
Kaupunkimme 
Tartto
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Karin: Kaunis paikka, jossa on tullut 
käveltyä paljon. Mainostolpan luota 
vasemmalle ylös pääsee Veski-kadulle, 
jossa aikoinaan yhdessä puutalossa  
asui rakas mummuni eli isoäitini.

Nele: Voi niitä lämpimiä kesäöitä, 
kun tunnet eläväsi joka solullasi ja 
hengität Tarttoa…

Tiina: Yksi mielipaikoistani Tar-
tossa. Tuli käveltyä siellä koiran 
kanssa joka ilta. Muistelen niitä 
aikoja lämpimästi yhä vieläkin. :)

Oskar: Krooks ei ole enää kaukana ja 
sieltä on vain kivenheiton päässä kan-
tapaikkani Zavood, jossa jo olenkin…
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Anna: Suuri mies ja suuri  
jalanjälki.

Heivi: Herra Jaan Tõnisson, 
mihin kiirehditte? Postimiehen 
toimitukseenko kadun toiselle 
puolelle? Vanemuisen seuran 
uuden talon rakennukselle 
Aia-kadulle? Vai lähdettekö 
puhumaan Tarton Viron maa-
miesseuraan yhteistoiminnan 
kannattavuudesta? Vai sittenkin 
Virolaisten ylioppilaiden seuraan 
innostamaan nuorukaisia 
isänmaallisiksi? Vai kokoukseen 
Viron nuorisokasvatusseuraan 
pohtimaan vironkielisten tyt-
töjen lukion perustamista? Vai 
kiirehdittekö Tallinnan-junaan, 
jolla pääsisitte täyttämään 
ministerin, kansanedustajan tai 
valtionhoitajan työtehtäviä? Vai 
onko sittenkin yliopisto paikka, 
jossa opiskelijat odottavat 
professoriaan ja hänen luento-
jaan yhteistoiminnasta? Mutta 
aivan kuin vauhtinne hetkeksi 
raukeaisi. Jäätte ajatuksiinne ja 
vilkaisette Tööstuse-kadulle päin, 
missä sijaitsee hylätty talo, joka 
kerran oli teidän ja perheenne 
koti. Haluaisitte, että kotinne olisi 
paikka, josta virolaiset voisivat 
ammentaa henkisiä varoja kan-
sansa ja valtionsa kelvolliseksi 
kasvattamiseen. Odotatte yhä 
unelmien täyttymystä.

Andres: Meneekö nettikahvilassa 
television Õnne 13 -sarja?

Riina: Kaunista katsella, tekee 
hyvää sielulle!

Kaarina: Laululintuja laidalla.

Uno: Kiitos teille / muinaiset Taara-
kaupungin laulujuhlien perustajat! 
/ Voimia teille / nykyiset ja tulevat 
tarttolaiset – / laulutuulelle polkua 
ikuisuuteen tallaavat! / Soikoon ny-
kyinen virolainen laulu / kaikukoon 
Tarton tammistossa!
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MalleElina: Kaksosten sulha-
set…

Tiia: Jõmmu-lotjan kannelta 
suurille esiintymislavoille…

Aivo: Miss Tartto

Pille: Kiva pieni punkkari!!!Helje: Tunnelma on katossa,  
sillä kuvassa on Tiia-rouva  
pojanpoikansa kanssa. Todellinen 
isoäiti. Karin: Vanhan hitin sanoin… viis 

diskosta, PUNK on perusjuttu…

Piret: Tartossa on tyyliä. :) Saan 
täällä aina hyviä ajatuksia enkä 
tahdo lähteä täältä koskaan 
pois. Uskon, että Tarton henki on 
olemassa ja että se on MIES. :)
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Mari: Tartto on toisenlai-
nen. Rakastan Tarton värejä 
ja vanhoja taloja.

Mihkel: Välillä on kiva vain 
pysähtyä hetkeksi naut-
timaan elämän väreistä. 
Täällä voi tehdä niin, koska 
yksinkertaisesti kadun-
kulmalle pysähtymiseen 
ja odottamiseen tuntuu 
olevan aina tarpeeksi aikaa.

Eda: Tartto, sisältäpäin suurempi 
kuin ulkoa. Sirpaleinen. Ihmisen 
kokoinen. Aika virtaa täällä peh-
meämmin. Pieni puinen kaupunki 
(Jäääär-yhtye on oivaltanut Tarton 
olemuksen erittäin hyvin!), joka 
rakastaa runoilijoita ja hulluja.

Karmen: Karlova on minun 
Tarttoni.
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Nele: Tartossa on 
ihmisiä, koska Tartto 
rakastaa ihmisiä. Ja se 
on hyvä.

Kristel: Tartosta tulee aina 
mieleeni eräs keskikesän 
myöhäisilta. Hyvin lämmin. 
Sellainen, jona tapaat pari hy-
vää ystävää terassilla. Puhut 
niitä näitä. Ohi kävelee pari 
muuta ystävää. Heilutat. He 
liittyvät seuraan. Jutellen ja 
nauraen kävelette pääkatua 
pitkin seuraavalle terassille. 
Taas vanhoja kavereita. 
Jokunen uusikin. Nauratte 
jatkuvasti, juttelette. Välillä 
kävelette pääkatua. Nyt on 
ystäviä jo todella paljon. Kello 
on siirtynyt huomaamatta 
näyttämään jo seuraavan 
päivän monennetta tuntia. 
Eräässä hirveän hyvässä klu-
bissa soi vain todella hyvä ja 
todella, todella hyvä musiikki, 
koska sitä pitävät kaverit. 
Kamalan hyvä olo.

Mihkel: Syksyn tullen on 
erittäin mukavaa asettau-
tua jonkin hyvän kirjan seu-
raan. Jokin kirja on muuten 
jopa niin hyvä, ettei 
mitenkään malta odottaa 
kirjastosta kotiin asti.
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Markku: Tarton kaupungissa on 
monia historiallisia kerrostumia 
ja välillä aivan kuin maalaiselä-
mää. Miellyttävää rikkautta!

Veronika: Rakas kotipihani, jon-
ne lumi ei mahdu talvella. :)

Piret: Lehmän kääretorttua  
Siilin asuinalueella (jossa on 
suunnilleen yksi talo?). :-)

Eevald: Eläköön tarttolainen 
maanviljely!

Helen: Tarttolaisilla on kum-
mallisia sanontoja: heillä asiat 
roikkuvat toisista asioista silloin, 
kun ne ovat riippuvaisia toisis-
taan. Tarttolaisten mielestä lumi 
menee kasaan, kun se suojalla 
paakkuuntuu. Kuka olisi ennen 
kuullut semmoisen kummallisen 
sanonnan? Tarttolaiset eivät 
ymmärtäneet, kun sanoin kynän 
tupsun kadonneen. He eivät 
tienneetkään, mikä se on.
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Juhani: Valkoinen on mustaa ja 
musta valkoista. Aurinko on ihme.

Nele: Ne talvet eivät unohdun 
konsaan, ne ovat kylmiä, niin 
kylmiä, rapeita, nipistäviä. Mutta 
samaan aikaan istumassa sisällä 
räiskyvän takan edessä…

Liis:  Tiedät talven saapuneen, 
kun Karlovan puutalojen tak-
kojen henki tunkeutuu ikkunan 
välistä sisälle.

Piret: Tartto, rakas puinen kotikau-
punkini… se on silkkaa taidetta. :)

Marek: Tämän kuvan perusteella 
voi sanoa, ettei vain puinen vaan 
reippaasti myös peltinen! ;-)

Piret: Marek, … ja luminen ja 
isänmaallinen… :) Rakastan tätä 
Pientä Puukaupunkia. :)



K au p u n K i m m e  Ta r T To  17 16  our Tar Tu

Anneli: Kaupunki, joka ei ole-
kaan kuin kaupunki.

Marre: Tämä pätkä Anna Haavan 
katua on yksi suosikeistani. Siinä 
on jotain runollista. Varmaankin 
avaruuden takia.

Jaime: Pakkasasteista viis. Talvi 
on yksinkertaisesti jälleen hyvä 
syy olla ulkona.
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Anna: Onko tämä nyt se oranssi 
polkupyörä, joka kirjan tarinassa 
varastettiin?

Karin: Minulle Tarton henki  
on tällainen: asuu talossa, jonka 
punainen maali hilseilee,  
ja sotkee luennolle keltaisella 
”mankelilla”… :) 

Ingrid: Polkupyörien talviunta
Jaan Kaplinski

Kun ulkona on kurjat säät
ja on pimeää ja sataa lunta
lasten pyörät liiterissään
nukkuvat talviunta.

Koko talvena ne eivät herää
eivätkä käännä kylkeä,
niin syvä on niiden uni
ja lämmin ja ilman lunta, vitiä.

Unessa on puiston polkuja
ja hiljaisia katuja
ja maanteitä metsän poikki
joilla tuli taitettua matkoja.

Sitten taas kun lumi on poissa
ja krookukset piristyvät,
lasten pyörät liiteristään
talviunesta heräävät.
- - -

Kätlin: Vollin pyörä.

Un Ciudadano B: Cartesian 
perfection…!
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Mihkel: Kerran tulvan aikaan oli 
hauska katsoa, miten kumive-
neen omistaja oli pysäköinyt 
menopelinsä kaupan parkkipai-
kan puun kylkeen. Ostoksilta 
tultuaan komeaviiksinen ukko 
kahlasi ostoskasseineen veneel-
le, irrotti sen puun rungosta, etsi 
kassista vohvelijäätelön ja alkoi 
ajelehtia myötävirtaan kevät-
auringossa sulavaa jäätelöä 
nuoleskellen. Siten voisi kyllä 
käydä kaupassa.

Andres: Tarttoni on yöllä Ema-
joen sillan yli kävellessä vedestä 
kuuluva kvaak-kvaak-kvaak.

Nele: Eräs sellainen aamu oli 
kesäkuussa, varhainen aamu, 
kun lähdimme porukalla uimaan 
ja usva ui vastaan… Ja kaikki 
olimme onnellisia. =) 

Kristin: Tartossa on huomattavan 
paljon sinnikkäitä ja siivekkäitä.

Dagmar: Voi kuinka kaipaankaan 
Tallinnassa niitä Tarton lintuja… Puisto 
on, avaruutta on, mutta kummallisen 
hiljaista. Hetkeen en edes ymmärtänyt, 
mikä häiritsee, mutta sitten tajusin, että 
lintuja ei hitto vie ole.

Karin: Voi miten pelkäsinkään  
noita naakkoja puistossa iltahämärän 
saapuessa… 

Pärtel: Naakkakone.

Lill: Ja minulla taas yhtenä 
yönä toukokuun lopussa, kun 
lähdettiin yläjuoksulta kumi-
veneellä vesille ja tultiin Tarton 
takaa aamulla esiin. Semmoinen 
sumu oli, ettei veneen toisesta 
päästä nähnyt toiseen. Ja aamun 
kalamiehet.

Margit: Kotikatuni ja 
meidän jokapäiväinen 
vieraamme talon pihalla. :)

Dagmar: Rebel cat.

Pille: No kumpi siis, kissa 
vai orava?
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Ester: Toiveiden pensas.

Lea: Lapsuudesta muistuvat 
Merikivi-karkit… juuri saman-
laisia, samanvärisiä ja erimalli-
sia. Niin namia! :)

Kaarina: Lauantaina voi isän 
kanssa tehdä kaikkea…

Jaime: Tuntuu siltä, 
että vaikka asiat muut-
tuvat, pysyvät ne aina 
samanlaisina.
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Aire: Tietysti se on Tartosta! :)

Mihkel: Onkin todella. Se silta on 
liian samanlainen kuin Riiassa.

Maarika: Semmoista se on, kun 
sattuu olemaan vapaapäivä. Tule 
töihin, kerromme Kadrin kanssa 
sinulle, mistä kuva on otettu. :)

Mihkel: Mutta eihän tämä ole 
Tartosta?

MalleElina: Linja-autot eivät 
kulje vielä, yksinäinen vaeltaja 
jossakin laitakaupungilla…

Karolina: Tarttoni on kaupunki, 
jossa KAIKKI on kävelymatkan 
päässä! Ne KAIKKI ovat hyvin 
tärkeitä: ystävät, kaupunki, kau-
neus, nuoret, vanhat jne.

Marge: Mieleeni muistuu eräs ilta,  
kun kaverin kanssa kadulla kävellessä 
tuli puheeksi kaupungin ylle nouseva 
Vaijerisillan laiva. Epäilin, että Vaijerisilla 
olisi kuin Godzilla tai muu mörkö, joka 
purjehtii nyt Tarttoon päin. Hetkeä myö-
hemmin siltaa katsoessani ymmärsin, että 
kaveri tarkoitti todella vaijerien varassa 
olevan sillan huipun laivaa. Joka kerta 
alkaa naurattaa, kun menen sillan yli tai 
siitä vierestä.

Mari: Tartto saa minut, parantu-
mattoman unikeon, nousemaan 
yöllä kolmelta kuvaamaan 
Anne-kanaalin kohdalta nouse-
vaa mystistä usvaa.
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Annet: Tällaisesta kuvasta 
tuleekin mieleen hyvin 
positiivisia muistoja ja 
tunteita jokailtaisesta 
tenttikauden pänttäämi-
sestä kirjastossa. :)

Aire: Minä muistan taas 
tästä kuvasta kaikki 
yliopiston kirjaston luona 
saamani parkkisakot ja 
ikuisen mellakan kirjojen 
ja narikan tätien kanssa. :D

Ene: Glamourkaupunki 
Tartto!

Heidi: Keskiöinen disko 
kirjaston edessä. :)

Riina: Sateenkaari maan 
päällä!

Piret: Minä taas muistan 
saman suihkulähteen il-
man valoleikkiä, sen sijaan 
Milius pulikoimassa siinä. ;)  
Näin omin silmin! :)

Marge: Meillekin näkyy kaukai-
nen valo. Sanomme sitä Kurkun 
Kasvattamisen Kumotukseksi.

Kristin: Ensimmäiset tunteeni 
kahdeksan vuotta sitten Tarttoon 
muutettuani sain Luunjasta 
nousevasta vihreästä ydinaseen 
sienipilven muotoisesta valopyl-
väästä. Se vaikutti apokalyptisel-
ta varsinkin Annelinnaan ajaessa 
(Ensimmäinen asuntoni Tartossa 
oli Annelinnan perällä). Ensim-
mäinen vieras/pelottava näky-
mä, jolta se tihkuisena syysiltana 
tässä vihreässä valossa näytti, on 
vaihtunut tunnistamisen iloon 
ja tietoon siitä, että Tarttoon 
palatessa koti on jo lähellä.

Mihkel: Pikkupoikina me-
nimme kerran veljen kanssa 
Ihasten metsiin hiihtämään. 
Äiti sanoi, ettemme voisi 
eksyä, koska kasvihuoneiden 
valot ohjaavat meidät kotiin. 
Mutta niitä valojahan oli joka 
puolella! Kun olimme jo jokin 
aikaa peuhanneet Ihasten 
loppumattomilta tuntuvissa 
metsiköissä, aloimme pohtia, 
miten voisimme käyttää 
Hirventappajasta luettuja 
oppeja parhaiten hengissä 
selviämiseen. Onneksi niitä 
ei tarvittu, sillä Luunjan valot 
pelastivat meidät: löysimme 
niiden avulla omat kotoa tul-
lessa hiihtämämme suksen-
jäljet, joita pitkin pääsimme 
takaisin.
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Liis: My 15 seconds of f(sh)ame.

Marika: … istun yksinäni… 
muut kävelevät… odotan minä 
poikia… vain yksi minua katsoo 
(Ursulan bändin sävelellä).

Heidi Maarja: Ilmassa on jo 
kevättä!

Maris: Emajoki on se… Emajoki 
on se… Emajoki on seeeeee!

Ivo: No katsohan Tartto, Viro 
tarvitsee sinua…

Kaarina: Missä se viipyy?
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Liisa: Katselimme kaverin kanssa 
samanaikaispeliä, jotta olisi ollut 
sivistynyttä ajanvietettä. Jän-
nittyneet vanhat miehet voitti 
Mestari, komea, pitkä ja tyylikäs. 
Jännittyneiden ukkojen keskellä 
vapisi innostuksesta pieni poika, 
yleisön suosikki. Kun hänen piti 
alistua viimeisten joukossa, oli 
se niin sääli, että olisin tahtonut 
heittää Mestaria munalla, vaikka 
hän kuinka oli komea, pitkä ja 
tyylikäs.

Ingmar: Mestari, tosin, onkin 
Viljandin miehiä, ja pöydän toi-
sella puolella istuu kait professori 
Liettuasta.

Tinka: Kuinkas kihnulaiset  
Tartossa kävivät?

Kaarina: Mitä tässä soitinta muu-
ten vaan vaivaamaan, panemme 
ne tienaamaan rahaa.

Inessa: … sitä en tiedä, miksi he 
kävivät Tartossa, mutta he ovat 
Liis ja Martin…

Lilian: Kuva on otettu Europeade-
kansantaidefestivaaleilla, jotka 
pidettiin viime kesänä Tartossa.
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Marge: Isän ja pojan luona 
voi nähdä vielä lisäksi yhden 
hauskan näyn. Vastapäisen 
talon portailla istuu usein kaunis 
koirapari, snautsereita kai, joista 
toinen on iso ja toinen pieni. 
Hiljaisina odottaen. Isompi vahtii 
pienempää ja päinvastoin.

Idu: Kivaa, kun Postimees-lehti 
teki kerran kyselyn kaupunkilai-
sille, mitä miltä he ovat Isästä ja 
pojasta. … ja yhden mummelin 
mielestä ne kelpaisivat kyllä vain 
Anne-saunan eteen. ;)

Ree: Jokaisella tarttolaisella on 
valokuva itsestään tai kavereista, 
tuttavista tämän patsaan luona. :)

Karin: Tulee mieleen, että kiiruh-
din yliopiston päättäjäisjuhlasta 
kukat ja kastuva todistus kädessä 
kotiin. :)

Lea: Sade pesee Toomemäen 
puhtaaksi, kevät on Tartossa…

Anneli: Pitsejä ja tennareita.
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MalleElina: … tava-
taan päärakennuksen 
edessä!

Alice: Putosin sinne kerran. 
Pelkäsin mennä kotiin.

Vilve: Kellon alla!

Merily: Opin siellä lapsena 
uimaan.

Tania: Talot muistavat 
ajan tarinaa…

Katrin: Vanhan ja nuoren Tarton 
jähmettynyt hetki…

Tiiu: Tykkään tulla Tarton rauta-
tieasemalta keskustaan päin ja 
poiketa useimmilla kirpputoreilla, 
jotka jäävät matkan varrelle.  
Viime visiitillä HOTista jäi mukaan 
siisti St Martinsin takki, jossa oli 
täplikäs saalikaulus ja kukan malli-
set nepparit. 10.90. Hienoa!
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Pille: Volli, Vaike ja Lembit. kiwa: kun nyt muistelen, niin 90-luvun alussa, joskus vuonna 
92 sinne tavaratalon musiikkiosastolle (takana oikealla) oli 
tullut myyntiin rumpusetti. reagoimme nopeasti (punk)
bändimme kanssa ja selvitimme luokanvalvojalle (joka oli mu-
siikinopettaja), että bändimme tarvitsee sen. Koululta onnistui 
hommata rahat ja seuraavana päivänä mentiin ennen tavara-
talon avaamista jonoon ja nähtiin, miten kaupan avaaminen 
yhdeksältä näytti aivan Smolnaan hyökkäämiseltä. ihmiset 
talloivat toisiaan (onneksi ei kuitenkaan rumpujen takia, jotka 
meidän onnistui saada itsellemme, vaikka siitä tuli bändiläis-
ten kesken konflikti, kun sekä kitaristi että basisti ymmärsivät 
rummut nähdessään, että heidän elämäntehtävänään onkin 
tulla rumpaleiksi. oli lyhyt mutta nopea rysy siitä aiheesta ja 
no… kitaristista (se olin siis minä) ei tullut rumpalia.

Karin: Tiedän tuon tädin, se 
asuu Karlovassa. :)

Merike: Keväällä ja kesällä  
on tarjolla kukkia, syksyllä 
omenoita, luumuja ja marjo-
ja… ja jo monta vuotta olen 
nähnyt hänet.

Aitel: Kun joissain 
kaupungeissa ympäristö 
määrää elämäntahtisi, niin 
Tartossa määräät sen itse.
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Marre: Raatihuoneen aukio ja 
Toomemäki ovat Tarton ytimessä. 
Täällä on odottamista, kohtaamis-
ta, mietiskelyä, kiirehtimistä, muis-
toja, kouluaikojen tyhmyyksiä.

Marre: Tarton postilaatikot ker-
tovat tarinoitaan. Onko jokainen 
omistajansa näköinen?

Eve: Vaikka en ole asunut Tartossa 
enää neljään vuoteen, äskettäin kir-
joittaessani kirjekuoreen osoitettani 
laitoin kyllä nykyisen kadun nimen, 
mutta kun aloin kirjoittaa kaupunkia, 
panin Tar… , ennen kuin huomasin, 
mitä olin taas tekemässä. Lisäksi vie-
lä kun en ajattele ja kun minun pitää 
äkkiä sanoa, mistä tulen tai mihin 
menen, niin tulen Tartosta ja menen 
Tarttoon. :)

Nele: Yksi Tarton viehätyksistä 
on siinä, että on paikkoja, jossa 
kaikki ei ole samanlaista. Vielä 
niitä on.
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Silver: Vuosia sitten eräänä haus-
kana kesälauantain varhaisaa-
muna kävin täällä kaverin kanssa 
uimassa. :-)

Andres: Kävin siellä viimeksi, kun 
näitä tolppia rakennettiin.

Eveliis: Joka vuosi on sellainen 
kaipuuntäyteinen kevät.

Eve: … Tartossa kulkiessa katu-
kivet laulavat jalkojeni alla. :) 
Tartto on kuin vapaa kaupunki, 
samoin kuin keskiaikana olivat 
vapaat talonpojat ja vapaakau-
pungit. Tartossa on hyvä hengit-
tää ja ajatella hyvää ja annetaan 
olla rauhassa, ja on missä olla.
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Gerly: Herne-kaupan 
hulinaa.

Kristina: Tartossa on jotain semmoista 
tosi kivaa, jota ei ole muualla, esim. Tar-
ton Uusi teatteri, draamafestivaali, lot-
japaja, Kansallismuseo ja – siunatkoon 
– Vanemuisen balettiseurue, se kyllä 
superhuippua, Ahhaa-keskus, 4D-elo-
kuvat. Aivan ainutlaatuisia asioita, muu-
alla niitä ei ole, eikä voikaan olla! Syksy 
Toomemäellä, kevät Emajoen rannalla, 
talvi Raatihuoneen aukion kuusen alla 
ja kahvilassa glögiä juomassa sekä kesä 
lotja(paja)ssa… Se kuulostaa täydelli-
seltä maailmalta, aivan kuin Keksijöiden 
kylä Lotte-kirjoissa

Mai: Pieni laatikkokaupunki.

Jaagup: Taarakaupunki: the city 
of empty bottles.

Andres: Pieniä laatikoita laita-
kaupungilla…

Aivo: Epäilemättä tämä on Taara-
kaupunki.

Heidi Maarja: Tämä installaatio eli Annelin-
nan Lego TARTU-TAPTY-PARTY olisi voinut 
olla siellä pidempäänkin, mutta porukat 
alkoivat viedä laatikoita pois yksi kerrallaan.
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Sipsik: Tapasin työkaverin… :) Ewa: Ja puut ja puut… ja puut ja 
puut… on keltaisia…

Suzan: Oikeastaan se en olekaan 
minä. :D Kuva on otettu syksyllä ja 
ostin itselleni samanlaisen takin 
vasta tammikuussa. :D

Häli: Kun muuten yritän passista 
syntymäaikaa katsoen käyttäytyä 
ikäiseni tavoin, niin tämmöisen 
kuvan nähdessäni piehtaroin 
aina kuin lapsuuteen palannee-
na. Tai kuten onnesta seonnut 
eläin. :D

Inga: Tuskien taival entisen 
naistenneuvolan luo, kun minun 
piti raahata 15 kg painavampaa 
kehoani näitä portaita ylös.

Heidi Maarja: Kun kävin Toome-
mäellä töissä, avautui työhuo-
neeni ikkunasta tällainen näkymä 
joka syksy. Keväällä odotin pui-
den vihertymistä ja niin hauskaa 
oli katsella ikkunasta rakastunei-
ta pareja, jotka eivät pelkästään 
kävelleet Toomemäellä.

Sipsik: Eli siis identtisellä kaksoisolen-
nollasi on saman takin lisäksi myös 
samanlainen hattu ja sama huivi…? 
Entäs olkalaukku, sekin identtinen?

Anna: Oih! Maassa lojuu kultaa!Uku: Tartto on oikea syyspää-
kaupunki.

Inga:  Muistan, kun vuosia sitten 
laukku kädessä tulin tänne (itse 
täynnä pelkoa siitä, miten tulisin 
toimeen), niin Tartto hymyili 
minulle … ihan totta.

Terje: ”Terve!” tahdon 
sanoa sinulle mäki. Missä 
ovat silmäsi?



K au p u n K i m m e  Ta r T To  47 46  our Tar Tu

Sirje: Millainen koloriitti! 
Pallas!

Andrus: Ja saatiin-
kin Kivisilta takaisin 
paikalleen.

Urmas: Tartto  
herää.

Aime: … hyvin 
vanha, paksuhisto-
riainen kaupunki, 
joka saa tuntemaan, 
että voi ketkä kaikki 
täällä ovat asuneet 
ennen minua ja mitä 
kaikkea täällä on en-
nen minua tapahtu-
nut, ja että olen kyllä 
onnekas, että minä 
olen nyt täällä.

Karin: Taivaanrannassa 
siintää edistystä.
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Sheila: Tähe-kadulla on yksi talo, jossa 
ikkunoista loistaa iltaisinkin valo… ;)

Siiri: Ikkunoista keskiyöhön valoa tuovat
varjostetut lamput häpeilevästi. 
Siellä nuoret uuden elämän alkua luovat, 
seuranaan trokee ja anapesti.Inge: … päivänheijastuksia…

Rain: Vanha Valo.Marre: Häikäisevät auringonsä-
teet alkukeväästä saavat mielen 
iloiseksi ja tuovat sieluun kevään 
odotusta. Kuva on otettu Vaksa-
lin kaupunginosassa.
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Marina: Kaksi päätä on aina kaksi 
päätä. :)

Ester: Tarton etanataksi.

Anneli: Kahdelle riittää kaksikin 
jalkaa. :)

Juhani: 2 silmää, 100 silmää.

Liis: Mietin aina Kotilotornista, 
että se voisi olla värikäs kuten 
Hundertwasserin talot.
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Hannes: Tämä on kyllä 
paras kuva Kotilotornista. Anne: Kaksi paria ja 

yhteisyys.

Aire: Ristinollaa.
Tiit: Takaperin Tartto. :)

Auli: Tarttolaiset näyttävät 
kauniilta. Ei ole kiirettä, ei 
tarvitse tehdä vaikutusta. 
Kaikki liittyvät toisiinsa. 
Ympäristöä on pohdittu. 
Isot talotkin vaikuttavat 
leikkikaluilta.
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Sa: Niin viihtyisä 
olemattomuus: Kuu- ja 
Salme-kadun risteys 
Karlovassa.

Dagmar: Tämän kuvan 
tuoksu löi kuvaruudul-
ta kolinalla vasten kas-
voja niin, että menin 
tiedottomaksi…

Rain: Vanha riemu-hirmu…

Raini: Toisenkin kerran olen 
pysähtynyt ja päästänyt kanootti-
ihmiset tien yli. :) 
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