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Turu Teataja
LINNALAATADEL ON PIKK 
TRADITSIOON

Alates eelmisest aastast on Tartu turul au 
korraldada kevad-, maarja- ja jõululaata. 
Usume, et tartlased hoolivad enda ja 
teiste tervisest ning väljas toimuval sünd-
musel peetakse kinni kõigist terviseohu-
tuse reeglitest. Detsembris kesklinnas ja 
turuhoone ümbruses toimunud jõululaat 
näitas, et isegi õues kantakse maske ja 
hoitakse distantsi. Samasugust käitumist 
ootame külastajatelt ja kauplejatelt ka 
algaval sügislaadal. Eks me kõik saa oma 
vastutustundliku käitumisega mõjutada 
ühist heaolu. 

Laupäeval, 11. septembril toimub Maar-
jalaat laiemana kui eales varem: Küü-
ni tänaval, Raekoja platsil, turuhoone 
ümbruses, Emajõe ääres, avaturu ees ja 
sees. Kauplejate ja külastajate hajuta-
tus suuremale territooriumile on kantud 
mõttest, et külastajatel oleks mugav ja 
ohutu ning kohalikke väiketootjaid-kaup-
lejaid mahuks rohkem laadale. Linnava-
litsus ja turg soovivad ka edaspidi sisus-
tada meie linna uhkust, Emajõe äärt, ja 
pakkuda elamusi linnakodanikele ning 
külalistele erinevate sündmuste näol.
Sepiste ja puidust kodutarvikute tootjad, 
vaibategijad, ehtekunstnikud, rahvariie-
te ja nahast käsitöö valmistajad, laste-
raamatute ja -riietega kauplejad, toidu-
valmistajad ja paljud teised ettevõtjad 
on kauba valmis seadnud ning soovivad 
linlastele oma tööga elamusi pakkuda. 
Lisaks on laadapäeval erinevais paigus 
lõbusad tänavamuusikud ning Emajõe 
ääres saab poniga sõita. 

Toiduainetega kauplejad oleme paigu-
tanud valdavalt turuhoonesse ja selle 
ümbrusesse ning Küüni tänava otsa ja 
Raekoja platsile. Värskeid marju ja kartu-
lit ning muud toidukraami leidub rikkali-
kus sortimendis ka avaturul ja turuhallis. 
Emajõe ääres ärikeskuse taga on erinevat 
tööstus- ja riidekaupa ning sillast linna 
poole jääb suur käsitööala. Küüni täna-
val ja Raekoja platsil on traditsiooniliselt 
segakaup nii Eestist kui mujalt. 
Vabaduse puiestee ääres hoiab sündmu-
sel silma peal, teostab esmaabivalvet ja 
teeb COVID-19 kiirteste mittetulundus-
ühing Väärtusta Elu, mis on loodud haig-
lates töötavate meedikute poolt. 

Laadamelu turuhoones ja avaturul saab 
alguse juba reedel kl 12. Erinevaid külalis-
kauplejaid jagub nii siia kui sinna. Rohkelt 
maitseelamusi pakuvad turuhoone ees 
Eesti meister grillimises ja rahvusvaheli-
selt tunnustatud BBQ spetsialist Tarvo 
Israel, mahlapressipoiss Margus, värsked 
viljad Marjataksolt. Tartu Toidujagamine 
tutvustab uut toidukappi.

Turuhoone taga pakub esmakordselt 
maasuitsusinki otse ahjust reedel kl 10 ja 
12 Põhja Peipsi Köök ning Tänavatoidual-
leel on erinevad toiduautod. 
Laupäeval on avaturu esisel platsil kohal 
ehedad sepad oma tegevuste ja toode-
tega. Avaturul on esindatud Maaelumuu-
seumid, kes korraldavad vanavanemate 
päeva eelseid tegevusi, jagavad maarja-
lustiga seotud vanu tarkusi, koostavad 
sügisesi ilmaennustusi, tuletavad meelde 
vanu retsepte – lustimist jagub nii noor-
tele kui vanadele. 
Lisaks on avaturul kokku üle 100 püsi-
kaupleja, kes pakuvad värskeid taimi ja 
vilju, et linnarahvast vitamiinidega kosu-
tada. Müügipaviljonides on kodu- ja spor-
dikaupu, riideid, jalanõusid ning tooteid, 
mida mujalt ei leia.

Maarjalaat pole mõeldud ainult ostmi-
seks ja müümiseks, sest laadamelus 
leidub igat sorti elamusi igale maitsele.

Turu missioon on toetada väiketoot-
jaid-kauplejaid ja võimaldada neile 
igapäevane töö igas olukorras. Turg ise 
ei müü, vaid annab kauplejatele müügi-
koha. Turul võib saada kauplemisloa kas 
üheks päevaks või pikemaks ajaks, vasta-
valt kaupleja soovile. Oleme hea hüppe-
laud alustavale ettevõtjale.
 
Täpsemat infot leiad: fb/tartuturgas/

Turul toimub!
Rene Kiis, Tartu Turu tegevjuht
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TURUHOONE  AVATURG TURUHALL
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PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM

“Pühapäeval on ju vanavanemate 
päev!” hüüab rõõmsalt Põllumajandus-
muuseumi turundusjuht Evelin Anja. 
“Sel puhul õpetame toredaid mänge ja 
mõistatusi, millega lustida. Oodatud on 
kõik, nii suured kui väikesed, sest ega 
mängimiseks ei ole keegi ju kunagi liiga 
vana” naerab Evelin heatujuliselt.
“Lisaks mõistatustele õpetame, kui-
das vanad eestlased ilma ennustasid. 
Teisisõnu õpetame seda, kuidas ilma 
nutitelefoni ja internetita teada saada, 
milline ilm homme tuleb!” lausub ta sa-
lapäraselt.
“Tartu turul on meil alati nii tore olnud 
ja selle pärast me nii hea meelega tu-
leme. Jälle ja jälle. Inimeste huvi mine-
viku vastu on päris suur ja meil on suur 
rõõm seda läbi mänguliste tegevuste 
tutvustada. 

Maarjalaadal asume avaturu puhke- 
platsil.“ 

Põllumajandusmuuseumi kohta saab 
rohkem lugeda: www.maaelumuuseu-
mid.ee/eesti-pollumajandusmuuseum/

TARTU MAARJA KIRIK

“Maarja kirik on laulupeo häll, sestap 
on see Tartu linna jaoks kultuuriliselt 
väga olulise väärtusega pühamu,” rää-
gib Tartu Maarja Kiriku SA juhataja Sil-
via Leiaru.
“Maarja kirik ei ole lihtsalt hoone, me 
ehitame kogukonnakirikut. Seejuures 
võib igaüks olla kirikuehitaja, panus-
tades kas annetuse või vabatahtliku 
tööga. Meil on aja jooksul olnud palju 
vabatahtlikke, kes ei ole koguduse liik-
med” selgitab Silvia hoolivalt ja soojalt.
“Kiriku taastamise sihtasutus sai loo-
dud 2003. aastal ja sellest ajast on si-
hipäraselt tegutsetud. Selleks, et ehi-
tama hakata, on vaja olnud läbi viia 
ideekonkurss, koostada projekt, kogu-
da annetusi, sihtotstarbelisi toetusi jne. 
Praegu ongi käimas kiriku torni ja torni 
tipu ehitustööd. 
Oleme siiralt õnnelikud, et alates hanke 
välja kuulutamisest juurde kogutud an-
netused võimaldavad meil ka kiivri osa 
välja ehitada!” lausub Silvia rõõmsalt. 
Eriti täname Tartu linna, kes on Maarja 
kiriku taastamise suurim toetaja!

“Maarjalaadal tutvustame renoveeri-
mise plaani ning järgnevaid ehitustege-
vusi. Iga inimene saab kiriku edenemi-
sele kaasa aidata, soetades 2-eurose 
loteriipileti. Iga loos võidab. Meie ko-
guduse liikmed on teinud hingega kä-
sitööd, luues väärtust, mida poest osta 
ei saa,” lausub Silvia. “Meie telk asub 
Küüni tänaval. Ootame kõiki uudista-
ma!”

Täpsemalt kiriku renoveerimise kohta 
saab lugeda: www.tartumaarja.eelk.
ee/maarja-kiriku-sihtasutus/.

Käsitöökauplejad, väiketootjad ja toidu-
valmistajad ootavad linlasi Maarjalaada-
le, mis toimub laupäeval, 11. septembril 
kl 10–16 avaturust Raekoja platsini ja 
Emajõest Küüni tänavani.

Laat on esmakordselt suurel kesklinna 
alal, et turvaliselt mahutada üle veerand-
tuhande kaupleja ja tagada külastajate 
hajutatus ning mugavus ostlemisel. Meile 
on väga oluline, et siinsed väiketoot-
jad-kauplejad saaksid oma hooajakaupa 
realiseerida ja külastajad soovitud kaupa 
osta. Palume külastajatel järgida kõiki 
ohutusmeetmeid ja kanda maske ning 
haigustunnustega avalikku ruumi mitte 
tulla. Kõik saab ju alguse igaühe enda 
käitumisest, Maarjalaat on osa Tartu-

maa Rohefestivali sarjas, mille eesmärk 
on jätta suursündmusest maha võimali-
kult väike keskkonna-jalajälg. Külastaja-
tele soovitame tulla laadale jalgsi, ratta-
ga või ühistranspordiga. Nii väldite ka 
parkimisega tekkida võivaid probleeme. 
Kauplejatel palume müüa võimalikult 
pakendi- ja kilekotivaba kaupa. Soovita-
me toiduained pakkida ostja poolt kaasa 
võetud nõudesse või lihtsalt paberis-
se. Külastajatel on sobiv joogivett võtta 
laadaalal asuvast tasuta joogipunk-
tist. Laadal on tagatud jäätmete liigiti 
kogumine. 

Maarjalaada kauplejate arv on rekordili-
ne, üle veerand tuhande. Järgnevalt vaid 
mõned näited.

“Oi, sepa pisik lõi mulle külge juba 20 
aastat tagasi,” lausub Võrumaa sepp 
Viljar Pettai. “Juba mu vanaisa oli sepp 
ja isa ka, eks see ole mul veres. Isa 
käest ma õppisingi esmalt seda kuns-
ti, siis läksin edasi õppima ja lõpuks ka 
sepa juurde õpipoisiks. Nüüd olen ise 
päris sepp valmis,” räägib Viljar Pettai 
oma sepaks kujunemisest.
“Mulle on juba lapsest saati meeldinud 
tulega mängida. Aga vaata, ega ei ole 
ilus asju niisama põlema pista, hoopis 
palju kasulikum on energiat ja tuld suu-
nata. Raua väänamine on mängimise 
viis – see, kui saab luua taieseid. Se-
patöö on kohati ka taaskasutus, sest 
vanale rauale saab uue elu anda. Mõt-
tetu on lihtsalt asju ära visata, palju 
põnevam on neist midagi uut voolida,” 
lausub Viljar.
“Ma teen igasugust sepatööd, nii väik-
seid naelu kui suuri väravaid – ning kõi-
ke, mis sinna vahele jääb. Lemmikeset 
mul ei ole, sest kõike on põnev teha. 
Esimene samm on muidugi kavandi 
tegemine, sellest algab kõik. Aga ikka 
võib olla, et töö käigus kavand muu-
tub,” vastab Viljar elukogenult.
“Maarjalaadal asun ma avaturul Sep-

VILJAR PETTAI SEPATÖÖD

pade alal. Ma võtan kaasa ka oma väi-
kese ääsi, mis mind on truult teeninud 
juba väga kaua. Nii saavad huvilised 
ise ka proovida ja vaadata, mida see 
sepatöö endast kujutab,” lausub Võru-
maa mees.

Viljari tööde kohta saab rohkem 
pilte vaadata: fb/Viljar-Pettai-Sepa-
tööd-OÜ-100528455332877

KEERUKODA

“Oh, ma oma erialalt olen hoopis inse-
ner,” naerab Kristi Raudnagel, disainer, 
õmbleja ja müüja. Ning Keerukoja kau-
bamärgi omanik. 
“Eks mulle ole terve elu meeldinud õm-
melda ja nüüd olen selle juurde ka pi-
dama jäänud. Ja olgem ausad, kujuta-
va geomeetria õppimisest on mul ikka 
palju kasu,” näitab ta oma keeruseeli-
kuid.
“Keeruseelikute idee tekkis tegelikult 
sellest, et kõik, mitte vaid piitspeenike-
sed daamid, näeksid imeliselt kaunid 
välja. Diagonaalne lõige teeb saleda-
maks,” selgitab naine teaduslikult.
“Seelikuid on nii puuvillaseid kui teis-
test materjalidest. Hea on see, et too-
ted on juba läbi pestud ja sellepärast 
kangas enam ei veni,” lausub Kristi jul-
gustavalt. 
“Kui Keerukoja idee tekkis, siis esmalt 
see küpses aastat viis, aga nüüd saab 
juba 10 aastat aktiivselt tegutsetud. 
Tütrega kahekesi majandame ja meil 
on tõesti väga tore koos,” naerab Kristi 
lõbusalt.

„Palju käime ka laatadel. Tartu Maarja-
laadal oleme Kaubahoovi pargis!”

Keerukoja tooted on kaitstud tööstus-
disainilahendustena. Tellida saab aad-
ressil info@keerukoda.ee ja telefonil 
5646 7277. 

MAARJALAAT TULEB SUUR JA KIREV

V Ä R S K E D  J A  K O D U M A I S E D
L I H A T O O T E D

Tartu turuhoones

www.otepaalt.ee    tel 76 55 824


