
Ääsmäe Hääl 
Koolileht 

SEPTEMBER  2016 AASTAST 1984 

Suvi läks ja sügis tuli 

Niimoodi, käsi lõpuklassi õpilase pihus, alustasid sellesügisesed noorimad koolilapsed esimest kooliaastat. 

Ääsmäe kooli väikesed tantsulapsed ja Ääsmäe tantsumemmed esinesid 28. 

mail mail koos Harjumaa Põlvkondade Peol 

TV 10 Olümpiastarti 

finaaletapil Ääsmäe koolile  

4. koht 

6.-17. juunini toimunud finaaletapil 

esindasid meie kooli Ken-Martti 

Piibar, Danil Slizunov, Fred 

Vaiknurme, Klaus Laurik, Hanna 

Berta Puhm, Keili Oks, Maigi 

Nigul ja Mia Emilia Rõõmusaar. 

Tänud kõigile, kes võistlesid mitte 

ainult finaaletapil, aga ka eelneval 

neljal etapil. 
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Sõna on koolidirektoril 
Äääsmäe Põhikooli direktori Jaanus Kallioni 2016.-2017. õppeaasta avaaktusel peetud kõne 

Tere, armas koolipere! 

 

Kallid külalised, lapsevanemad, õpetajad ja eelkõige õpilased 

1. septembril 2016! 

 

Rõõm on teid nii säravate ja väljapuhanutena näha! 

Maailmas on vähe asju, mis kunagi ei muutu. Üks neist on see, 

et lapsed lähevad igal sügisel kooli. Kooli alguse kuupäev võib 

ju muutuda, aga uus õppeaasta algab ikkagi koos lindude 

parvedesse kogunemisega, õunte küpsemise ja pihlakapunaga. 

Nii ka Ääsmäel, juba 230. kord ja selles koolimajas 28. kord.  

 

Kuigi on teised ajad 

ja uus on koolimaja, 

uued lapsed ja õpetajad – 

meid seovad ühised rajad. 

 

Võib olla peaksime paluma oma koolilaulu sõnade autoril seda 

salmi kohendada, sest 28-aastane koolimaja ei ole enam päris 

uus ja mõni õpetaja on andnud tunde juba nende laste 

vanematele, kes praegu siin koolis käivad. 

 

Kõik-kõik on uus septembrikuus 

Võibolla olete juba kuulnud, et käesoleval õppeaastal tuleb 

koolivaheaegu rohkem ja veerandite asemel on meil nüüd 

trimestrid. 

 Uudne on ka see, et 5.-9. klassi õpilastel ei ole enam oma 

koduklassiruumi, vaid iga õppeaine jaoks on kindlaksmääratud 

klassiruum. Kui siiani oli meil oma ruum muusikatunni, 

tööõpetuse, loodusainete andmiseks, siis nüüd on ka 

matemaatika, vene keele, eesti keele jt tundide klassid. Eks 

seda siginat-saginat tule selle aasta alguses kindlasti rohkem, 

kuni asi selgeks saab. 

Kolmas esiletõstmist vajav teadaanne on see, et käesolevast 

õppeaastast paneb kool veel rohkem rõhku koolikultuurile. 

Peame rohkem tähelepanu pöörame sellele, kuidas midagi 

teha. Kooli arengukavas on meil rõhutatud demokraatlikke 

põhiväärtusi - koostööd, vastutust, hoolivust, loovust. Nende 

väärtuste järgi igapäevaste käitumisharjumuste kujundamine 

seisab meil tõsise ülesandena silme ees. Kooli argipäeva 

pisidetailides, milles teadlikult või ebateadlikult kujundatavad 

väärtused tegelikult väljenduvad, on õpetajal, eriti 

klassijuhatajal määrav osa. Väärtustel põhinevad 

käitumisharjumused peaksid kujunema õpetajate ja laste 

üheskoos läbiräägitud kokkulepete pealt. 

Koolikultuuri kujundamisel usun ka üheksandasse klassi, kel 

tuleb olla kogu õppeaastal väiksematele parimateks sõpradeks 

ja toetajateks. Nii vormite Te endast positiivse mälestuse kooli 

ajalukku ja õpetajate südamesse, sest nooremas eas tehtud 

ulakused unustatakse ja andestatakse. Loodan, et alustate 

eksamiteks valmistumist juba homme.  

Kõige rohkem rõõmu teeb esimene koolipäev kindlasti 

esimesse klassi astujatele ja nende vanematele. Seda päeva 

olete kindlasti pikisilmi oodanud ja nüüd on see käes.    

Soovin ilusat kooliaastat kõigile – nii õppijatele kui 

õpetajatele, soovin rõõmu õppimisest ja õpetamisest, 

meelekindlust, tarkust ja oskust leidmaks igas olukorras 

parimaid lahendusi.  

Unistame  

Täpselt aasta aega tagasi, siinsamas kooliaasta avaaktusel 

unistasin, et meie kauaoodatud koolistaadion saab ikka 1. 

septembriks 2016 valmis ja et ootamatult võivad teoks saada 

ka Saue vallavolikogu esimehe Rein Riga seitse aastat tagasi 

öeldud prohvetlikud sõnad: see  koolimaja tuleb lammutada. 

Laususin siis, et septembris-oktoobris otsustatakse vallamajas 

praeguse koolihoone saatus ja võetakse vastu otsus selle kohta, 

kas ehitada uus või renoveerida vana. Lisasin, et suur ja rikas 

Saue vald võib 25 aasta  järel ühe suure investeeringu ka valla 

lõunapiirkonda teha, pidades silmas ka fakti, et õpilaste arv on 

viimase kümne aastaga on kasvanud 53%  - 105-lt 162-ni.  

Need unistused veel möödunud aastal ei täitunud. 

Koolistaadioni ehitust  ei ole veel alustatud ja koolimaja 

saatuse osas saab selgust alles käesoleva aasta oktoobris.  

Õpilaste arv on aga kasvanud juba 67% - 105-lt 175-ni.   

Kõik pole läinud nii kiiresti nagu loodetud, aga koolistaadioni 

projekt on valmis ja koolihoone juurdeehituse projekteerimine 

lõppfaasis. Kannatame siis veel natukene ja soovime, et need  

helesinised unistused täituvad 2017. aastal. 

 

Kooliaasta avaaktusel  saavad direktorilt lilleõie ja 

käepigistuse kõik koolitöötajad. Pildil õnnitleb direktor  uut 

ajaloo ja  ühiskonnaõpetuse õpetajat Virve Õunapuud. 
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2016.-2017. õppeaastal õpivad 1 a klassis: 

Elis Talv 

Emma Niin 

Jelizaveta Kovaljova 

Joosep Õim 

Karmen Melsas 

Kevin Rohtjärv 

Mirell Maasikas 

Rasmus Naber 

Raul Rinne 

Sandra Aasjärv 

Sandra Vainu 

Pilleriina Siim  

Alex Trutnev 

Õpetaja Kaja Peetson 

 

 

 

2016.-2017. õppeaastal õpivad:1 . b klassis: 

Ander Õisnurm 

Anni Reinu 

Aron Aamer 

Claudia Elis Rõõmusaar 

Eliise Tulver 

Elis Filippov 

Johann Mattias Viisitamm 

Karl Gustav Viisitamm 

Marit Muidre 

Mirten Riko Vendla 

Romet Aleksander Jürimäe  

Viktoria Slizunov 

Stella Teele Kitsing 

Taaniel Hallivee 

Õpetaja Helene Arula 

Tantsijate suvehooaja avasid kõige väiksemad tantsulapsed. 

Juba kevadkuu lõpul, 28. mail osaleti üheskoos Ääsmäe 

tantsumemmedega Harjumaa põlvkondade peol „Hoia ja 

Hooli“. Sedakorda toimus see tore traditsiooniline üritus 

Arükülas. Lisaks imekaunile tantsuplatsile andis üritusele 

plussi kindlasti lõpuks ometi tantsijate poolele asunud 

taevataat. Ehk siis soojust ja päikest jätkus päeva piisavalt! Ja 

kuigi üritus oli veidi tagasihoidlikum harjumuspärase laada 

osas, sai tantsida ja laulda, mürada ja jäätist süüa küllaga. 

Mulle kui tantsuõpetajale tegi tõeliselt rõõmu see, et polnud 

vähimatki virisemist ning kindlasti ka see, et koos tantsulastega 

veetis selle vahva päeva väga palju lapsevanemaid.  

12. juunil osales Ääsmäe tantsurahvas II Naiste Tantsupeol 

„MeheLugu“, mida peeti Jõgeval. Sel üritusel pidid vaprad 

neiud vastu seisma küll kõige karmimatele klimaatilistele 

katsumustele, mida juuni asemel oktoobrile mõeldes  ette võib 

kujutada. Aga ilus pidu oli ning viimaseks kontserdiks sai ka 

päikeseserv  ja vikerkaar  taevasse tantsitud.  

2. juulil toimus Kalevi staadionil üle-eestiline võimlemispidu 

Hingelind, millega peeti meeles Eesti võimlemise suurkuju 

Ernst Idla. Sel traditsiooniliselt iga viie aasta tagant Spordiselts 

Kalevi poolt korraldataval suurpeol osales Ääsmäelt kolm 

gruppi võimlejaid. Võin oma päris paljude eelnevate 

kogemuste põhjal öelda, et oli aegade paremaid pidusid: ilusad 

olid kavad ja lavastused ning piisavalt ladus ka korraldus. 

Küllap meeldis lastele- noortelegi, sest peaegu kõik, kes 

osalesid, soovivad võimlejatena pürgida ka järgmisel aastal 

toimuvale XII Noorte Laulu- ja tantsupeole „Mina jään“. Ja 

kindlasti said neidude naistepeol jäätunud varbad 

võimlemispeol lõplikult tõelises suvesoojas üles sulatatud! 

                                                                              Piret Kunts 

tantsuõpetaja 

Tantsusuvi tagasivaates 

Võimlemispeol „Hingelind“ 
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Ääsmäe kooli 6. klassi õpilased Gerli Peet, Laura Tikka, Brita 

Männaste, Kelli Puhm ja Mia-Emilia Rõõmusaar said  

26. septembril Saue Gümnaasiumis toimunud õpioskuste 

olümpiaadil Harjumaa koolide seas 5. koha, põhikoolide seas 

esimese, jättes seljataha ka mitmeid suuri gümnaasiume. 

1. a klass tähistas 23.septembril sügise saabumist väikese 

peoga. Tegime oma väikese nunnu-näituse ja maitsesime 

sügise ande. Lastel oli kaasas porgandeid, õunu, 

suvikõrvitsaid ja tomateid. Neid sai kõige rohkem maitstud. 

Erilisemad olid lillkapsas, kõrvits, naljaka kujuga kurk ja 

õpetaja kaasa toodud mais, mis oli üle kahe meetri kõrgune! 

Harjumaa meistrivõistlused  kergejõustikus 

4.06.2016 
 

PC 1500mj 

Urmet Neem  III koht  5.28,07 min 

PC Kaugushüpe 

Klaus Laurik III koht  4.59 m 

TB Kuuliõuge 

Pille Kastehein III koht  9.20 m 

PB Kõrgushüpe 

Erik Talvet  III koht  1.55 m 

PA Kuulitõuge 

Rauno Miller III koht   12.69 m 

PA Kettaheide  

Rauno Miller III koht  32.99 m 

PA Odavise 

Karl Joann Jürimaa I koht    44.31 m 

Rauno Miller  ´III koht  35.79 m 

Harjumaa TV10 Olümpiastarti finaaletapp 

4.06.2016 
 

PN mitmevõistlus 

Ken-Martti Piibar            II koht             3243 p 

Danil Slizunov  III koht  2923 p 

Suviste spordivõistluste tulemused 

YOUTH ATHLETICS GAMES 12.-15.06.2016 
 

2007 600 mj 

Kristo Kondrov  5. koht  2.05,89 min 

2005 Kaugushüpe 

Joonatan Jürimaa           12. koht 4.21 m 

2005 1000 mj 

Jaagup Sule            12. koht 3.31,98 min 

 

Koostöömedalid võitsid (klubide arvestuses kaks tulemust 

kokku liita): 

Kristo Kondrov kaugushüppes 

Danil Slizunov kõrgushüppes 

Rasmus Sume ja Ken-Martti Piibar kettaheites 

Eesti Valdade Mängud 2016 2.-3.07.2016 
 

TA Kuulitõuge 

Pille Kastehein  I koht  9.18 m 

Keili Oks             II koht  8.24 m 

TA Kettaheide 

Keili Oks             I koht  22.10 m 

PA Odavise 

Karl Joann Jürimaa  III koht 45.36 m 

PA Kettaheide  

Rauno Miller  I koht  42.61 m 

PA Kuulitõuge  

Rauno Miller  III koht 13.47 m 

20. väikelaste kergejõustikuvõistlused 27.08.2016 
 

2007 P 60 m tj 

Kristo Kondrov  I koht            11,0 sek 

2007 P 400 mj 

Kristo Kondrov  II koht             1.16,4 min 

2009 T 40 mj 

Elis Filippov             I koht            7,3 sek 

2009 T pallivise 

Elis Filippov             I koht             13.00 m 

2009 T kaugushüpe 

Elis Filippov             II koht             2.91 m 

2009 T 200 mj 

Elis Filippov              III koht  42,0 sek 

2006 T 400 mj 

Simona Rõõmusaar             4. koht  1.25,5 min 

2008 P 60 mj 

Kaspar Karlis Kornelt 4. koht            10,9 sek 

2008 P pallivise 

Aakon Hakkaja  4. koht             24.50 m 

2008 P kaugushüpe 

Hugo Ilisson              4. koht  3.13 m 

2006 P kõrgushüpe 

Rene Filippov  5. koht              1.15 m 

 

C-klassi Eesti meistrivõistlustel saavutas Fred Vaiknurme  

kettaheites 5. koha tulemusega 28,22 m. 


