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27. jaanuaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis üleriigilise koolinoorte saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor.  
Põlva ÜG õpilane Sander Somelar (10.a klass) saavutas II koha ja Sigrid Salomon (10.a klass) saavutas III koha. Õpilasi 

juhendas Raili Kallavus. 

11.a klass: Triin Kamja 

12.a klass: Vladislav Mihnovitš 

Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor hea õppimise eest kiitust järgmistele gümnaasiumi õpilastele: 

Eesti iseseisvuspäeva puhul avaldab direktor väga hea õppimise eest kiitust järgmistele gümnaasiumi õpilastele: 

Põlva keskraamatukogu otsimismängus edukalt esinenud õpilasi: 

Jaanuaris-veebruaris toimus Põlva keskraamatukogu lasteosakonnas kirjanduslik otsimismäng "Henno Käo ja Tiia        

Toometi sünnipäevanädalad". 

Noorema astme arvestuses saavutas I koha Kristin Kivioja, II koha Anete Saar ja III koha Kairit Ülend. Kõik õpilased on 

3. klassist ja nende õpetaja on Ester Kalder.  

Vanemas astmes olid võidukad 5.c klassi õpilased. I koha saavutas Kelli Nurm, II koha Laura Liis Kütt ja III koha Greete 

Märtson. Õpilasi juhendas Imbi Vent. 

10.a klass: Henri Hiiend, Jaanika Kopli, Kristiina-Marianne Mosin, Jorgen Rüütli, Diana Rätsep, Maarja 

Suvi; 

10.b klass: Eleriin Aalde, Merilyn Asi, Kajali Kikkas, Laire Laar, Katrin Pent, Inge-Marit Tigas, Dora  

Uibo, Eliis Vana, Kaili Viira, Betti Vals, Anete Hütt, Martin Kurvits, Merlin Mahlakas, Kadri Petersell, 

Monica Sasi, Karmen Tigas, Karmen Kõlamets, Sten Soodla; 

10.c klass: Elo Herman, Kadri Koor, Kairit Kruberg, Marianne Leotoots, Jessika Roger, Mari-Liis Ruuvet, 

Mari Vaino; 

11.a klass: Kerli Juhandi, Kevin Käo, Anneli Oru, Sander Petersell, Renno Pilberg, Andreas Rikken, Anne 

Serv, Kertu Tootsmann, Ragnar Käsk, Vaivika Nikandrova, Kristjan Salundi, Katre Tamm, Liis Poska; 

11.b klass: Lumileid Hälvin, Anett Numa, Reelika Poroson, Monika Vares, Veronica Ööbik; 

11.c klass: Merili-Helen Lehiste, Greta Pentsa; 

12.a klass: Kristiina Ilves; Ever Lauk; Lisett Lees; Kerli Leikin; Indrek Neeme; Kätlin Protsin; Hanna 

Sepp; 

12.b klass: Henry Kukk, Markus Käo, Kadri Niine, Linda Puusalu, Ingrid Vanahunt, Evelin Haavamäe, 

Triinu Masing, Laura Vals; 

12.c klass: Hedi Armulik, Juta Kruusmäe, Hedy Liin, Siim Tirp. 

gümnaasiumi saksa keele olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

maakondlikul ajaloo olümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

11. veebruaril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis maakondlik ajaloo olümpiaad. 

6. klasside parim meie koolist oli Mari-Mall Puksa, kes saavutas 6. koha. 

7. klass: Rando Hinn II koht, Markus Pruus III koht ja Jakob Roots 4. koht. 

8. klass: Anna Simga III koht ja Roger Koosa 6. koht. 

9. klass: Kirsika Berit Reino II koht ning Lembe Kullamaa jagas 4.-5. kohta. 

Gümnaasium: Rootsi aja osas saavutas Marvin Laidna I koha ja Anne Serv II koha ning I Maailmasõja osas Miiko Kottise 

II koha, Sander Pelisaar ja Hedy Liin jagasid 3.-4. kohta.  

Õpilasi juhendas õpetajad Leena Haugas, Indrek Ikkonen ja Mait Kuusik. 



 

Lk 2  

16. veebruaril toimus Mooste põhikoolis NUPUTA maakondlik peast-

arvutamise võistlus. 

6. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG I võistkonda II koha ja Põlva 

ÜG II võistkond 4. koha. 7. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG I 

võistkond I koha ja II võistkond 4. koha. 

Individuaalses peastarvutamise arvestuses jagasid 5.-6. klasside        

arvestuses Triin Mirjam Tark ja Krister Vasser 1.-5. kohta ning 7. klassi-

de arvestuses jagasid Hanna Maria Rüütli ja Lota-Loviisa Rohtla            

2.-7. kohta. 

Õpilasi juhendas Kaja Kilusk, Ene Rattur, Egne Kindsigo. 

Väljavõte direktori 23. veebruari kõnest 

Kindlasti olete nõus, et suuremale 

osale Eesti inimestest, peredest, pole 

praegu just kõige paremad ajad.    

Vähemalt mitte sellised, nagu tahaks. 

Aga samas, ehk on praegu ka paras 

aeg natuke pikemalt selle üle mõelda, 

võrrelda teiste maadega ja võrrelda 

minevikuga. Võrdluspildi kokku-

panekuks näiteks küsida juba täna 

õhtul või järgneval pikal nädala-

vahetusel oma vanemate, vanavane-

mate käest – kuidas oli elu eelmisel 

sajandil - talongiajal, 50-ndatel, sõja 

ajal, … Ehk siis leiame, et suures 

plaanis tuleb oma riigi ja oma        

inimeste üle õnnelikud olla.  

Vabariigi President kutsus 2 kuud 

tagasi üles kõiki järele mõtlema, miks 

Eestis on hea elada. Sadadest        

saadetud mõtetest kogus ta nõunike 

abil oma Facebooki lehele kokku 100 

põhjust, mis teevad Eestist tõeliselt 

hea riigi. 

Tänasel päeval tahan sellest valikust 

mõnda teile edastada. Niisiis, meie 

rahva arvates: 

Meil on … 

… niivõrd optimistlik maa, kus kunagi 

ei küsita 100 põhjust, miks siin maal 

on halb elada. 

… väike riik, kus igaüks loeb ja on 

oluline. Me ei ole siin anonüümsed, 

meie kõigi panus on märgatav. Ma 

olen siin tähtis hoidmaks seda kõike. 

… võimalus püüda endale ise kala ja 

tuua kuusk ise jõuluks koju. 

… väga lihtne ellu viia uusi, huvita-

vaid ja innovaatilisi ideid. 

… loodud võimalus olla aus. Ausa  

olemise tõttu ei pea enam tundma 

hirmu ega häbi. 

… üles kasvanud pööraselt andekas 

18-25-aastaste põlvkond, kelle peatse-

te saavutuste kõrval võib eelnenu  

kahvatuda. Tahan sellest osa saada. 

… siinsamas kõik olemas, mida teine-

kord mujalt otsimas käime. 

… inimese nutikus, teod ja püsivus 

olulisemad kui vanus, päritolu ja   

settinud hierarhiad. Seda, kes oma 

asja hingega ajab, austatakse. 

See oli minu valik valikust. Igaüks 

võib sellest valikust teha oma valiku 

või veel parem, mõelda ise mõni     

põhjus. Tegelikult – kuigi plagiaat on 

taunitav, aga häid mõtteid üle võtta ja 

edasi arendada ikka tohib. Miks mitte 

mõelda siis ka edasi: miks on         

Põlvamaal, Põlva linnas (või igaühe 

koduvallas) hea elada, miks on PÜG-s 

hea õppida või töötada. Usun, et see, 

kes on sellele mõelnud ja ehk mõne 

vastusegi leidnud, sellel on suurem 

õigus ka vajadusel kritiseerida. 

Koit Nook 

Põlva ÜG direktor 

Tudengivari 

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus korral-

dab abiturientidele juba kolmandat korda 

kevadvaheajal tudengivarjupäeva! 

Kõik abituriendid, kes on leidnud Eesti  

Maaülikoolist mõne huvipakkuva eriala, on 

oodatud osalema varjupäeval. Teile          

pakutakse erakordset võimalust oma       

tulevase erialaga tutvust teha juba enne 

sellele õppima asumist. Saate terve päeva 

olla varjuks mõnele maaülikooli üliõpilasele, 

kes juba õpib Teid huvitaval erialal.  

Osalemiseks on vaja täita allolev registreeri-

m i s v o r m ,  m i s  a s u b  a a d r e s s i l : 

http://ye.emu.ee/yritused/tudengivari/ .     

Erialade valik on mitmekesine ja kui Teid 

huvitab korraga mitu eriala, võite tulla    

varjuks ka mitmele üliõpilasele. Erialade 

k o h t a  s a a t e  r o h k e m  l u g e d a : 

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureu

seope/oppekavadeerialade-tutvustus/. 

Projekt "Tudengivari" leiab aset kevad-

vaheajal 19.-23. märtsil 2012. 

Lisainfo ÜE sekretärilt 

merily.remma@emu.ee 

või tel 731 3049 

NUPUTA võistlusel edukalt esinenud õpilasi: 

Fr. Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursil edukalt 
esinenud õpilasi: 

Fr. Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursil esinesid edukalt      

järgmised Põlva ÜG õpilased: 

Rainer Vana 2.a klass (juhendaja Hedvi Rebane); 

Reimo-Taavi Lõbu 6.b klass (juhendaja Imbi Vent); 

Lembe Kullamaa 9.b klass (juhendaja Maia Punak); 

Hedy Liin 12.c klass (juhendaja Annely Hindrikson). 

Õpilased koos juhendajatega on kutsutud 2. märtsil 2012 Ahja 

Kultuurimajas toimuvale pidulikul aktusele . 

vabariiklikul informaatikaviktoriinil ―Kobras‖ edukalt esinenud 
õpilasi: 

"Kobras" on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, 

mille teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, ar-

vutiturvalisusest ja -eetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega 

seotud matemaatikast,  loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõl-

gendamisest üldisemalt. Põlva ÜG 7.b klassi õpilane Lota-Loviisa Rohtla 

võitis benjaminide vanuseastmes III järgu diplomi. Juhendaja õpetaja 

Ene Veberson.  

http://ye.emu.ee/yritused/tudengivari/
http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/oppekavadeerialade-tutvustus/
http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/oppekavadeerialade-tutvustus/
mailto:merily.remma@emu.ee


 

Õpilane on meil ikka teadlik. Küsimu-

se peale, miks ta apteegi trepil       

suitsetab, on kiire vastus: „Aga kooli 

territooriumil ei tohi ju“. 

Selline suhtumine oleks isegi natuke 

naljakas, kui see poleks nii kurb. 

Kuna kooli koridorilakke tekkis mõne 

aja eest ka huuletubaka lärakaid, siis 

otsustasin, et oleks vaja uuesti üle 

lugeda ja õpilastelegi meelde tuletada 

tubakaseaduses (Riigi Teataja I 2005, 

29, 210) kirja pandu.  

Kõige olulisem on ehk see, et ala-

ealisel (see tähendab kuni 18-aastasel 

isikul) on keelatud omandada ja   

omada tubakatoodet. Kui kõik oleksid 

seadusekuulekad, võiks siin punkti 

panna. Aga kuna ei ole, siis on välja 

töötatud ka karistusmäärad. Ala-

ealisele on see nii suitsetamise või 

suitsuvaba tubakatoote tarvitamise 

eest kui ka tubakatoote omandamise 

või omamise eest võrdne - rahatrahv 

kuni 10 trahviühikut. Teadmiseks, 

et üks trahviühik on praegu 4   

eurot. 

Keelatud on ka müüa tubakatoodet 

alaealisele. Selle keelu järgimiseks on 

müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut 

tõendava dokumendi esitamist ja  

keelduda tubakatoote müümisest, kui 

dokumenti ei esitata.  

Alguse juurde tagasi tulles – selles 

mõttes on kaugemale minek majan-

duslikult põhjendatud, et suitsetamise 

eest kohas, kus suitsetamine on keela-

tud (siia hulka kuulub ka kooli       

territoorium) karistatakse raha-

trahviga kuni 20 trahviühikut. 

Kui oled aga täisealine ja pakud oma 

nooremale sõbrale, on asi tunduvalt 

karmim: täisealise isiku poolt ala-

ealise ahvatlemise, ähvardamise või 

muu teoga mõjutamise eest alustama 

või suurendama tubakatoote tarvita-

mist või tubakatoote tarvitamisest 

mitte loobuma – karistatakse raha-

trahviga kuni 300 trahviühikut. Kui 

selline väärteokoosseis aga puudub, st 

täisealine isik ostab, pakub või annab 

alaealisele üle tubakatoote, karista-

takse teda rahatrahviga kuni 100 

trahviühikut. 

Mitte ei tahaks, et politseinikel      

senisest sagedamini mõne väärteo 

tõttu meie kooli asja oleks. Kui sama 

soovid, siis hoidu provotseerimast! 

Lapsevanem, loe lisa ka Politsei- ja 

P i i r i v a l v e a m e t i  k o d u l e h e l t 

http://www.politsei.ee/et/nouanded/lap

s e v a n e m a l e / r a a g i - l a p s e g a -

tubakatoodetest/ 

Koit Nook 

Põlva ÜG direktor 
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Õpilane ja tubakas 

Huule- ehk mokatubakas (snus) on 

niiske jahvatatud tubakas, mille kõige 

levinum kasutamisviis on asetamine 

suhu ülemise huule alla, kus          

padjakese peal olevad mikroskoopili-

sed klaasikillud lõikavad huulde sisse 

ja nõnda imbub nikotiin otse verre. 

Tubakat hoitakse suus mõnest       

minutist mõne tunnini. Iseloomulik 

muhk huule all annabki aimu, et   

midagi tarbitakse. Huuletubaka    

tarvitajad saavad suurema nikotiini-

annuse kui suitsetajad, kuna selle 

kasutusaeg kipub olema pikem. Ka 

tekitab see suuremat sõltuvust, kuna 

nikotiini tase organismis on ühtlasem.  

 

Suitsuvabad tubakatooted, mille alla 

kuulub ka huuletubakas, tekitavad 

igemehaigusi, hammaste lagunemist 

ja hävitab hammaste kinnituskudesid. 

Huuletubaka tarvitamine võib       

põhjustada suuõõne vähki. 

Euroopa Liidus, välja ar-

vatud Rootsi, on suitsu-

vabade tubakatoodete 

müük ja tootmine keela-

tud. Eestis on moka-

tubaka müümine keela-

tud, täisealistel tarvitami-

ne aga mitte. Tubaka-

seadusest lähtudes on 

suitsuvaba tubakatoote 

tarvitamine ja omamine 

alaealisele keelatud. 

Noored toovad huule-

tubaka tarvi tamise     

põhjuseks selle, et siis ei 

jää nad politseile ja     

vanematele vahele. Suitsuvaba tubaka 

tarvitamiseks ei pea ootama vahe-

tundi, seda saab teha ka klassis. 

Kahjuks on alaealiste teadlikkus   

nendest toodetest väga kasin. On   

noori, kes arvavad, et huuletubaka 

tarvitamise abil saab suitsetamisest 

loobuda. Üheks jubedamaks juhtu-

miks on see, kus alaealine ostab    

huuletubakat, mida on juba keegi  

tarvitanud. 

Snusi puhul jääb kopsude kahjustumi-

ne küll ära, kuid huuled ja suu       

limaskest saavad tubakatombu      

lutsimisega ränga hoobi, hoiatab    

näiteks Eesti jalgpallikoondise arst 

Kaspar Rõivassepp. 

"Kui võtta peale kuuajalist tarbimist 

suu limaskestast proov, siis juba   

nõnda lühikese aja jooksul on see   

sarvestunud. Aga see on juba eel-

tingimus vähi tekkimiseks. Põhiline 

kahjustav aine mokatubakas on     

nikotiin, millel on veresooni ahendav 

ja stimuleeriv toime. Selle tarvitami-

sel on ka suurem ärevushäirete ja 

südamehaiguste risk. Mokatubakas on 

just sportlaste hulgas väga levinud. 

Väga tihti pistetakse snus põske isegi 

mängu vaheajal. Mokatubakas pidur-

dab sportlase taastumist, sest hoiab 

südame ja närvisüsteemi erutust   

kõrgel. Kui mokatubakat pikalt     

kasutada, kurnab see ka organismi," 

selgitab ta.  

Lisainfot: Snus—millega on tegemist? 

Foto: www.ohtuleht.ee 

Foto: http://stalinsmoustache.wordpress.com/tag/snus/  

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024
https://www.riigiteataja.ee/akt/903024
http://www.politsei.ee/et/nouanded/lapsevanemale/raagi-lapsega-tubakatoodetest/
http://www.politsei.ee/et/nouanded/lapsevanemale/raagi-lapsega-tubakatoodetest/
http://www.politsei.ee/et/nouanded/lapsevanemale/raagi-lapsega-tubakatoodetest/
http://stalinsmoustache.wordpress.com/tag/snus/
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Kaari Kallas pälvis etluskonkursil eripreemia 

Seekordne õpilasetlejate riigikonkurss 

toimus 10. veebruaril Jõgevamaal 

imekaunis mõisakoolis Puurmani 

Gümnaasiumis. Kuigi külm ilm      

takistas nii mõnegi osaleja kohale-

tulekut, võttis tihedas konkurentsis 

mõõtu üle 40 õpilase Saare-, Põlva-,  

Tartu-, Harju-, Jõgeva-, Ida- ja Lääne-

Virumaalt, Tartust ning Tallinnast. 

Põlva ÜG-st said konkursi „Tahan 

sulle öelda” maakondlike võitjatena 

õiguse vabariiklikul konkursil osaleda 

Kaari Kallas (10.c klass) ning Eleriin 

Käo (9.c klass). 

Etlejate repertuaari kuulusid luule- ja 

proosapalad nii eesti kui välis-

autoritelt,  noorkirjanikelt kui        

klassikutelt, eteldi nii eesti kui vene 

keeles. Olles juhendajana osalenud 

juba 3. korda vabariiklikul konkursil, 

pean märkima, et 4.-6. klassi õpilaste 

oskused luule- ning proosatekstide 

lugemisel ja tõlgendamisel iga aastaga 

kasvavad, seekord võis kuulda väga 

huvitavaid ja omanäolisi esitusi, eriti 

sümpaatselt esinesid poisid. 

Põhikooli vanema astme õpilaste ja 

gümnaasiuminoorte konkurents oli 

väga tihe, tekstid põnevad ning      

suurepäraseid esitusi hulgaliselt.  

Igaühel kujunesid oma lemmikud. 

Žürii sõnul sai otsustamisel määra-

vaks valitud tekstide mõistmine,   

tunnetamine, kuulaja oma mõtetele 

ruumi andmine, kontakt publikuga, 

hea diktsioon, intonatsioon, tempo. 

Žürii (Maret Oomer – Harrastus-

teatrite Liidu liige, Andres Ots – Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia lava-

kunstikooli lavakõne õppejõud, Maria 

Lee Liivak – kirjanik ning Tallinna 

Linnateatri dramaturg) ei suutnudki 

igas vanusegrupis parimaid välja   

valida. Nooremaid õpilasi otsustati 

mõistetavalt mitte järjestada ning anti 

välja 3 laureaaditiitlit ja 1 eripreemia. 

Põhikooli vanemas vanusegrupis   

jagati lisaks esimestele välja kaks     

3. kohta. Gümnaasiumiõpilaste seas 

läksid 1. ja 2. koht jagamisele, sest 

tegemist oli kahe väga eriilmelise, ent 

suurepärase esitusega, ja 3. koha    

vääriliseks otsustati kaks esitust. 

Kaari Kallas pälvis gümnaasiumi-

astmes eripreemia proosapala (Oscari 

eelviimane kiri E. E. Schmitti raama-

tust „Oscar ja Roosamamma”)        

mõtestatud esitamise eest. 

Pika ja väsitava võistluspäeva lõpus 

ootas konkursil osalenuid mõnus 

sõnalis-muusikaline üllatus – külla oli 

kutsutud laulev näitleja Andres 

Dvinjaninov. Täname Puurmani  

Gümnaasiumi huvijuhti Raina 

Rumvolti ürituse läbimõeldud korral-

duse ja väga sooja vastuvõtu eest! 

Annely Hindrikson 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 



 

Haapsalu traagilisest sündmusest    

möödus just aasta. See tuletas taas 

meelde, kui ohtlik tuli võib olla. 

Minu neljane tütar nägi uudistes protes-

tiaktsioonidest leekivat Kreekat ja ütles: 

„On ju nii, et tikkude ja tulega ei tohi 

mängida!?“ Jah, muidugi on tal õigus. 

Tuhandeid aastaid tagasi kodustasid 

inimesed tule selleks, et sooja saada ja 

süüa teha ning panid looduse stiihia 

nutikalt enda heaks tööle. Aga inimesed 

on läbi aegade kokku puutunud ka tule 

hävitava loomuga, mis avaldub iga-

päevaelus pahatihti tule hooletul või 

valesti kasutamisel.  

Kuigi me kõik teame juba päris väike-

sest peale, et tulega mängimine on    

ohtlik, põhjustab suure osa tuleõnnetus-

test maast-madalast õpitud lihtsate 

reeglite eiramine. Kui hästi me ikkagi 

tegelikult oma igapäevases elus elemen-

taarsetest ennetusabinõudest teadlikud 

oleme ja tuleohutuseeskirju täidame, et 

punane kukk meie kodu katuseharjale 

tiibu lehvitama ei pääseks? 

Päästeameti masendav statistika 

Päästeameti statistika järgi hukkus 

2011. aastal Eestis tulekahjude taga-

järjel 73 inimest. Selle numbri sees on 

ka Haapsalu lastekodus traagiliselt  

hukkunud 8 last ja 2 täiskasvanud    

hoolealust.  

Nähes telerist või lugedes ajalehest  

järjekordset uudist kohutavast tuleõnne-

tusest, mõtleb enamik meist, et temaga 

ei saa nii juhtuda, sest tema kodus on 

kõik kontrolli all. Me kõik teame vana-

sõna, et õnnetus ei hüüa tulles, aga selle 

tõeline tähendus võib pärale jõuda para-

ku alles siis, kui on hilja. Eestis enam-

levinud tulekahjude põhjusi teades saab 

suurt osa tuleõnnetustest vältida, kui 

kasutada kõigile kättesaadavaid       

tuleohutusvahendeid ja järgida lihtsaid 

ohutuseeskirju.  

Suitsuanduri puudumine 

Eestis mullu tuleõnnetuses hukkunud 

inimestest kaotas 50 elu hoones, kus ei 

olnud paigaldatud tulekahju signalisat-

siooniandurit. Aga ka kõige moodsama-

test turvalahendustest ei pruugi kasu 

olla, sest need on vaid pool teed tule-

ohutuse tagamiseks. Olen kuulnud   

inimeste selgitusi, et neil on ju suitsu-

andur muidu täiesti olemas, aga just 

eelmisel päeval sai selle patarei tühjaks. 

Kuid suitsuandurist pole mitte mingit 

kasu, kui see patareita kapi peal seisab! 

Igas Eestimaa kodus peaks aeg-ajalt üle 

vaatama vajalikud seadmed ja värsken-

dama teadmisi, et ennetada ootamatusi 

ja traagilisi sündmusi. 

Järelevalveta tuli 

Peaaegu 38% hukkunutest kaotas eelmi-

sel aastal elu lahtise tule kasutamise 

tagajärjel. Päästeameti analüüsis on 

kirjas, et enimlevinud lahtise tule     

allikas on järelevalveta jäetud küünal. 

Iga lapski teab, et põlevat küünalt ei 

tohi kunagi valveta jätta! Aga kas me 

saame kätt südamele pannes öelda, et 

pole ise iial põleva küünla juurest 

„mõneks hetkeks“ kõrvalruumi või     

teisele korrusele läinud?  

Elutoast alguse saanud põleng 

Elutuba on põlengu tekkekohaks 39% 

tulekahjudel. Tundub loogiline, et     

tulekahjud saavad alguse pigem köögist, 

kus pann suurel kuumusel pliidil      

säriseb. Kuid statistika näitab, et kõige 

enam tuleõnnetusi saab alguse hoopis 

elutoast – sellistes õnnetustes hukkus 

möödunud aastal koguni 28 inimest. 

Elutoas veedetakse sageli pere ja sõpra-

de seltsis meeleolukalt aega, mekkides 

veini ja tehes olemise küünaldega     

hubasemaks. Ent mõnusas seltskonnas 

võib tähelepanu kergesti hajuda ja tore 

pidu võib lõppeda ootamatult valusate 

tagajärgedega. 

Alkohol ja voodis suitsetamine 

Paljud hukkunutest on tulekahju puhke-

mise hetkel oletatavalt olnud alkoholi-

joobes ja tulekahju tekkepõhjuseks   

hooletu suitsetamine. Üks levinumaid 

tulekahjus hukkumise põhjuseid on  

teatavasti see, kui alkoholi tarvitanuna 

diivanil või voodis suitsetatakse. Võib ju 

mõelda, et kui mina ise ei suitseta ja 

kodus on suitsetamine välistatud, siis ei 

saa seda juhtuda! Aga võib-olla on    

kõrval korteris naaber, kes koos sõpra-

dega otsustab kangemat kraami pruuki-

des suitsetada tugitoolis ja nii võibki 

olukord kontrolli alt väljuda...  

Hooletu või mõtlematu käitumine 

84% inimestest hukkus tulekahjus, mille 

põhjuseks oli hooletus. Jõulukuuse sütti-

miseks on vaja vaid ühte tikku – kuusk 

aga põleb maha vaid viie minutiga. Ka 

prügikasti süttimine pole vaid filmis 

nähtud võimalus tule vallapääsuks.  

Paraku on vägagi levinud mõtlematu 

tegu, kus ahjusuu ette pannakse ilu-

loojaks kaltsuvaip või visatakse vanade 

ajalehtede hunnik, et järgmisel korral 

oleks tulehakatis käepärast. Nii luuakse 

ahjusuust pudenenud sädemele ideaal-

sed tingimused tulekurja tuppatulekuks. 

Õnnetuse tagajärg ei olene hooletuse 

suurusest, ka väike mõtlematu liigutus 

võib lõppeda mõõtmatult suure kahjuga. 

Elektri- ja kütteseadmete kasutus 

Ka hooletus või rike elektri- või kütte-

seadme kasutamisel on õnnetuste     

põhjustajaks. Arvatakse, et korras   

elektriseade ei saa ju tulekahju lähte-

pesaks olla. Kuid aastas on mitmeid 

väljakutseid, kus tulekahju on alguse 

saanud seinas olevast fööni juhtmest 

ning kümmekond tulekahju, kus lühis 

on tekkinud elektrivõrgus olevast pesu-

masinast või kus kurja juureks osutub 

elektripistikusse jäetud telefonilaadija.  

Õppus hõlmas nii teooriat kui ka 

praktikat 

Oluline on tõsta eelkõige meie endi ja 

laste teadlikkust, et ohuolukordade  

tekkimist vältida. Asenduskodudes   

elavad enamjaolt lapsed sellistest     

peredest, kus on puudunud lapsevanema 

positiivne eeskuju. Seepärast algatas 

SEB Heategevusfond tuleohutuse     

projekti, mis sai teoks koostöös sise-

ministeeriumi ja päästeametiga.       

Jaanuaris ja veebruaris toimus pääste-

ameti ringsõit-õppus kõigisse laste  

asendus- ja turvakodudesse üle Eesti, 

mille raames jagasid spetsialistid 1200 

lapsele tuleohutuse teadmisi ja oskusi. 

Õppusel räägiti ja arutati, kuidas tule-

kahju alguse saab ja areneb ning mida 

teha, kui punane kukk on lahti pääse-

nud. Põnevates näidistundides õpiti  

hindama leegist, kuumusest ja suitsust 

tekkivat ohtlikku olukorda, seda, kuidas 

aidata ohtu sattunud inimest nii, et 

oleks tagatud enda ohutus jpm.  

Turvatunne ja ohutus algab meist 

enesest 

Kuigi asjakohased ministeeriumid ja 

ametid tegelevad pidevalt tuleohutusega 

seonduvate küsimustega ja korraldavad 

koolitusi, tuleb igal inimesel teha kõik 

endast sõltuv, et tulekahjude valusat 

statistikat ohjeldada, nii et tulekahju 

üldse süttida ei saakski. Vastutustund-

lik käitumine, lapsevanemate ja        

kasvatajate eeskuju ning ohutus-

eeskirjade järgmine ja õpetamine oma 

lastele ja hoolealustele on see, mis    

toimib tõhusa ennetustööna.  

Juba iidsel ajal teati, et tuli on hea    

sulane, aga paha peremees. Päästjatele, 

kodu kaotanud peredele ning meedia 

kaudu enamikule eestimaalastele on 

puust ja punaselt selgeks tehtud, kui 

kibe tõde peitub vanasõnas „Varas jätab 

varna seina, tuli ei jäta sedagi“. Igaühel 

meist kodanikuna on vastutus iseenda ja 

oma lähedaste turvalisuse eest. Ehk ei 

peaks me selleaastase heateo tegemiseks 

ootama harrast jõulumeeleolu ja       

heategusid eeldava aastalõpu lähene-

mist. Lisage näiteks täna õhtul poes 

käies toidukorvi ka üks suitsuandur ja 

kinkige see lähinaabrusest perekonnale, 

kes seda vajada võib. Nii mõnegi pere ja 

seal elavate laste elu saab sedasi turvali-

semale alusele ja punane kukk jääb vaid 

kõnekujundiks või koolitunnis paberile 

maalitud hoiatavaks sümboliks. 

Turvalisi ja kauakestvaid seinu soovides 

Triin Lumi 

MTÜ SEB Heategevusfondi tegevjuht 
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Kas telefonilaadija võtsid pistikust? 



 

Lk 6  

Sporditulemused 
11. jaanuaril 2012 toimus Võru Spordikeskuses Võru- ja 

Põlvamaa TV 10 OLÜMPIASTARTI I etapp 

Põlva ÜG õpilaste tulemused 

1998-99. aastal sündinud 

60m (P) – Kevari Ploompuu III koht, Karl–Markus Jens 

4. koht, Reimo–Taavi Lõbu 6. koht; 

Kaugushüpe (P) - Karl – Markus Jens III koht, Reimo–Taavi 

Lõbu 4. koht, Egert Aalde 5. koht; 

60 m (tüdrukud) - Grete Aust III koht. 

2000. a ja nooremad 

Kuulitõuge (P)– Jaanus Arulepp I koht, Gerryt Teos III koht; 

60 m (T) - Laura Nagel I koht, Kerli Rand II koht, Karoli 

Villako III koht, Kairiin Märtson 5. koht; 

60 m (P)- Silver Sütt III koht, Gerryt Teos 4. koht. 

Õpetaja Aivar Haan. 

* * * 

18. jaanuaril 2012 toimusid Võru Spordikeskuses Põlva 

maakonna koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused 

1999. a ja hiljem sündinud 

60 m (T) - Laura Nagel II koht, Karoli Villako 7. koht; 

Kaugushüpe (T) - Laura Nagel III koht, Kerli Rand 4. koht, 

Karoli Villako 7. koht; 

Kõrgushüpe (T) - Laura Nagel II koht; 

600 m (T) - Karoli Villako 5. koht, Ave-Lii Laas 6. koht; 

60 m (P) - Kevari Ploompuu I koht, Rene–Kristjan Jüriöö II 

koht, Reimo–Taavi Lõbu III koht, Egert Aalde 6. koht; 

Kaugushüpe (P) - Reimo–Taavi Lõbu II koht, Rene–Kristjan 

Jüriöö III koht, Kevari Ploompuu 4. koht, Egert Aalde 5. koht; 

Kõrgushüpe (P) - Reimo–Taavi Lõbu I koht, Egert Aalde II 

koht; 

600 m (P) - Egert Aalde III koht, Reimo–Taavi Lõbu 5. koht, 

Rene-Kristjan Jüriöö 6. koht. 

1997. – 1998. a sündinud 

60 m (T) - Anette Kasemets II koht, Marimal Tilk 4. koht; 

Kaugushüpe (T) - Anette Kasemets I koht, Marimal Tilk 

6. koht; 

Kuulitõuge (T) - Laura Turba 5. koht; 

600 m (T) - Anette Kasemets II koht, Marimal Tilk III koht; 

60 m (P) - Peter Gabriel Änilane II koht; 

Kaugushüpe - Peter Gabriel Änilane 6. koht; 

Kõrgushüpe - Otto Käo I koht; 

Kuulitõuge - Andry Aust I koht, Carl–Erik Uibo II koht; 

800 m (P) - Elar Vanahunt I koht. 

1995. – 1996. a sündinud 

60 m (T) - Kristi Raias III koht; 

Kaugushüpe - Kristi Raias II koht; 

60 m (P) - Sander Somelar III koht, Maiko Kiis 6. koht; 

Kaugushüpe (P) - Maiko Kiis 4. koht, Sander Somelar 6. koht; 

Kuulitõuge (P) - Sander Somelar 6. koht; 

800 m (P) - Maiko Kiis II koht. 

1994. a ja varem sündinud 

Kaugushüpe (T) - Kätlin Protsin II koht; 

Kõrgushüpe - Kätlin Protsin I koht; 

Kuulitõuge (P) - Andreas Rikken II koht; 

800 m (P) - Taavi Tilgre I koht. 

Õpetaja Aivar Haan. 

* * * 

24. jaanuaril 2012 toimus Räpinas Põlva maakonna    

koolide 10.-12. kl noormeeste korvpalli meistri-

võistlused 

Põlva ÜG võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid 

Tõnu Jõks, Mait Maiste, Markus Käo, Tauri Treier, Indrek 

Neeme, Taavi Hernits, Alvar Tint, Raiko Rudissaar, Sander 

Mandel. Kehalise kasvatuse õpetaja Valeri Zlatin. 

* * * 

14. veebruaril 2012 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva         

maakonna koolide 6.-9. kl võrkpalli meistrivõistlused 

Võrkpalli KOOLILIIGA Põlvamaa etapil saavutas Põlva ÜG 

tüdrukute võistkond III koha. Võistkonda kuulusid Karin 

Orro, Johanna Rüütli, Kätlin Koosapoeg, Hanna-Katre Plato, 

Anna Simga, Laura Turba. Kehalise kasvatuse õpetaja Karin 

Vassil. 

Võrkpalli KOOLILIIGA Põlvamaa etapil saavutas Põlva ÜG 

poiste võistkond lõplikus paremusjärjestuses I koha.  

Võistkonda kuulusid Lennart Heinoja, Klaus Rüütli, Andree Laas, 

Karl-Erik Uibo, Remi Rõbakov, Holger Põder, Siimo Tigasson, Erki 

Mõttus, Randy Soosaar, Tiit Vahelaan. Kehalise kasvatuse õpetaja 

Aivar Haan. 

* * * 

15. veebruaril 2012 toimus Räpinas Põlva maakonna koolide 

algklasside võistlus TÄHELEPANU, START! 

Põlva Ühisgümnaasiumi 1 võistkond saavutas II koha. Võistkonda kuu-

lusid Birgit Rammo, Samanta Suitsik, Johanna Laanoja, Karoli Villako, 

Kevin Tühis, Markus Villako, Erko Vanahunt, Ruben Pütt. Õpetaja 

Ulvi Musting. 

Põlva Ühisgümnaasium 2 võistkond oli 12-s. Võistkonda kuulusid Mia 

Kristin Prozes, Marie Helena Luude, Kristin Kivioja, Kairiin Märtson, 

Randel Lepp, Ken-Martti Holberg, Marten Pendla, Sten Naruson.    

Õpetaja Ulvi Musting. 

* * * 

21. ja 22. veebruaril 2012 toimus 3. Põlva ÜG karikaturniir saali-

jalgpallis 

Põlva Ühisgümnaasium korraldas 21. ja 22 veebruaril 3. korda koostöös 

JK Lootosega ja Põlva Maakonna Spordiliiduga Vabariigi aastapäeva 

auks põhikooli astme noormeeste saalijalgpalliturniiri Põlva Ühis-

gümnaasiumi rändkarikatele.  

21.veebruaril võistlesid gümnaasiumid. 

Paremusjärjestus oli järgmine: 

1. Põlva KK 

2. Põlva ÜG I 

3. Põlva ÜG II 

4. Kanepi Gümnaasium 

5. Antsla Gümnaasium 

Võistlustel osalesid Mihhail Vaznõi, Henri Hiiend, Andre Kukk, Ragnar 

Käsk, Marek Puik, Sander Mandel, Andreas Rikken, Taavi Tilgre, 

Raiko Rudissaar, Alvar Tint, Vladislav Mihnovitš, Mait Maiste, Sander 

Pelisaar, Kaarel Värton. 

22.veebruaril toimusid võistlused põhikoolidele.  

Võistkondade paremusjärjestus: 

1. Põlva Ühisgümnaasium 

2. Põlva Keskkool 

3. Antsla Gümnaasium 

4. Ahja Keskkool 

5. Värska Gümnaasium 

6. Orava Põhikool 

7. Kanepi Gümnaasium 

Põlva Ühisgümnaasiumi võistkonnas mängisid Erki Mõttus, Temari 

Nuuma, Kristo Rööpman, Karl Võsupärg, Janar Kopli, Remy Rõbakov, 

Tarmo Salundi ja Geio Illus. 

* * * 

27. veebruaril toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna      

koolide 4.-5. kl korvpalli 3on3 võistlused 

Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukute võistkond saavutas 5. koha. Võist-

konnas mängisid Selma Rein, Laura Nagel, Herti Juhandi, Margit 

Pikk. Kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting. 

Poiste arvestuses saavutas Põlva ÜG 2.võistkond II koha. Võistkonda 

kuulusid Eedi Jääger, Mathias Rebane, Jaanus-Peeter Rüütli, Marken 

Järv. Kehalise kasvatuse õpetaja Valeri Zlatin. 

Põlva Ühisgümnaasium 1.võistkond saavutas 6. koha. Võistkonnas 

mängisid Sander Nemvalts, Cristofer Viilop, Alfred Timmo, Taniel 

Sermat. Õpetaja Valeri Zlatin. 



 

Näitus oli haarav kombineering huvita-

vast jutust ja ilusatest fotodest. Igal 

pildil oli oma lugu ja oma nägu. Kuigi 

linnuvaatlus on aeganõudev töö ja 

ideaalse pildi saamine võib lõppeda     

10-tunnise hangeskükitamise või hoopis 

tühjade kätega kojuminemisega, on see 

siiski üks huvitav ja väärt tegevus. 

(Linda) 

Väga tore oli kuulata Urmas Sellise  

juttu sellest, kuidas üks või teine pilt 

tehtud on. Sain teada, et lindudel on 

mõlemal jalal rõngad, ühel rõngal on 

näha, millisest riigist lind pärit on, teisel 

rõngal on aastaarv, millal lind sündinud 

on. Neid rõngastatakse siis, kui vana-

linde pole parasjagu pesal ja väikesed ei 

oska veel lennata. Nad ajavad end küll 

hirmutamiseks puhevile, kuid üldiselt 

on rahumeelsed. (Ingrid) 

Huvitav oli pilt, kus kotkapojad pesas 

olid end enesekaitseks väga puhevile 

ajanud, meenutasid kaugelt öökulli. (Ivo) 

Sai näha pilte, milliseid varem nähtud 

pole. Üllatav oli teada saada, et Põlva-

maal on ka kotkaid! Veel need lähivõtte 

pildid olid väga huvitavad. (Oskar)  

Minu arust oli see väga tore, et Urmas 

Sellis seletas iga pildi kohta, kus see 

tehti ning tõi võrdlusi meri- ja kalakotka 

vahel. Näitusel saime ise võrrelda oma 

käte ja kotka tiibade siruulatust. See oli 

ka lahe, et meeldiva pildi saab endale 

võita. (Lauri)  

Tegemist oli tegelikult väga huvitava 

näitusega, kus pilte oli nii mere äärest, 

maismaalt kui ka puu otsast. Kui vaada-

ta, kui kõrgel kotkaste pesad asuvad, 

arvan ma, et minust küll kotkaste    

uurijat ei saa. (Herta) 

Merikotkas on tõeline kalamees - püüab 

kala omaenda varvastega. Õnge ei    

vajagi! (Alvar) 

Imelik oli kuulda seda, et merikotkale 

väga meri ei meeldigi. (Mikk) 

Lahe oli. Urmas Sellis on vägev sell. 

Sain teada, et kotkad näevad vabalt       

3 km ja et kalakotkas võib saagi järele 

sukelduda kuni 1 meetri sügavusele, 

merikotkas saaks aga märjaks. (Karl-

Erik) 

Urmas Sellis on üks julge ja humoorikas 

habemik, kes päästab kotkaid ja peab 

häid loenguid! (Martin) 
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Killukesi fotonäituselt ―Ülemlinnud. Pildilugusid meri– ja kalakotkast.‖ 
Põlva Kultuuri– ja Huvikeskuses 

Hoia, mida armastad! 
8.-14. veebruarini oli Põlva ÜG aulas üleval Keskkonnaameti rändnäitus “Hoia, mida 

armastad!”. Rändnäitus „Hoia, mida armastad!” on pühendatud Eesti looduskaitse      

100. aastapäevale. Näitus koosnes Eesti looduskaitset tutvustavatest vibustendidest   

(10 stendi, alateemadeks: milleks loodust kaitsta, mida ja keda ja kuidas looduses kaits-

ta, kuidas looduses käituda jne) ja mängulistest eksponaatidest (6 komplekti), mille abil 

saab näiteks otsida loomakodusid, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda,    

võrrelda meie kodude mõju keskkonnale, mängida looduskaitseteemalist põrandamängu. 

Suured tänud meie kooli tublidele loodusainete õpetajatele, tänu kellele see näitus meie 

majja jõudis!  


