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15. juuni hommikul kell 10 pandi Ääsmäe kooli uuele 

õppehoonele sümboolselt nurgakivi. Ehitus on nii staadioni kui 

õppehoone juures juba selles järgus, et silmal on, mida vaadata, 

ja vaimus on võimalik lõpptulemust ette kujutada. Vundamendi 

sisse valati kapsel, kuhu  pandi ehitusprojektid, koolipilt 

õpetajate ja õpilaste nimedega, hoolekogu nimekiri, kooli 

aumärk „Täheke“, värske „Postimees“, Saue valla leht ja 

viimase õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate rahulolu-uuringu 

kokkuvõte. Lisaks ehitajate esindajatele olid pidulikul 

sündmusel Saue valla esindajatena volikogu esimees Rein Riga 

ja vallavanem Andres Laisk, kooli hoolekogu esimees Krista 

Tehva ja kooli direktor Jaanus Kallion. Nurgakivi panekut 

aitasid meeleolukamaks muuta kooli väikesed akordionistid 

õpetaja Tiina Selke juhendamisel. Kõnesid kuulasid ja kaasa 

elasid ka õpetajad ja raamatukogu töötajad. 

Esimesena sõna võtnud volikogu esimees Rein Riga arvas, et 

maailma hariduselu mastaabis ei oma Ääsmäe kooli laiendusele 

nurgakivi panek tähtsust, Eesti hariduselus on see väike 

sündmus, Ääsmäe hariduselu jaoks aga väga oluline ja tõstab 

loodetavasti selle uuele tasmele. 

Kooli direktor Jaanus Kallion täiendas eelkõnelejat: „Ikka on 

vaieldud selle üle, kas tähtsam on sisu või vorm, mina arvan, et 

need on ühtmoodi olulised. Kui ei oleks pühendunud õpetajaid 

ja õpihimulisi lapsi, ei aitaks ka kaasaegse koolihoone ja 

staadioni rajamine õppekvaliteedi tõusule kaasa. Nagu ei suuda 

ka parimad õpetajad ja õpilased kesistes tingimustes väga head 

tööd teha.“  

Vallavanem Andres Laisk: „Kõige tähtsam pole see nurgakivi 

panek, praegune hetk, vaid sellele eelnenud kaks aastat, mille 

jooksul me töötasime meeskonnaga lahenduse leidmiseks, et 

piiratud rahalise ressursi  juures saaksime parima võimaliku 

tulemuse. Võibolla on staadioni ehitus tulevikku silmas pidades 

ehk olulisemgi kui koolihoone ise.“ 

Ehitaja esindaja, Priit Õunapuu Ehitus5eco OÜ-st,  tänas 

vallavalitsust ja lubas, et kui koostöö sama hästi laabub, 

jõuavad ehitajad oma töö õigeaegselt valmis. 

 

Fotol: Kooli direktor  Jaanus Kallion asetab ür iku tulevaste 

põlvede jaoks  betoonist peidikusse, tema taga seisab Rein 

Riga. 

Kooli laiendus sai nurgakivi 
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Kooliaasta saab läbi 

Head õpilased, õpetajad, külalised!  

Loodus on akna taga imekaunis. Eestimaa on 

uppunud õitevahusse – on sul olnud aega kooliaasta 

lõpusaginas seda märgata? Oled sa pannud tähele, et 

aedades õitsevad õunapuud ja sirelid, metsa all 

lõhnab nii hästi piibeleht ja sagivad ringi sipelgad, 

linnud on pesal. Need on märgid sellest, et üks 

kooliaasta jääb kohe seljataha ning ees ootab kaua 

oodatud suvepuhkus. 175 koolipäeva oma rõõmude ja 

muredega on lõppemas.  

Mis jääb meenutama mööduvat  õppeaastat? Mõned 

mõtted: esmakordselt oli meil õppeaasta jagatud 

kolmeks trimestriks ja viieks vaheajaks, õppeaastat 

alustasime huviringide laadaga ning on hea meel, et 

meil on palju tublisid sportlasi, keraamikahuvilisi, 

pillimängijaid, tuure kogub robootikaring, meie 47 

tantsulast tantsis välja pileti suurele peole,  12. 

koolinoorte laulu ja tantsupeole „Mina jään“ jne. 

Oktoobrikuus tähistasime oma kooli 230. sünnipäeva.  

Naaberkoolidega võrreldes on meie oma üsna soliidse 

vanusega, näiteks Saue Gümnaasium mõned aastad 

üle 30, Ruila kool 145, Keila kool tähistab 

järjepideva hariduse andmise 150. aastapäeva. Oma 

kooli kohta uurisime lisa ka õpilaskonverentsi 

ettekannete jaoks. Ja kindlasti läheb see aasta 

ajalukku uue staadioni ja koolihoone ehituse 

algusega. Sügisel on põnev kooli tulla ja vaadata, kui 

kaugele ehitajad on jõudnud, ning kas staadionirajad 

kannatavad juba joosta. 

Ka õppimise poole pealt on aeg otsad kokku tõmmata 

ning oma töödest ja tegemistest kokkuvõtteid teha. 

Ma tean, et nii õppimine kui ka õpetamine on 

mõlemad üsna rasked tööd, mis nõuavad 

kannatlikkust, tahte- ja sihikindlust. Heade tulemuste 

nimel on vaja vaeva näha ja pingutada. Nõnda 

arvasid juba meie esivanemd. Eks ütle eesti 

vanasõnadki: kui midagi teed, tee hästi või tublidus ei 

tule tööta, osavus ei hooleta. Aitäh teile, kes te 

soovisite, tahtsite, jaksasite pingutada uute teadmiste 

ja oskuste nimel, aitäh õpetajatele, kes te aitasite ja 

toetasite oma õpilasi selles.  

Õppeala juhataja Riina Kink, kooliaasta lõpuaktuse kõne 

Ääsmäe kooli kõige vanemad—9. klassi õpilased oma viimasel koolipäeval. 

Õpetaja Helje Kala käe all harjutasid koolielu sügisel Ääsmäe kooli ridadesse 

täiendust toovad koolieelikud. 

8. klassis tuleb teha kõigil õpilastel loovtöö ja see komisjoni ees kaitsta. 
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8. ja 9. klassi ühine lõpureis Lätimaale. Pikapäevarühma kevadine matk. 

Õppekäigud ja väljasõidud – rosin tordil! 

3. klass käis Pääsküla rabaga tutvumas.   5. klass käis Eesti Pandipekendis ja Ragn Sells Jäätmejaamas  

6. klass matkas jahimajja, pidas piknikku ja otsis aardeid taga. 8. klass Rabivere raba salapära, ohtusid ja imesid avastamas. 
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Sportlaste saavutused kolmandal trimestril 

Vastavalt võistluskalendrile osalesid Ääsmäe kooli õpilased 

aprillist juunini kaheteistkümnel võistlusel. 

18. aprillil käis trimestri esimesel võistlusel „Rae Run“ meie 

koolist neli võistlejat. Oma sügisest pärit võitu kaitses 3. klassi 

poiss Kristo Kondrov, kes 600 m jooksudistantsi läbis 2.13,8 

minutiga. Järgmisel võistlusel 26. aprillil käisid korvpalli-

tüdrukud 7. klassist ja saavutasid Har jumaa OK meistr i-

võistlustel 6.-7. klassi tüdrukute hulgas tubli II koha. Maikuu 

esimesed võistlused leidsid aset 5. mail Ruilas, kus toimus 

Feliks Tungali nimeline teatejooks. Seal saavutas meie kooli 

esindus kohaliku kooli järel teise koha. Viis päeva hiljem, 10. 

mail sõitsid tublimad kergejõustiklased Rakverre, kus võisteldi 

Eesti Koolispordi Liidu korraldatud üle-eestilisel 

kergejõustikuvõistlusel. Parima tulemuse saavutas 7. klassi 

poiss Urmet Neem, kes 800 m jooksus sai III koha väga 

korraliku ajaga 2.26,47 min. Päev hiljem, 11. mail toimus 

Keilas heategevusjooks. Juba 10 aastat järjest on Ääsmäe kooli 

lapsed puuetega laste heaks jooksmas käinud. Sel korral osales 

meie koolist kolm võistkonda. Aega ja kohti sel võistlusel ei 

jälgita – küll aga olid esimestena finišis just meie kooli 

kiiremad 8.-9. klassi õpilased, kes võistlesid 9. klasside 

arvestuses. Harjumaa põhikoolide karikavõistlustel 16. mail 

saavutas kooli võistkond tubli 4. koha nagu ka individuaalselt 

Ääsmäe parim Erlend Utrop, kelle korralik tulemus 800 m 

jooksus (2.20,8 min) etteotsa upitas. 

23.05 toimus TV 10 Olümpiastarti Harjumaa III etapp. 

Tublimad tulemused saavutati kettaheites –  Fred Vaiknurme 

saavutas võidu vanemate poiste seas tulemusega 30.74 m ja 

Karl Enok Pang pani kinni nooremate poiste 

kettaheitevõistluse, heites parimal katsel 27.38 m. Joonatan 

Jürimaa saavutas III koha ligemale 25 m heitega. Heas 

hoos olid ka palliviskajad, vanemate tüdrukute seas Anette Jõgi 

(44.00 m) ja nooremate Marlen Olivia Krull (40.00 m), saades 

vastavalt teise ja kolmanda koha. 27. mail vabariiklikul TV 10 

Olümpiastarti IV etapil Pärnus tegi elu parima võistluse 5. 

klassi õpilane Marlen Olivia Krull, visates 3. koha väärilise uue 

Ääsmäe kooli rekordi 45.23 m. Head esitused olid samuti 

Klaus Laurikul kettaheites 29.80 m (6. koht) ja Urmet 

Neemel 1000 m  jooksus 3.13,10 min (8. koht). Hoolimata 

headest tulemustest meie kool sel aastal vabariiklikule 

finaaletapile ei pääsenud. 30. mail toimus TV 10 Olümpiastarti 

Harjumaa finaalvõistlus mitmevõistluses, kus normi läks täitma 

Joonatan Jürimaa, aga ebaõnnestunud võistlus 

teivashüppes jättis Joonatani paarisaja punkti kaugusele 4100 

punktist ehk piirist, mis viinuks ta Kärdlasse vabariigi 

parimatega rinda pistma. Saadud tulemusega saavutas  

Joonatan Harjumaa arvestuses III koha. 

Lastekaitsepäeval pidas Ääsmäe kool spordipäeva. Valida sai 

kahe ala vahel – klassikaline spordipäev hüpete, visete ja 

jooksudega või orienteerumine. Parimad (sh aasta kokkuvõttes) 

said oma auhinna kätte  7. juunil. 4. juunil toimusid Harjumaa 

meistrivõistlused kergejõustikus. Parimad tulemused sündisid 

kettaheites ja kuulitõukes. Harjumaa meistriks oma 

vanuseklassis said Pille Kastehein kuulitõukes 9.78 m ja Ken-

Martti Piibar kettaheites 25.97 m. Erik Talvet jooksis A-

vanuseklassis 400 m välja suurepärase aja 57,16 sek, tasuks II 

koht. Kaks medalilt võitis Keili Oks (kettaheites ja 

kuulitõukes). Koha esikolmikus saavutasid Fred Vaiknurme 

kettaheites, Klaus Laurik 300 m jooksus ja Renata Kiilberg 

kõrgushüppes 1.35 m. 8.-11.  juunil käis 17 Ääsmäe kooli 

õpilast Soomes Lahtis YAG 2017 mängudel. Seal saavutas 

parima tulemuse Joonatan Jürimaa, kes sel korral suutis ketast 

heita 27 meetri juurde, tasuks 5. koht. Tubli kuuenda koha sai 

odaviskes Marlen Olivia Krull, kes lennutas  400-grammise 

oda üle 25 meetri. 

8. juulil toimuvad Eesti valdade mängud, 12. juulil Eesti C-

klassi meistrivõistlused kergejõustikus ja 22. augustil Rukki-

lillemängud Võrus. 

Sportlikku suve! 

 

Kristjan Küttis 

kehalise kasvatuse õpetaja  

5. klassi neiu Marlen Olivia Krull on sirgumas tubliks 

sportlaseks, sellest kõnelevad tema saavutused viimastel 

võistlustel. 

Vasakult: Hanna Ber ta Puhm, Pille Kastehein, Maigi 

Nigul, Violette Tahk, Keili Oks ja Anna-Liisa Hamidižanov 

— edukad korvpallineiud. 


