
 Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi: 

10. novembril 2010 toimusid Põlva maakonna koolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlused. 

Tüdrukute võistkond koosseisus Kristi Ojatam, Ave-Lii Laas, Sirly Sõmerik, Keiri Peedo, Criselle Tennossar, Karolin Krikunov, Liisi 

Anete Mark, Triin Kikas, Vairi Visnapuu, Jane Sabal saavutas II koha, tagades sellega koha Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. kl Dumle       

rahvastepalli piirkonnavõistlustel Võrus 19. novembril. 

Poiste võistkond kooseisus Marvin Liblik, Ken Mikko Vahtra, Morris Jallai, Reimo-Taavi Lõbu, Kistofer Kiudorv, Villu Serv, Asso Kahre, 

Kevari Ploompuu, Esko Vanahunt, Kevin Hakk saavutasid III koha. Õpetaja Elina Pähn. 
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11. novembril 2010. a toimus Põlva ÜG 6. klasside poiste saalihoki turniir. I koha saavutas 6.c klass, II koha 6.b klass ja III koha 6.a klass. 

6.c klassi võistkonda kuulusid Vairo Kotkas, Karl-Markus Jens, Robert Kannik, Raigo Pintmann, Elar Vanahunt, Timm Rainer Maidla. 

Õpilasi juhendasid Aivar Haan ja Valeri Zlatin. 

NAERATUSEGA  TEADUSE  JUURDE  
Kord kuus toimuvad Põlva Ühisgümnaasiumis füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad. 

Bioloogias ja füüsikas töötavad põhikooli ja gümnaasiumi grupid eraldi, keemias 

koos. Õpikodade programm on lisakoolitus uudishimulikele, tegemist ei ole järele-

aitamistundide ega ettevalmistuskursusega gümnaasiumisse või kõrgkooli sisse-

astumiseks. Aasta jooksul toimub igas aines kokku kaheksa 4-tunnist seanssi, mis 

algavad kella 13-st ning kestavad 17-ni. Õpikodade juhendajad on Tartu Ülikooli  

tudengid, õppuriteks põhiliselt Põlva ÜG 7.-12. klasside õpilased, kuid on osalejaid ka 

teistest maakonna koolidest. 

Õpikodades omandatakse lisateadmisi õppeaine kohta lahendades praktilisi           

ülesandeid. Tehakse katseid, mida tihti ei jõuta tunnis teha, kuna need on liiga pikad 

või pole mõnel koolil vahendeid teatud katsetega tegelemiseks. 

Bioloogia õpikodades kasutatakse mikroskoope, uuritakse organismide ainevahetust, 

eluprotsesse vees. Tutvutakse ka igapäevaelu mõõteriistade kasutamise ning nende 

teadusliku põhjendatusega (alkomeeter, müramõõtja, GPS jne).  

Füüsikas aga lahendame huvitavaid probleeme ja ülesandeid optika-, elektri- ja     

soojusvaldkondadest, uurime mõõtevahendite hingeelu ning seaduspärasuste         

avaldumist, teeme katseid. 

Keemia õpikojas vaadeldakse ja analüüsitakse erinevaid reaktsioone ja keemilisi   

nähtusi, uuritakse happeid ja aluseid, oksüdeerimist, värvaineid, lõhnaaineid,        

anorgaanilist sünteesi ja elektrokeemiat. 

Õpikodades tehtav on põnev ja silmaringi avardav, õpetajad rõõmsameelsed ning 

annavad naeratusega teadmisi edasi.               Lembe Kullamaa, 8.b klass 

Lähiajal toimuvad õpikojad: 

22. november - bioloogia (gümnaasium) 

29. november - füüsika (põhikool, gümnaasium) 

 

3. detsember - keemia 

13. detsember - bioloogia (põhikool) 

20. detsember - bioloogia (gümnaasium) 
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ETLUSKONKURSS  “TAHAN  SULLE  ÖELDA”  
13. novembril 2010. a toimus Põlva Ühisgümnaasiumi aulas etluskonkurss „TAHAN SULLE ÖELDA”. 

Seekord oli tegemist juubelikonkursiga, kokku saadi kümnendat korda. Osavõtjaid oli 32. Esindatud olid Ida-Virumaalt Toila Gümnaasium ja 

Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Lääne-Virumaalt Rakvere Ametikool, Tartu linnast Raatuse Gümnaasium ja Võrumaalt Varstu Keskkool. 

Meie maakonnast osalesid Ruusa Põhikool, Saverna Põhikool, Põlva linnast Mammaste 

Lasteaed-Algkool, Põlva Keskkool. Kõige arvukamalt oli esinejaid meie oma koolist -     

14 etlejat, keda juhendasid emakeeleõpetajad Annely Hindrikson, Merle Pintson ja Maia 

Punak. 

Etluskonkursil aitas meeleolu luua kaheksa Viluste Põhikooli Katuseteatri liiget, keda  

juhendas raamatukoguhoidja Ene Mähar. 

Žürii koosseisu kuulusid:  

esimees – Maret Oomer (Eesti Harrastusteatrite Liidu liige) 

liikmed 

 Endla Kaar - Põlva Ühisgümnaasiumi kunagine emakeele õpetaja 

 Ako Laugamets - Põlva Avatud Noortekeskuse juhataja 

 Külli Ots - Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja 

 Anne Prangel - Põlva Kunstikooli direktor 

 Aime Sabre - Krootuse Põhikooli emakeele õpetaja 

 Trifon Sedõh - Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse asepresident 

  

Kuulanud ära etlejad kolmes vanuseastmes, määras žürii võitjad ja eripreemia saajad: 

4. – 6. klass 

I koht - Andrus Punt, Tartu Raatuse Gümnaasiumi 6. kl õpilane – juhendaja Eha Valge 

II koht – Jan-Mattias Kottise, Põlva Keskkooli 4. kl õpilane – juhendaja Kati Kirikal 

III koht – Eliise Tamme, Toila Gümnaasiumi 5. kl õpilane – juhendaja Katrin Kivimeister 

Eripreemia L. Tungal luuletuse „Raamatukogus” edasiandmise eest – Kelly Mattus, Põlva 

Keskkooli 5. kl õpilane – juhendaja Eha Kraav 

7. – 9. klass 

I koht – Maris Lutsar, Põlva Ühisgümnaasiumi 7. kl õpilane – juhendaja Annely Hindrikson 

II koht – Eleriin Käo, Põlva Ühisgümnaasiumi 8. kl õpilane – juhendaja Annely Hindrikson 

III koht – Marianne Leotoots, Põlva Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane – juhendaja Merle Pintson 

Eripreemia – Kaari Kallas, Ruusa Põhikooli 9. klassi õpilane – juhendaja Inga Ennok 

10. – 12. klass 

I koht – Eliisa Seedre, Põlva ÜG 12. klass – juhendaja Merle Pintson 

II koht - Triin Rannamaa, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 12. klass – juhendaja Ilme 

Hallik 

III koht – Reilika Mägi, Põlva ÜG 12. klass – juhendaja Annely Hindrikson 

Eripreemia – Viljar Andrejev, 

Toila Gümnaasium 12. klass – 

juhendaja Katrin Kivimeister 

Eripreemia –  Mari-Liis 

Männiste, Põlva ÜG 10. klass – 

juhendaja Maia Punak. 

Publiku preemia läks Viljar 

Andrejevile Toila Gümnaasiu-

mist. 

 

Meie 10. etluskonkurss õnnes-

tus igati tänu suurepärasele 

meeskonnatööle ja siinjuures 

tänud Annelyle, Helile, Leale, 

Maiale, Merlele, Piretile. 

Tänusõnad ka kooli direktorile 

Koit Noogile südamliku ja in-

nustava avasõna eest.  

Tühi kott ei seisa püsti – seepä-

rast eriline tänu söökla töötajate-

le Kajale, Margitile ja Tiiule. 

Tänud ka kooli personalile Evelinile, Eleonorale, Ludmillale ja Markole ning aula    

kujundajatele Annelile ja Maretile. 

Tiia Ojanurm, projektijuht 

Eliisa Seedre - I koht 10.-12. klasside arvestuses 

Maris Lutsar - I koht 7.-9. klasside arvestuses 

Mari-Liis Männiste - eripreemia 10.-12. klasside arvestuses 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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T ARGALT  INTERNETIS  

1. septembril 2010 alustas tööd projekt „Targalt internetis“, mille        

elluviijad on MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigri-

hüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused.    

Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit. Projekt kestab 20 kuud. 

Projekti tegevused viiakse läbi 3 suunal: 

I Koolitus ja teadlikkuse tõstmine. Üldeesmärk on suurendada laste ja 

lapsevanemate teadlikkust turvalisest käitumisest internetis. 

II Vihjeliini arendamine ja käigus hoidmine. Üldeesmärk on tõkestada 

illegaalse sisuga materjalide levikut internetis luues võimaluse veebipõhi-

seks teavituseks. 

III Abiliini töö. Üldeesmärk on pakkuda informatsiooni ja abi lastele ja 

lapsevanematele interneti kasutamisega seonduvate probleemide ja     

küsimuste korral 

Projekti juures töötab Nõuandev kogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadus-

ministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Microsoft Eesti OÜ, Riigi Info-

süsteemide Arenduskeskuse, EMT, Rate.ee, Lastevanemate Liidu,      

Informaatika õpetajate ühenduse, Koolipsühholoogide Liidu ja Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liidu ning projekti Noortepaneeli 

esindaja. 
 

12.-13. novembril toimus Kloogaranna laagris projekti „Targalt  

internetis“ raames noortele mõeldud seminar, kus arutati, millist 

infot vajavad lapsed ja noored interneti turvalisemaks ja teadliku-

maks kasutamiseks. Samuti küsiti noortelt, kuidas see teave kõige 

paremini nendeni viia.  

Noorteseminaril osalesid noored vanuses 14.-17. eluaastat koos  

juhendajaga üheksast koolist üle Eesti. Seminaril osalesid Kuressaa-

re Gümnaasium, Kohtla-Järve Vene Gümnaasium, Ehte 

Humanitaargümnasium, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 

Tallinna Lillekülla Gümnaasium, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium, 

Valga Gümnaasium, Põlva Ühisgümnaasium ja Tallinna Ühis-

gümnaasium. 

Põlva Ühisgümnaasiumist osalesid Katre Tamm (10.a), Anett Numa 

(10.b), Sander Mandel (10.a ), Alvar Tint (10.b) ja õpetaja Siret 

Rammul. 

Esimesel päeval toimus palju erinevaid ajurünnakuid ja rühmatöid. 

Noored mõtisklesid teemal, mis neil seostub sõnaga 

„internetiturvalisus“, oma ala spetsialistid viisid läbi erinevaid arutelusid, iga rühm koostas plakati selle kohta, milline peab olema hea üritus. 

Noored olid väga  leidlikud ja julged oma arvamusi avaldama. 

Lisaks muudele ülesannetele sai iga rühm ka ühe põneva ülesande, 

mida pidid üksteisele peale õhtusööki ette kandma. Selle ülesande ette-

valmistamine toimus jooksvalt muu töö kõrvalt, ära tuli kasutada iga 

vaba moment ning ohverdada tuli ka osa lõuna- ja õhtusöögiks       

ettenähtud ajast. Kõik sel eesmärgil, et noored üksteist paremini     

tundma õpiksid. Õhtul sai näha kaaluta olekus nuudlite keetmist, läbi       

malemängu puu latva jõudmist, sünkroonujumisega südame           

moodustamine, ülevaadet konnade arengufaasidest ja muud põnevat. 

Seminari esimese päeva lõpetas põnev seiklusmäng. Vaatamata      

väsitavalt tööpäevale ja vihmasele ilmale olid enamus osalejatest    

kokkulepitud ajaks välja kogunenud ja ootasid matkajuhi instruktaaži, 

et end proovile panna tundmatus pimedas metsas GPS-matkal. Õnneks 

jõudsid kõik elu ja tervisega metsast tagasi, kuigi nii mõnegi võist-

konna teed oli takistanud soo või mõni muu veekogu. Matkajuht ei 

tahtnud küll seda uskuda, aga mida tema ka teab. Kõik lõpetajad said 

lisaks aule ja kuulsusele auhinnaks mandariini- ja kommikoti. 

Teine päev algas taaskord väga töiselt, kõigepealt tehti kokkuvõtteid 

eelmisest päevast ja siis juba uued ülesanded.  

Noorteseminari lõpus valiti projekti „Targalt internetis“ juures tegutse-

ma hakkavasse noortepaneeli 15 noort. Noortepaneeli ülesanne on 

nõustada projekti läbiviijaid eelkõige noortele mõeldud tegevuste osas. 

Meie kooli esindajana valiti noortepaneeli Sander Mandel 10.a klassist. 

Suured tänud ürituse korraldajatele ja tublidele noortele, kes meie kooli esindasid. Järgmine kokkusaamine leiab aset juba jaanuaris. 

Siret Rammul 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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P ÕLVA  ÜHISGÜMNAASIUMI  ÕPILASED  KARATEKLUBIS  KEIKO  
Laupäeval 23. oktoobril viidi Tallinnas läbi Eesti meistrivõistlused Ju-Jutsus, 

mille korraldajaks oli Eesti Ju-Jutsu Liit. Kaasaegses ju-jutsu õppe- ja treening-

programmi kuuluvad kukkumistehnikad, judo-heited, valuvõtted, aikido          

liikumised, kick-boxing ja karate tõrjetehnikad. Karateklubi Keiko, kes tegeleb 

põhiliselt traditsioonilise karatega on võtnud hobialaks Ju-Jutsu, sest see spordiala 

arendab lapsi mitmekülgsemalt ennast kaitsma. Aastas korra käiakse oma oskusi 

testimas Eesti meistrivõistlustel ning juba kolmandat hooaega tuleb tunnistada, et 

meie õpilased ei ole papist tehtud. Tulemused räägivad enda eest. Seekord toodi 

koju 4 meistrikulda, 3 hõbedat ja 3 pronksi, sealjuures kuulutati kaks meie õpilast 

eripreemia vääriliseks oma vanuseastmes ning neile anti üle karikad. 

Eesti meistritiitli Ju-Jutsus võitsid Põlva ÜG õpilased Kevin Amon (12.a klass) ja 

Jessike Koort (6.c klassist). Kuna Kevin võistles täiskasvanute klassis, siis seda 

hinnatavam oli see, et ta pälvis täiskasvanute eripreemia parima tehnika eest.  

Lisaks saavutas juunioride arvestuses 4. koha Imre Vätson (11.b klass), 13.-15. a 

noormeeste arvestuses 3. koha Jaan Koort (7.a), 10.-12. a noormeeste arvestuses 

4. koha Karl-Markus Jens (6.c klassist). 
 

6. novembril viidi läbi Tukums Open 2010 Lätis. Võistlustules käisid           

Valgevene, Leedu, Eesti ja korraldajamaa Läti karatesportlased. Karateklubi 

Keiko ridades käis võistlustules 11 karatekat ja koju toodi 11 medalit, neist           

4 kulda, 2 hõbedat ja 5 pronksi.  

Kuldmedaliga naases meie kooli poiss Karl-Markus Jens (6.c klass). 

Põlva ÜG õpilaste tulemused: kata mehed 3. koht Renno Pilberg (10.a klass);    

13. a poisid kata 1. koht Karl-Markus Jens (6.c), 10. koht Mihkel Kulla (7.c); kumite -40 kg 5. koht Karl-Markus Jens (6.c); kumite -40 kg 

neiud 3. koht Jessike Koort (6.c); kumite +40 kg 3. koht Jessike Koort (6.c). 
 

13. novembril viidi Tartus läbi Falco Cup 2010 (karateliiga 2 etapp) karates, mille korraldajaks oli Eesti Karate Föderatsioon ja karateklubi 

Falco. Võistlesin noored, kadetid ja juuniorid ning lisaks eestlastele olid võistlustel kohal ka Läti karateklubid. Karateklubi Keiko ridades käis 

võistlustules 18 karatekat ja koju toodi 16 medalit, neist 6 kuldset, 4 hõbedat ja 6 pronksi. Selle tulemusega saavutasime klubide arvestuses 

tubli esimese koha. 

Põlva ÜG õpilastest saavutasid esikohad Renno Pilberg (10.a klass), Karl-Markus Jens (6.c) ja Jessike Koort (6.c).  

Lisaks saavutasid Keikolaste ridades võistelnud Põlva ÜG õpilaste häid tulemusi: juuniorid noormehed kata 2. koht Kevin Amon (12.a klass), 

3. koht Mehis Musting (11.a); kadetid noormehed kata 3. koht Taur Lillestik (7.a). Noored 12.-13. a poisid kata 1. koht Karl-Markus Jens (6.c), 

9. koht Jaan Koort (7.a); Kumite +57 kg 3. koht Jaan Koort ja kumite -40 kg 3. koht Jessike Koort. 

Palju õnne ja jätkuvalt häid tulemusi õpilastele ja nende juhendajatele! 

Marge Koort 

T AGASI  KOOLI  

22. oktoobril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis taaskord 

“Tagasi kooli” projekti raames huvitav koolipäev, kus  

õpilastele olid tunde tulnud andma inimesed, kelle        

igapäevatööks ei ole sugugi õpetamine. Rõõm oli tõdeda, et 

nende hulgas oli päris mitmeid, kes astusid külalisõpetajana 

üles juba mitmendat korda ja olid rõõmuga nõus ka      

järgmistel kordadel osalema. 

Seekord panid oma õpetajaoskused proovile Peeter Urman, 

Jaan Konks, Piret Tobias, Rein Suvi, Pilvi Liivamägi,   

Markus Untera, Ole Musting, Ako Laugamets, Janek 

Karakatš, Jaak Madismäe, Margit Kolats, Margit Alep, 

Triinu Kurvits, Liis Jänesmäe, Rivo Veski, Eve Kinnunen, 

Aile Vals, Maive Tõemäe, Talis Tobreluts, Marta Velgan. 
 

Täname kõiki külalisõpetajaid! 

T ÖÖVARJUPÄEV  

18. november on Töövarjupäev, mille raames tutvuvad enam kui 2000 

gümnasisti üle Eesti nn päris tööeluga. 

Töövarjupäev on Junior Achievement Eesti programm, mis annab       

gümnaasiuminoortele võimaluse vaadata lähedalt täiskasvanud inimese 

tööpäeva. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes 

rakendust leiavad. Kogetu annab noorele aimu, milliseid oskusi, teadmisi 

ja isikuomadusi on teda huvitavas elukutses vaja ning annab kindluse tema 

karjäärivalikutes. 

Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva tööprotsessi sekkumata ning 

teeb hiljem nähtust kokkuvõtte.  

Töövarjupäeva eesmärgiks on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse 

ja majanduse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõima-

luste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks. 

Põlva Ühigsümnaasiumi abiturientidest käis 65 õpilast töövarjuks.  

Suurem osa õpilasi on töövarjuks oma kodukoha ettevõtetes ja asutustes. 

Aga on ka neid, kes sõidavad suurematesse linnadesse, et jälgida sellise 

ameti esindajaid, keda kodukohas pole. 

Loodetavasti annab töövarjupäev noortele vastuse valitud ameti või eriala 

sobivuse kohta ja ettekujutuse eri asutuste töökorraldusest, avardab     

silmaringi ja motiveerib õppima. 

 

mailto:info@polvayg.edu.ee


Lk 5 

Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee  

 Toimetaja: Siret Rammul  siret.rammul@polvayg.edu.ee   tel: 799 9203 

Nr 4 (28) 19. november 2010 

11. novembri õhtul kutsusime isad kooli. Minu isal oli väga lahe.  

Alguses me esinesime isale. Mina olin näidendis vihmapiisk.  

Kui me topsimängu mängisime, siis isa võitis. Kuigi ma ei näidanud 

talle ette, sai tema nööbikese topsi 19 korda, mina vaid viis korda.  

Seejärel rebisime ajalehest kala. Isal tuli palju ilusam. 

Siis läksime klassi ja hakkasime meisterdama sugupuud. 

Lõpuks pidi isa mõistatama, milline on tema portree. See oli minu  

kingitus isale. 

Meil oli nii lõbus! 

 

Elisabeth Koor, 2. klass 

ISADEPÄEV  2 .  KLASSIS  

1 .B  KLASSI  TUND  KÜLALISÕPETAJAGA  

Neljapäeval, 11. novembril oli 1.b klassis külalisõpetajaks Erki-Eriku isa. Ta õpetas lastele loodusõpetust. Tunni teemaks oli „Loomad“. 

Tund oli ettevalmistatud tema enda poolt ja see oli väga huvitav ja kaasahaarav. Lastele meeldis nende uus õpetaja väga. Nad kuulasid huviga 

tema juttu ja täitsid põnevat töölehte. 

Töölehel olid fantaasialoomad erinevate loomade kehaosadega. Nuputamist ja põnevust oli palju. Tunni lõpus tänasid lapsed õpetajat         

aplausiga. 

Tundi külastanud isa jäi samuti tunniga, õpilastega ja saadud uue kogemusega väga rahule. 

Lastega leppisime kokku, et edaspidigi võiks mõni isa tulla kooli oma kogemusi ja oskusi jagama. 

Maili Kaupmees, 
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Põlvamaa Noortekonverents 2010 "Loovuse jõud" 

ja noorte infomess "Valikute tänav" 

Põlvamaa Noortekonverentsi tänavuseks alapealkirjaks on 

“Loovuse jõud”. Konverentsi peaeesmärgiks on tõsta noorte 

teadlikkust sotsiaalsetest probleemidest ja innustada neid läbi 

loova tegevuse tegelema päevakajaliste teemadega.  

Noorte infomessi ja konverentsi kombineerimine annab  

võimaluse noortel saada infot korraga ja palju neid puuduta-

vatel teemadel. Lisaks messi informatiivsele osale toimub 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse teatrisaalis ettekannete   

sessioon, kus tuntud lektorid räägivad noori puudutavatel 

teemadel. Noortekonverentsi avab Eesti üks mõjukamaid 

ühiskonnateadlasi, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Marju 

Lauristin ettekandega “Vaesus kui väljakutse”. Temale   

järgnevad Lehari Järg teemal “Kolmedimensiooniline     

inimene” ning Ott Kiivikas loenguga “Motivatsioon spordis 

ja elus”.  

Konverentsi üheks pikimaks osaks on loovuse praktiline 

väljendamine töötubades. Toimuvad tantsu-, teatri-,        

muusika-, kunsti-, filmitöötoad ning vaba mõttekoja tuba. 

Töötubasid juhendavad JJ Street, Põlva Eksperimentaal-

teater, Groundhog Day ja Contra, Põlva Avatud Noortekes-

kus, MTÜ Munalinn, Põlvamaa Noortekogu jt.  

Infomess “Valikute tänav” avatakse 24. novembril kell 9 ja 

jääb päeva lõpuni avatuks. 

Noortekonverents algab kell 9.45 Põlva Kultuuri-ja         

Huvikeskuse saalis.  

Täpsem informatsioon ja registreerimine aadressil 

www.polvanoored.ee/noortekonverents 

Põlva Linn, Põlva Ühisgümnaasium, Põlva Keskkool, SA Hiite Maja, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ja MTÜ Mõnusam Elu on 

välja kuulutanud Põlva kooliõpilastele suunatud uurimustööde konkursi „Põlvamaal asuvad looduslikud pühapaigad ja nendes sisalduvad 

erinevad ainelised ja vaimsed kultuurilised väärtused“. See on üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja töö 

pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.  

Konkursi eesmärk on tekitada noortes huvi kodukandi ja selle piirkonna pärimuskultuuri vastu. Suunata Põlva koolinoori süvendatult huvi 

tundma Põlva piirkonnas asuvate looduslike pühapaikade vastu. Aidata noortel leida vastuseid küsimustele „kes me olema ?“ ja „kus on meie 

juured ?“ Süvendada noortes isamaalist tunnet.  

Miks uurida just looduslike pühapaiku? 

Oleme avatud globaliseeruvas maailmas, kus võõraste kultuuride, religioonide, ideoloogiate ja keelte surve meie kultuuriloolise identideedi alustele on 

järsult tugevnenud. See, mis on teistelt rahvastelt laenatud, ei oma meie enda rahva mõistes juuri. Juurteta kultuur on aga haige kultuur ja iseloomustab 

haiget ühiskonda, mis ei ole tuleviku mõistes jätkusuutlik. 

Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik on öelnud: „Vaid sellest, mida tunned, võid sa hoolida ja seda armastada“. 

Kahjuks ei ole tänini Eesti Vabariigis suudetud (tahetud) üldhariduskoolide jaoks kokku panna pärimuskultuuri õppekava, mis lähtuks meie rahva põ-

listest teadmistest, tavadest ja oskustest. Seepärast on oluline suunata noori meie endi põliste kultuuriliste väärtuste juurde, sest kui meie seda ei tee, siis 

teevad seda võõrad ja teevad seda oma tõekspidamiste järgi. 

Meie rahva ühise rahvusliku kultuuripärandi alus ja isamaalisuse juured asuvad ajaloolistes looduslikes pühapaikades sisalduvates ainelistes ja vaimse-

tes kultuurilistes väärtustes. Looduslikus pühapaigas on seotud mitte ainult pärimuskultuuriga seonduvad teemad, vaid väga erinevad kultuurikihid, 

mille niidid viivad ajalooliste, arheoloogiliste, etnograafiliste, looduslike, kultuuriliste, usuliste ja ühiskondlike rikkuste juurde. 

Looduslikud pühapaigad on vaimse kultuuripärandi mõistes ühed rikkamad ja samas kõige vähem uuritud vaimse kultuuripärandi vorm. Iga aasta kaob 

ja hävib sadu looduslike pühapaiku, sest inimesed, kes teavad ja mäletavad lihtsalt lahkuvad me hulgast ja viivad kaasa unikaalsed teadmised ühest või 

teisest looduslikust pühapaigast. 

Eelnevast lähtuvalt on iga päästetud looduslik pühapaik meie rahva ühise kultuuriruumi jaoks väga olulise tähtsusega.  

Konkursi toimumise aeg: 15.11.2010-30.04.2011. a 

Preemia: Võitnud tööle on Põlva linnavalitsus pannud välja eripreemia 5000.- krooni, millest 3000.- kuulub võidutöö koostanud õpilasele ja 

2000.- juhendajale. SA Hiite Maja paneb välja 3000.- kroonise eripreemia parimale isamaalisuse ja looduslike pühapaikade vahelisi seoseid 

käsitlevale uurimustööle.         Täpsem juhend asub http://www.polva.ee/juhend1 
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