldal, millest aegade möödudes 
on moodustunud palju järvesid. Imeilu-
sat Lavatsi järve saab selle talu rahvas 
pidada oma kodujärveks.

Talupidamisega alustati 1989. aastal, 
mil Luunja sovhoosilt saadi esimesed 3 
hektarit maasikakasvatuseks. Edaspidi 
osteti maad juurde, maasikatele lisan-
dusid kartulid ja sead. Seakasvatuses 
omistati neile II klassi tõufarmi nime-
tus. Ajapikku jäädi siiski maasika- ja 
köögivilja kasvatamise juurde. 

Praeguseks on talul põllumaad 11 hek-
tarit, millest maasika all on, olenevalt 
väljasüsteemist, 2,5 kuni 6 hektarit. 

Siiani on tootmises püütud kasutada 
minimaalselt pestitsiide. Veterinaar- ja 
Toiduameti 2020. aastal tehtud ana-
lüüs näitas, et Järvekalda maasikad 
olid näitajate poolest Eesti parimate 
hulgas. Pestitsiidide jäägid olid nullilä-
hedased või puudusid üldse.

Talutööd tehakse ära põhiliselt oma 
perega, ainult marjade korjamise ajal 
läheb tarvis lisajõudu. Suur abi on las-
telastest (4 a, 11 a, 13 a, 18 a), kes kõik 
annavad oma jõukohase panuse. Saak 
realiseeritakse otse lõpptarbijale.

Järvekalda talupidamise mõte on, et 
lapsed õpiksid tööd hindama ja mõis-
taksid raha väärtust – et neist kasvak-
sid iseseisvad tublid inimesed.

PAVILJON 6                                     UUS KOHVIK AVATURUL

Emajõe-äärse toidurinde viimane ja 
parim täiendus on Paviljon 6. Tore paik 
igaühele, nii eakamaile kui ka noore-
maile. Jalutad kesklinnas, naudid paa-
disõitu Emajõel või külastad Tartu ava-
turgu – siia on oodatud kõik. 

Kohvik rikastab Emajõe-äärset elu ja 
värskendab avaturu melu. Kohviku 
kööginurk pakub alates kella 8st värs-
keid saiakesi hommikukohvi kõrvale. 
Õhtuti aga saab nautida suurepärast 
päikeseloojangut Paviljoni suurelt ter-
rassialalt ka suurema seltskonnaga. 

Tegemist on kindlasti linna ühe kõige 
rohelisema asukoha ja ilusama vaate-
ga kohvikuga. Paviljon 6!

• Turu Tempel on Tartu Turu poolt väljastatud 
kvaliteedimärk. 

• Turu Templi eesmärk on propageerida taludes, 
väiketootmistes kasvatatud, toodetud ja turul talunike 
enda müüdavat kaupa, selle kauba usaldusväärsust ning 
asjatundlikku ja ausat müügikultuuri.

• Turu Templi omanik annab kauba kohta igakülgset ausat 
infot, tagab kauba väljapaneku ja oma kauplemiskoha 
ning selle ümbruse eeskujuliku korra. 

• Turu Templi omanik teeb asjatundlikku ja aktiivset müüki 
ning tagab ostja rahulolu.

• Turu Templi omanik kasutab korrektselt Turu Templi märki 
ja kleebiseid ning Tartu Turu hinnasilte oma müügikohas.

AVATURU KOHVIK                          UUS KOHVIK AVATURUL

Asub turu südames ja on lahti turuvä-
ravate avamisest kuni nende sulgemi-
seni. Pakutakse hea hinnaga head koh-
vi, karastusjooke, vaadikalja ja kõike 
muud sinna juurde kuuluvat. Menüüsse 
kuulub lisaks toekale ja maitsvale hom-
mikueinele midagi ka keskpäevastele 
ning pärastlõunastele külastajatele. 

Kasutatakse võimalikult palju kohalik-
ku toorainet, millest avaturul puudust 
ei ole. 

Ka külastajate ettepanekud sortimendi 
ja valikute kohta on teretulnud!

Tule turule müüma
oma käsitööd, aiasaadusi,

toidukaupa või muud!
Pakkuda on suuremaid ja väiksemaid lette päevaks või kauemaks.

Info: tel 5192 0480 või eiko.ilves@tartuturg.ee


