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Kooli juures algasid ehitustööd 

Kuigi koolimaja juurdeehituse algust oodati pikisilmi, tuli see 

ikkagi ootamatult.  

13. aprillil kirjutas kooli direktor Jaanus Kallion kooli 

Facebooki lehele: „Täna astusime viimast korda oma armsaks 

saanud koolimaja peauksest sisse. Hetkel saame paremini aru, 

mis tähendab „viimast“. Ka pildid sellel koolitrepil jäävad 

viimasteks. Koolielu oli täna kuidagi teistsugune – vaiksem. 

Oleme natuke kurvad… Ääsmäe kool, mis on meid teeninud 

pea 30 aastat, on korraga väikseks jäänud. Ees ootab kooli 

juurdeehitus. Leppigem siis olukorraga, et juba järgmise aasta 

algul üheskoos taas rõõmustada, kui valmib kooli laiendamise 

esimene etapp – uus õppekorpus ja koolistaadion. Jürikuu 13. 

päeval 2017. aastal.“  

Nii suured muutused jõuavad päriselt teadvusse ikka väikese 

ajanihkega. Seda enam, et alguses ei pääsenud õpilased ja 

õpetajad koju küll enam peaukse kaudu, aga ehitusest polnud 

kippu ega kõppu. Siis pandi maja ümber inimesekõrgused aiad, 

aga ikka veel ei mingit silmaga nähtavat tegevust. Ühel päeval 

hakkasid siiski koolimaja taga vinguma saed ja spordiplatsi 

servast langema kased. Ja kui mõni õpetaja pööras garderoobist 

väljudes vanast harjumusest ikka veel peaukse, mitte aula 

poole, siis polnud kahtlust – nüüd enam aega seisma ei pane! 

Tulidki suured veokid ja kogunemiste peateemaks sai 

liikluskorraldus: lapsed, minge bussipeatusesse elumajade eest, 

sealt on ohutum. Kitsas sissesõidutee, kust kaudu liigeldakse 

ka lasteaia vahet, nõuab autojuhtidelt samuti täit tähelepanu. 

Jõuaks see suvi ilma õnnetusteta kätte! Aga külalastele tuleb 

vanematel ka suvel sõnu peale lugeda, sest maailma põnevam 

asi unises maakohas on ehitustanner. Kuid autod on suured ja 

lapsed väiksed, mõnikord autorattastki väiksemad – kuidas see 

juht siis igale poole näeb? Lisaks hakkavad kerkima müürid, 

kuhu ronima kisub – hakka või soovima, et tuleks vilets suvi ja 

lapsed püsiksid toaseinte vahel oma nutiseadmetes. 

Ent nii see kord on – miski uus ei sünni päris valudeta, kas või 

kurbuseta vana väärika pedaja langemise või kooliallee poole 

peale kahanemise pärast. Kuid on paratamatuid kaotusi ja neid, 

mida inimmõistusega hea tahte korral ära hoida annab. 

Staadionit ehitatakse samaaegselt koolimaja laiendusega.  

Järgmine kevad tuleb Ääsmäe kooliperele tõepoolest väga 

eriline: klassiruumides on õhku õppimiseks ja staadionilt ei saa 

spordisõpru ära ilmselt enne pimedat. 

Ei, Ääsmäe kool pole karantiini pandud—siin algasid jürikuus juurdeehitustööd. 
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Õpilaskonverents „Ääsmäe kool - 230“ 

7. aprillil leidis aset Ääsmäe 

Põhikooli teine õpilaskonverents, mis 

oli seekord pühendatud kooli 230. 

aastapäevale. Nagu esimeselgi korral, 

möödunud aastal pidasid algklassid 

oma minikonverentsi varem – 5. 

aprillil.  

Kui eelmisel aastal konverentsi 

korraldajad plaane pidasid, otsustati, 

et konverents peab saama nagu päris. 

Kõrval oleval fotol on regist-

reerimislaud, kus õpilastel tuli enda 

nimi tähestiku järgi üles leida ja end 

kirja panna, seejärel anti regist-

reerunule rinnasilt. 

Konverentsile kutsutakse ka 

külalisesinejaid. Eelmisel aastal 

tegi oma hobidest põneva 

ettekande lastekirjanik ja keele-

inspektsiooni juhataja Ilmar 

Tomusk. Selle aasta külalis-

esinejaks oli kutsutud Ääsmäe 

Põhikooli kauaaegne eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja, õpikute autor 

Piret Hiisjärv (fotol direktor 

Jaanus Kallioni kõrval). Tema 

ettekanne oli 15 aasta tagustest 

emakeelepäevadest Ääsmäe koo-

lis. Need kestsid nädalaid ja olid 

väga sisukad, tollele ajale 

iseloomulikult lõid kaasa ka 

lapsevanemad. Iga klass valmistas 

ja kandis ette näidendi, peoõhtul 

valmistati suupisteid ja löödi 

tantsugi. 

Konverentsipäev on alati pidulik, 

õpilastel on seljas pidulik koolivorm, 

mis tekitab sündmusele sobiliku 

õhustiku. Muidugi on tähtis ka see, et 

Ääsmäe Raamatukogu töötajad Liia 

Kiibus ja Ene Saarts kohal on ja asja 

vastu siirast huvi üles näitavad. Nende 

selja taga kuulab huviga konverentsi 

ellukutsuja ja eestvedaja, õppeala-

juhataja Riina Kink. 



3 

 

Konverentsi teema valis iga klass oma 

klassijuhataja juhendamisel ise. 4. klassi 

teema oli „Meie kooli lugu“. See oli 

põhjalikult ette valmistatud ja rikkalike 

illustratsioonidega, mida sai vaadata 

suurelt ekraanilt. Eriti huvitav oli 4. 

klassi koostatud ajatelg, mis kajastas 

Ääsmäe hariduselu sündmusi 230 aasta 

jooksul (fotol). 5. klass uuris Ääsmäe 

kooli toitumisharjumusi, 6. klass tegi 

ettekande sportlaste viimase kolme aasta 

saavutustest. 7. klass oli uurinud ja 

tutvustas Ääsmäe kooli lõpetajate 

valikuid. Üks küsimus lõpetajatele oli 

neile koolist enim meeldejäänu kohta. 

Selgus, et lõpetajad meenutavad hea 

sõnaga kõige enam noortekeskust, 

toredaid õpetajaid ja seltskonda.  

8. klassi õpilased olid läbi uurinud 

koolimaja viimse kui nurgataguse ja need 

üles pildistanud. Eriti tänuväärne 

ettevõtmine, pidades silmas seda, et 

võibolla varsti saavadki need kohad 

ainult meie mälestusteks. 9. klassi 

õpilased analüüsisid, kui palju lapsi 

nende klassis 9 aasta jooksul õppinud on.  

Nagu ühele antsakale konverentsile 

kohane, oli meilgi kultuuriprogramm: 

Mia Emilia Rõõmusaar luges luuletust 

„Üks maja on igaühel“ ning õpetaja Tiina 

Selke 3. ja 4. klassi folklooriõpilased 

esitasid flöödi- ning akordionilugusid. 

Konverentsi lõpetas kooli endine 

emakeele õpetaja Piret Hiisjärv rikkaliku 

fotomaterjaliga täiendatud ettekandega 

15 aasta tagustest emakeelepäevadest. 

Kui külalisesineja Piret Hiisjärv oma 

ettekandele eelnenud sõnavõtus kiitis 

õpilasi suurepäraste uurimuste ja 

ettekannete eest, ei teadnud ta veel, et 

konverentsipäev lõpeb ka nagu päris. 

Osalejatele ei pakutud küll kohvi ja 

suupisteid, vaid hoopis tervislikumat – 

kooli alati toetanud Kadarbiku talu 

kosutavaid smuutisid ja porgandit.  

Kui koolitundide ja nendeks ette-

valmistamise kõrvalt veel konve-

rentsiks valmistuda, siis ei tundu see 

just lillepeona. Aga kui see sündmus 

edukalt läbi saab, siis tunnevad kõik 

rahulolu eneseületamise ja koostehtu 

üle. 
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Üle 40 Ääsmäe tantsija osaleb suvisel noorte tantsu– ja laulupeol 

Õpetaja Piret Kuntsi käealustest läheb Ääsmäe koolist 

sellesuvisele Noorte Laulu- ja Tantsupeole „Mina jään“ iga 

viies õpilane. Piret on Ääsmäel lapsi, noori ja vanu tantsima 

ärgitanud juba 25 aastat – veerand sajandit! Tema kontserdid 

on alati tugevad ka lavastuse poolest, mis jutustavad mingit 

lugu. Tantsijate vastu on tantsuõpetaja nõudlik, muidu tihedast 

sõelast läbi ei pääsekski. Konkurents tantsu- ja laulupeole on 

karm, žüriile tantsitakse ette kaks korda. Need fotod on tehtud 

Kosel pärast otsustavat ettetantsimist. 

„Ettetantsimine õnnestus üsna väga hästi ning lisaks 

rahvatantsijatele pääses tantsupeole veel kaks rühma 

võimlejaid,“ võttis õpetaja Piret suure töö kokku. Tema 

selgituste järgi said Ääsmäe kooli tantsulapsed juba proovide 

ja ettetantsimiste käigus endale ka uusi sõpru-tantsukaaslasi. 

Nimelt pandi siis, kui ühe kooli lastest vajalikku arvu täis ei 

saanud, kokku tantsima eri koolide õpilasi,. „Neidudel on 

sõpradeks Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi neiud ja väikestel 

tantsijatel Viimsi tantsulapsed. Nimed selged ja teada, kes kui 

ulakas on või kellel ees gümnaasiumi lõpetamine,“ andis Piret 

täiendavaid selgitusi. Fotodel ongi Ääsmäe kooli lapsed segi 

oma tantsukaaslastega. 


