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Direktor kiidab
väga hea õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2011/12. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
2.a klass: Helena Angela Kiisler, Uko Hiid Laine, Priit
Luuk-Luuken, Aleksandra Must, Rainer Vana;
2.b klass: Kevin Keret Koger, Samuel Kolsar, Mihkel
Liivago, Ranno Rahasepp, Samanta Suitsik, Triinu Viijar,
Markus Villako, Erki-Erik Kaupmees, Karolin Laanjõe,
Markus Lina, Jan-Markus Salum;
3. klass: India Maria Emilia Kiisler, Kristin Kivioja,
Johanna Laanoja, Indra Liz Nemvalts, Anete Saar, Erko
Vanahunt;
4. klass: Kris-Ly Kannik, Kairiin Märtson, Sten Naruson,
Robin Põvvat, Pamela Saarniit, Karoli Villako;

5.a klass: Hanna Maria Laane;
5.b klass: Laura Nagel, Carmen Piirsalu, Märt Pilliroog;
6.a klass: Kristo Kooskora;
6.b klass: Egert Aalde, Krister Vasser;
6.c klass: Annabel Jaamaste, Triin Mirjam Tark, Criselle
Tennosaar;
7a. klass: Grete Kase, Marimal Tilk;
7.b klass: Lota-Loviisa Rohtla, Hanna Maria Rüütli,
Johanna Rüütli;
8.c klass: Anna Simga;
9.a klass: Lennart Heinoja, Mirjam Sarnit;
9.b klass: Lembe Kullamaa.

hea õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2011/12. õa II veerandil järgmisi õpilasi:
5.a klass: Hannes Jõgis, Mark Robin Kalder, Karina
Kaldvee, Gregor Kulla, Kertu Laanoja, Marilin Lauk,
Laura Luste, Pilleriin Maidla, Liisbeth Michelson, Regle
Raadik, Kerli Rand, Karmen Zeiger, Gerryt Teos;
5.b klass: Herti Juhandi, Cornelia Kivi, Jessike Koort,
Andrea Kuzilov, Paul Marten Luude, Joosep Miina, Arned
Parman, Laura Pendla, Marie-Aliise Pruus, Mariliis
Vakk;
5.c klass: Tuuli Ilus, Maria Johanson, Eedi Jäger,
Marken Järv, Rutt Kahre, Karl Kannik, Laura-Liis Kütt,
Merilyn Lill, Kelli Nurm, Mathias Rebane, Selma Rein,
Jaanus Peeter Rüütli, Taniel Sermat, Kadi Siilbek, Alfred
Timmo, Teele Utsal, Liisa Valvik;
6.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Karina Käo, Greete Käsi,
Tanel Marran, Kristi Ojatamm, Isabel Padumäe,
Maik-Karl Pehk, Kristin Protsin, Kelli Päkk, Andra
Rahasepp, Jane Sabal, Sander Sellis, Martin Šults;
6.b klass: Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, Reimo-Taavi
Lõbu, Liisi Anete Mark, Villu Serv, Esko Vanahunt;
6.c klass: Morris Jallai, Pilleriin Koor, Kristin Kukli,
Triin Mägi, Mari-Mall Puksa, Vairi Visnapuu;
7.a klass: Rando Hinn, Mirjam Juhandi, Vanessa Järv,
Mihkel Kurvits, Joonas Selgis, Johanna Treier, Iris
Tähema, Taisi Utsal, Peter Gabriel Änilane;

7.b klass: Elina Amon, Elerin Helde, Teele Ilves, Keterli
Jõõgre, Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro,
Hanna- Katre Plato, Markus Pruus, Martin Tint;
7.d klass: Raini Käo;
8.a klass: Jürgen Adamson, Kerli Kaine, Richard Kolsar,
Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Sirje Maria Lehestik, Taur
Lillestik, Maris Lutsar, Getter Matto, Ako Ojamets, Sille
Pragi, Crislyn Puik, Roland Pütsepp, Stella Rõbakov, Liis
Urman, Katre Vares;
8.b klass: Kärt Kamja, Iveete Leht, Karin Orgulas, Janet
Ostra, Hardi Põder, Silver Schmeiman, Birgit Vana;
8.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Grete Sikk, Liisbeth
Sütt;
8.d klass: Lauri Käo;
9.a klass: Anett Hallap, Kristin Kaha, Grete Kellamäe,
Andree Laas, Grete Lokko, Pilleriin Masing, Maiken Mägi,
Kirsika Berit Reino, Karin Rosenberg, Maarja Villako;
9.b klass: Karl-Erik Aavik, Margret Help, Herta Hiiend,
Jaan Härmask, Geio Illus, Hanna-Kaisa Jallai, Rait Kamber,
Liisi Kolpakov, Kristjan Luts, Petra Nook, Birli Peterson,
Siim Pragi, Pirke Prii, Karl Peter Prozes, Kristi Raias, Janeli
Rammo, Silja Savi, Lauri Tigasson;
9.c klass: Karolin Kiudorv, Mariaana-Aleksandra Tereste;
9.d klass: Holger Põder.

Rahulikke jõule ja ilusat uut aastat!

maakondlikul geograafiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi:
10.detsembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis Põlvamaa geograafiaolümpiaad.
7. klasside arvestuses saavutas Mirjam Juhandi II koha, Lota-Loviisa Rohtla 4.koha;
8. klasside arvestuses – Karin Orgulas I koha, Liis Urman III koha;
9. klasside arvestuses – Lembe Kullamaa I koha, Mirjam Sarnit 4.koha;
Gümnaasiumi arvestuses – Anne Serv I koha, Evelin Haavamäe II koha, Lumileid Hälvin III koha.
Õpilasi valmistasid olümpiaadiks ette õpetajad Krista Untera ja Katrin Savi.

riiklikul õpilasleiutajate konkursil osalemise eest järgmisi õpilasi:
Eedi Jäger – leiutis „2-meetrine kruvikeeraja“
Roger Koosa – „Väravavahi treening-mehhanism“
Otto Käo – „Kaasaskantav keetmistass“ ja „Vargahirm“
Taur Lillestik – „Pangakaardi pesa mobiiltelefonis“
Reimo-Taavi Lõbu – „Lõikelaud-nuga“
Timm Rainer Maidla – „10-teraline kööginuga“
Täname õpetaja Voldemar Ansit õpilasleiutajate riiklikul konkursil osalenud õpilaste juhendamisel tehtud töö eest.

Inglise keele päev Põlvamaa gümnaasiuminoortele
Esimesel detsembril toimus meie koolis Põlvamaa gümnaasiumiõpilastele väike ja
tore inglise keelne üritus. Tegu polnud olümpiaadiga ega suuremat sorti teadmistekontrolliga vaid pigem põgusa pagemisega igapäevasest õppetööst.
Üritusel, mis vältas oma kolm tundi ning leidis aset nii meie kooli aulas, koridorides
kui ka Põlva kesklinnas, osalesid õpilased Põlva Ühisgümnaasiumist, Põlva Keskkoolist, Kanepi Gümnaasiumist, Värska Gümnaasiumist ja Räpina Aianduskoolist.
Igast koolist oli kohale tulnud meeskonnajagu inglise keeles osavaid noori. Kuid
selle asemel, et panna gümnaasiumid oma vahel arveid klaarima, jagas õpetaja Tom
õpilased segavõistkondadesse, et noored saaksid uusi tutvusi, ning et Põlva õpilased
ei saaks üritusel ebaõiglast eelist.
Suurem osa tegevusest toimus väljaspool koolimaja. Nimelt pidid võistkonnad inglise
keelsete instruktsioonide järgi orienteerudes lahendama erinevaid ülesandeid ning
mõistatusi. Orienteerumismarsruut ulatus Edu keskusest Põlva järve rannani ning
küsimusi, mõistatusi ja ülesandeid oli teel erinevaid.
Ürituse lõpetas üldistele teadmistele ja naljale orienteeritud viktoriin kus lisaks
inglise keelt kõnelevale riikidele said õpilased teada ka humoorikaid fakte kuulsatest inimestest üle terve maailma. Kuigi stereotüübid on rumalad ning enamasti ei
vasta nad tõele, oli ülesandes, kus pidi kokku viima rahvuse ning nende kohta käiva
stereotüüpse arusaama just kõigil võistkondadel enim punkte. Lõpuks pidid
võistkonnad ära tundma ka Suurbritanniast pärit kuulsat ja maailma vallutanud
rock’n’rolli alates 60. aastatest kuni tänapäevani.

Sotsiaalse õigluse
projekt
Lõppenud on õpilastegevuste
võistlus, millest võttis osa 11
kooli. Maailmahariduskeskuse sõltumatu zürii valis välja
2 parimat:
1. koht Tln 32. Keskkooli
õpilaste 1/2 tunnine film
"3 küsimust", kus esitati 3
ühesugust küsimust Aafrika
ja vaesuse teemal erineva
eluvaldkonna inimestele,
nende seas oli parlamendisaadik, sotsioloog, Ameerika
saatkonna esindaja, vahetusüliõpilane jne.

Kuigi päeva eesmärk polnud omavahel võistlemine, pidi ometigi tublimaid ja
kiiremaid tunnustama. Seega said esimesed kolm terve ürituse raames enim punkte
kogunud segavõistkonda diplomid ning jõuvarude täiendamiseks auhinnašokolaadi.
Esimese koha võttis võistkond nimega „Four Trolls“ (Daaniel, Mikk, Helene ja
Helena), teise koha krabas võistkond nimega „Nr. One“ (Helen, Tiit, Veiko ja Kadri)
ning väärika kolmanda koha haaras võistkond „The Eighth“ (Elerin, Stiina, Roomet
ja Teele).

2. koht Aravete Keskkooli
õpilaste külaskäik Illuka
pagulaskeskusesse koos õpitöötoaga.

Täname korraldajate poolt tublisid Põlvamaa noori ning neid saatnud õpetajaid.
Järgmise korrani!

Kõikide projektidega saab
alates 1. jaanuarist tutvuda
www.globaalneoiglus.org kodulehel.

Tiit Rästa
Inglise keele õpetaja
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Ära märgiti ka Põlva ÜG
õpilaste töö Islaminädal.

Õpilaste manifesti üleandmine USA suursaadikule Eestis
Reedel, 2. detsembril, toimus Afganistani sõpruskoolide järjekordne üritus
Tallinnas USA Suursaatkonnas. Meie
koolist osalesid 11.a klassi õpilased
Kerli Juhandi ja Katre Tamm ning
11.b klassist Reelika Poroson ja Siret
Valge.
Ürituse eesmärgiks oli – Haridus
Afganistanis – senised saavutused ja
meie panus tulevikus, et täituks ÜRO
aastatuhande arengueesmärk (MDG)
nr 2 – algharidus kõigile lastele maailmas aastaks 2020. Eesmärk on juhtida tähelepanu edusammudele ja
julgustada enam tegutsema, mitte
kritiseerida. Samasugune üritus
toimus üheaegselt lisaks Eestile ka
Slovakkia, Suurbritannia ja Rootsi
riigi parlamentides.

Aqkupruki keskkool, kus õpib ligi
800 tüdrukut. Linn asub väga
eraldatud kohas mägisel alal ja
kontakti loomine kooliga on olnud
raskendatud.

julgustaks poliitikuid tegema rohkem,
et saavutada MDG 2 - Algharidus
kõigile – Afganistanis aastaks 2020.
Kiri anti üle USA suursaadikule.
Edasi toimus vaba vestlus õpilaste,
õpetajate ja USA suursaadiku vahel.
Üritus lõppes ühispildiga ja täpselt

Viimasel külaskäigul Afganistani,
palusime Maaril uurida, et
millega saaksime meie oma
sõpruskooli aidata. Selgus, et neile
oleks hädasti vaja printerit ja
päikesepatareid. Üks arvuti neil
on ja kuna elektrit ei ole, siis seda
kasutada ei saa. Samuti oleks
printerist
suur abi õppematerjali
väljaprintimisel.
Kutsuksin kõiki üles mõtlema, kuidas
me saaksime neid aidata vajaliku
raha kogumisel. Sellised lihtsad ja
iseenesest mõistetavad asjad nagu

Saatkonnahoonesse sisenemisel tuli
läbida ülirange turvakontroll, mille
käigus tuli läbida metalliotsijaga
turvavärav ja jätta kõik oma isiklikud
asjad hoiule. Ka tuli kõigil esitada
isikut tõendav dokument. Pildistamine sees oli keelatud.
Saalis oli näitus Afganistanist ja
täpselt kell 12.00 saabus USA suursaadik Michael C. Polt. Suursaadik
tervitas kohalolijaid soojalt ja seejärel
oli võimalus vaadata lühikest Afganistanis filmitud videopöördumist, mis
andis sõna Afganistani õpilastele.
Intervjuud õpilastega näitasid, mis
kasu toob haridus eriti Afganistani
tüdrukutele ja miks me peaksime
jätkama tööd selle nimel, et kõik
saaksid võimaluse õppida.
Edasi tutvustas Sõpruskoolide
projekti koordineerija Maari Ross
Eestis tehtut.
Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane
Ida Marta Metsis luges Sõpruskoolide
õpilaste nimel ette Manifesti, mis
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13.00 suursaadik lahkus.
Samal päeval võttis õpilasi vastu ka
meie välisminister Urmas Paet, aga
seoses bussi väljumisega, meie sinna
ei jõudnud.
Meie

kooli

sõpruskooliks

lauad-toolid, õpikud, vihikud ja koolitarbed seal enamasti puuduvad.
Samuti on väga suur puudus koolitatud õpetajate järele.
Krista Untera

on
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Veepäev
19. detsembril 2011 oli 10B klassil projektipäev. Nimelt on
keskkonnaametil valminud üldhariduskoolide õppekava
toetav õppeprogramm „Puhta vee ABC“, mis tähtsustab
puhast vett kui esmavajalikku loodusvara. Õppepäeva
algul tuli meile rääkima Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regiooni keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala
sellest, kuidas säästa vett nii kodus, aias kui ka mujal ning
milleks on see üldse vajalik. Peale teoreetilise programmi
läbimist tegime kuuldu ja oma arvamuste põhjal rühmatööd ning kandsime tehtu ka klassi ees rühmiti ette. Seejärel oli aeg praktiliseks tegevuseks.
Kõigepealt sõidutati meid bussiga asutusse AS Põlva Vesi.
Seal tutvustas meile maja ning seadmeid selle asutuse juht
Olev Elmik. AS Põlva Vesi võtab maa seest vett kuue puurkaevuga, mis asuvad sealsamas lähedal põllul. Majas sees
oli mitmed pumbad : üks öö-, teine päeva- ning üks tuletõrjepump. Saime teada, et puurkaevust saadud rauarikas
kollakas vesi läbib järgmised seadmed:

Käib elav rühmatöö
tuvastada enimvaadatud telesaateid, sest sel ajal inimeste
veetarbimine ju oluliselt väheneb.
Edasi suundusime Põlva Reoveepuhastisse. Väljas oli külm
ning kogu see jaam lõhnas meile harjumatult. Nii mõnigi
meist tundis iiveldust kohe bussist väljudes, kuid pidasime
siiski kõik vastu. Saime näha erinevaid protsesse, mis reovee
puhastamisel toimuvad.
Esmalt puhastatakse vesi tahketest jääkainetest (filtrite ja
liiva abil) ning seejärel suunatakse see läbi filtrite puhverpankadesse. Edasi toimub bioloogiline veepuhastus, millel oli
kaks etappi. Esimeseks etapiks oli fosfori ärastus ehk
anaeroobne protsess ja teiseks reovee hapnikuga rikastami-

AS Põlva Vesi juhataja Olev Elmik selgitab protsessi,
kuidas puhas vesi tarbijani jõuab.
aeraatori, kus vett rikastatakse hapnikuga ning kus
Fe₂O₃ sadestub välja.
filtrid, kus all on liiv ning pump surub vee läbi filtrite.
Seejuures jääb raud liivakihti kinni.
reservaari, kus algul vesi seisab ning ootab kuni vesi
pumbatakse linna veeringlusesse.
Seejärel näidati meile arvutis olevaid juhtimisprogramme,
graafikuid ja skeeme.
Lisaks saime teada, et Põlva vesi on enamjaolt keskmise
karedusega. Huvitav oli ka teadmine, et graafikutelt saab

Bakterite toidulaud ehk biopuhasti
ne. Järgnevalt suundub vesi järelsetitisse, kus vähendatakse
fosfori sisaldust vees keemilise fosfori ärastusega. Viimane
on vajalik seetõttu, et kodudes kasutatakse üha enam keemilisi puhastusvahendeid, kuid puhastites „töötavad“ bakterid
ei suuda sellist kogust fosforit ära süüa. Järelsetititest
voolab nüüd juba selge ja puhas vesi Ora jõkke.
Käisime vaatamas veel aktiivmuda kasutamist setitites ning
seejärel suundusime paljude uute teadmiste ja kogemuste
võrra rikkamalt kooli tagasi, kus tegime päevast kokkuvõtte.
Merilyn Asi, Anete Hütt, Stiina Kõiv
10.b klassi õpilased

Järelsetitid, kust väljub puhastatud vesi loodusesse
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Vallatlevad teaduskratid jõululaadal
Nagu ikka, jõulud on imede aeg. Sellepärast läksime
kuuekesi 10.detsembril Põlva Kultuurikeskusesse Jõululaadale võlutrikke tegema. Enne pidime omandama väikesed teadmised õpetaja Inga Tiivojalt. Seda me ka tegime ja
üsna edukalt. Apteegikitlid seljas, näitasime tähtsalt
väikestele ja suurtele, mida me oskame. Pealtvaatajad said
nautida valgusšõud, veretööd, elevandi hambapastat ja
muud põnevat. Tuli ka arvestada vastulöökidega - mõni
trikk pirtsutas ega tahtnud välja hästi kukkuda. Muidu
laabus kõik väga hästi ja meie jäime oma raske päevaga
rahule. Loodame, et ka pealtvaatajatele meeldisid meie
väikesed jõuluimed.
Karmen Kõlamets ja Dora Uibo
10.b klassi õpilased
Karmen ja Monica - Veretöö

Võru loomade varjupaigas
14. detsembril külastasime koos 11.b klassiga Võru
loomade varjupaika. Olime otsustanud, et sel aastal me ei
tee klassis omavahel jõulupakke, seega igaüks sai anda
oma panuse varjupaiga loomade toetuseks.
Kohale jõudes võttis meid vastu Varjupaikade MTÜ Võru
varjupaiga juhataja Merike Torm, kes tutvustas meile
sealset kodukorda ning rääkis loomade elust, et kuidas nad
sinna satuvad ning mis nendest seal edasi saab. Meie
külaskäigu päeval oli seal 9 koera ja üle 100 kassi. Koeri
on reeglina varjupaigas vähem kui kasse, sest enamasti
koerad leiavad endale kodu kiiremini või tullakse kadunud
loomale järele, kassidest inimesed nii ei hooli.

Lk 5

Kadri ja Dora – Klaaspulgaga piirituslambi süütamine
Eleriin ja Birgit – Põlev lumi

Kuigi tundub, et kunagi kellelegi kuulunud lemmiklooma elu
seal on väga kurb, on neil siiski vedanud, sest nad ei pea kannatama tänavatel külma ja neil on alati söök olemas.
Kuna uurisime eelnevalt, mida varjupaik kõige rohkem vajab,
siis viisime kassidele soovitud kraapimispuud ning ülejäänud
raha annetasime koos 11.B klassiga ravimite ostmiseks. Oma
panuse andsid ka viiendad klassid, kes tõid kodudest tekke,
patju ja madratseid ning isegi kassi kraapimispuu. Siinkohal
täname 5.a klassist Liisbethi, Kerlit, Gregorit, Henrikut,
Gretet, Reglet, Hannest, Silverit; 5.b klassist Margitit,
Arnedit, Carmenit ja 5.c klassist Selmat.
Praegugi leiame end aeg- ajalt mõttelt, et kuidas neil seal
läheb …. Seetõttu ei ole üleliigne meelde tuletada, et
lemmiklooma soetamine tuleb eelnevalt põhjalikult läbi
kaaluda ning uue aasta ilutulestiku paukude tõttu peab
loomad kenasti toas-kuuris kinni hoidma.
Karmen Tigas, Inge-Marit Tigas ja Kajali Kikkas
10.b klassi õpilased

Pildikesi Keskkonnahariduse Keskuses käigust
25. novembril külastasid kaheksandate klasside huvilised õpilased Tartu Keskkonnahariduse Keskuses näitust
“Teod, karbid ja inimene".
Allpool pilte sellest päevast.
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Fotokonkurss “Kõige vingem klassipilt”
…avati haridusportaalis Kool24 14. novembril 2011.
Fotokonkursi teemaks on lahedad ning lõbusad klassipildid. Iga konkursil osaleja saab esitada kuni 1 foto,
fotosid saavad hinnata, lisada ja konkursil osaleda Kool24
registreeritud kasutajad, piltide lisamiseks ja hindamiseks
peab olema sisse logitud. Konkurss lõpeb 22. detsembril.
Hetkel osaleb võistlusel 70 fotot. Auhinnaks on : I koht –
Terve klassiga MEGAZONE.
Põlva Ühisgümnaasiumist osaleb sellel konkursil neli klassi. Eks ole ju vinged fotod?!

7.b klass , klassijuhataja Ene Veberson

9b klass, klassijuhataja Katrin Savi

10.b klass, klassijuhataja Maie Karakatš

Info edastas ja klassidelt fotode avaldamiseks
loa küsis Sigrid Raudsepp 10b klassist.
4. klass, klassijuhataja Riina Lond
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Vudila jõulumaal
13. detsembril sõitsime meie, 3. klassi õpilased, koos 2.b
klassiga Jõgevamaale Vudilasse. Me sõitsime päris pikka
aega. Bussis saime teada, et Jõgevamaa on kuulus Kalevipoja tegude poolest. Teame ka, et Jõgeva on Eesti külmapealinn ja seal kuulutati sel aastal välja jõulurahu.
Jõulumaa asub Elistvere loomapargi läheduses. Mööda
sõites nägime piisoneid.
Kohale jõudes saime ka loomi näha ja paitada. Seal olid
suurte sarvedega jäär ja teised lambad, küülikud, hobused
ja ponid. Päkapikk lubas neid toita ka. Mõni kartis
hobusele saia anda, aga küülikut julges igaüks paitada.
Siis läksime jõulutunnelist läbi. Seal oli hästi palju kuuski
ja seintel igasuguseid pilte. Kuigi oli külm, oli seal väga
ilus. Seejärel istusime õlgedel ja vaatasime etendust. See
oli väga lahe etendus algaja päkapikust, vutt Vutast, jaanalinnust ja tema peremehest Rodrigost.
Pärast nägime ehtsaid vutte. Sellepärast ongi kohanimi
Vudila, et kunagi olid seal vutifarmid.
Lõpp-peatus oli ühes suures ruumis, kus olid tegevustoad.
Meisterdamisnurgas tegime kaelakee ja paberist kinkekoti.
Teises kohas sai puidust valmistada Vudila medali. Kui
medal tehtud, saime lahendada ristsõna. Mõne arvates oli
see lihtne.
Ka jõuluvanale saime kirjutada. Mõni soovis lausa kolme
asja. Seejärel panime kirjad postkasti.
Edasi läksime pillituppa. Me mängisime pille (kõristeid,
kellukesi koos kuljustega) ja õppisime jõululaulu.

Lk 8

Siis aga üllatasid päkapikud meid oma tantsuga. Nende
esinemine oli väga äge! Ja siis tuli jõuluvana, bagiautoga. Me
jooksime aknalt aknale, et näha, kuidas ta õues tiirutab.
Jõulumees astus sisse ja kutsus meid enda juurde. Kes soovis,
sai luuletuse lugeda. Kõik said temalt šokolaadi. Kahjuks
polnud jõuluvanal rohkem aega ja ta läks teiste laste juurde,
ikka bagiautoga.
Seejärel maiustasime kohvikus ja valasime õnnetina. Meie
klassi õnne valas Taavi. Ei teagi täpselt, mida see kujutab.
Mõne arvates meenutab delfiini. Lõunamaades pidavat
delfiin õnne tooma. Ju siis meil ikka uuel aastal õnne on.
Kahju, et lund polnud ja saanisõit jäi ära! Ikkagi oli üks
imevahva ja tore päev.
3. klassi ühistöö

