KEVAD 2019

KEVADINE
MOEGURMEE

TRENDINÕU:

MEHED TUUNIVAD
HABET

TÄNAVATOIT,
MIS VIIB
KEELE ALLA
OOPERISOLIST

PIRJO JONASE
AEG ISEENDALE

9 NIPPI,

KUIDAS SINU
KODU PÜSIB
ALATI KORRAS

TURGUTAVAD
SMUUTIRETSEPTID

ALLERGIA,
MITTE NOHU
POSITIIVSE
MÕTLEMISE
JUHISED

kvartaltartu
kvartaltartu

Riia 2, Tartu

kvartal.com.ee

BRÄNDIRAAMID

%
-80
kuni

!
AREM VALIK
P
L
E
T
A
M
E
R
IMALUS, KII
MÄRTSINI!
.
17
i
n
u
k
VIIMANE VÕ
l
ee
E KEHTIB v
PAKKUMIN

Pakkumine kehtib kuni 17.03.2019. Täpsed tingimused Instrumentariumi kauplustes.

KVARTAL Tartu, Riia mnt 2, tel 744 2133

www.instru.ee

SISUKORD

32

Kvartal kevad 2019
5	Juhtkiri
7	Kevade parimad
pakkumised
11	Vahvlit? Muidugi!
12	Kevadine moepalett
18	Põnnide kevadmood
20	Orienteerumine
kevadsuvises
kingamaailmas
21	Kevadel Kvartalis

50

46

39

22	Allergia, mitte nohu
26	Mõtle positiivselt
29	Tartu kutsub!
30	Maiuspalad Tartu
matkasellidele
32 Hell pai iseendale
36	Tervitades saunarahvast
39	Habemike pühakoda
42	Hoiame oma naisi
46	Maitsetest tulvil tänavatoit
50	Klaasitäis vitamiine ja
värskust

56
VÄLJAANDJA: TTK Kultuurikeskus OÜ
Riia 2, 51004 Tartu, kvartal@kvartal.com.ee

52	9 viisi, kuidas kodu alati
korras püsib
56	Neljarattaline kevadvormi

46

TEOSTUS: Sisuturundus24.ee
PROJEKTIJUHT JA PEATOIMETAJA:
Evelin Kivilo-Paas
TOIMETAJA: Tiina Kruus
MOEKÜLGEDE STILISTIKA: Katrin Kirsipuu
ESIKAANE STILISTIKA: Piia Õunpuu
ESIKAANE FOTO: Rene Türk
FOTOD: Aivar Kullamaa, Viivi Järve, Adobe
Stock, Scanpix, tootjad
KUJUNDAJA: Joosep Raide @ Artakk
KEELETOIMETAJA: Kaja Randam
TRÜKIARV: 60 000

kvartal.com.ee

kvartaltartu

kvartaltartu

KVARTAL

3

SINU
KEVADISED
VALIKUD

N

aine vaatas peeglisse ja üle ta
näo libises lai naeratus. Talle
meeldis see naine, keda ta peeglist nägi – kena, parajalt kurvikas, värskusest pakatav, naerukurrud
silmade ümber kõnelemas väärtuslikest
kogemustest. Tema meeltes ja igas keharakus valitses teadmine sellest, mida ta tahab
ning mida ta on väärt. Ta armastas iseennast. See tunne tõigi ta näole naeratuse.
Tõsi, see pole alati nii olnud. Sageli on
tema otsused tuginenud teiste arvamustele ning ta on kahelnud oma valikutes. Ka
poodi rõivaid ostma minnes on tal olnud
kaaslane kaasas. Et oleks keegi, kellelt
proovikabiinist väljudes küsida: „Mida sa
sellest arvad?“
Ent iga naise ellu saabub hetk, kus ta küsib
endalt: miks ma pidevalt kahtlen? Miks
ma ei kuula oma südame häält? Kas ma
näen peeglis sellist naist, keda ma näha
tahan? Mis oleks, kui usaldaks iseennast
ja oma valikuid?
Idamaa meister Kuddus Al Buhari on öelnud: „Kõik asub meie sees – nagu mõtled,
nii ka elad.“ Mõtete abil võime ise kujundada oma saatust ning luua teadlikult
homset päeva. „Tasub endale lubada vaid
üht negatiivset mõtet, kui hinge poevad
kahtlused, hirmud ja ebakindlus,“ on ta
märkinud.
Mõtted on meie põhiline hea tuju allikas.
Positiivne mõtlemine ei tule paraku pelgalt
sõrmenipsust, eriti kui elu keerdkäigud ja
ümbritsev seda ei toeta.
Ent tõde on see, et kes ise õnnelikkust kiirgab, saab vastu kordaminekuid ja õnnelikke sündmusi. Rahulolematus muudab aga
õnnetuks. Halb tuju ja rahulolematus ei
mürgita ainult iseennast, vaid ka ümbritsevate elu.
Soovime, et leiaksid iseendaga olemiseks
ja heade mõtete kogumiseks rohkem aega.
Täites enda vajaduste ja soovide karika,
suudad paremini hoolitseda ka teiste eest.
Kevadisest Kvartali ajakirjast leiad selleks
kuhjaga häid vihjeid. Olgu nendeks väärtuslikud hetked hea raamatu seltsis (lk 28),
kosutav matk Tartu lähedal asuvatel matkaradadel (lk 30), kvaliteetaeg saunas
kvartal.com.ee

kvartaltartu

ja spaas (lk 32 ja 36), mõnusad maitsenaudingud koos lähedastega (lk 46) või
jõudehetk korrastatud kodus (lk 52).
Unustamata sedagi, kuidas võib tuju ja
enesehinnangut tõsta uhiuus rõivaese, mis
istub seljas kui valatult (lk 12).
Mõnusat lugemist ja häid valikuid!
SINU KVARTAL
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Mõtete abil võime ise
kujundada oma saatust
ning luua teadlikult
homset päeva.
KVARTAL
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#KVARTALTARTU

PILDISTA JA
VÕIDA!

Uued #kvartaltartu
võitjate pildid on sinu ees.

@ciscacarmen

@veronicavesso

@katerinriit

@_m1ajoanna

@pisike_elisa

VÕIDA 20 EURO VÄÄRTUSES
KINKEKAARTE! Mida selleks teha?
»	Tule Kvartalisse ja veeda siin mõnusalt aega: poodle, söö maitsvaid
hõrgutisi, lusti koos sõprade või perega. Tee sel ajal endast ja oma
kaaslastest mõni tore pilt.
»	Postita neid pilte 31. juulini avalikult, kasutades teemaviidet #kvartaltartu
või märgistades enda asukohana Kvartal.
»	Kuue parima pildi tegijat premeerib Kvartal 20 euro väärtuses
kinkekaartidega. Võitjatega võetakse sotsiaalmeedia vahendusel ühendust.
»	Kuus võidupilti avaldatakse Kvartali sügiseses ajakirjas.
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@alice_koiv1

Selle kevade
parimad pakkumised
IGA OSTUGA SAAD KASUTADA ÜHE KUPONGI
Kupongi realiseerimisel jääb kupong Kvartali ostukohale
Kvartal E-L 10-21, P 10-19 / Coop Maksimarket E-L 9-22, P 9-20

Kosmeetika

-30%

kreemid, juukse- ja nahahooldustooted,
dekoratiivkosmeetika, seebid, dušigeelid,
kosmeetikatarbed, suuhügieenitooted,
lõhnaõlid, deodorandid
* Allahindlus arvestatakse toote tavahinnast
* Soodustus ei ole summeeritav teiste pakkumistega

Kõik V Spa tavahinnaga
piletid ning hoolitsused
E-R hommikutel

-20%

* Soodustus ei ole summeeritav teiste pakkumistega
* Teenuse algusaeg E-R kl 9-14

Kogu kaup

1 tavahinnaga toode

-20%

-50%

Tavahinnaga lemmiktoode

Kõik fototeenused

-20%

-25%
* Soodustus ei ole summeeritav teiste pakkumistega

Lõika siit välja oma
kevadine soodustus!
Kvartal E-L 10-21, P 10-19
Coop Maksimarket E-L 9-22, P 9-20

Kupong kehtib
7.03 - 17.05.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

v.a 22.04 - 28.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Selle kevade
parimad
pakkumised
IGA OSTUGA SAAD KASUTADA
ÜHE KUPONGI
Kupongi realiseerimisel jääb kupong Kvartali ostukohale
Kvartal E-L 10-21, P 10-19
Coop Maksimarket E-L 9-22, P 9-20

Tavahinnaga tooted

-20%

TASUTA kliendikaart ning iga ostuga
kaasa Playmobili KINGITUS!

Juukselõikuse ja -värvimise
komplektteenus

-30%

2h = 3h
* Maksad 2 h mänguaja eest, kuid mängid 3 h

Telli põhimenüüst
pitsa, pasta või salat ning saad

TASUTA

aromaatse tassikese kohvi!

Iga 30 € väärtuses ostuga

KINGITUSEKS

Alter Ego Italy B.Toxkare Nutra
Lift 15 ml näoseerum!

Üks tavahinnaga
lemmiktoode

-20%

Apollo Klubi liikmele kõik
täishinnaga kingitused

-15%

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Lõika siit välja
oma kevadine
soodustus!
Kvartal E-L 10-21, P 10-19
Coop Maksimarket E-L 9-22, P 9-20

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

Kupong kehtib
7.03 - 30.04.2019

UUED TULIJAD

Teenindaja Kätlin Mahon värskeid vahvleid ulatamas.

VAHVLIT?
MUIDUGI!

„S

ee lõhn ongi meie turundus!“ ütlevad Mrs Waffle’i pesuehtsate Belgia vahvlite pakkujad naerdes.
Tõsi mis tõsi, kuldkollane
vahvlitainas saabub Kvartali vahvlikohvikusse sügavkülmutatud pätsikestena otse
Belgia tehasest. Uudishimulikud kliendid
ikka uurivad vahel, mis valged tükikesed
seal taina sees kumavad? See on pärlsuhkur! Vahvlimasina raudade vahel küpsedes suhkur karamellistub, andes vahvlitele mõnusa meki.
Mrs Waffle’ i asutaja Kornelika
Egers-Pisuke tõdeb, et maitsvate vahvlite taina retsepti pole nad kiivalt saladuses hoidnud ning soovijatele seda ikka
jaganud. Kuid paraku päris samasugused
vahvlid kodus välja ei kuku. Eheda Belgia
vahvli aitavad saavutada sügavate ruutudega rasked vahvlirauad, mida kodudes
enamasti pole.

Kuldpruunid ja krõbedad.

Kas oled Kvartalis ringi jalutades ühtäkki tundnud,
kuidas ninasõõrmed vallutab vastupandamatult magus
aroom? Ning lõpuks lihtsalt alistunud oma meeltele
ja võtnud sirgjoonelise sammu kutsuva lõhna suunas?
Ja kus oled lõpuks peatunud? Muidugi Mrs Waffle’is!
TEKST: EVELIN KIVILO-PAAS, FOTOD: AIVAR KULLAMAA

„Vahvel on iseenesest juba päris magus.
Neile, kes esimest korda proovima tulevad,
soovitame vahvlit jäätisega, sest külm neutraliseerib veidi magusust. Kunagi ei tea, kui
maias inimene on,“ ütleb Kornelika.

Mrs Waffle’i menüü
on lihtne ja selge.

Koju kaasa haaramiseks või ka kohapeal
maiustamiseks võib proovida efektseid
pulgavahvleid, mis on samuti valmistatud
Belgiast pärit jahusegust. Pulgavahvlid
sobivad ka taimetoitlastele ning neile, kes
piimatooteid ei tarvita.
Suurimaks kiituseks Mrs Waffle’i
kohvikupidajatele on olnud aga see, kui
Eestisse sattunud belglased on öelnud:
„See vahvel maitseb isegi paremini kui
kodus!“

LISANDID IGALE MAITSELE
Mrs Waffle’i menüü on lihtne ja selge.
Lisaks hõrgule tuhksuhkrupuistega vahvlile võib valida toitva vahvliportsu veel 11
lisandiga. Vaieldamatud hitid on vaniljejäätise ning kopsaka eestimaise vahukooremütsi ja maasikatega vahvlid. Toredateks lisanditeks on värsked marjad,
šokolaad, banaanid ja Nutella-kreem.
Uudistoodetest võib nimetada vahvlit
maasikamoosiga.
Püsikliendid aga juba teavad, et küsimise peale võib leti alt saada ka sellise
lisandiga vahvli, mida menüüs mustvalgelt kirjas pole – vahtrasiirupi või meega.
kvartal.com.ee
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Vasakult teenindaja Kätlin Mahon,
juhataja Karolin Laur ja asutaja Kornelika
Egers-Pisuke.

KVARTAL

11

MOOD KVARTALIST

KEVADINE
MOEPALETT

TEKST JA STILISTIKA:
KATRIN KIRSIPUU
FOTOD: VIIVI JÄRVE,
SCANPIX, TOOTJAD

Tähelepanu, saabuva kevade moelemmikud on nüüd ametlikult teada! Selleks, et
oma uue ja põneva moeeseme hõlpsasti üles leiaksid, panime Kvartali kauplustest
kokku inspireeriva trendispikri. Meilt leiab iga moegurmaan midagi!

KÄRTS
KORALL

Igal moehooajal hüppab mõni punase
toon areenile ja nõuab tähelepanu.
Algaval kevadel on selleks imeilus
korall, mis tähendab, et rõõmustada on
põhjust nii blondidel kui ka brünettidel –
see on värv, mis kaunistab kõiki!

Kevad ja täpimuster on kui kokku
loodud, rõõm ilusatest ilmadest ja
tantsivad mummud toovad naeratuse
igasse suunurka. Leia oma täpp!

TRAGI
TÄPP

Dolce&Gabbana
s/s 2019

pluus 29.95
Monton Mosaic
kudum 49.95
Monton Mosaic

kardigan 39.99
Esprit

pluus 29.95
Zara

rätik 25.99
Esprit

kudum 29.95
Monton Mosaic

kleit 89.99 Esprit
kleit 39.95
Zara
kudum 65.–
Norrison

Peter Pilotto
s/s 2019

kleit 39.95 Zara
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kleit 39.95
Zara
topp 12.99 Esprit

kleit 75.–
Norrison

NATURAALSED
VARJUNDID

Alberta Ferretti
s/s 2019

Liivakarva või hoopis vanilje? Beeži erinevad
varjundid on kevadsuvises moepildis tugevalt
kanda kinnitanud. Pehme tonaalsus on
ideaalne taust laskmaks isiksusel särada.

seelik 29.99 H&M
kleit 39.95 Zara
seelik 49.95
Monton Mosaic

mantel 159.95
Monton Mosaic

rinnahoidja 43.90,
püksid 16.90
Triumph

kleit 19.95 Zara

püksid 24.99 H&M

seelik 19.95 Zara
Rodarte
s/s 2019

ROHKE ROMANTIKA
Nüüd oleks tõesti aeg minimalism veidikeseks puhkusele saata! Nukulikud
satsid, rohked rüüsid ja volangid kaunistavad isegi lihtsaid T-särke. Kui sulle
tundub, et rohkem on uhkem, siis kasuta võimalust!

pluus 25.95 Zara
pluus 34.99 H&M

T-särk 25.95
Monton Mosaic

pitskleit
39.95 Zara
kleit 89.95
Monton Mosaic

pluus 19.99
H&M

KVARTAL
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Blumarine
s/s 2019

KEVADSURF
Armastad randa ja suuri laineid ning kannaksid
igal võimalusel sportlikke rõivaid? Kevadsuvel
oledki trendikas, kui miksid kokku spordi ja
argipäeva, kuid lisad ka veidike läbipaistvust ja
killukese käsitööd. Kas pole äge?
jakk 39.95 Zara

särk 22.95
Rademar
bodi 32.95
Rademar

kleit 39.95 Zara

seelik 59.95
Monton Mosaic

T-särk 24.95 Rademar

treeningpüksid 34.95
Rademar

LUKSUSLIK
LILLEPEENAR
Kes meist pärast pikka talve õitseda ei tahaks?!
Sel kevadel pole vaja otsida seda üht ja õiget
lillelist eset, vaid võid vabalt pealaest jalatallani
õitesse mähkuda. Julgemad sobitavad
lillemustreid kokku geomeetriliste kujunditega.

kleit 79.95
Monton Mosaic

kleit 39.99
H&M
pluus 22.99
N.Trend

pluus 49.99 Esprit
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pluus 49.95
Monton Mosaic

seelik 55.95
Monton Mosaic

kleit 19.99
H&M

Altuzarra
s/s 2019

pusa 19.99 H&M

spordirinnahoidja 53.90
Triumph

AHVATLEV AKSESSUAAR
Voogavad ahelketid, ülisuured kõrvarõngad ja
põnevad käevõrud on algava hooaja staarid.
Kõnekas aksessuaar on suurepärane võimalus
rääkida maailmaga ilma suud avamata.

Versace päikeseprillid
240.– Pere Optika
vöökott 19.95 Zara

Polaroidi päikeseprillid
99.– Instrumentarium

vöö 15.95 Monton Mosaic

käekott 39.90 Mustang

kiil 9.95
Monton Mosaic

käekott 42.–
Kodu&Kontor

seljakott 29.95
Monton Mosaic

kaelaehe 19.95
Monton Mosaic

kõrvarõngad 7.95
Monton Mosaic

kaelaehe 19.95
Monton Mosaic

kaelaehe 75.–
Kamee Ehe

Festina kell 207.– Salman Šois
kella- ja kullaäri
kõrvarõngad
59.– Kamee
Ehe

Lumoava käevõru
172.– Salman Šois
kella- ja kullaäri

käevõru 369.– Kamee Ehe

kõrvaklapid 19.99 Photopoint

JALUSTRABAVAD JALAD
Kevad on kingamoes huvitav aeg, sest fookus liigub
jala katmiselt jala kaunistamisele. Riiulitesse ilmuvad
läbipaistvad kontsad, põnevad baleriinad, rikkalikud
rihmikud, aga ka vanad head lemmikud – mugavad
vabaajajalatsid.
Adidase vabaajajalatsid
79.95 Rademar

vabaajajalatsid
49.95 Zara

mokassiinid 59.99 Danija

Elvio Zanoni kingad 94.50
Showroom Styling

Ganti vabaajajalatsid 109.– Danija

kingad 39.95 Zara

mokassiinid 22.95 Zara
Bronxi vabaajajalats 169.–
Showroom Styling

Bronxi vabaajajalats 159.–
Showroom Styling

vabaajajalatsid 79.99 Famclub

KVARTAL
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TÄRKA KOOS
KEVADEGA
Nii, mehed! Nüüd pöörame
pilgu siniselt rohelisele! Ja
vahet ei ole, kas kannad
rohelise militaarseid
varjundeid või eelistad
erksamat nüanssi.
vest 19.95
Zara
pusa 35.– Mustang

kudum 29.95
Zara

Haider Ackermann
s/s 2019

T-särk 15.99 Esprit

TEGUS TEKSA
Denim vallutab ühe moehooaja teise järel ja pole ka
midagi imestada, sest selle kandmismugavusele on
raske võrdset leida. Vali hele või tume – moes oled
ikka!

pluus 39.99
Esprit

tagi 89.95 Mustang

teksad
35.95 Zara

teksad 59.99
Esprit

teksad 99.– Mustang
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teksad 35.95 Zara

Emporio Armani
s/s 2019

bokserid 39.90
Triumph

VALGE JA BEEŽI SÕPRUS
Meestemoes on sõbraks saanud kaks kevadiselt
helget tooni. Värvipaleti muidu üsna rahulikud
tegelased on moe maskuliinsel skaalal kohtunud
ja meil jääb vaid üle imestada, kui hästi need
klapivad!

tagi 59.95 Zara
müts 15.95 Mustang

T-särk 15.99
Esprit

kudum 69.99 Esprit

Haider Ackermann
s/s 2019

püksid
19.95 Zara

pusa 35.95 Zara

KÄTTE JA JALGA
Meeste jalatsi- ja aksessuaaritrende
võib iseloomustada ühe sõnaga:
isikupära. See tähendab nii elegantset
klassikalist kinga kui ka muretut
vabaajatossu. Ikka sõltuvalt sellest,
milles ennast paremini tunned ja kuhu
teel oled.

Ray-Bani päikeseprillid
180.– Pere Optika
Nike päikeseprillid 139.–
Instrumentarium

Polaroid Vintage'i
kaamera 139.–
Photopoint

Swiss Military kell 176.–
Salman Šois kella- ja kullaäri
kott 99.90 Mustang

JP.Davidi meeste kingad
101.50 Showroom Styling

seljakott 59.–
Kodu&Kontor

JP.Davidi meeste kingad
101.50 Showroom Styling

meeste kingad 49.95 Zara

New Balance'i vabaajajalatsid
79.99 Famclub

Adidase vabaajajalatsid 89.95
Rademar

KVARTAL
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PÕNNIDE KEVADMOOD
Kui ema ja isa kannavad kevadel lille, täppi ja trendikat teksat, siis ega
põnnidki teisiti saa. Ikka nii, et suur ees ja väike järel. Pole ju midagi
lõbusamat kui kevadel terve perega ühesuguselt ägedaid moeasju kanda.

TEKST JA STILISTIKA:
KATRIN KIRSIPUU
FOTOD: VIIVI JÄRVE,
SCANPIX, TOOTJAD

EMA MOODI

roosa vööga kleit
19.95 N.Trend

peavõru 3.95 Zara
lilleline kleit 47.99 KidzOne

volangidega kleit
31.95 N.Trend

täppidega pluus 10.95 Zara

korallpunane kleit
42.95 N.Trend

kandekott 31.90 PetCity,
mängukoer 12.99
Karupoeg Puhh

püksid 12.95 Zara
seljakott 19.95
Zara

vabaajajalatsid
29.95 Zara
sandaalid 19.95 N.Trend

18
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ISA MOODI

kaabu 9.95 Zara
T-särk 9.99 KidzOne

polo 12.95 N.Trend

teksatagi 26.49 KidzOne

müts 8.95 N.Trend

lühikesed püksid
23.99 KidzOne

püksid 14.49
KidzOne
püksid
22.95 Zara

teksad 22.95
Zara

mängukoer 12.99
Karupoeg Puhh,
kaelarihm 6.99
ja jalutusrihm 15.90 PetCity

kvartal.com.ee

kvartaltartu

kvartaltartu

jalatsid 27.95 Zara

KVARTAL
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TRENDIKALT JA MUGAVALT
Milliseid pilkupüüdvaid jalanõusid pakuvad Kvartali jalatsikauplused algaval hooajal? Et kevadiselt
kergeteks sammudeks oleks tehtud õige valik, palusime tutvustada uut kingahooaega.
TEKST: KATRIN KIRSIPUU, stilist FOTOD: TOOTJAD, VIIVI JÄRVE

Ganti vabaajajalatsid
69.99 Danija

Danija kaupluse juhataja Elgita Zimdin:
Danija uut kevadkollektsiooni iseloomustab trendikus, elegants ja mugavus. Igapäevaseks kasutamiseks on mõeldud kvaliteetsed vabaajajalatsid, mida kaunistavad
pilkupüüdvad lipsud, mitmesugused kivid,
litrid ja helmed. Värvidest on eelistatud
loomulikud pastelsed toonid, erinevad värvilahendused, hõbedane, kuldne, metallik
ja klassikaline must. Naisi rõõmustavad
rohked rihmikud, mugavad platvormkingad ning erikujulise kontsaga jalatsid, mis
on kaunistatud rihmade, pannalde, paelte
ja aksessuaaridega.
Meie kollektsiooni lisandub ka uusi
tuntud brände, kuid milliseid, selle jätan
veel saladuseks. Tulge vaatama!

Otre vabaajajalatsid 99.99 Danija

SHOWROOM STYLINGU
KEVADISED LEMMIKUD

Liu Jo vabaajajalatsid
111.93 Showroom Styling

JP.Davidi kingad 108.50
Showroom Styling

Elvio Zanoni kingad 104.93
Showroom Styling
Bugatti vabaajajalatsid
109.– Famclub

Bruno Premi kingad 101.50
Showroom Styling
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KVARTAL SOOVITAB

KEVADEL
KVARTALIS

ORHIDEEDE
NÄITUSMÜÜK
14.–16. MÄRTSINI
Kvartali 1. korrusel toimub
14.–16. märtsini orhideede
näitusmüük, kus põhirõhk on
kuukingadel (Phalaenopsis).
Erineva õiekuju, värvi ja suurusega kuukingad on võitnud
paljude lillesõprade südame, sest nende eest hoolit
semine on lihtne. Imetleda
ja osta saab ka eksootilisemaid orhideeliike: vandasid,
dendroobiume, veenuskingi ja
kambriaid.

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI
PALLAS NAHADISAINI
JA RESTAUREERIMISE
ERIALA NÄITUS
„TEEKOND“
Näitus tutvustab nahadisaini
ja restaureerimise eriala õpet
ning annab ülevaate aastate
jooksul tehtud töödest. Lisaks
on pop-up-töötubades võimalik ise nahadisainile käed külge
panna ja erialaga tutvust teha.

Kõik orhideed on Kvartali
külastajatele vähemalt 30%
soodsamad.

Näitusega saab tutvuda Kvartali
2. korrusel 20.03–20.04.

VANALE LELULE UUS ELU

KOLLASE SEA
AASTA NÄITUS

Armas sõber! Kui sul on kodus kasutatud
korralikke mänguasju või lasteraamatuid,
mida sa enam ei vaja, siis too need märtsikuu jooksul Kvartalisse. Vahetuspunkt
„Vanale lelule uus elu“ asub 0-korrusel
Coop Maksimarketi juures. Vahetuskaubana võid riiulist kaasa võtta kellegi teise
toodud mänguasja või raamatu. Mis ühele
lapsele vana ja ebahuvitav, see teisele uus
ja põnev!

Hiina kalendri järgi
on alanud kollase
sea aasta ning sel
puhul toob Kvartal
külastajateni Heino
Kõrgeperve seakogu. Tema kollektsiooni kuulub 1403
seakujulist eset. Neist
sajad on välja pandud
Kvartali 1. korruse aatriumis. Kõik huvilised on oodatud näitust
uudistama 17. märtsini.

Lelud ja lasteraamatud, mis Kvartalis uut
omanikku ei leia, toimetatakse pärast
31. märtsi Tartu Uuskasutuskeskusse.

AUTORIFESTIVALI MAILAUL INFOPUNKT, NOORTELAVA
JA POP-UP-KONTSERDID 10. JA 11. MAIL
10. ja 11. mail täidab Kvartali aatriumi autorimuusika festival Mailaul. Uutele autoritele avatud
noortelava on olnud festivali ühtede eredamate esinemiste kese. Kvartalis töötab ka festivali
infopunkt ja toimuvad pop-up-kontserdid.
Mailaul on kohtumine muusika algallikaga. Festivalil astuvad üles autorid, kes on loonud ise
nii muusika kui ka tekstid, põimides loomingusse oma mõtted, tunded, väärtused ja elupildid. Nii saab publik artisti loomingust osa kõige ehedamal kujul.
Festivali avavad Lauri Saatpalu ja Jaan Sööt, kes astuvad üles Jaani kirikus. Vaimukate ja karismaatiliste lavaisiksustena lubavad nad tuua rahva ette loomingu, mida senistelt helikandjatelt
ei leia. Tuuli ja Teet Velling koos ansambliga esitlevad värsket albumit „Armastus Eesti moodi“.
Hiphopilava peaesineja on Reket, kelle kontsert-klubiõhtu leiab aset 10. mail Genialistide klubis.
Festivali juhi Juhani Jaegeri sõnul annab Mailaul eelkõige võimaluse tunnetada muusikat
sügavamalt ja kuulda loomislugusid, mis peituvad teose sõnade või muusika taga. „See on
muusika inimesele, kes soovib mõelda, tunda ja tunnetada esineva autoriga kaasa. Soovime, et iga kuulaja lahkuks festivalilt tundega: vaat midagi sellist pole ma varem kogenud,“
selgitab Jaeger. „Kõige ilusam tunne festivali korraldades on, kui suudame kokku tuua erinevad põlvkonnad. Tule ja jaga muusikalisi elamusi oma ema, isa, tütre, poja, vanaema, vanaisa, venna või õega – kellegi armsaga,“ kutsub Jaeger kevadisse Tartusse festivali külastama.
Mailaul toimub Tartu kontserdipaikades 8.–11. maini.
Lisainfo ja piletid: mailaul.ee, Facebook ja Piletilevi.
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ALLERGIA,
MITTE NOHU
TEKST: KRISTA KIIN
FOTOD: ADOBE STOCK

NÕU ANNAB Anne-Mai
Rogenbaum, Apotheka apteeker
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Kui enamik meist ootab
kannatamatult kevadet, leidub
Eestis tuhandeid inimesi, kellele on
tegu raskesti talutava aastaajaga.
Nende jaoks muudab kevade ja
suve vaevaliseks õietolmuallergia.

õige enam esineb lemmiklooma-, kodutolmu-, õietolmu- ja
toiduallergiaid, märgib Apotheka apteeker Anne-Mai Rogenbaum. „Sageli on nende üheks sümptomiks
allergiline nohu. Hooajaline allergiline
nohu esineb kevadel ja suvel allergiat põhjustavate puude ja taimede õitsemise ajal.
Aastaringse allergilise nohu põhjustajaks
on kõige sagedamini kodutolmulest, loomakarvad ja hallitusseente eosed.“
Pahatihti ei teatagi, et tegemist on allergiaga. „Nii kasutatakse nina limaskesta
turset alandavaid spreisid, mida tegelikult
pikemalt kasutada ei tohiks. Tagajärjeks

on limaskesta turse, kahjustused ja lõpuks
ravimist tingitud nohu,“ nendib apteeker.

KUI PUUD PUHKEVAD ÕIDE...
Puude õitsemise aeg kestab laias laastus märtsist maini. Õietolmuallergia ehk
pollinoosi peamised põhjustajad on sarapuu-, kase- ja lepatolm. Varasel kevadel
võib sarapuu õitsema hakata juba veebruari lõpus. Kask õitseb mais ning kuu lõpus
lisanduvad veel tamm ja võilill.
„Pollinoosi põhilisteks sümptomiteks
on rohke vesine eritis ninast, nina sügelemine, ninakinnisus, aevastamine, suurenenud pisaravool, silmade punetus ja
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Ravi võiks alustada
umbes kaks nädalat
enne õietolmu hooaja
algust.
sügelemine,“ selgitab Rogenbaum. „Vahel
võib avatud kehaosadele, milleks kevadel
on eelkõige nägu, tekkida punetav ja sügelev lööve. Kokkupuutel taimedega esineb
mõnikord ka astmanähte ja nahalöövet.
Kõige enam astmanähte põhjustavadki
väiksemad õietolmuterad, näiteks kase
õietolm.“
Üks tüütumaid allergia tunnuseid on
rohke vesine eritis ninast ehk allergiline
nohu. Kui tavaline nohu kestab tavaliselt
7–10 päeva, algab nina kihelusega ning
eritis on algul vesine ja muutub hiljem
paksemaks, siis allergilise nohu korral on
tavaliselt põletikulised nii nina limaskest

FAKT
Õietolmuallergia (pollinoos ehk heinanohu) vaevab
umbes 10 protsenti Eesti täiskasvanutest. Eelkooliealiste
hulgas esineb seda vaid mõnel protsendil, koolieas juba
10-15 protsendil, seega vanusega probleem sageneb.

kui ka ninakõrvalurked ja kuulmetõrved.
„Kaasneda võib allergiline silma sidekesta
põletik ehk konjunktiviit. Põletikku põhjustabki organismi ülitundlikkus allergeeni suhtes,“ lisab apteeker.

OLE VALMIS JA ENNETA
Allergiku jaoks on kõige tähtsam olla allergiahooajaks valmis. „Allergilise nohu korral
tuleb nina korrapäraselt tolmust ja allergeenidest merevee, soolalahuse või füsioloogilise lahusega puhtaks loputada,“ soovitab
Rogenbaum. „Kui sellest pole abi, tasub
võtta päevas üks tablett antihistamiinikumi, mis leevendab vallandunud allergilisi
sümptomeid. Ravi võiks alustada umbes
kaks nädalat enne õietolmu hooaja algust.
Vesiste ja kipitavate silmade korral on abiks
rahustavad, puhastavad ja silmi niisutavad
silmatilgad. Kindlasti aitab sümptomeid
leevendada ka õues peakatte ja prillide
kandmine ning silmadele regulaarselt puhkuse andmine.“ Köha korral aitavad põletikuvastased ained, nagu antileukotrieenid
või inhaleeritavad glükokortikoidid.
Kui allergeen on teada, tuleks seda võimalusel vältida. „Õietolmuallergia nähud
on tugevamad keskpäeval tuulise ja päikesepaistelise ilmaga, seetõttu võiks kuivade
ilmade ajal viibida õues vaid hommikuti
ja õhtuti,“ lisab Anne-Mai Rogenbaum.
Kergem on vihmaste ilmadega, sest pärast
sajuhoogu väheneb õietolmu hulk õhus
märkimisväärselt.
Ennetavaid võimalusi on veelgi. „Kui
tegemist on õietolmuallergiaga, tuleks sageli muru niita, et kõrrelised ja umbrohi ei
jõuaks õitsema hakata,“ märgib Rogenbaum. „Allergikud ise peaksid rohuniitmist
mõistagi vältima. Ideaalis võiks akende
ette paigaldada kaitsevõrgu. Hea oleks ka
autosõidul aknad suletuna hoida.“

OHTLIKUD LEMMIKUD
Allergilisi haigusi võib põhjustada enamik
koduloomi, kaasa arvatud minisead, lühikarvalised hiired, tšintšiljad, kilpkonnad
jpt. „Kõige tugevamaid reaktsioone tekitavad hobuse ja kassi allergeenid,“ lisab
Anne-Mai Rogenbaum. „Koera- ja kassitõugude suhtes võib inimestel olla erinev
tundlikkus, kuid ei leidu sellist tõugu, mis
allergiat üldse esile ei kutsuks.“
Kui inimene, kes on allergiline näiteks
kassi või koera suhtes, astub ruumi, kus on
koduloom, võib tal kiiresti tekkida vesine

TUGEVDA TERVIST
Diet Food külmpressi
kookosõli on keemiliselt
töötlemata ja valgendamata ega sisalda kunstlikke lõhnaaineid. See
toetab südame tervist ja
ainevahetust, soodustab
kaalulangust, tugevdab
immuunsüsteemi, hoolitseb naha tervisliku ja
noorusliku väljanägemise eest. Kolesterooli- ja
transrasvavaba. (12.20,
Tradehouse Ilukaubamaja)
Diet Food koensüüm Q10
suurendab vastupanuvõimet stressile ja haigustele ning aitab pingelisel
ajal hoida tervist. See
parandab ka mälu, suurendab keskendumis- ja
analüüsivõimet ning aitab
ennetada viirushaigusi.
(10.50, Tradehouse Ilukaubamaja)
Diet Food moringalehe
pulber Bio Moringa on
rikkalik vitamiinide ja
mineraalainete allikas.
Moringa sisaldab ka
kaheksat asendamatut
aminohapet, mis on aluseks rakkude normaalsele toimimisele, ja 10
asendatavat aminohapet.
(22.20, Tradehouse Ilukaubamaja)
SVR Sensifine AR kreem
ja mitsellaarvesi sobivad
ka väga tundlikule nahale. Kreem niisutab nahka
intensiivselt. Tooted jahutavad ehk reguleerivad
naha temperatuuri, omades tulemüüri-sarnast
efekti, mis rahustavad
kohe ja kauakestvalt kuumavat ja punetavat nahka.
(mõlemad 16.50, Tradehouse Ilukaubamaja)
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Attitude nõudepesuvahend Dishwashing
Liquid Green Apple &
Basil on looduslik tõhus
vahend nõudepesuks.
Biolaguneb kergelt ja
kiiresti, vähendades kahjustavat mõju keskkonnale. (5.20, Tradehouse
Ilukaubamaja)

RISTI-RÄSTI ALLERGIAD
Õietolmuallergia korral võivad allergilisi
vaevusi tekitada ka mõned toiduained –
seda nimetatakse ristallergiaks. Puude
õietolmudel ja taimsetel toiduainetel on
sarnaseid allergeenseid komponente, mis
põhjustavad nn ristreaktsioone.
Umbes kolmandik õietolmu suhtes ülitundlikest reageerib ka kindlatele aed- ja
juurviljadele ning pähklitele ja seemnetele.
Näiteks kase õietolmu suhtes ülitundlikul
inimesel võivad tekkida köhatused, vesine
nohu, suus ja kurgus sügelus ning huulte
ja keele turse toorest porgandit, paprikat,
viinamarju, sellerit, õuna ja teisi puuvilju
ning pähkleid süües. Kartuli koorimise ajal
võib tekkida näiteks lööve kätele ja pisaravool. See ei ole ohtlik ning keetmisel puuja aedviljade allergeensus hävib. Tõsi, see
ei kehti pähklite ega selleri kohta.
Kuna leivatoodetele lisatakse sageli seemneid, tuleks arvestada, et kaseallergikud võivad olla ülitundlikud päevalille-, lina-, mooni- ja seesamiseemnete
suhtes.

TÜÜTU TOLMUALLERGIA
Tolmulestade meelispaik on voodi, aga ka
pehme mööbel ja paksud tekstiilid. Tolmulestaallergia võib ilmneda mitmel viisil. Levinud on näiteks kuiv köha, mida
kohtab eriti just lastel ja mis piinab rohkem öösiti.
Kodutolmuallergia esinemist saab
vähendada, kui loobuda tolmu koguvatest
vaipadest, päevatekkidest ja karvastest
mänguloomadest. Abiks on ka tihe tubade tuulutamine, sage tolmupühkimine ja
voodipesu vahetamine. Lisaks võiks soetada koju kromoteraapia võimalusega õhupuhasti, mis aitab vähendada õhus tolmu-

LEEVENDUST
ALLERGIANÄHTUDELE

TERVISESÕBRALIK
KODUHOOLDUS

lestade, bakterite, seente, koduloomade
allergeene ja teisi mikroorganisme. Tolmuimejal peab kindlasti olema HEPA-filter, mis eemaldab saastet ja allergeene,
nagu tolmulestade jäägid, hallituseeosed,
õietolm, bakterid ja mikroobid. Tolmulestad hävivad ka külmutamisel ja pesuainega 60–100-kraadise temperatuuriga pesemisel. Lisaks võiks toatemperatuur jääda
kuni 20–22 kraadi juurde.

nohu, pisaravoolus, õhupuudustunne või
köha. „Siingi on tõhusaim abinõu allergeeniga kontakti vältimine,“ märgib Rogenbaum. „Alati ei pruugi see aga võimalik olla.
Kui ees ootab küllaminek koju, kus elavad
ka lemmikloomad, tuleks tund enne külastust kasutada arsti soovitatud allergilist
reaktsiooni pidurdavaid ravimeid.“
Kui aga lemmikloomaallergia avaldub
koeraomanikul endal või mõnel pereliikmel, ei tähenda see tingimata lemmikust
loobumist. „Apteegist leiab näiteks puhastusvahendi koertele või kassidele ja väikeloomadele, millega saab nende karvastikust
eemaldada allergeenid ja kõõma. Pärast 21
päeva möödumist esimesest kasutuskorrast peaksid looma allergikust pereliikmed
end juba palju paremini tundma. Toode on
ohutu, isegi kui loom ennast lakub,“ lisab
apteeker.

Attitude vedelpesuvahend lavendli ja greibiga
Laundry Detergent
Wildflowers on looduslik ja efektiivne vedel
pesuaine, mis võitleb ka
kangekaelsete plekkidega. See on kolmekordselt kontsentreeritud.
Valmistatud taimsetest
koostisainetest, mis aitab
vältida veekeskkonda
kahjustavat mõju. (14.90,
Tradehouse Ilukaubamaja)
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1. Navi Vision Plus Irritated
Eyes on värskendav ja libestav silmalahus, mis sisaldab
fermenteeritud mitteloomset
päritolu naatriumhüaluronaati.
(6.75, Apotheka)
2. Meditsiinilisest silikoonist ninaloputusseade Capster puhastab
korraga nii nina kui ka kõrvalkoopad 500 ml soolalahusega,
eemaldab paksema sekreedi ja
koorikud ning vähendab ninna
kogunenud bakterite, viiruste ja
allergeenide hulka. Kõik see aitab
tulemuslikult leevendada nohu
sümptomeid. (20.95, Apotheka)
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3. Rhino Horn ninaloputuskann Junior on mõeldud
lastele nina loputamiseks
soolveega, et hingamine ja
hingamisteed oleksid vabad,
põskkoopad terved, kogunenud lima ning õie- ja olmetolm
lihtsal viisil eemaldatud. Rhino
Horn leevendab kinnisest
ninast tingitud ebameeldivat
tunnet. (12.50, Apotheka)

4. Nillergen puhastusvahend
Cat & Small Pet kassidele ja
väikeloomadele puhastab loomade karvastikust allergeen Fel
D1 ja kõõma. See on mürgivaba
ja ohutu, ka siis, kui loom end
lakub. Võib kasutada kassipoegadel. (16.15, Apotheka e-poes)
5. Nillergen Sofa and Bed sprei
diivanite, madratsite, mööbli ja
loomaasemete töötlemiseks
neutraliseerib tõhusalt tolmulestade, lemmikloomade ja õietolmu
allergeene madratsitel, diivanitel, vaipadel jm pehmel sisustusel. (19.46, Apotheka e-poes)
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6. Nillergen Air eukalüpti ja
ilang-ilangiga sprei tubaseks
kasutamiseks neutraliseerib
tõhusalt tolmulestade, lemmikloomade ja õietolmu allergeene
õhus. (19.46, Apotheka e-poes)
7. BioNike dermatiidi ja ekseemi ravikreem Triderm Lentil+
kaitseb nahka põletikku ergutavate rakukahjustuste eest.
Aitab kiiresti taastada naha
pealiskihi tasakaalustatud seisundi, vähendades punetust,
põletustunnet ja sügelust. Säilitusainete-, lõhnaainete- ja gluteenivaba. (18.90, Apotheka)
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MÕTLE POSITIIVSELT
Kasuta iga võimalust teha elu rõõmsamaks
nii enda kui ka teiste jaoks. Selleks tuleb vahel
ka pingutada, kuid raskuste
ületamine on seda väärt.
TEKST: JAAN OLARI,
Qvalitase psühhiaater ja
psühhoterapeut
ILLUSTRATSIOON:
ALAR KIISA, Ruut Disain
FOTOD: ADOBE STOCK

R
Inimese psüühikasse
jätab sügavaid jälgi
digi- ja nutimaailmast
tulev infotulv, mis tihti
on negatiivne.
26

KVARTAL

obotid muutuvad nutikuselt ja
väljanägemiselt inimesega järjest sarnasemaks. Inimese areng
robotlikkuse poole hävitab temas
aga inimlikkust – rõõmsameelsust ja kurbust, sõbralikkust ja viha, armastust ja
vihkamist, teotahet ja loidust, elujõudu ja
jõuetust. Selliste meeleseisundite tekkimisel, kadumisel ja muutumisel puuduvad
kindlad piirid ja reeglid.
Tänapäeva maailmas toimetulemiseks
peab füüsilisele ja eriti vaimsele tervisele
pöörama rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Elu on läinud ühtpidi mugavamaks, sest nii kodus kui ka ametiülesandeid täites tuleb teha järjest vähem
füüsilist tööd. Selles asendavad meid üha
sagedamini masinad, aina suuremaks
muutub tehisintellekti roll. Protsess on aga
sageli kahepoolne. Inimese psüühikasse
jätab sügavaid jälgi digi- ja nutimaailmast
tulev infotulv, mis tihti on negatiivne.
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JÄLGI OMA MEELESEISUNDEID
Euroopa Liidu statistiliste andmete kohaselt kogeb iga neljas täiskasvanu aastas
mõnda vaimse tervise probleemi. Tänapäeva ühiskonnas tuleb aga endaga enamasti ise toime tulla. Eestis valitses pikka
aega seisukoht, et abivajajale tuleb ennekõike ulatada õng, mitte kala. Oma muredega puntras inimeste abistamise vajadusest on jõulisemalt hakatud rääkima alles
viimasel ajal. Sellele suunatud riiklikud
programmid on võrreldes Soome ja teiste
Põhjamaadega Eestis alles lapsekingades.
Tahe ja oskus oma meeleseisundeid
kontrollida ning mõista, kui miski on
korrast ära, on eluliselt oluline. Vajadusel tuleb osata pöörduda professionaalide
poole (sotsiaaltöötajad, perearstid, pereterapeudid jne). Kõige ohtlikum on meeleseisundi kriisiga üksi jääda.
Igaühel on oma vaimse stressi taluvuse
foon. Eriti haavatavad on emotsionaalselt
tundlikud inimesed, kes on ise kimpus igapäevaelu muredega, kuid püüavad aidata
ka lähedasi. Nii põletavad nad end kergesti
vaimselt läbi. Mitu mu patsienti kannatab
ka ülemuretsemise tõttu. See omakorda
suurendab hirme sotsiaalsete probleemide ees.
Inimesed, kel meeleseisundid raskendavad igapäevast elu ning kes ise ei suuda
endaga toime tulla, võivad otsida abi perelt,
sõpradelt-tuttavatelt, samuti sotsiaaltöötajalt ja perearstilt. Kui olukord on keerulisem, tasuks kaaluda pöördumist valdkonda
sügavamalt tundvate spetsialistide – psühholoogide ja psühhiaatrite poole.

Sotsiaalse olendina
vajab inimene lävimist
teiste inimestega.
näost näkku suhtlemine, mistõttu tuleks,
kui vähegi võimalik, leida aega küllaminekuks, kohtumiseks kohvikus. Kui kokkusaamine on keeruline, võiks kasutada
suhtlemiseks moodsaid võimalusi, näiteks
sotsiaalmeediat või nutitelefoni, mille kaudu saab kergesti ka videokontakti. Parem
olla internetivanaema või -vanaisa, kui
vanavanema rõõme üldse mitte tunda. On
inimesi, kes tunnevadki end turvalisemalt
virtuaalmaailmas suheldes. Jäädavalt virtuaalsuhtlemisse jäämisega kaasneb aga
mõistagi oht kaotada võime n-ö normaalselt suhelda.
Mis tahes suhtlemise juures peab meeles pidama, et igasugune suhtlemisviis eeldab sõnade põhjalikku valikut. Sõna jõud
on ammendamatu. Sellega võib inimese
ellu tuua päikese, aga ka vaimselt – ja pole
ka võimatu, et füüsiliselt – hävitada. Kindlasti on endiselt palju inimesi, kes tunnevad rõõmu käsitsi kirjutatud postkaardist
või kirjast.
Ajast aega on hingekosutust saadud
kiriklikelt jumalateenistustelt. Tänapäeval
on võimalik vastavalt hingelaadile ja tõekspidamistele valida endale usk ja kogudus.
Samas võib aidata endas selgusele jõuda ka
veendumus, et jumala asemel tuleb loota
iseendale. Vähemalt on see suund, kuidas
oma vaimsusega edasi minna.

AUTORIST
Mul on 45-aastane tööstaaž
psühhiaatrina, millest 30 aastat on möödunud Soomes.
Pärast pensioniea kättejõudmist olen töötanud Qvalitase
eraarstikeskuses ja praktiseerinud jätkuvalt Soomes. Palju
olen juurde õppinud enesetäiendustel Riia, Moskva,
Leningradi, Uppsala ja Tampere instituutides ja kõrgkoolides. Eriti kõrgelt hindan enda
jaoks osalemist Soome psühhoterapeudi, rahvusvaheliselt
tuntud koolitaja ja eksperdi
Ben Furmani koolitusel. Hea
teadmiste- ja oskustepagas
võimaldab igale patsiendile
läheneda individuaalselt.

Protsess võiks alata
uue päevaga.
ALUSTA ÕNNELIKKU PÄEVA
Igaüks võiks õppida valitsema oma meeleseisundeid ja neid positiivsuse kaudu reguleerida. Protsess võiks alata uue päevaga.
Psühhoterapeut Ben Furman on soovitanud hommikul ärgates endalt küsida: kuidas mul tänane päev korda läheks ja mida
mul on selleks tarvis teha?
Elujõudu annavad konkreetsed sihid
ja eesmärgid, mida aitab saavutada üleminek väiksemalt suuremale, kergemalt raskemale. Hea on tajuda reaalsuse piire, sest
soovide ja unistuste täitumata jäämisele
järgneb sageli pettumus.
Sotsiaalse olendina vajab inimene lävimist teiste inimestega. Ulmekirjanikud
Boriss ja Arkadi Strugatski on öelnud, et
ainus luksus on inimliku suhtlemise luksus. Kõige hingesoojendavam on vahetu
kvartal.com.ee
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MEELERAHU KVARTALIST
Mõningad raamatud sobivad hingekosutuseks lausa kui kirjanduslik retsept.
Kes ei teaks Romain Rollandi romaani
„Colas Breugnon. Elame veel“ või Jaroslav
Hašeki teost „Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil“. Hea meeleolu
loovad ka spordi harrastamine ja terviseliikumine. Paljud sisustavad vaba aega spordisaalis, tervisekeskuses või spaas. Kõik ei
saa seda endale majanduslikel põhjustel
lubada, aga parki või metsa võib igaüks
jalutama või jooksma minna küll. Teadlased on öelnud, et väga head emotsioonid
kujunevad veekogu ääres. Veel on eriline
tähendus.
Inimestele on kingitud eeldused endaga toime tulla. Motivatsioonikeskused aju
sügavates struktuurides aitavad meil eluraskustega silmitsi olles paindlikuks jääda
ja hakkama saada.
Inimesse on ka headus sisse kodeeritud. Hüpnoosiga ei saa näiteks tegema
panna negatiivset, niisugused juhtumid
jäävad ilukirjandusse ja filmidesse. Kasutagem siis võimalusi teha elu positiivseks
nii enda kui ka teiste inimeste jaoks. See
paneb pingutama, kuid raskuste ületamine
on seda väärt.

APOLLO
SOOVITAB:

TARKUSED ENDA
AITAMISEKS

Paus. Tee paus, enne kui elu
sind peatab

Tundelukud. Vabane tunnete
võimusest

12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid
teadma
Autor Roland Tokko
Kas oled tundnud, et tahaksid
oma elu paremaks muuta, aga
ei tea, kust alustada ja mida
selleks üldse teha tuleks? See
raamat räägib lihtsas ja arusaadavas keeles, mida eduks
ja õnnelikuks saamiseks teha
tuleb. Raamat annab põhiteadmised ja kasulikud nipid 12
tähtsamast valdkonnast, mida
koolis ei õpetata, aga milleta edu saavutamine on väga
keeruline.
Hind märtsis 11.99
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Autor Kimmo Takanen
Kas nõuad endalt üleliia palju?
Ohverdad oma vajadused?
Satud inimsuhetes ikka ja jälle
raskesse olukorda? Sa tead, et
mingi käitumisviis on sulle kahjulik, kuid sa ei suuda ennast
muuta… Need on tundelukud,
mis sunnivad meid nõudma
iseendalt ülemäära häid sooritusi või vältima väljakutsete vastuvõtmist luhtumise kartuses,
nii et me ei jõua iial meelerahuni.
See raamat aitab sul teadvustada su elu piiravaid halbu
tundeid ja õpetab uuel moel
mõistma mineviku mõju praeguses hetkes.
Märtsist soodushind 7.99

Autor Danielle Marchant
Raamat aitab lugejal võtta aega
ja teha paus, tõmmata hinge
ja häälestuda ümber. Paus võimaldab elada elu, mida tahad
endale kohe praegu, ilma et
peaksid sellest üksnes unistama. Pause võttes tunned
rohkem selgust ja vabadust,
lihtsam on langetada suuri
otsuseid. Õpid ütlema „ei“ ning
tegema asju, mis annavad hea
enesetunde. Maailmas, kus
valitseb edukultus ja tegutsemishullus, aitab see raamat
jõuda asjadeni, mis sind kõnetavad ja mis on sulle tõesti
olulised. „Paus“ on neile, kellele
elu on visanud vindiga palli ja
kes on sattunud kriisi, olgu see
siis raske kaotus, lahkuminek,
koondamine või tõsine haigus,
mis toob äratuse.
Hind 13.15
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Emotsioonid. Inimkonna
suurim sõltuvus
Autor Ingvar Villido
Igaühe elukvaliteedi määravad
emotsioonid. Need mõjutavad
kõiki meie tegevusi, tekitades
väga konkreetseid tagajärgi.
Kõikide inimeste kõikide tegude motiiviks on tunda end
emotsionaalselt hästi. Ometi
pole hea enesetunne kunagi
püsiv saavutus, sest emotsioonid kui liikuvad energiad ei ole
loomult püsivad. Nii aetaksegi
maailmas kõige erinevamate
vahenditega taga teostumatut
unelmat – tunda end kogu aeg
hästi. See raamat pakub uudse,
kõigile kättesaadava väljapääsu.
Hind 21.35
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KVARTAL SOOVITAB

KEVADEL
TARTUS

23. märts

XIV rahvarõivapäev

30. märts

XII Tartumaa trallami kevadpidu

26.–28. aprill

Supilinna päevad

27. aprill – 4. mai

tudengite kevadpäevad

4. mai

Tartu kevadlaat

8.–11. mai

kirjandusfestival Prima Vista

12. mai

emadepäeva kontsert

12. mai

Tartu maastikumaraton

13.–19. mai

Karlova päevad

18. mai

muuseumiöö

24. mai

kirikute öö

24.–26. mai

Estonian Cycling Weekend

31. mai

tantsupeoke „Suvevaheaeg“

31. mai

XVIII Taaralinna taaderant

1. juuni

lastekaitsepäev

Vaata lisa kultuuriaken.tartu.ee
Allikad: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
ja Tiigi seltsimaja

Kevadlaat. Foto: Tartu linnavalitsuse kogust

imaja kogust

Lastekaitsepäev. Foto: Tiigi selts
Kirikute öö. Foto: Lauri Kulpsoo
: Heikki Leis

Kirjandusfestival Prima Vista. Foto

Estonian Cycling Weekend. Foto

: Kaimo Puniste
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Trallami kevadpidu. Foto: Tiigi selts
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KVARTAL MATKAB

MAIUSPALAD TARTU
MATKASELLIDELE
Heade mõtete linna lähikonnas paiknevad matkarajad pakuvad linnamelule põnevat vaheldust.
Mis muud kui – matkale!
TEKST: KADRI KÜTT, KONSULTANDID: KAIDI
JÕESALU, RMK loodusteabe teemajuht;
MALLE ORAS, RMK Lõuna-Eesti piirkonna
külastusala juht, FOTOD: RMK, RADEMAR

V

ärskes õhus liikumine parandab tuju, annab energiat, peletab eemale väsimuse ning aitab
parandada vormi. Sestap tõuse
diivanilt üles ning otsi üles Tartu lähedal
kulgevad lühemad ja pikemad rajad ning
avastamisrõõmu pakkuvad teekonnad.

LEIA OMA RADA
Tartule kõige lähemale jäävad ühe ja kahe
kilomeetri pikkused Tiksoja matkarajad.
Tiksoja lõkkekoha parklast alguse saavad
metsarajad kulgevad ringina ja sobivad nii
sportimiseks kui ka mõnusaks jalutuskäiguks. Rajad on tähistatud viitade ja siniste värvimärkidega puudel. Jalutuskäigu
järel on hea võtta aega lõkkekohas pikniku pidamiseks, hooajal ka marjade ja seente korjamiseks. Linlastele on need rajad
mõnusad selleks, et kas või lõunapausil
looduses pead tuulutada ning linnamelust
hetkeks metsa rüppe põigata.
Lühematest matkateekondadest paiknevad Tartu läheduses veel kilomeetrised
Pikksaare ja Palumägede matkarada.
Kambja vallas Pangodi järve ääres asuv

Pikksaare rada sobib põgusaks jalutuskäiguks järveäärses parkmetsas. Teele jäävad
lõkkease ja Vabadussõja mälestusmärk.
Palumägede matkarada oma tõusude ja
langustega pakub nauditavaid vaateid
Pangodi järvele ja seda ümbritsevale mõhnastikule. Rajalt leiab lõkkekoha ning telkimisplatsigi.
Veidi pikema retke huvilistele pakub
matkarõõmu Tartu–Jõgeva puhkealal
paiknev kahe kilomeetri pikkune Elistvere
õpperada, millel kulgemise võib ühendada
külaskäiguga loomaparki. Elistvere loomapark on tuntud tore koht kogu perele, kus
võib tutvust teha peamiselt Eesti metsades
elavate loomadega. Pargis saab näha põtra,
metskitse, põhjapõtra, kabehirve, pruunkaru, euroopa piisonit, ilvest, rebast, kährikkoera, oravat, metsnugist, tuhkrut ja halljänest, siseruumides aga põnevaid närilisi.
Elistvere õpperajale suunduja võib
auto jätta loomapargi parklasse. Järve
ja vaatetornini on rajal võimalik minna
ka ratastooli ja lapsevankriga. Teekonna
põhiliseks vaatamisväärsuseks on linnurikas Elistvere järv ja selle ääres asuvad elus
tikukooslused. Loomapargi elanikest veidi eemal pargiaasal paiknevas lõkkekohas
võib ka piknikku pidada.
Elistverest on mugav edasi liikuda
lähedal asuvasse 18 meetri kõrgusesse Raigastvere vaatetorni, kus leiab eest imeli-

Raigastvere vaatetorn

MATKASELLIDE ÜHISRETKED
Seiklushundi rogainide sarja 5. Tartu
rogain 30. märtsil: seiklushunt.ee
Elva metsajooksud ja matkad:
fb.com/metsajooksud
Vapramäe–Vellavere–Vitipalu
matkasarja retked teemal „Inimene ja
loodus“: vvvs.ee
Öömatkad Põlva kandis ja retked
Taevaskotta: matkajuht.ee
Tartu pühapäevased rattamatkad:
fb.com/tarturattamatkad
Täienda oma matkavarustust Icepeaki ja Columbia toodetega Kvartali Rademaris
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ALATSKIVI
PÕNEVAD
LEGENDID
Eesti 100 aarde hulka kuuluva
Alatskivi lossi kohta liigub
mitmesuguseid legende. Üks
neist pajatab nõnda.

Pangodi järv

sed vaated vaheldusrikka maastikuga Vooremaale. Vaatetorni juures on üles seatud
lauad ja pingid, et seal võiks soovi korral
puhkepausi teha.

SIBULATEE KANTI LUUSIMA
Tõeline matkasell saab pikemat seiklust
alustada Tartust veidi eemale jääval ja hiljuti uuendatud kolme kilomeetri pikkusel
Emajõe õpperajal. Peipsiveere looduskaitsealal asuva raja juures on parkla ja
teekond kulgeb umbes kahe kilomeetri ulatuses laudteel (seejuures on 700 meetrit sellest läbitav ka lapsevankri ja ratastooliga).
Emajõe õpperada teeb tiiru jõeäärsel lammil, tarnamättalisel madalsoo heinamaal
ja läbib sookaasikut. Teekonnale jääb mitu
lõkkekohta, mille läheduses on võimalik telkida, ja vaadete imetlemiseks annab võimaluse luha vaatlusplatvorm. Õpperaja läbimiseks tasub varuda umbes poolteist tundi.
Rada on ette nähtud jalgsimatkaks ja jääb
Emajõe suurvete mõjualasse, mistõttu enne
retkele asumist tasub igaks juhuks kontrollida teekonna läbitavust RMK kodulehelt.
Tartust veidi kaugemal, umbes pooletunnise autosõidu kaugusel asub aga
Sibulatee alla kuuluv 4,5 kilomeetri pikkune Alatskivi matkarada. Tartu–Jõgeva puhkealale jääv rada kulgeb Alatskivi
lossi läheduses, kust avanevad piirkonna
uhkusele suurepärased vaated. Matkarajale minekuks saab auto parkida Alatskivi
alevikku või Kalevipoja sängi juurde parklasse. Enne teeleasumist maksab läbi astuda Alatskivi looduskeskusest, mis asub 19.
sajandil ehitatud mõisaaidas.
Alatskivi rada on vahelduva reljeefiga ning kulgeb osaliselt laudteedel ja üle
väikeste sildade. Matkarada on sobilik
jalgsi läbimiseks ning jõukohane ka lastele. Looduse mitmekesine elustik ja raja
infotahvlitel tutvustatavad vaatamisväärsused pakuvad avastamisrõõmu sõltumata aastaajast. Peale lossi jäävad matkaliste
teele lossipark, Hirveaed, Veski- ja Lossijärv, rekonstrueeritud Turbasild, Truuduse
tamm, Punane allikas ja Kalevipoja säng.
Matkal saab jalga puhata ja piknikku pidada selleks ette nähtud lõkkeplatsil.

Emajõe õpperada

„Alatskivi lossi lasi mõisahärra
Arved Georg von Nolcken
ehitada oma väljavalitule
Josephine Caroline Elisele aastail
1876–1885. Paraku tabasid
lossielanikke traagilised elu
sündmused. Von Nolckenite
esimene laps suri juba pisi
poisina. Kolmas poeg Ghert
Ludwig hukkus 21-aastasena.
Ühel 1901. aasta novembrikuisel
jahilkäigul Saksamaal Mecklen
burgis olevat tekkinud sõnelus
Alatskivi mõisaomaniku poja
ja tema elumehena tuntud
lelle vahel. Kired lahvatasid
nõnda tuliselt, et tüli lahendas
püssipauk. Mõisaomaniku kurbus
poja huku üle oli mõõtmatu ja
Alatskivi lossi söögisaali kohal
lasub tänini must kirstukujuline
laekaunistus. Rahvasuu kõneleb,
et selle lae olevat parun von
Nolcken lasknud teha oma kalli
poja mälestuseks.“
Lugusid leidub ka teiste Alatskivi
huviväärsuste kohta. „Legendi
järgi on Kalevipoja säng voodi,
milles kangelane magas. Punase
allika vesi pidavat andma jõudu
ja kui sellega silmi pesta, võib
taas teravalt nägijaks saada.
Rahvapärimuse järgi on jaaniööl
Truuduse tamme all antud
truudusevanne püsiv. Väidetakse
ka, et tamme all antud mis tahes
muud lubadust ei saa murda.
Uuemal ajal on noorpaarid ja
pulmalised sagedasti tamme
juurde tulnud ning selle all on
neile truudusekatse korraldatud.“
Allikad: eesti100aaret.ee,
geo.ut.ee, sibulatee.ee ja RMK

Vaata matkaradade kohta lisa
loodusegakoos.ee.
kvartal.com.ee
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PUHKUS KVARTALIS

HELL PAI ISEENDALE
„See on aeg, mille kingid endale ja oma lähedastele. Te naudite
ja vestlete, lasete ajal kulgeda ja muredel minna ning olete pärast
seda lähedasemad kui varem,“ kirjeldab ooperilaulja Pirjo Jonas
kosutavat rännakut koos tütre Teelega V Spas.
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P

irjo (38) ja Teele (12) astuvad V
Spasse, elevil ja avatud meelega.
Nad on siin ka varem käinud, mistõttu aimavad juba ette, et oodata
on mõnusat lõõgastumist.
Teadlike spaasõpradena on nad ajakavast järele vaadanud, millal toimuvad saunarituaalid. Ühele sellisele sattusid nad
kord V Spas kogemata ning kuna see osutus väga meeleolukaks, sättisid nad seda-

puhku end teadlikult mudamaski rituaali ajale. „Niisama spaas käia on ka vahva,
kuid saunarituaalid lisavad sellele midagi
erilist,“ tõdeb Pirjo.
Esmalt ujuvad nad end aga võhmale, käivad ohtralt saunades ja mulistavad
basseinides. Teele proovib ära ka kaladega
jalahoolitsuse. 20 minutit kulub varvaste
vahel siblivaid kalu vaadates märkamatult – jube kõdi on, aga väga lõbus ka!

VÕLUSID HINNATES
Pirjo tõdeb, et armastab väga spaas käia,
ning arvab, et tütargi on temalt veelembuse pärinud. „Meile meeldib ujuda, niisama
vees vedeleda, suurtest torudest ja keeristest alla lasta ning ka kõrgetelt hüpekatelt sügavasse vette plartsatada,“ kirjeldab
Pirjo.
Kui Teele väiksem oli, siis käisid nad
rohkem veekeskustes hullamas. Nüüd on
plikatirtsust sirgumas neiu ja kasvab huvi
ilumaailma vastu. Nii ongi spaakülastustest ja koos nautimisest saanud ema-tütre kvaliteetaeg. „Üritan siiski hoida asjad
tasakaalus, et ta veel igasugu toodete ja
hoolitsustega liiale ei läheks,“ lisab Pirjo
muiates. „Kuid väga tore, et V Spas pakutakse ka noortele hoolitsusi, mis on vanusele vastavad ja hellatoimelised.“
Spaades võtab Pirjo eesmärgiks katsetada alati midagi uut ning seni on kõik
kogetu olnud meeli avardav. „Minu jaoks
on tähtis koos uute elamuste saamine ja
mälestuste loomine pingevabas õhkkonnas. Minu eest kantakse hoolt ja minu
ülesandeks jääb vaid lasta muredel minna,“ selgitab Pirjo. „Sellist aega on vaja ja
mulle tundub, et ka tütar oskab selle väärtust hinnata.“

OSKUS LEIDA AEGA
Pirjo kui Vanemuise ooperisolisti elu keerleb esinemiste, etenduste ja kontsertide
ümber. Kostüümid, meik, soengud ja muu
välimust puudutav on ta igapäevatöö osa.
Tihtipeale on esinemiste ettevalmistusperiood pingeline ja täis proove, mistõttu
üritab ta, kui vähegi võimalik, mahutada
sellesse aega massaaži, eriti kui tunneb, et
lihased vajavad liigsest pingest leevendust.
Kuna sageli on etendused ka nädalavahetustel, on tal perega puhkamise võimalused piiratud. Õnneks on Pirjol ja ta
abikaasal oskust valida ette välja päevad,
millal teatritöö neid ei piira, ja siis otsustada, et sellele nädalavahetusele nad mitte ühtegi kohustust ei võta, vaid sõidavad
hoopis spaasse.
Ent vahel võib Pirjo täiesti ootamatult
leida enda jaoks aja keset päeva nädala
sees. Proov saab läbi – ja peagi mõnulebki
ta juba koos sõbra või kolleegiga vees.

Spaades võtab Pirjo
eesmärgiks katsetada
alati midagi uut ning
seni on kõik kogetu
olnud meeli avardav.
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PUHKUS KVARTALIS
ET SÄILIKS ERILISUS
„Head asja ei peagi liiga tihti tarbima, muidu kaob sellest erilisus,“ tõdeb Pirjo, kes
käib spaas mõnulemas mõnel korral aastas. Enamasti läheb ta sinna tütre, abikaasa või mõne sõbrannaga. Hoolitsusi peab
ta heaks võimaluseks end argipäevast ära
lõigata. „Vees ja hoolitsustel ei saa ju nutitelefoni ega arvutit näppida – seal olemegi
meie ise, meie mõtted ja jutud. See on meie
kahe aeg, kus saab maailma asju arutada ja
iseendale pai teha.“
Tütrega spaas käies valivad nad hoolitsused, mida on võimalik koos nautida.
„Ehkki massaažilaual olen oma mõtetega
üksi ja keskendun iseendale, viibime ikkagi samas ruumis ja kahekesi on massaažis
huvitavam,“ sõnab Pirjo.
Ta tõdeb, et on iseloomult paras muretseja, mistõttu peab spaaskäikude ja hoolitsuste juures tähtsaimaks võimalust lõõgastuda ja ülejäänud maailma ära unustada.
„Ma ei ole seda tüüpi inimene, kes massaaži ajal lausa magama jääb. Pigem maadlen
oma mõtetega ja üritan leida meelerahu,“
ütleb ta.
Massaaž on Pirjo jaoks õnnestunud
siis, kui ta tagantjärele tajub, et ei mäletagi
sellest iga hetke või et teadvus korraks kustub. „Äkki seda kutsutaksegi restardiks?“
pakub ta.

PUHAS OLEMISE RÕÕM
Pirjo tunnistab, et talle meeldib V Spa saunarituaalide juures see, et sinna tulevad
kokku täiesti võõrad inimesed.
„Aga kui saunameister hakkab jutukest veeretama ja nalja viskama ning kõik
mökerdavad end mudaga kokku või kannatavad koos kuumas saunas, siis kaob ära
eestlaslik tõsidus ja inimestesse tekib ka
keset talve suvine helgus,“ kirjeldab ta. „Inimesed suhtlevad ja naeratavad ning siis on
võimalik uskuda, et eestlase parim toit polegi teine eestlane. Selles ruumis pole kriitikat
ega õelust, vaid ainult olemise rõõm.“
Pirjo ja Teele spaakogemus lõpeb tänutundega. Nendega samal ajal riietub garderoobis üks lapseootel naine, kes silitab
oma kõhtu, vaatab Pirjot ja tema tütart
pikalt ning ütleb: „Ma just mõtlesin, et ma
olen siin ka koos oma tütrega.“ Nad kõik
on saanud kogeda koos midagi erilist.

PIRJO JA TEELE PROOVITUD
HOOLITSUSED
TEELELE LASTE KÄTEHOOLITSUS
(30 MINUTIT 19.–)
Hellitav, hariv ja huvitav käte- ja küünte
hoolitsus 5–12-aastastele lastele. Kui
ema-isa lubavad, saavad küüned värvilise
lakikihi alla.
Teele: Sain hoolitsuselt uusi teadmisi, näiteks et käsi tihedamini kreemitades hakkavad ka küüned paremini kasvama.
Pirjo: Tore, kui tütarlaps omandab hoolitsuselt algtõdesid, kuidas ka kodus paremini enda eest hoolt kanda.

PIRJOLE NÄOHOOLITSUS
VASTAVALT DOSHA TÜÜBILE
(60 MINUTIT 54.–)
Kosmeetik aitab välja valida näonahale
sobivad Sundãri tooted. Seejärel algab idamaiste tavade järgi jalgade rituaal, mis aitab
vabaneda pingest ja stressist ning valmistab
ette lõõgastavaks aromaatseks rännakuks.
Holistiline näohoolitsus taastab ja noorendab. Hoolitsuse alguses tehtav Sundãri

HEA TEADA
MIS ON DOSHA?
Dosha koondab erinevaid organismi, keha ja vaimu käitumisi. See
on kui nähtamatu jõud, mis vastutab kogu organismi keha, vaimu ja
psüühiliste protsesside eest.
Ajurvedas liigitatakse inimesed
dosha tüüpideks (Vata, Pitta,
Kapha) selle alusel, millise tüübi
omadusi neis kõige enam leidub.
Ideaalis on kõik kolm tüüpi tasakaalus, kuid enamasti kipub siiski
üks neist domineerima.

stimuleeriv punktmassaaž – marmassaaž
mõjub nahale elustavalt, uute naharakkude tekkimist soodustavalt ja noorendavalt.
Koorimisel, maskis ja kreemis kasutatavad
looduslikud toimeained aitavad jõuda põhjalikult puhastatud ja toidetud nahani.
Pirjo: Mulle meeldis näohoolitsus juba seetõttu, et ka järgmisel päeval oli selle toime
näha. Samuti on alati mõnus, kui näohoolitsusega koos käib väike massaaž. Minu
jaoks ei ole massaaži kunagi liiga palju!

Vees ja hoolitsustel
ei saa ju telefoni ega
arvutit näppida – seal
olemegi meie ise, meie
mõtted ja jutud.
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ABHYANGA DUAALMASSAAŽ (60 MINUTIT 54.– / ÜHELE)

V SPA VÕRRATUTE
VÕIMALUSTE
KOHTA LEIAD
ROHKEM INFOT
WWW.VSPA.EE

Sügavat lõõgastust pakkuv õlimassaaž, mis
aktiveerib seisvat energiat. Massaažis kasutatav Sundãri õli toidab ja taaselustab kudesid ning võimaldab rakkudel jääkainetest
puhastuda. Selle tulemusena taastatakse
prana ehk energia liikumine.
Abhyangal on sügav ja tervendav mõju,

mis tasakaalustab keha ja meelt. Massaaž
tugevdab kudesid, parandab vereringet
ning mõjub kogu kehale noorendavalt ja
stressi vähendavalt. Abhyanga massaažis
mõjutatakse ajurvedas kirjeldatud marma
(energia)punkte, mida leidub nii keha esikui ka tagapoolel.

Pirjo: Seekordne ajurveda massaaži rituaal
oli meile seni kogetuist üks lemmikumaid.
Duaalmassaaži lisaväärtuseks on see, et
saame peaaegu ühesuguse kogemuse. Tekib huvitav vestlusteema – viibisime
samas toas, kogesime justkui sama asja,
kuid samas olid massöörid ju erinevad.
Pärast on põnev võrrelda, mismoodi me
sama protseduuri tajusime. Samuti meeldib
mulle meie vahel tekkiv vaikiv vaimne side.

Duaalmassaaž algas ankeedi täitmisega,
millega määrati minu ja tütre kehatüüp.
Ajurveda õpetuse järgi oli minu kehatüüp
Vata ja tütrel Pitta. Tütrele sobis eriti kaela
ja õlgade massaaž. Mina vabanesin oma
vaimsetest pingetest põhiliselt peamassaaži ajal. Hästi mõjus ka käte massaaž.
Kui me hiljem muljeid jagasime, selgus,
et Teelele ei tehtudki peamassaaži, sest
ajurveda õpetuse järgi olid meil erinevad
kehatüübid ning mõjutada tuli erinevaid
punkte.

Duaalmassaaži
lisaväärtuseks on see,
et saame peaaegu
ühesuguse kogemuse.

AASTA
HINNAELAMUS
APOLLOS!
1.-22. märts

Osta kampaaniatooteid ja võid võita

KULTUURI- JA SPAAPAKETI
TERVELE PERELE TARTUS!

Kampaania reeglid ja pakkumised leiad:
www.apollo.ee

Massaažilaual alustati jalgade koorimisest, mis oli samuti tore üllatus, kuna ma
ei olnud selle massaažiliigiga tuttav. Väga
mõnus oli ka kuum aroomiõli, mida massaaži ajal kasutati. Olen erksa lõhnatajuga
ja seetõttu on mulle tähtis, et ka toodete
lõhnadele tähelepanu pöörataks.

SAUNATARKUST KVARTALIST

TERVITADES
SAUNARAHVAST
Saun on olnud maarahva elu osa, milleta on esivanemate tegemisi võimatu ette kujutada. Seal sünniti
ja mindi viimsele teekonnale ning kõik tähtsamad pühad möödusid esmalt just seal puhastudes.
TEKST: ALAR KRAUTMAN,
omanimelise tervise
akadeemia juht ning
loodusteraapiate ja
pärimusmeditsiini õpetaja
FOTOD: ADOBE STOCK,
ERAKOGU

Linnasaunas
ei käida mitte
sellepärast, et
kodus sauna
pole, vaid ka
sõpruskonnaga
suhtlemiseks.
36

KVARTAL

KUIDAS TÄNAPÄEVA EESTLANE
SAUNAS KÄIB?
Maainimeste jaoks on saun alati olnud praktilise tähendusega terviseturgutamise koht. Kui
mõni aeg tagasi oli linnas aga olukord kehvake,
siis nüüd on ka linnarahvas hea sauna ja sellega
seotud traditsioonid jälle au sisse tõstnud.
Paraku on korralik saunatraditsioon säilinud eelkõige Võrumaa kandis, pisut ka saartel,
mujal pigem juba erandina. Eriti nukker on olukord olnud Põhja-Eestis, kus suitsusauna tuleb
tikutulega taga otsida. Küll on aga selge, et asjadest hakatakse rääkima siis, kui need kipuvad
ära kaduma. Nii on ka viimasel ajal just Põhja-Eestis muutunud väga populaarseks kursused ja töötoad, kus teemaks pärimuslikud saunarituaalid ja -kombed.
Saunatraditsioonid ja praktiline pool taastuvad jõudsasti, kehvemas seisus on sauna vaimse
poole mõistmine. Maarahva jaoks oli saun samavõrd tähtis hinge puhastamise kui soojendamise ja pesemise paik. Vaimse poolega haakub ka

tervislikkus. Vanasti tavatseti öelda, et kui ei ole
surmatõbi, siis saab ikka saunast abi.
Linnades asuvad ühissaunad on omaette
nähtus. Kalma saun Kalamajas on ilmselt üks
tugevamate traditsioonidega ühissaunu pealinnas. Mul on rõõm pidada oma kooli Kalma
sauna hoones ja seal näha, kuidas linnasauna
traditsioonid toimivad. Seal on inimesed tihti juba enne sauna avamist järjekorras, vihad
kaenlas. Linnasaunas ei käida mitte sellepärast, et kodus sauna pole, vaid ka sõpruskonnaga suhtlemiseks.

MIDA SAUNASÕBRALE
SOOVITADA?
Saunas võiks käia regulaarselt ja teadlikult. Olen
pannud kokku pärimusliku saunarituaali, mille kaudu on tore tutvustada vanu tavasid, tehes
neid samal ajal läbi ja seletades lahti. Enamik
inimesi tegutseb saunas tavade tausta teadmata,
seega läheb ka vaimne pool ja osa saunamõnust
nende jaoks kaduma.
kvartal.com.ee
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Teise selja vihtlemine
oli auasi ja sellest
keeldumine võis
kahjustada keeldujat
ennast.

Näiteks ei tule palve teise selga vihelda mitte
tingimata põhjusest, et inimene ise ei saa sellega
hakkama, vaid sügavamast algtähendusest. On
teada tõsiasi, et maarahvas ei läinud sauna kunagi siis, kui oldi kellegi peale vihane või kanti muidu vimma. Sellisel juhul istuti seni sauna ukse
taga, kuni ära lepiti. Rahupiibuks või leppimise märgiks oli oma selja kui kõige haavatavama
koha pakkumine vihtlemiseks. Teise selja vihtlemine oli auasi ja sellest keeldumine võis kahjustada keeldujat ennast. Seega võiks ka tänapäeval
paluda selga vihelda, et näidata oma heasoovlikkust teise saunasolija suhtes. Üleni viheldi vaid
eakaid, haigeid ja lapsi.
Tänapäeval on jälle moodi läinud tervistav
ehk ravivihtlemine. Praegusel ajal nimetatakse
saunatarku pisut peenemalt – saunameistriteks.
Ka on töö iseloom pisut muutunud. Saunaravi

ja tervendavat vihtlemist tehakse tihti siis, kui
suuremat tõbe pole, pigem lõõgastuseks, aga eks
meie põhilised tõved olegi ju peas kinni.
Lasta kellelgi ennast põhjalikult läbi vihelda,
mitmesuguste vahenditega nahka koorida ning
seejärel kasutada ravimuda või saunamett on
tugevama ravitoimega, kui oskame ette kujutada. Inimesed on tihti öelnud, et pole ühegi teraapia järel olnud nii lõõgastunud kui pärast saunaravi, mis võib kesta üks kuni kolm tundi.
Ravimuda ja savi on juba vanast ajast sageli
kasutatud naha, reuma ja liigeste raviks. Algselt
suhtusin ravimudasse kui pisut „naistevärki“.
Aga koolitustel olen hakanud sellest tõsiselt lugu
pidama ja uskuma selle tugevasse ravitoimesse.
See on aidanud kliente, kelle mureks on olnud
põletus, nahaprobleemid ja liigesed, rääkimata
iluprotseduuridest, milles see on tõesti tõhus.
Ravimuda võiks määrida vihtlemise järel õhukese kihina märjale nahale ja naasta siis leiliruumi. Muda ei tohiks lasta päris ära kuivada, hoida kuni pool tundi peal ja siis maha pesta. Nahk
muutub niisutatuks, siledaks ja pinguldatuks.

MIDA KÕRVA TAHA PANNA?
Käi regulaarselt saunas. Kui võimalik, proovi ka
saunaprotseduure ja hoia vanu traditsioone. On
ju Eesti maailmas tuntud kui üks väheseid riike,
kus on järjepidevalt säilinud oma saunatraditsioon.
Soovitan ka läbi teha mõni saunarituaal, et
saada pisut teadlikumaks saunaskäijaks, või osaleda mõnel saunakursusel. Hüva leili!

MILLINE ON
TEADLIK
SAUNASKÄIK?
»	
Võta saunas käimise
jaoks aega.

»	
Valmistu saunaks
füüsiliselt: kaks tundi
enne sauna ära söö
ning hea oleks teha
midagi füüsilist, näiteks õues töötada või
sportida.
»	
Valmistu ka vaimselt:
võta vaba õhtu, mil sa
ei mõtle enam tööle
ega argiasjadele. Ole
millegi olulise ootuses,
mis head teeb ja tervist turgutab.
»	
Võimalusel vali viht
tervisevajadusi arvesse
võttes.
»	
Võta rahulikult mitu
leili. Esimene kord lase
esimene higi („vaeva
higi“) välja ja pese see
leige veega maha.
Seejärel võta tugevamad leilid koos vihtlemisega.
»	
Kui vaimsed teemad
pole sinu tassike teed,
siis lase vähemalt
korra mõttel uitama
minna ja tunne saunamõnu.
»	
Pärast järgnevaid leili
kordi võiksid teha
vähemalt ühe karastusprotseduuri.
»	
Viimase leilikorra järel
lõdvestu, lase kehal
puhata ja kogu saunatoimel kehasse minna.
Seal toimub palju tervistavaid protsesse,
millest me ei pruugi
ise teadlikud olla.

Loo autor Alar Krautman saunavihta sättimas.
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SAUNA
RITUAALIDELE
FOTOD: RENE TÜRK
KARL VOO, V Spa saunameister ja Alar Krautmani koolituse läbinu

O

len juhtinud V Spa
saunarituaalide
tööd alates spaa
ava m i s e s t . E s i algsetele leili- ja soolasauna
rituaalidele on nüüd lisandunud shea-või rituaal, rituaal
lastele koolivaheaegadel ja
kõige uuemana mudamaski
rituaal.

Leilisauna rituaal V Spas.

Mudamaski rituaali loomiseks sain inspiratsiooni saunameistri koolitusest, mille
läbisin Alar Krautmani Terviseakadeemias. 10-minutise
saunaskäimise jooksul saavad
rituaalitajad näole kanda Hiiumaa ravimuda, mis puhastab nahka ning aitab taastada selle elastsust ja tekstuuri.
Rituaali ühe elemendina on
kasutusel pärimusmeditsiini
tarkusetera, mille järgi ei tohi
tervendavaid protseduure saunas endale kunagi ise teha. Sellest tuleneb ka komme, et saunas vihtleb sind keegi teine.
Ka mudamaski pealekandmise
kohustus jääb saunakaaslasele,
kes on nõus abikätt osutama.

leili viskamine. Kui lähtuda
pärimusmeditsiinist, peaks iga
leiliga midagi head soovima.
Leiliveena on meil kasutusel
vihtade leotamisest saadud
tõmmis, mis täidab terve sauna mõnusa loodusliku eukalüpti- ja tammehõnguga.
Rituaalist osavõtjad võiksid
arvestada, et kuigi saunameister juhib rituaali, siis saunataja hea enesetunne on alati
täpsest juhiste täitmisest olulisem. Kõik me tajume saunade kuumust erinevalt ning eesmärgiks on eelkõige rituaalist
hea tunde saamine.

Kui lähtuda
pärimus
meditsiinist,
peaks iga leiliga
midagi head
soovima.

Leilisauna rituaali üks elemente on iseenesest mõistetavalt

Saunameister Karl Voo.
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Shea-või rituaal Vene banjas.
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HABEMIKE PÜHAKODA
Olgu habe lühike või pikk, pole tähtis. Iga mees otsustab ise oma stiili. Üks on aga kindel – habe
on moes. Ja barbershop’is käik trendika mehe elustiili osa.
TEKST: EVELIN KIVILO-PAAS
FOTOD: AIVAR KULLAMAA

VALIK KHALED
BARBERSHOPI
HOOLITSUSI
MEESTELE
»	
Habeme kujundamine
pardli ja noaga (15.–)

»	
Kuninglik habemeajamine ehk habemeajamine
kuuma rätikuga (35.–)
»	
Juukselõikus ja habeme
kujundamine (alates 35.–)
»	
Pea raseerimine noaga
(20.–)
»	
Habeme värvimine (15.–)
»	
Tõeline nauding: näo
aurutamine pooride avamiseks, kooriv kreem,
must mask (35.–)
»	
Kulmude korrigeerimine
niidi abil (5.–)
Vaata ka
www.khaledbarbershop.ee
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E

ttevõtja Ahto Prosti jaoks on barber
shop’id eluviisi osa, nagu klubis käimine.
Ta eelistab kanda pikka täishabet, mis
on tema arvates kõige ilusam stiil. „On
võimalus ja on materjali, millest midagi vormida, ning see meeldib paljudele,“ ütleb ta muheledes. Habe on nagu aksessuaar, mis on temaga
iga päev kaasas.

KOGEMUSED MAAILMAST
Töö tõttu sageli reisiv Ahto külastab barber
shop’e üle maailma: Itaalias, Saksamaal, Belgias
ja mujal. Ühe esimese käiguna välismaale messile minnes astubki Ahto läbi barbershop’ist. „Seal
on omaette õhkkond, kus võib end muust maailmast täiesti välja lülitada,“ sõnab ta. „Mõned
käivad jahil või sõidavad mootorrattaga – barbershop’is käimine on samasugune elustiili osa.
Ainult seal pole vaja midagi ise teha, vaid hoopis
sinuga tegeletakse.“
Esimest korda sattus ta barbershop’i viis-kuus
aastat tagasi Itaalias. „Vaatasin kohe, et maru äge
värk, Eestis polnud tollal ju selliseid kohti üldse,”
selgitab ta. Toona paari sentimeetri pikkust habet
kandev Ahto kutsuti habememodelliks. „Meister
muudkui lõikus ja möllas habeme kallal,“ lisab
Ahto naerdes. „Lõpuks aga soovitas ta mul mitte
habet ära lõigata, vaid kasvatada.“
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Ahto mainib, et kauase barbershop’i-kultuuriga
maades on see koht, kuhu naisi ei lubata. „Mehed
võivad tunda end seal härrasmeestena, aga rääkida ka igasugu rumalusi ja roppusi, mida naiste kõrvad ei pea kuulma,“ märgib Ahto muheledes. „Seal valitseb maksimaalne vabadus: jood,
mida tahad, suitsetad, kaua tahad, ja räägid,
mida tahad.“ Naine pääseb barbershop’i uksest
sisse siis, kui mees on valmis sätitud. Siis pakub
barber daamile klaasi šampanjat ning paar võib
suunduda edasi mõnele pidulikule üritusele või
teatrisse.

KVARTAL
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KOHT ELAMUSEKS
Barbershop’is käimiseks tuleb Ahto sõnul aega
varuda. Ei ole nii nagu juuksuris, et astud lihtsalt uksest sisse ning siuhti, 10–15 minutit, oledki valmis. Täisteenus tähendab tõelist tseremooniat: habemeajamist ja juukselõikust koos selle
juurde kuuluva massaaži, õlitamise, pehmendamise, kuumutamise ja jahutamisega ning selleks
tuleb arvestada umbes poolteist tundi. See ongi
peamine juuksuri ja barbershop’i erinevus.
Tihtipeale pakutakse maailma hinnatud
barbershop’ides kohvi ja viskit, mängib muusika, toimuvad üritused ning astuvad üles bändid.
Ahto jaoks muudavad külastuse eriti põnevaks
meistrite lood – sageli on nad oma ametit pidanud põlvkonnast põlvkonda. Õhkkonda toetavad
ka sobiv mööbel, kujundus ja stiil.
„Barber’itel on alati aega. Nad kuulavad inimese rahulikult ära. Paljusid üldse ei huvita, et
ukse taga on järjekorras ehk 50 meest. Ta räägib, viskab nalja, pillub sõrmede vahel kääre või
pardlit. Teeb oma protseduure ja rituaale,“ jutustab Ahto.
Paljudes maailmakuulsates pardlates polegi
võimalik aega broneerida, vaid mehed ootavad
elavas järjekorras. Mõned barbershop’id võtavad broneeringuid vaid nädala esimesteks päevadeks. „Ükskord Itaalias ootasin neli tundi jär-

KODUSEKS
HABEME
HOOLDUSEKS
Woody's Shave Oil
Naturaalse õliseguga rikastatud raseerimisõli pehmendab ja kaitseb nahka, et
habemeajamine oleks nahalähedane ja ohutu. Rahustab
habemeajamisest ärritunud ja punetavat nahka.
(30 ml – 11.70, Tradehouse
Ilukaubamaja)

jekorras, rohkem ei kannatanud ja läksin ära,“
naerab Ahto. „Ja kui ei meeldi, võib alati mujale
minna,“ kirjeldab ta valitsevat suhtumist. „Muide, eriti kuulsad meistrid lausa valivad kliente.“
Kord astus Ahto sisse ühte Frankfurdi pardlasse ja kohe hüppas barber talle ligi. „Vaatas
mulle otsa ja ütles: ära solvu, sa oled muidu väga
äge vend, aga mine ära, ma ei taha sind, sul on
nii vähe juukseid. Ta valis oma kliente materjali järgi. Tema tahtis föönitada tihedaid tugevaid juukseid, aga minul on pehmed. Mehed, kes
seal rivis ootasid, olid kõik ühesuguse soenguga,“
jutustab Ahto.

HABEMELE AINULT PARIMAT

KOMMENTAAR
ISIKSUS DIKTEERIB HABEMETRENDI
Khaled, Kvartali Khaled Barbershopi barber
ja omanik
Viimasel kahel-kolmel aastal on ka Eesti meeste hulgas habe väga popiks muutunud ning
see trend on tõusuteel. Mehed pööravad nii
enda kui ka oma habeme eest hoolitsemisele
järjest rohkem tähelepanu ning satuvad üha
sagedamini barbershop’i. Egiptuses, kust ma
pärit olen, on sellisel enda eest hoolitsemisel
pikk traditsioon, nagu ka sellel, et mehed käivad maniküüris ja pediküüris.
Habemetrendid sõltuvad väga palju mehest
endast, tema maitsest ja stiilist. Milline on
tema näokuju ja juukselõikus, missugune on
ta riietumisstiil, aga ka sellest, kui palju ta oma
habeme eest hoolitseda viitsib. Ka lühike habe
vajab hoolt, kuid mida pikem on habe, seda
suuremat tähelepanu see vajab.
Kelle eesmärk on säilitada oma habeme stiili,
soovitan käia seda barbershop’is hooldamas
iga 7–10 päeva tagant. Kuid mõned käivad ka
kahe nädala tagant.
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Lisaks korrapärasele pardlas käimisele hoolitseb
Ahto ise iga päev oma habeme eest: sõrmitseb ja
kammib, vahatab ja õlitab. „Kui habe ära pulstub, ongi ju ainsaks lahenduseks nuga ja käärid.
Nagu juustegagi – kui neid ei kammi, on varsti
varesepesa valmis,“ lisab ta.
Aastate jooksul on Ahto saanud barber’itelt
häid nippe, kuidas habeme eest hoolt kanda.
Kuna tema habemekarv on pikk ja tugev ning
kipub lokki minema, kasutab ta habeme harutamiseks ennekõike sõrmi ja ikka järk-järgult
suunaga alt ülespoole liikudes, et mitte habet
katkuda.
Igahommikuseks kordasättimiseks kulub
tal umbes 15 minutit. Kord nädalas võtab ta ette
põhjalikuma protseduuri: käib saunas ning turgutab näonahka ja habet õlidega.
„Habe tahab saada kõige paremaid vahendeid, mille sees on toitvad ja pehmendavad vahad
ja õlid, mis varustavad habemekarvu toitainetega
ning lisavad kohevust ja elastsust,“ tõdeb Ahto.
Habeme hooldamiseks kasutab ta vahel ka seerumit, mis on mõeldud tegelikult naiste juustele.
Selle soovituse sai ta ühelt meistrilt, kui kurtis, et
habe kipub hommikuks pulstuma. Seerum annab
habemele eriti hea kammitavuse.
Ahto tunnistab, et ilmselt on Eestis veel üsna
pikk maa minna tõelise barbershop’i-kultuuri
kujunemiseni. „Meie meestel pole nii palju aega,
et kaks tundi kuskil diivanil istuda, kohvi juua ja
juttu ajada,“ sõnab ta. Aga vahel võiks!

kvartal.com.ee

Woody's Shave Lather
Habemeajamiskreem
moodustab vee ja nahaga
kokkupuutel rikkaliku
vahu. Võimaldab raseerida
võimalikult naha lähedalt
ja mugavalt ilma ärrituseta.
Nahk jääb pehmeks ja
siledaks. (177 ml – 16.–,
Tradehouse Ilukaubamaja)

BeautyPro Barber Pro
Post Shave Cooling Mask
Raseerimisjärgne jahutav näomask rahustab
ja niisutab nahka pärast
habemeajamist, vähendades
punetust ja ärritust. Mere
kollageen toimib vananemisvastaselt ning looduslikud
toimeained niisutavad,
hooldavad ja aitavad nahal
kiiresti taastuda. Jume on
värskem ning nahk pehme
ja hoolitsetud! (1 tk – 5.30,
Tradehouse Ilukaubamaja)
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STIIL: TÄISHABE

1. Nahale kantakse pehmendav
habemeajamiskreem

2. Osavate näppude voorus eemaldatakse
habemenoaga karvad naha lähedalt

3. Soengu- ja habemestiili sätitakse kliendi
soovi järgi

4. Jahutav ja värskendav hetk pärast
lõikust

5. Ahto soeng on saanud Khaledi osavate
käte all värskendust

STIIL: LÜHIKE HABE KOOS VUNTSIDEGA

1. Trimmerdamine pardliga

2. Habemenuga paljastab karvadest

4. Niisutavad ja värskendavad hetked

5. Liigsed karvad pühitakse maha

6. Kulmud saavad korda niiditades

7. Lõõgastav
massaaž

kvartal.com.ee
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8. Õ
 li täiustab
habeme tekstuuri

3. Habe piiratakse soovitud pikkusse

9. Evgenii tuunitud kulmude ja habemega
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HOIAME OMA NAISI
Kevad on aeg, mil naised pälvivad tavapärasest enam tähelepanu – tähistatakse
naiste- ja emadepäeva. Millised on Kvartali töötajate eredamad hetked kevadistest
tähtpäevadest?
TEKST: KADRI KÜTT, FOTOD: AIVAR KULLAMAA

Lilled ja
kallistused
Riin Treial
Kvartali infolaua juhataja

Mulle väga meeldib, kui mind
nendel tähtpäevadel meeles
peetakse. Naistepäeval kingitakse lilli, mis on minu meelest
väga ilus komme. Emadepäeval kingib laps mulle tavaliselt
armsa isetehtud kaardi ja tihti käime perega väljas söömas.
Eelmisel aastal käisime emadepäeva puhul emaga teatris ja
kohvikus. Sellest võiks küll traditsiooni kujundada!
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Nende tähtpäevadega käivad alati kaasas head soovid,
lilled ja kallistused. Mul on
väga vedanud, kuna üks hea
sõber saadab mulle nendeks
tähtpäevadeks sageli töö juurde lilli. See on ütlemata armas
ja tekitab väga erilise tunde.
Naistepäeval juhtub ka
seda, et kliendid kingivad lilli. Kui lilled on juba töölaual,
siis pälvib see positiivset tähelepanu nii klientidelt kui ka
kolleegidelt. Emadepäev on
perekesksem püha ning siis on
lihtsalt ilus vaadata, et ostetakse rohkem kooke ja lilli, et oma
lähedasi meeles pidada.

Naistepäev
sünnipäevalauas
Kristi Kauts
ESPRIT kaupluse klienditeenindaja

Tore, kui on tähtpäevi, mis on
keskendunud ainult naistele. Naistepäeval ma ise muud
väga ei tee, kui soovin sõbrannadele ja naiskolleegidele head
naistepäeva. Tööl soovitakse
head naistepäeva ja vahel toovad vastassoo esindajad ka lilli.
Mu isa on vana kooli mees, kes
peab mind ja mu ema meeles,
tuues lilli ja koogikese. Vennal
on 8. märtsil sünnipäev ning
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meie peres möödub naistepäev
pea alati sünnipäevalauas.
Emadepäeva üritan koos
emaga veeta ja selle päeva tema
jaoks argipäevadest erilisemaks
muuta. Kõige toredam oli eelmisel aastal, kui oli väga soe ja
päikeseline päev, mille veetsime koos perega Elva jõe ääres
kalarestoranis. Tavaliselt algab
emadepäev pannkookidega ja
kinkide-lilledega emale. Ülejäänud päeva veedame kogu
perega kodust väljas, nautides
seltskonda ja head toitu.

kvartaltartu
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Head
emotsioonid
ja väärt
mälestused
Magnus Sibrits
Kvartali turvajuht

Meie peres tähistatakse kevadisi tähtpäevi, aga kinkide asemel on esikohal head
emotsioonid ja väärtuslikud
mälestused. Minu sünniperes
on meid kuus – neli õde ja kaks
venda. Nüüd, täiskasvanutena
on ühist aega raske leida, kuid
tähtsamad sündmused veedame ikka koos. Emale kingime
emadepäevaks lilli ja õed küpsetavad koogi.
Kui emadepäeva tähistame perega, siis naistepäeva veedan koos elukaaslasega.

Teeme koduseid toimetusi alati
koos, aga sel päeval võtan nõudepesu ja koeraga jalutamise
enda peale. Eks kindlad žestid
püsivad samuti, näiteks lillede
kinkimine ja eriline õhtusöök
restoranis või kodus. Eelmisel
aastal käisime rabas matkamas, tegime lõkkel süüa ja jõime termosest sooja teed.
Minu eredamad naiste- ja
emadepäeva mälestused pärinevad kooliajast, kui viisime
poistega klassiõdedele ja õpetajatele lilli ning need olid suures ämbris vees, kuna ei mahtunud mujale ära.
Töö juures peame tähtpäevadel naiskolleege meeles lillede või kommikarbiga. Meie
kollektiivis on rohkem mehi
kui naisi ja nii saavad naised
tähtpäevadel suure tähelepanu osaliseks.

Väljapõige
rutiinist
Pille-Riin Järv
Restorani Joyce
vanemteenindaja

Iga tähtpäev on võimalus hetkeks rutiinist välja põigata. Paljud arvavad, et naistega seotud
pühad ei peaks olema ainsad
päevad aastas, kui naisi meeles peetakse – õrnema soo esindajaid võiks tähele panna igal
ajal. Tegelikult kiputakse kiire elutempo juures end rutiini
unustama ning kui konkreetset
põhjust ei ole, siis lilli ei tooda
ning kooki ei küpsetata.
Oma tutvusringkonna naisi tervitan neil tähtpäevadel
telefonikõnega, sõnumiga või
sotsiaalmeedia kaudu. Sõbrad peavad mind samal moel
meeles. Minu elukaaslane on
kvartal.com.ee

aga alati rohkem pingutanud.
Ma ei ole naistepäeval kunagi lilledeta jäänud. Oleme ka
koos midagi toredat ette võtnud – läinud spaasse, kinno
või kuhugi sööma.
Neil tähtpäevadel on ka
tööl romantilisem õhkkond.
Naistepäeval täitub restoran
paarikestega. Lauareserveeringuid teevad üldjuhul noormehed, argipäevadel ei ole see
just tavaline ja sellest võiks
eeldada, et soovitakse kallimat
üllatada. Emadepäeval on aga
armas näha, et tullakse sööma
kogu perega ja loomulikult on
kaasas ka vanaemad. Inimestele on oluline veeta need tähtpäevad mõnusas õhkkonnas,
head toitu ja lähedaste seltskonda nautides.
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Lillekuller
muudab
päeva
eriliseks
Annika Lättemäe
V Spa vanemadministraator

Emadepäeval on minu jaoks
esikohal ema meelespidamine. Elame teineteisest kaugel
ja traditsiooniks on saanud lillede saatmine tema töö juurde
või koju. Mulle meeldib siiras
emotsioon, mille pärast seda
emalt saan.
Mõned aastad tagasi saatsin emale lilli ja juhtus nii, et
ta oli sel päeval tööl. Ema rääkis, et hommikul ootas poe
ukse taga noormees lilledega
ja tema mõtles, et väga armas,
ilmselt viib ta need oma pruudile. Selgus aga, et lilled olid

mõeldud hoopis talle. Suurest
rõõmust kallistas ema kullerit
ja terve tema päev möödus ülivõrdes.
Naistepäev on eriline üllatuste poolest, sest kunagi ei tea
päris täpselt, mis juhtub. Tööl
on meespere kuidagi ärevil,
otsides viise, kuidas naiskolleege üllatada. Mäletan eredalt
seika, kui mehed olid ette valmistanud kandiku šampanja
ja roosiga. Sel viisil õnnitlesid
nad kõiki naisi ja sinna juurde
käis ka soe kallistus. Ka oma
kalli mehe käest on alati rõõm
häid soove vastu võtta ja tunda
ennast kõige õnnelikuma naisena. Lillekuller on ka mulle
sellel päeval kauneid õisi toonud ja see muudab päeva väga
eriliseks.

Parim tunne
maailmas
Raili Loidap
Avancia ilusalongi juuksur

Naistepäeval on ikka tore, kui
keegi toob lilli või kommikarbi lihtsalt sellepärast, et oled
naine. Kehtib ka tõsiasi, et
naised soovivad teistele naistele samuti ilusat päeva. Emadepäeva hommikud on samuti
armsad, kui laps tuleb paneb
käed ümber kaela ja soovib ilusat emadepäeva. See on parim
tunne maailmas!
Emadepäeval ei saa ma igal
aastal oma ema juurde minna,
kuid ostan talle alati mõne kingituse või lilled ja annan need
esimesel võimalusel suure kallistusega üle.
Minu kõige erilisem mälestus emadepäevast on see, kui

44

KVARTAL

kvartal.com.ee

laps mõned aastad tagasi lasteaias minust pildi joonistas.
Hommikul last lasteaeda viies
olin musta värvi juustega, kuid
õhtul emadepäeva kontserdile
minnes olin oma juuksed blondiks värvinud. Laps oli minust
joonistanud pildi musta värvi juustega. Natuke oli ta küll
õnnetu, et ei saanud oma emast
õiget pilti, aga selgitasin talle, et
ta ema ongi muutlik ja tema pilt
on meile mõlemale mälestuseks
mustade juustega emast.
Nendel tähtpäevadel ei
puudu kunagi laualt lilled,
kook ja kommid. Salongis on
samuti naistepäeval ikka väike
tordike ja oma klientidele oleme naistepäeva puhul lilli kinkinud. See on alati positiivset
tagasisidet saanud.
kvartaltartu
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Naisi tuleb meeles
pidada ja armastada
Reimi Grünvald
Kvartali tehnik-haldur

Ma pean naistepäeva väga
tähtsaks pidupäevaks, sest
naisi tuleb meeles pidada ja
hoida. Naistega on küll vahel
raske, aga ilma ka ei saa.
Olen ka seda meelt, et naistepäev võiks olla riigipüha nagu
varem.
Emadepäev on rahulikum
ja perekesksem üritus. Emasid tuleb meeles pidada, aga
naistepäev on minu arvates
veidi isegi tähtsam. Minu tut-

vusringkond on üsna lai ning
tähtpäevadel lihtsalt helistan
ja soovin head, mõnikord teen
seda ka sotsiaalmeedia vahendusel. Oma naisele ja tütardele toon naistepäeval lilled
ja šokolaadi. Emadepäeval on
saanud traditsiooniks emal ja
vanaemadel külas käia, neile
lilli ja kooki viia.
Tööl olen aga tähele pannud, et naistepäeva puhul on
naised end pidulikumalt riietanud ja välimusega rohkem
vaeva näinud. Nad on õnnelikud ja säravad.

Tore on naistele
midagi kinkida
Kalev Kalamees
Coop Maksimarketi abitööline

Olen vanema aja laps ning ega
minu ema eriti emadepäevast
ei teadnud, tol ajal seda ei peetud. Siis tähistati aga naistepäeva, mis on mulle alati meeldinud, tore on naistele midagi
kinkida. Mulle meenub aeg,
kui ma Tartu näidissovhoosis
farmi juhatasin. Seal oli naiste
seltskond ja nende meelespidamine oli minu õlgadel.

Olen Maksimarketis töötanud üle aasta ja ikka püüdnud
naiste vastu tähelepanelik olla,
mulle on see lapsest saadik sisse
jäänud. Eelmisel aastal ostsin
kõikidele naiskolleegidele lillekese. Mõnigi neist tegi suured
silmad, kuna lillede kinkimist
ilmselt eriti sageli ei juhtu. Ükski mees, kes tahab naiste silmis
heas kirjas olla, ei peaks häbenema lillede kinkimist. Mina
pean naisi alati meeles, neid
tuleb hoida ja austada.

Kook ja
sinililled
Tuuli Säesk
FamClubi kaupluse juhataja

Naistepäev ja emadepäev on
naiste jaoks igati positiivsed,
täis päikest ja üllatusi. Emadepäeval pean loomulikult
meeles oma ema. Tavaliselt
püüan seda teha enda küpsetatud koogiga ja metsast korjatud sinililledega, mis on tema
lemmikud. Arvan, et neil päevil on kõige tähtsam, et oma
lähedasi naisi või ema meeles
peetakse. Vahepealsel ajal võib
kvartal.com.ee
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neid samuti millegi erilisega
rõõmustada, aga sellisel imelisel päeval nagu naistepäev ei
tohiks kunagi puududa lilled –
need panevad iga naise silmad
särama!
Meie kaupluses on naiskollektiiv ja naistepäeval ootab
meid ettevõtte poolt tööl alati suur kommikarp. Eelmisel
aastal üllatas ka meeskolleeg
teisest kauplusest meie tüdrukuid šokolaadiga. Tihti soovivad ka kliendid ilusat naistepäeva.
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MAITSETEST TULVIL
TÄNAVATOIT
Oivaline tekstuur. Maitsete küllus. Suunurgast nirisev
kastmetilk, mille püüad hetkega salvräti otsaga kinni...
Oled jõudnud tänavamaitsete paradiisi!

TEKST: COOP MAKSIMARKETI, RESTORANI
JOYCE JA KOHVIKU MELU KOKAD
FOTOD: AIVAR KULLAMAA

T

änavatoit lööb laineid Eestis ja kogu maailmas. See on
saanud vabaõhuürituste lahutamatuks osaks ning ka
tänavatoidule ja -kultuurile pühendatud festivale toimub
mitmel pool Eestis aina rohkem.
Paljudes kultuurides on tänavatoit eeskätt lihtne ja odav eine,
kuid sellega katsetavad meelsasti ka peenemate restoranide tippkokad. Küsisime Kvartali söögikohtade kokkadelt, mida peavad
nemad heaks tänavatoiduks. Katseta ka mõnda retsepti, mille nad
just sinu jaoks on välja mõelnud!

KAS VÕI IGAKS
PÄEVAKS ERISUGUNE
VRAPP
Teele Pajumägi, Melu kokk

Hea tänavatoit on minu jaoks tervislik ja värske. Võimalusel kasutan selle valmistamiseks kodumaist toodangut. Lihtsa tänavatoidu
tegemiseks ei kulu kaua aega.
Vrapid on mõnusad, kuna neid tehes on võimalik lasta fantaasial
lennata ja sobitada koostisosi. Võid endale kas või iga päev teha erineva maitsega vrapi! Praegu on minu suureks lemmikuks salativrapp.

Tervislik valik!
SALATIVRAPP (ÜHELE)
	1 neljaviljavrapp
	20 g jääsalatit
	50 g tomatit
	30 g värsket kurki
	50 g fetajuustu
	soovi korral 50–80 g küpsetatud kana- või sealiha
	30 g kidney-ube
	15 g majoneesi
	15 g hapukoort
	soola ja pipart
	15 g magusat tšillikastet
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Tükelda täidise koostisosad:
jääsalat, tomat, kurk, feta ja
liha. Nõruta oad ja lisa segusse. Valmista majoneesist ja
hapukoorest kaste ning maitsesta soola-pipraga. Tõsta täidis vrapi vahele, tilguta peale
eelnevalt valmistatud kastet ja
tšillikastet. Keera vrapp rulli
ja kinnita ühest otsast fooliumiga, et seda oleks mugavam
süüa.
kvartaltartu
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TUTVUS KOHALIKU
TOIDUKULTUURIGA
Mihkel Manglus, restorani Joyce ja V Café peakokk

Reisil on tänavatoit üks paremaid viise kohaliku toidukultuuriga
tutvust teha. See on tavaliselt taskukohane mõnus mugavustoit,
mille saab kiiresti kätte ning milles on palju intensiivseid maitseid ja tekstuure, see muudabki tänavatoidu huvitavaks. Parima
tänavatoidu elamuse olen saanud Aasias, aga ka USA-s Californias
Mehhiko toitu süües. Eestis söön tänavatoitu vaid siis, kui tean, et
kuskil pakutakse midagi väga head.
Minu retsept on Aasiast inspireeritud. Kui sa ise kuklit küpsetada ei soovi, on seda võimalik maitsta V Café kohvikus.

BAO-KUKKEL KRÕBEDA KANAGA
BAO-KUKLID
(17-20 INIMESELE)
	80 g suhkrut
	25 g pärmi
	500 g sooja vett
	1 kg nisujahu
	20 g soola
	20 g küpsetuspulbrit
	tuhka musta värvi andmiseks
	70 g õli

Aasiast inspireeritud!

Sega esmalt kokku suhkur,
pärm ja vesi. Siis sega omavahel kuivained. Seejärel sega
kõik kukli koostisained kokku
ja lisa õli. Sõtku, kuni tainas on
sile ja elastne. Pane tainas rasvaga määritud kaussi ja lase kolm
korda kerkida (40–50 minutit). Löö tainas alla. Võta tainast
parajad portsud ja veereta pallideks. Kata pallid niiske rätikuga, et tainas ei kuivaks, ja pane

20 minutiks külmkappi. Seejärel rulli pallid ühtlaselt laiali,
voldi pooleks ja aseta küpsetuspaberile. Auruta 11–12 minutit
bambusaurutis või keeva vee
kohal sõelal (sel juhul peab kukli all olema küpsetuspaber).

KRÕBEKANA (KOGUS
VASTAVALT ISULE)
	4 kanafileed
	200 g jahu
	3 muna
	200 g panko-helbeid
	soola ja pipart

Lõika kana pisut väiksemateks
tükkideks. Paneeri jahus, kasta
soola ja pipraga maitsestatud
muna sisse ja paneeri panko’s.
Prae õlis.

TERIYAKI-KASTE
	120 g sibulat
	20 g tšillit
	20 g küüslauku
	15 g ingverit
	15 g sinepiseemneid
	5 g fenkoliseemneid
	75 g sojakastet
	215 g teriyaki’t
	20 g laimimahla
	laimilehti
	musta pipart

Kuumuta väikesteks kuubikuteks hakitud sibul, tšilli, küüslauk ja ingver koos vürtsidega
pehmeks. Lisa soja. Keeda veidi aega. Lisa teriyaki, laimimahl ja laimilehed ja lase taas
pisut keeda. Maitsesta.

SERVEERIMINE
Ser veeri krõbeda kanaga
kukleid kimchi, värske kurgi
viilude, seesamiseemnete, spinati ja rohelise sibulaga. Tilguta täidise vahele maitseks
teriyaki-kastet.
kvartal.com.ee
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SUUTÄIS, MIS
ENDALE MEELDIB
Jaanus Jõeorg, Kvartali Maksimarketi peakokk

Hea tänavatoit on valmistatud värskest toorainest. Tänavatoidu
juures on tähtis, et selle tegemine pikalt aega ei võtaks ning oleks
lihtne.
Mina sain retseptide jaoks inspiratsiooni reisilt Maldiividele,
kus süüakse palju mereande ja köögivilju. Sealkandis jäi silma, et
söögikohtade menüüs on pea alati esindatud tuunikala.

TUUNIKALAPITA
(NELJALE)
	300 g värsket tuunikala
	4 kanamuna
	150 g tomatit
	15 g tšillipipart
	50 g punast sibulat
	3 sl küpsetusõli
	väiksem sidrun
	laim
	soola ja pipart
	30 g rohelist sibulat

Lõika kala pisikesteks kuubikuteks ja rösti pannil kuumas
õlis. Tuunikala küpsemise aeg
sõltub kuubikute suurusest,
aga jääb 3–5 minuti juurde.
Jälgi, et tükid ei muutuks liiga kuivaks. Maitsesta neid soola, pipra ja laimimahlaga ning
tõsta siis kaussi jahtuma.

Prae kuumal pannil mõlemalt
poolt kanamunad, nii et munakollane jääks seest kergelt vedelaks. Tõsta munad pannilt.
Lõika tomat 7 mm ratasteks ja rösti kuumal pannil
veidi mõlemalt poolt. Maitsesta tomativiilud soola ja pipraga
ning aseta jahtuma.
Järgmisena haki tšilli ja
punane sibul väikesteks kuubikuteks ja lisa röstitud tuunikala hulka. Soovi korral võid
juurde pigistada sidrunimahla.
Ava pita pikemast äärest
noaga nii, et moodustuks tasku. Piisab umbes 10 cm sisselõikest, sest pita on seest õõnes.
Täida taskud muna, tomati ja
tuunikala-tšilli-sibulaseguga. Kaunistuseks lisa hakitud
rohelist sibulat. Söö värskelt!

Söö värskelt!
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MAGUS-VÜRTSINE
KRÕBEKANATÄISTERAVRAPP
(KOLMELE)
	3 täisteratortiljat
	30 g porgandit
	30 g suvikõrvitsat
	30 g paprikat
	30 g brokolit
	30 g lillkapsast
	150 g tempura-jahu
	175 ml vett
	0,5 l küpsetusõli
	300 g magusvürtsist krõbekana Kvartali Maksimarketi
kokkadelt (1 kg – 11.99)
	soola ja pipart
	tšillikastet

Koori porgand-suvikõrvits,
puhasta paprika ning lõika need 6–7 cm peenikesteks
ribadeks. Tükelda brokoli ja
lillkapsas meelepärase suurusega õisikuteks.
Valmista tempura-tainas.
Võta suurem kauss, kalla sisse jahu ja lisa sellele järk-järgult vispli abil vett, kuni moodustub hapukoort meenutava
konsistentsiga segu. Maitses-

ta segu soola ja pipraga. Kasta
köögiviljad valmis taina sisse.
Kuumuta toiduõli pisemas potis maksimaalselt 175
kraadini. Kui sul puudub termomeeter, millega õli temperatuuri mõõta, siis katseta
enne ühe köögiviljatükiga, kas
see hakkab õliga kokkupuutel
kohe särisema. Seejärel küpseta tainas köögiviljad kuumas
õlis kuldseks. Ära lisa potti
korraga liiga palju köögivilju,
sest nii võid saada ühe suure
köögiviljasaia. Küps tempura-köögivili on seest parajalt
küps ja pealt krõbe.
Tõsta magus-vürtsine krõbekana ja tempura-köögiviljad tortilja ülemisse serva ja
voldi või keera see kokku. Kui
krõbekana küljes olevast kastmest jääb väheks, võid lisada
magushaput tšillikastet. Muide, tortilja maitseb hästi ka
ainult tempura-köögiviljade ja
tšillikastmega.

Palju köögivilju!

VÄRSKUS KVARTALIST

KLAASITÄIS VITAMIINE
JA VÄRSKUST

TEKST: EVELIN KIVILO-PAAS
FOTOD: AIVAR KULLAMAA, TOOTJAD

Kevadeks on organism vajalikest vitamiinidest üsna tühi. Turgutav smuutikuur hommikuks või
vahepalaks toob olukorrale tõhusat leevendust.
7 PÄRLI SMUUTI SISSE
1. Spinat. Rohelise ja tervise vahele võib
võrdusmärgi tõmmata küll! Sakslased
ütlevad lausa, et spinat asendab poolt
apteeki. Spinat sisaldab suurel hulgal
mineraalsooli ja mikroelemente ning on
suurepärane rauaallikas.
2. Ingver. Smuuti saab sellest juurikast
särtsakat mekki. Pealekauba on ingveril
tõhusaid tervistavaid omadusi: see soodustab seedimist, aitab kõhuhädade ja
külmetuse korral ning on ühtlasi lõõgastava mõjuga.
3. Astelpaju. Tegu on tõelise vitamiinisädemega: pungil C-vitamiini, B-grupi vitamiine, lisaks P-, K- ja E-vitamiini ning

karotenoide. Astelpaju on suurepärane
immuunsüsteemi turgutaja ja positiivse
mõjuga ka vererõhule.

liumirikkuse tõttu aitab see hästi stressi
maandada. Banaaniga soovitatakse maiustada kõrge vererõhu korral ja isegi nikotiinisõltuvuse leevendamiseks.

4. Kaerahelbed ja -kliid. Suure toiteväär-

tusega teravili muudab smuuti toitvaks.
Kaer on kergesti seeditav, aitab tasakaalustada vere kolesteroolisisaldust, alandada vererõhku ja reguleerida vere suhkrutaset. Kaer on rikas B1-vitamiini, kaaliumi,
magneesiumi, raua ja kiudainete poolest.
Muide, kliid on kõige tervislikum ja kiud
ainerikkam osa kaerast.
5. Banaan. Hea energiaallikas, mis muudab smuutid mõnusalt tummiseks. Banaani kasulikest omadustest võib esile tõsta
suurt foolhappesisaldust, mis on eriti oluline lapseootel naistele. B6-vitamiini ja kaa-

6. Ananass. Võrratu maitsega vili lisab

smuutile vajaliku hapukuse. Ananass toetab seedimist, mõjub hästi hingamisteedele ning on muuhulgas kaalulangetajate
suur lemmik.
7. Kasulikud rasvad. Mis iganes koostis-

osi sa ka smuutisse ei vali, lisa alati törts
kasulikke rasvu. Vali oma lemmik: avokaado, kookos- või mandlipiim, toorkakao,
seemned-pähklid, biokeefir, Kreeka jogurt
vms. Tänu rasvadele imenduvad viljades
peituvad rasvlahustuvad vitamiinid organismis tõhusamalt.

TEE ISE: BLENDER SOOVITAB

KEVADEKUULUTAJA

TÕUSE JA SÄRA

»	
75 g maasikaid
»	
30 g astelpaju
»	
15 g ingverit
»	
400 ml värskelt

»	75 g mustikaid
»	1 tl kaerahelbeid
»	1 banaan
»	400 ml mandli- või
kaerapiima

pressitud õunamahla

Särtsakas
C-vitamiini
laks
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Tõhus nälja
kustutaja

BLENDERDA ISE

PRESSI KAASA

Berlinger Haus saumikserismuutiblenderi 600 W (Coop
Maksimarketis soodushind
9. aprillini 37.59) ja Berlinger Haus
kannmikseri 600 W must-kuld
klaaskann 1,5 l (Coop Maksimarketis
soodushind 9. aprillini 39.69) abiga
valmivad hõlpsalt värsked smuutid.

Värskelt pressitud
apelsinimahl valmib
otse sinu silme all.
Mahlapressi leiad
sushileti vastast.
(330 ml – 2.99 ja
500 ml – 3.99 + pant
0.10, Coop Maksimarket)

KUIDAS TEHA SUPERSMUUTIT?
Muuda oma smuutid veel toitainerikkamaks – lisa neisse seemneid, looduslikke valguja rasvaallikaid ning nn supersegusid.
Purasana Detox
puhastava toimega
pulber sisaldab
vitamiinide, mineraalide
ja kiudainete poolest
rikast klorellat.
(250 g – 19.39, Loodus
pere)

Purasana toorkanepi proteiinipulber
sisaldab proteiine,
kiudaineid, vitamiine
ja mineraale ning
oomega-3-rasv
happeid. (200 g –
13.75, Looduspere)

Purasana toor-macapulber on rikas kaltsiumi
ja raua poolest. See
pakub tuge füüsilise ja
vaimse pinge korral ning
annab energiat. (200 g –
10.95, Looduspere)

Purasana vetikate
segu pulber Algae Mix
on puhastava toimega
ning aitab taastuda
pärast füüsilist pingutust. (200 g – 22.96,
Looduspere)

Diet Food Collagen Pure Instant
kollageenipulber. Kollageen on
inimorganismis tähtis valk – tervise,
ilu ja nooruse valem. Sobib füüsiliselt aktiivsele inimesele. (200 g –
11.10, Tradehouse Ilukaubamaja)

Biona maapähklivõi
kanepiseemnetega sobib
smuuti sisse toekamaks
lisandiks pärast trenni.
(350 g – 6.52, Looduspere)

Chaga kasekäsna
pulber on hea tervise
turgutamiseks.
(50 g – 6.29,
Looduspere)

Diet Food Super Amla Berries
India karusmarjapuu on tuntud kui
organismi noorendav ja tervendav
taim. Marjad on erakordselt suure
C-vitamiini sisaldusega. (200 g –
10.–, Tradehouse Ilukaubamaja)

Tammejuure kanepijahu on
tõeline oomega-3- ja -6-rasv
hapete ning proteiini allikas.
(500 g – 5.20, Looduspere)

TEE ISE: BOOST JUICE BAR SOOVITAB

GREEN GOODNESS
»	60 g banaani
»	100 ml vett
»	80 g ananassi
»	80 g rohelisi viinamarju
»	10 g spinatit
»	70 g jääd

GREEN MACHINE
Soovitus: lisa juurde
tšiiaseemneid ja/või
piparmünti

Roheline
organismi
turgutaja

»	100 ml kookosvett
»	pool banaani
»	pool ’Granny Smith’ õuna
»	30 g mangot
»	10 g spinatit
»	6 g proteiinipulbrit
»	120 g jääd

Parim
pärast
trenni

KVARTAL
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9 VIISI, KUIDAS KODU
ALATI KORRAS PÜSIB
Kui igal asjal on kodus kindel paik ja kogu perel välja kujunenud
harjumus pärast asjade kasutamist need oma kohale tagasi panna,
ei teki tavaliselt korralagedust. Sisearhitekt Ulvi Lõhmus jagab
nippe, kuidas kodus asju nutikalt paigutada.

TEKST: ULVI LÕHMUS,
sisearhitekt
FOTOD: ADOBE STOCK,
TOOTJAD
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1. IGALE ASJALE KINDEL PAIK

2. LASTELE OMA HOIUKOHAD

Tundub ehk tuttav – äsja koristasid tuba ja panid
kõik asjad oma kohale tagasi, aga mõni tund
hiljem, eriti kui kodus on lapsed, on tuba taas
segamini ning põrandad riideid, lelusid ja muud
kraami täis. Selliseid olukordi ei teki, kui hoida
üht tüüpi asju kindlas kohas ning määrata ka
uute või juhuslike asjade hoiustamiseks kindel
ala. Näiteks kui naabrimees toob isale lugemiseks kalastusraamatu, siis asetatakse see alati
elutoa kummutile lugejat ootama.

Kuidas saaks lastes kujundada harjumust korda
hoida? Tihti ei ole neil kodus piisavalt kohti, kuhu
nad võiksid oma kraami koguda. Paluda korjata
asjad kokku või koristada tuba ära on väga laialivalguv soov. Eriti kui lapsevanem pole varem selgitanud, kuhu ja kuidas oma asjad võiks panna
või mida üldse koristamine tähendab.
Loo laste asjade hoidmiseks kindlad kohad,
mille sisse saab laps pärast mängu lõpetamist
asjad paigutada. Klotside, nukkude, autode, pus-
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lede ja lauamängude organiseerimiseks tulevad
appi vanad head kastid, karbikesed ja korvid. Lihtne lahendus on plastkarbid, kuid toaga sobivad
hoiukarbid võib vabalt ka ise meisterdada mõnest
suuremast ja tugevamast pappkastist, mille küljed võib üle tapeetida või lahedalt täis joonistada.
Lihtne on õpetada lapsi tuba korras hoidma, kui igal asjal on oma koht: Lego-klotsid
ühte, autod teise karpi, pusled kindlasse riiulisse,
nukud riiulile ritta. Lisaks võib järjepidevalt selgitada, et need on asjade kodud ja esemete kokkukorjamine on viimane kokkuvõttev osa mängust.

Lihtne on õpetada
lapsi tuba korras hoidma,
kui igal asjal on
oma koht.

KORRASTUSSOOVITUSED
JAAPANIST
»	
Sordi esemeid kategooria, mitte asukoha järgi.

»	
Määra igale esemele
oma koht.

3. KORRASTA NAGU JAAPANLASED

4. RIIETELE OMA HOIUKOHT

Jaapanlanna Marie Kondo, kes on raamatu
„Jaapani korrastuskunst“ (20.29, Apollo) autor
ja KonMari korrastusmeetodi looja, soovitab
jagada kodused esemed nende tüübi järgi ning
hoiustada üht tüüpi asju (näiteks rõivaid, jalatseid, raamatuid jne) ainult ühes kohas. Nii on
nende kogustest ja olukorrast kogu aeg ülevaade olemas.
Olen seda meetodit oma majapidamises järele proovinud. See toimib üllatavalt hästi! Võtsin
ette raamatute korrastamise ja koristamise lõpus
said mu väikesed sugulased endale meetrikõrguse virna lasteraamatuid, millest meie maja elanikud olid välja kasvanud. Linnaraamatukogu sai
lisa ilukirjanduse näol. Paberikonteineritesse aga
jõudis poolteist meetrit korralikku täidet, kõikvõimalikku dokumendikraami.

Pesu, sokid-sukad, kodurõivad, töö-, peo- ja
trenniriided ning ülerõivad – kuidas hoida neid
nii, et säiliks nende vorm ning muud omadused? Ladudes rõivad sahtlis üksteise peale virna, kasutame enamasti üksnes pealmisi esemeid
ning unustame need, mis jäänud sahtli põhja või
tagumisse nurka.
Jaapani korrastusproff soovitab riided kokku rullida ning asetada need selliselt, et sahtlit
avades saaks selle sisust täieliku ülevaate. Rullitud rõivad võiks laduda sahtlisse püstiasendisse
teemade kaupa: sokid, pesu jne. Võib juhtuda, et
meile on selline hoiustamistehnika natuke võõras, kuid ülevaatlik on see kindlasti!
Ka riiete juures toimib hästi reegel koondada sarnase funktsiooniga esemed ühte kohta. Samuti soovitan paar korda aastas riideka-

»	
Ära hajuta hoiukohti.
»	
Alusta äraviskamisest ja tee seda ühe
korraga.

»	
Ära luba peret
korrastustööde ligi.

»	
Vanematekodu ei
ole sinu mälestus
esemete varjupaik.

»	
Jäta esemed alles
sellepärast, et
armastad neid, mitte
lihtsalt niisama.

Riiete rullikeeramine ja ühte tüüpi asjade hoidmine ühes kohas aitab korda luua.
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pis inventuur teha ja hinnata, kas riided
üldse enam meeldivad, selga lähevad või
sobivad.

5. KOTIPARK KORDA
Kottide hoiustamine võtab kahtlemata
palju ruumi, sest kotid on seest tühjad.
Kuid ilmselt soovivad kõik, et need siiski
esindusliku välimuse säilitaksid.
Hea oleks leida kottidele omaette riiul
või sügavam sahtel, mille sisu paistab avades ülevaatlikult kätte. Väliselt sarnased,
kuid erineva formaadiga käekotid võiks
jõudeolekuks asetada teineteise sisse, sest
nii püsib suurem käekott vormis ja on lootus, et suudad oma metoodika ka enese
jaoks salvestada. Üle ühe koti ei soovita ma
siiski üksteise sisse pista, sest nii võib mõni
neist sootuks ununeda.

Väliselt sarnased, kuid
erineva formaadiga
käekotid võiks
jõudeolekuks asetada
teineteise sisse, sest nii
püsib suurem käekott
vormis.
Vaheseinad on tõhus viis asjade eraldamiseks ja kiireks ülesleidmiseks.

IGALE ASJALE
OMA HOIUKOHT
Hoiustamiskaste võib laias laastus jaotada kaheks:
1.	kastid, mis pannakse silma alt ära
(tavaliselt läbipaistvad või värvilised
plastkastid riiete, jalatsite, mänguasjade jms jaoks);
2.	kastid, mis on ühtlasi disainielemendid (näiteks korgist kohvrid).
Asjade hoiustamiseks võib leida ka suuremaid ratastega kaste. Samuti on paljud
kastid valmistatud nii, et neid on mugav
üksteise peal või kõrval hoiustada. Olemas on ka lahtised kastid, näiteks tööriistade või aiatarvikute hoidmiseks, ning
pisikesed karbid ehete, käsitöötarvikute
ja muu pudi-padi jaoks.
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1. Plastkast kaanega Quote, 18 l
(43×33×21 cm) 6.99, Koduekstra
2. Plastkast kaanega Quote, 29 l
(43×33×34,8 cm) 8.99, Koduekstra
3..Puidust kast mustriga (41×30×20 cm)
19.99, Koduekstra
4..Hoiukast Kork korgist kattega
(30×18×5 cm) 17.99, Koduekstra
5..Eurostil alumiinium-meigikohver 77.–,
Tradehouse Ilukaubamaja
6..Femell Make-Up Brush Bag 9.–,
Tradehouse Ilukaubamaja
7..Homecosy F1591 3 sahtliga tarvikute
karp 20.30, Tradehouse Ilukaubamaja
1

3

2
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6. KÖÖGITARVIKUTE
KASUTAMINE SUJUVAKS
Sööginõude organiseerimise peale on
mõistlik mõelda juba kodu sisustama asudes ning kööki ja söömisala kujundades.
Nõu saab küsida ka köögidisainerilt.
Kui aga köök on juba valmis, on loogika lihtne. Esiteks: lusikad, noad ja kahvlid sahtlijagajaga sahtlisse. Ideaalis võiks
need asuda nõudepesumasina või valamu
ligidal. Teiseks: söögitegemise riistad teise
sahtlisse, mis on pliidile võimalikult lähedal. Ka selles sahtlis võiks olla sahtlijagaja,
et asjad ringi ei kelgutaks.
Olen tihti näinud, et kliendid, kes on
jõudnud köögi tellimiseni ja peavad mööblitootja hinnapakkumist krõbedaks, hakkavad sahtlijagajate ja muu korrastava furnituuri pealt kokku hoidma. Nad arutavad,
et „tellime köögi ära, küll hiljem kosudes
võtame furnituuri juurde“. Tegelik elu aga
kinnitab muud ning kokku hoitakse lõpuks
oma igapäevase elu sujuvuse arvelt. Soovides furnituuri näiteks aasta pärast juurde
tellida, võib sobiv lahendus olla tootmisest
maha võetud, mistõttu peab kulutama
rohkem raha eritellimusena valmistatavale tootele. Samuti ei pruugi mööblitootjat
enam üldse turulgi olla.
Köögitarvikute hoiustamine suurtes
karpides on õigustatud ülisuurtes köökides, sest karp võtab ka ise ruumi. Karpides tasub hoida masinaid, millel on palju
lisaosi, näiteks köögikombain – nii püsivad
kõik vidinad kompaktselt koos. Kui kasutad köögikombaini kord aastas, kaalu selle
tõstmist mõnda abiruumi.

Sööginõude
organiseerimise peale
on mõistlik mõelda
juba kodu sisustama
asudes.

7. TOIDUAINETELE APPI
PIDURDUSMATID JA
KARBIKAANED
Paljude jaoks tundub tangainete hoidmine sahtlis harjumatu, kuid tegelikult tekib
sahtlit avades kohe ülevaade varudest, eriti
kui karbid ja purgid on harjumuspärases
kohas ja sahtlijagajate abil joondatud. Nii
on toidukraami kõige hõlpsam kätte saada.
Sama kehtib maitseainete kohta. Nende
hoiustamiseks on disainerid loonud mitmesugust asjalikku furnituuri. Sahtli põhja
karpe paigutades võib väga mugavalt maitseaineid liigendada – selle tulemusena ei
liugle purgid sahtlis ringi ega teki segadust. Tuhnimise võib ära unustada!
Kui sa ei oska prognoosida, mida
konkreetses sahtlis hoidma hakkad, võid
sahtlipõhja asetada plastist pidurdusmatid. Kui hoiad oma õlipudeleid kapis, võid
nende alla panna mõne madalama papist
karbikaane. Sellisel juhul ei riku õli sahtlipõhja ning pappalust on määrdumise korral kerge uuega asendada.

8. KASUTA KOSMEETIKAT
MÕISTLIKULT

6
4

7
5

kvartal.com.ee

kvartaltartu

kvartaltartu

Parim moodus kkosmeetikatarbed korras hoida on neid mõistlikult tarvitada.
Tee oma kosmeetikavarudes kord kvartalis korralik inventuur. See aitab saada ülevaate, mida ja kui palju sul on. Koonda ühe
kategooria tooted ühele riiulile või sahtlisse
ning juba ongi pilt selgem. Toodete teemade kaupa karbikestesse paigutamine annab
sahtleid avades varudest hea ülevaate.
Viska minema kõik tooted, mis on ületanud aegumistähtaja. Kui mõni toode on
pikalt kasutamata jäänud, siis ära hellita lootust, et see seis muutub – anna see
parem ära või viska minema.

9. PUDI-PADI
Kasulik soovitus on jätta alles vaid oma
meelisvidinad ning juhuslikult kogunenud
esemed ära visata või ära anda. Nii võid
oma varandust sortides vabaneda aukartust äratavatest kolakogustest.
Kaalu, kas igal asjal su kodus on oma
funktsioon ja kas need tekitavad sinus
positiivseid tundeid. Kui mitte, siis on aeg
koormast vabaneda ning teha ruumi väärtuslikele esemetele.
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AUTODELE KVARTALIST

NELJARATTALINE
KEVADVORMI

TEKST: EDGAR TOOM, Cleanpark
FOTOD: AIVAR KULLAMAA

Kui autot korrapäraselt vastavalt aastaajale hooldada, on auto kauem puhas ja rooste tekkimise
võimalus väiksem. Rääkimata sellest, et säravpuhas sõiduk torkab ka tänaval silma. Niisiis – lase
oma autot kevadel põhjalikult hooldada.

ASENDAMATU SURVEPESU
Talvisel ajal on sool, niiskus ja lumi autole
paras katsumus. Parim viis sõidukit nende
kahjustava mõju eest hoida on regulaarne
pesu. Isegi kui väljas on märg ja porine ilm,
tasub aeg-ajalt kas või survepesu teha, et
suurem mustuse- ja soolakiht maha uhtuda.

HÄDAVAJALIK PIGIPESU
Talvel haarduvad sool ja pigi auto külge.
Selle tõhusaks eemaldamiseks ei piisa üldjoontes vaid survepesust ega isegi šampoonipesust, vaid võiks teha leotus- või pigipesu. Vastasel juhul muutub auto järjest
suuremaks räpamagnetiks ning meelitab
külge veel rohkem mustust, pigi ja soola.
Lisaks haakuvad auto kere külge
metallitükikesed, mis esmapilgul ei pruu-
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Survepesu

Auto pesemise vajadus sõltub eelkõige sellest, kui palju sõidukilomeetreid päevas koguneb. Mida pikemalt lasta mustusel kuhjuda, seda raskem on seda hiljem
eemaldada. Sõiduki pesemise ajal võiks
puhastada ka selle alust, kuna sealsed detailid ja veermik on sageli eriti räpased.

(Survepesu ilma kuivatamiseta 7.– kuni
9.–, kuivatus 5.–kuni 6.–)

gi silmagi hakata. Neid võib märgata lähemalt vaadates, kuid ennekõike on neid
tunda näpuga katsudes. Juhul kui mustus jääb sõidukile pikemaks ajaks, tekivad kerele roostetäpikesed, millest võivad
hiljem kujuneda roosteplekid. Seepärast
tuleks kevadel võtta ette korralik pigi
eemalduspesu.
(Leotuspesu 16.– kuni 20.–)

Pigipesu
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KRIITILISED KOHAD
TÄHELEPANU ALLA
Kriitilisemad mustust külge tõmbavad kohad on
autol rattakoopad ja karbiääred, aga ka ukseavad,
mis tihti kahe silma vahele jäävad (näiteks Cleanparkis on ukseavade puhastamine šampoonipesu või
talvise leotuspesu hinna sees).
(Šampoonipesu 13.– kuni 16.–, veljepuhastus 15.–)

Auto vahuga kokku

Survepesur uhub maha mustuse- ja šampoonijäägid

VAHA TAGAB KAITSE
Kindlasti tasub autot vahatada, sest see
tekitab kaitsekihi, mis ei lase mustusel
hõlpsalt kerele ladestuda. Mustus koguneb vahakihi, mitte auto värvkatte peale
ning nõnda on seda palju lihtsam maha
pesta.
Kui auto kere on saanud mõlgi või
kriimu, pole mõistlik selle kordategemisega venitada. Eriti siis, kui kriimu sügavus ulatub plekini. See puudus tuleks lasta kärmelt parandada, et teedel olev sool
kaitsmata plekipinda edasi ei kahjustaks.

Kergemad pinnapealsed kriimud, mida on
võimalik poleerida, võib lasta eemaldada
kevadel, kui lumi ja jää on sulanud. Seejärel võib auto värvkatte uuesti katta kaitsva
püsivahaga.
Teisalt tuleb arvestada, et poleerimisega pole hea ka üle pingutada. Poleerimine
taastab värvkatte läike ja sära ning puhastab selle sügavast mustusest, kuid sellega
koos lihvitakse maha ka õrna kihti värvkattel olevast lakist.
(Vahatamine alates 75.–, poleerimine alates 185.–)

Auto peab enne vahatamist korralikult kuivama

kvartal.com.ee

kvartaltartu

kvartaltartu

Vahatamine

SALONG PUHTAKS
Auto salongi võib küll ka ise lapi ja tolmuimejaga koristada, ent kui soovida auto
kiirelt ja tõhusalt liivast ja tolmust puhtaks saada, võib pöörduda proffide poole. Kodus kulub selleks märksa rohkem
aega ning pahatihti on tulemus tunduvalt
viletsam kui ootused. Tõsisema puhastuse
jaoks, nagu plekkide eemaldamine istmetelt ja polstrilt, on lisaks ajale ja pealehakkamisele tarvis korralikke töövahendeid.
Pikemat aega tähelepanuta jäetud
plekid võivad hakata autos levitama ebameeldivat lõhna. Kui see ei kao pärast
põhjalikku puhastust, võivad bakterid olla
tunginud sügavale vaipkatte sisse, istmetesse või polstri vahele. Ka jalamati all
olev niiske vaip ja jalatsitega autosse toodud mustus soodustavad bakterite levikut.
Pesulates on olemas erinevate materjalide
puhastamiseks mõeldud pesurid ja pesuained, mis bakterite vohamise peatavad.
(Kiire salongi puhastus ilma keemiata
alates 13.–, salongi keemiline puhastus
alates 135.–, salongist osonaatoriga
lõhnade eemaldamise hind kokkuleppel)

KVARTAL

57

RIIA 2, TARTU

	EHTED & AKSESSUAARID

SPORT

Kamee Ehe

Rademar

Salman Šois
kella- ja kullaäri

TOIT

ILU & TERVIS
Apotheka
Avancia Ilusalong
Instrumentarium
Looduspere ökopood
Makeupexpress Browbar
Optikalabor prillipood
Pere Optika
Salon+
Tradehouse Ilukaubamaja
	JALATSID & KOTID
Danija
Famclub
Showroom Styling
	KODU & TEHNIKA
Apollo raamatu- ja
elamustoodete kauplus
Evelatus mobiiltelefonid
ja tarvikud
Kodu&Kontor
Koduekstra
Pet City
Photopoint
LAPSED
Juku
Karupoeg Puhh
KidzOne
N.Trend
Trips-Traps-Trull
MOOD
Esprit
H&M
Monton Mosaic
Mustang
Norrison
Sokisahtel
Superdry
Zara
Triumph
kvartal.com.ee

Blender
Boost
Chi
Coop Maksimarket
Hesburger
Hõrk Amps
Italian Taste in Estonia
Joyce
Little India
Melu
Mrs Waffle vahvlikohvik
R-kiosk
Sõõrikumeistrid
Tokyo Sushi Baar
V Café
Vapiano

P2. KORRUS
0-KORRUS

Turu tänavalt sisenedes tänava tasandil

1. KORRUS

Aleksandri tänavalt sisenedes tänava tasandil

TEENUSED
Bigbank
Cleanpark autopesula
Coop Tartu
Dental Design
Eesti Post
Eesti Töötukassa
Friis Kinnisvara
Futuruum virtuaalreaalsuse keskus
Hea Une Keskus
Itella SmartPOST
Khaled Barbershop
LPG BodyLine
Marakratt Laste
Mängukeskus
Qvalitas Arstikeskus
RSI
SEB pangaautomaat
Swedbanki
pangaautomaat
Taararing
Taxify
Tiare lillekauplus
TTK Investeeringud
(Kvartali ja Eedeni büroo)
Unimed
Ühendatud Kliinikud
V Spa
V Spaahotell ja
Konverentsikeskus
kvartaltartu

kvartaltartu

2. KORRUS

3. KORRUS

4. KORRUS

