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UUDISED SEPTEMBRI LEHES: 

 1. septembri aktused ja direktori tervitus 

 Saame tuttavaks: meie kooli uued pereliikmed 

 Ääsmäe Noortekeskuse sünnipäev 

 Osavõtt „Maailmakoristuspäevast“ 

 Sügise sünnipäev 

 3.a klassi „Koolitund aastal 1910“ 

 Tähistasime liikumisnädalat 

 Õpilasesinduse uute liikmete ja peaministri valimine 

 9. klassi õppekäik Eesti Mereakadeemiasse  

 Hoo sai sisse Ääsmäe rahvatantsu 30. juubeliaasta 

 Meie kooli KiVa tiim 

 Sport sport sport 
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1. september algas kahe piduliku aktusega 
 

Iga aastaga kasvab Ääsmäe koolipere aina suuremaks, seetõttu toimus ka sel aastal  kaks erinevat 

aktust. Esimene neist toimus kooli võimlas 

ning oli suunatud 2.-8. klassi õpilastele ja 

õpetajatele. Teine aktus aga kooliteed 

alustavatele uutele õpilastele, nende 

vanematele ja 9. klassile. Toimumiskohaks 

oli seekord uue kuue saanud aula.  

Mõlemad aktused olid täis rõõmu, elevust ja 

ootusärevust eesseisva kooliaasta puhul.  

Traditsiooniliselt pidasid aktustel kõne 

koolidirektor Jaanus Kallion ja 

õppealajuhataja Riina Kink. 1. ja 9. klassi 

aktusel tervitas meid vahva kõnega  Saue 

valla abivallavanem Andres Kaarman. 

Pildil hetk kooliaasta avamisest: 9. klassi õpilane Aaron koos kooliteed alustanud väikevenna 

Anderiga, helistasid kooliaasta avatuks. 

 

 

Ääsmäe koolidirektori pöördumine meie lugejate poole: 

 

Olgu Sul õppides midagi uut ja midagi vana, 

midagi kerget ja midagi proovilepanevat, 

midagi üllatavat ja midagi rahustavat, 

midagi rõõmsat ja midagi mõtlemapanevat. 
 

1. septembril andes 1. klassi õpilastele kätte aabitsad, tegin seda juba 16. korda. Südames tunnen 

rõõmu, et oleme kooliks ka sellel aastal valmis. Õpetajad on olemas, õpilaste arv kasvab... 

Koolihoone renoveerimine on küll pooleli, aga kõik märgid näitavad, et ka need tööd saavad peagi 

tehtud ja õpilased saavad uued avarad klassiruumid, kus talvel ei ole külm ja kevadel liialt palav.   

Kui öeldakse, et klass on oma õpetaja nägu, siis kool on reeglina koolijuhi moodi. Näen, et kool 

on aastate jooksul muutunud rahulikumaks, tasakaalukamaks, samas püüame olla kaasaegsed ja 

innovaatilised, pannes rõhku kooli põhiväärtustele. 

Usun jätkuvalt, et laste säravad silmad klassiruumis kaaluvad kordades üles direktori käepigistuse 

õpetajale õpetajate päeval või tänukirja viimasel koolipäeval. Kuid ärgem unustage kõige tähtsamat 

ÕPPIMIST. 

Õppigem kõik: noored, vanemad, õpetajad ja anname maksimumi selle õnnestumisele, muuta 

MEIE kool veel paremaks ja targemaks. 

Lootust, usku, armastust meile kõigile! 

 

Jaanus Kallion, Ääsmäe Põhikooli direktor 
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Hetk 2.-8. klassi aktuselt, mil laulame ühiselt meie kooli hümni 

 

 

Saame tuttavaks, meie koolipere uued pereliikmed 

 

Meie uued õpetajad: 

  
  

          

   

     

   

Klassiõpetaja 

Elen Torn 

Eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja Kristiina Käit 

Vene keele õpetaja 

Inna Pahv 

Loodusainete õpetaja  

Kai Klein 
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Meie uued koolikaaslased: 

 

1.a klass, klassijuhataja Elen Anger 

 

 

 
1.b klass, klassijuhataja Agne Piibar 
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Uus hoolekogu esimees 
 

Õppeaasta alguses valiti uus hoolekogu esimees, kelleks sai Kersti Puusepp, aseesimehe kohal 

jätkab Siim Valgeväli.  

Täname pikaajalise tänuväärse töö eest endist hoolekogu esimeest Krista Tehvat! 

  

Toome siinkohal teile hoolekogu esimehe tervituse: 

 

Tere, kaunist Eestimaa sügist!  

Kõigile Ääsmäe kooli suurtele ja väikestele, rohkem 

märkamist, hoolimist ja aega. Praegusel keerulisel ja muutlikul 

ajal on eriti oluline hoida ning väärtustada kokkuhoidvat 

kogukonda ja oma inimesi. Mugavus ei ole elus edasiviiv jõud. 

Uudishimu, tegutsemine ja enda piiride pidev ületamine viib 

edasi. Olge hoitud! ☀️ 

 

Kersti Puusepp, Ääsmäe Põhikooli hoolekogu esimees 

 
 

 

 

 

Tähistasime Ääsmäe noortekeskuse 22. sünnipäeva  
 

7. septembril tähistas 

Ääsmäe noortekeskus 

oma 22. sünnipäeva. 

Viimased poolteist aastat 

ei ole me noortekeskuses 

seoses koroonaviirusest 

tingitud eriolukorra ja 

piirangutega suuremaid 

üritusi korraldanud. 

Erinevaid pisemaid 

tegevusi oleme noortele 

tasa ja targu ikka teinud, 

aga meie 22. sünnipäev oli 

esimene rahvarohkem 

sündmus sellel aastal. Tähistasime oma sünnipäeva õues, kohale sõitis noorte lemmik Snäx Box 

hea ja paremaga ning meil olid organiseeritud erinevad seltskonnamängud. Terve päev kulges 

mõnusas rütmis, noored kogunesid, ajasid omavahel juttu ja vestlesid ka meiega ning võtsid osa 

erinevatest mängudest.  
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Päeva lõpetuseks sõime koos sünnipäevatorti ning, nagu alati juhtub, ei saa alguses pidu vedama 

ja siis, kui aeg on asjad kokku pakkida, on noorte soov ikka kauemaks jääda ja tehakse 

ettepanekuid, et võiks ju veel ühe mängu mängida või pikemalt juttu ajada. 22. aastat on ikka päris 

pikk aeg ja tänased noored on alles nii noored, et nemad ei mäletagi, kes oli esimene noorsootöötaja 

Ääsmäel või millistes ruumides noortekeskus oma tööd alustas või milliseid  erinevaid suuremaid 

üritusi noortekeskus on korraldanud, olgu selleks siis perepäev, volbriöö tähistamine või 

koristamistalgud. Aga rõõm on näha, et noored, kes noortekeskuse algusaastatel sageli 

noortekeskust külastasid, on tänaseks ise lapsevanemateks saanud ja nüüd käivad nende lapsed 

noortekeskuses ning ka vanematel on jälle põhjust noortekeskusest läbi astuda. Tore on kuulda 

endiste noorte/tänaste lapsevanemate lugusid sellest, millised olid võimalused siis, kui 

noortekeskus alles alustas oma tööd ja võrrelda kuuldut sellega, kuhu oleme me tänaseks edasi 

arenenud. Lood, mille me ise võib-olla juba ära oleme unustanud, äratavad need mälestused jälle 

ellu, just nagu oleks need alles mõne aasta eest toimunud. Aitäh kõigile, kes meid meie sünnipäeval 

meeles pidasid! 

 

Imbi Tigasson, Ääsmäe noortekeskuse noorsootöötaja 

 

 

Pisike heategu igasse päeva ehk meie osavõtt 

„Maailmakoristuspäevast“ 
 

Võtsime sel aastal osa 

suurest ülemaailmsest 

maailmakoristuspäeva 

kampaaniast, mis 

toimus 18. septembril. 

Meie koolipere 

koristas nädala jooksul 

(13.-17. septembril) 

koolimaja ümbruses ja 

külas ringi liikudes.  Oma panuse maailma puhtamana hoidmisel andsid 75 

õpilast ja 6 õpetajat. Osalenud õpilased olid entusiastlikud 

ja usinad. Arutlesime teemadel, miks ei tohi prügi 

hooletult maha visata, kui kahjulik on pisiprügi 

elusloodusele jne. Leidsime päris palju erinevat pisiprügi, 

suuremaid esemeid ning nii mõnigi leitud asi tekitas 

korjajates üllatust. Näiteks autorehv, metallesemed, vana 

telefon, plätud, korralik lagunemata keefiripakk disainiga, 

mis oli viimati poelettidel ca 15. aastat tagasi. Kunstiringi 

õpilased tegid pikapäevarühma õpilastega koos korjatud 

prügist ka prügikunsti.  

Palun hoiame oma loodust! Nii hoiame ka iseend! 
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Sügise sünnipäeva trall 
 

Sellel aastal veetsime koos 1.-4. klassi õpilaste ja nende õpetajatega toreda hommiku staadionil, 

kus mängisime ringmänge ja laulsime erinevaid laule. Põnevaid mänge ja laule aitas läbi viia 

õpetaja Tiina Selke, kes koos 

õpetaja Katriniga juhendasid lapsi 

ja täiskasvanuid.  

Lapsed kogunesid koos 

õpetajatega staadionile 2. ja 3. 

tunni ajal. Üheks põnevaks 

koduseks ülesandes koostöös 

lastevanematega oli meisterdada 

sügiseteemaline peakate. Lapsed 

pidid need staadionile kaasa 

võtma, mis muutis staadioni kohe 

mitu korda värvilisemaks ja 

erksamaks. Küll nägime 

pihlakaoksi, küll aga seene- või 

oksakompositsiooni, mõni peakate 

meenutas täitsa kompotti, sest mütsidele oli igasuguseid 

huvitavaid sügisande meisterdatud. 

Peale ühist mängimist pidid lapsed kogu klassiga looduslikest 

materjalidest meisterdama sügiskompositsioone – kasutada võis 

oksi, marju, kive, lehti jakõike muud, mida loodusest leida võis. 

Kompositsioon tuli üles pildistada, et ka teised näeksid, kui 

põnevaid asju lapsed välja mõtlesid. 

Järgmistel piltidel näete iga klassi toredaid meisterdusi. 3.a klass 

küll puudus, kuna nad olid väljasõidul Eesti Vabaõhumuuseumis. 

 

Elen Anger, 1.a klassijuhataja 
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„Koolitund aastal 1910“ 3.a õppekäik Vabaõhumuuseumisse 

 
Kas olete kunagi mõelnud, milline oli koolitund Eestis 100 aastat tagasi? Millised nägid välja 

koolimajad? Klassiruumid? Õpetajad? 

Õpilased? Millised olid reeglid seoses 

koolikorraldusega?  
3.a klassil oli üks tore kolmapäevane 

õppekäik Vabaõhumuuseumi. Läksime 

koolitundi aastal 1910. Klassiruum oli 

pime, jahe, pingid kõvad, kitsad, laud 

imelikult kaldu. Sellised olid läbivalt 

mured, kui olime tundi alustamas. Kuniks 

klassi tuli veel õpetaja! Saime omal nahal 

tunda, et tol ajal olid koolis ikka väga 

karmid reeglid!  
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Tuli välja, et aastal 1910 oli Kuie kool kolmeklassiline. Kooliteed alustasid kümneaastased lapsed. 

Kõik vanuseastmed olid ühes klassiruumis istudes erinevates pingiridades. Kõige viimases pingis 

istusid need õpilased, kes vajasid kõige rohkem abi. Koolipäev algas kell 9 ja kogu päeva peale oli 

ainult üks vahetund. Söögivahetunnil täitis kõhtu reeglina vaid tükike musta leiba. 

Koolihommik algas alati pesukontrolliga- käed, küüned, kõrvad, puhtad riided. Lapsed tegid tol 

ajal palju füüsilist maatööd. Kooli pidi siiski minema puhtalt. Puhtusele oli tol ajal vähe teine nõue 

kui tänapäeval. Kuna kangast valmistati ise 

linasest taimest, mis tähendas, et riide 

selgasaamiseprotsess oli pikk ja vaevaline, siis 

riideid lapitati kuniks oli võimalik ja vastavalt 

võimalustele. Riiete puhtuse all oli pigem nõue, et 

see ei tohtinud olla mullane, virtsane ega halva 

lõhnaga. 

Peale pesukontrolli algas pihta õppeprotsess ehk 

tund. Teadmisi omandati usuõpetuse, 

rehkendamise, veerimise, lugemise, kirjatehnika, 

maateaduse ja käsitöö osas. 

Saime proovida kirjatehnikat 

ja lugemist. Pidime tõdema, 

et sulega kirjutamine oli ikka 

väga keeruline.  

Ka salmikut lugedes olid hoopis teistsuguse 

väljanägemisega kirjatähed. Pink oli endiselt kõva, 

ruumi ei olnud, käed olid tindised, tindiplärakad 

paberil, õpetaja kuri, käies puidust kepiga istumist 

korrigeerimas ja korrale kutsumas. Ühtegi iitsatust 

tunnis ei olnud lubatud! Oeh, tund aastal 1910 oli ikka palju raskem, kui ette olime kujutanud! 

Õnneks herned nurgast olid hiirte poolt hävitatud. Muidu saadeti korrarikkumisel laps nurka 

hernestele põlvitama, kus ta pidi oma tegude üle järele mõtlema. Ja seda ikka pikalt! Nagu te aru 

saate, siis olime kõik oma rolli ikka täielikult sisse elanud. 

Ega ka vanemad tol ajal pääsenud kohustustest seoses laste koolis käimisega. Mõned emad-isad 

tahtsid, et lapsed teeksid kodus tööd. Kellele seda lugemist vaja oli? Tööd oli ju vaja teha! 

Algharidus oli selleks ajaks aga kohustuslikuks muutunud. Kui õpilane kooli ei jõudnud, sai 

lapsevanem trahvi 5 kopikat päeva kohta. See oli talunikule väga suur raha. Kui trahvi ei olnud 

võimalik ära maksta, siis pidi lapsevanem istuma arestis.  Selleks oli eraldatud koolimajas ruum, 

kus käidi siis enda trahvipäevasid ära istumas. Samal ajal said lapsed koolitundides teadmisi 

omandada. 

Koolipäev Kuie koolis seljataga, istusime väsinuna sooja bussi ja võtsime suuna oma toredasse 

Ääsmäe kooli, kus pidime tõdema, et meil on ikka nii suurepärased tingimused koolis käimiseks ja 

tundides osalemiseks. On hea elada aastal 2021 ja õppida Ääsmäe koolis! 

 

Elen Torn, 3.a klassi klassijuhataja 

 

Foto:www.dreamstime.com 
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23.-30. septembril toimus koolis liikumisnädal 

 
Liikumisnädala raames toimus nii sportlikke mänge kui ka krossijooks...eks ikka selleks, et 

üheskoos tähistada 

ülemaailmset liikumisnädalat, 

propageerida sporti ja 

motiveerida õpilasi rohkem 

liikuma. Iga päev toimus 

erinevaid sportlikke tegevusi. 

Nädala jooksul toimusid vahvad 

liikumisvahetunnid, kus sai end 

mitmetest erinevates mängudes 

proovile panna, samuti sopsu 

ehk korvpalli vabavisked.  
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Vaatamata jahedale ilmale ja kiuslikule vihmale, toimus ka krossijooks. Sellest lähemalt aga lehe 

spordi rubriigis. 

Algklassi õpilased võtsid osa loodusmatkast „Meeltega metsas.“ Matka eesmärgiks oli tõsta 

laste teadlikust loodusest läbi selle tundmaõppimise erinevate meelte ja tegevuste kaudu 

looduses. 

Õues rohkem liikuma ja elu-olu enda ümber märkama õhutas ka algklassidele mõeldud fotojaht 

„Sügis“  ning suurematele õpilastele suunatud GPS-

kunsti konkurss. Fotokonkursile laekus lausa 41 pilti. 

Kauneid 

sügisfotosid oli 

nii palju, et žürii 

ei suutnud 

parimatest 

parimaid valida. 

Aga ega me 

kadedad pole, 

jagame siiski 

mõnda neist ka teiega.  

 

 

Seega saavad kõik osavõtjad omale järgmise kuu 

õpilaste üldkogunemisel väikese tänu-auhinna. 

Laekunud tööd leiate aadressilt: 

https://padlet.com/anu_linnamagi/fotojaht 

 

Ka laekunud GPS-kunsti piltidest ei suutnud me neid 

kõige paremaid välja valida, kõiki osavõtjaid ootab 

samuti väikene tänu-auhind. Mõni näide teile aga siin: 

 

 

Elis !1.a) Leidsin ühe väga pisikese kastanimuna 

Jakob (1.b) Päike 

Katrina (3.a) Tuulisel päeval sügis toas 

Aroni ja Maria-Vilma “koer” Rauli "Ääsmäe rakett" 

Eliise "Triikraud" 

Kauri "Tammetõru" 

https://padlet.com/anu_linnamagi/fotojaht
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Õpilasesinduse uute liikmete ja peaministri valimised 
 

Septembrikuus toimus ka traditsiooniline õpilasesinduse „Oma 

Riik“ uute liikmete ja peaministri valimine. Sel aastal oli uusi 

kandidaate kolm: 5.a klassist Mirjam, 7.b klassist Eliisabeth 

ning varasemalt ministriabi ametipostis olnud 8. klassi õpilane 

Karolin. Karolin valiti ka uueks õpilasesinduse peaministriks.  

Kes sellel 

õppeaastal 

õpilasesindusse 

kuuluvad ning 

mis on nende  

plaanid, sellest 

saab lugeda juba 

oktoobrikuu 

lehest. 

 

 

 

 

 

Ääsmäe rahvatantsuperel algas 

juubelihõnguline hooaeg! 
 

Hooaega alustati 80 tantsijaga, kelledest 

noorim on 7- aastane ning vanemal vanust 

enam vähem 9 korda rohkem (seda küll ainult 

passi järgi). 

 

Täpsemalt meie plaanidest ning suurematest ja 

väiksematest ettevõtmistest saab kindlasti 

lugeda juba järgmistest lehenumbritest. 

 

Teha on meil palju ja mõtteid on veel rohkem. 

Igav kohe kindlasti ei ole! 

 

 

Piret Kunts, rahvatantsu juhendaja 

 

 

 Foto: Aare Puusepp 
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9 klassi õppekäik Eesti Mereakadeemiasse 
 

 
       Foto: Kristi Treffner 

29. septembril käisid 9. klassi õpilased Eesti Mereakadeemias ekskursioonil. 

Õpilasi võttis vastu  turundusspetsialist Kristi Treffner. Tema tööks ongi 

õpilastele tutvustada Mereakadeemiat ning ta on kindlasti meeldejääv oma 

roosa juuksevärvi tõttu. Esimesena tutvuti mehaanikamajaga, kus kohtuti 

raudsete trummikiledega mehega Tõnis Keridaniga - see mees tunneb 

laevamootorit nagu oma kümmet sõrme ja kannatab välja detsibelle, mis 

tavalise inimese kurdistaks. Seal said oma käe valgeks Daniel ja Ragnar, kes käivitasid 

laevamootori.  

Veel näidati mehaanikamaja teisi laboreid, milles toimuvat selgitas Konstantin Oikimus. Edasi 

liiguti vahiohvitseri juurde, kus korrektses vormis tudengid rääkisid vahiohvitseri tööst ning 

seejärel jaotati õpilased gruppidesse ja viidi simulatsioonikeskusesse. Kõige meeldejäävam hetk 

õpilaste jaoks oli olla ise laevakapten ja juhtida ise laeva. Karli ei maksa tulevikus kapteniks lubada 

- see võib lõppeda Silja Line laevale katastroofiga. Seejärel tutvuti pneumaatika ja hüdraulika 

laboriga, kus Harli Moosaar näitas, kuidas on võimalik joonestada ja simuleerida pneumaatilisi, 

elektropneumaatilisi ja hüdraulilisi  ning elektrohüdraulika skeeme. Lõpetuseks said kõik õpilased 

määrata oma maitseläved kalatehnoloogialaboris. Õpilased jäid ekrusiooniga rahule, kindlasti 

võiksid tulevikus ka teised 9. klassi õpilased külastada Eesti Mereakadeemiat - igaüks võib tunda 

mere kutset. 

 

Aaron Hakkaja, 9 klass 
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Ääsmäe Põhikool on KiVa kool 

 

Mis on KiVa? 

KiVa on teadus- ja tõenduspõhine kiusamisvastane programm, mis on töötatud välja Soome 

haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel Turu 

Ülikoolis. KiVa programmi tõhusus on teaduslikult 

tõestatud riikliku juhuvalikuga kontrolluuringu ja 

mitmete muude uuringute kaudu. KiVa kasutatakse 

kogu maailmas ja see on maailma enim uuritud 

kiusamisvastane programm. 

 

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast 

KiVa programmi.  

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie 

koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. 

Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära 

hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. 

 

 

Fotol on meie kooli KIVa meeskond, kelle 

poole võid oma murega alati julgelt 

pöörduda!  

 

Fotol ülevalt vasakult: Kaidi Väät (sotsiaalpedagoog), Ivita Aadli (psühholoog), Anu Linnamägi 

(huvijuht), Sirle Sillaste (abiõpetaja). Alt vasakult Riina Kink (õppealajuhataja), Anu Ariste 

(õpetaja) 

 

KiVal on meie koolis ka oma e-posti aadress: Kiva@aasmaekool.ee 

 

 

https://aasmaekool.ee/lingid/kiva/
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SPORT SPORT SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.-05.09 toimus Saaremaal TV 10 OS mitmevõistlus, 50-aastase ajalooga sarja pikima 

palliviske tulemuse sai tüdrukute nooremas vanuseklassis Elis Filippov 6.b klass (pildil) 

tulemusega 62 m ja 90 cm. Sarja ajaloos pole ükski noorema vanuseklassi neiu kuuekümne 

meetri joont ületanud.  

 

Palju-palju õnne kogu meie koolipere poolt! 

 

Aeg kokku võtta suvel toimunud võistlused ja needki, mis kevade 

pealt sügisesse lükati. 

Koolivaheajal oli esimene mõõduvõtt TV 10 OS II etapp, mis toimus 20.06 Pärnus. Elis Filippov 

nooremate tüdrukute hulgast jõudis B-finaali 60m tõkkejooksus, ajaks märgiti 10,53 sek. Tauro 

Nugis hüppas kõrgust 1.46m, Heinar Orusalu jooksis tõkkeid 10,80 sek ja hüppas kaugust 3.98m 

ning teivashüppes 1.81m. Kooli esindasid lisaks Cristel Tahk, Kirsi-Iti Reinu, Jaak Lilleberg, 

Patrick Oliver Pihlak, Ander Õisnurm, Claudia Elis Rõõmusaar.  

Juulikuu alguses toimusid Eesti Meistrivõistlused kergejõustikus, täpsemalt 1.-2. juulil 

Rakveres. Ääsmäe kooli õpilastest võistlesid Viktoria Slizunov, Eliise Tulver, Claudia Elis 

Rõõmusaar, Elis Filippov, Heinar Orusalu, Simona Rõõmusaar, Tauro Nugis, Rene Filippov. Parim 

tulemus U-14 vanuseklassis sündis odaviskes, kui tulemusega 33.21m tuli Eesti meistriks Elis 

Filippov. U-16 vanuseklassis saavutas parima tulemuse (10. koht) Rene Filippov kõrgushüppes 

tulemusega 1.60m. 

Augustikuus jätkusid TV 10 OS võistlused Kuusalus. 23.08 kuupäeval startis Ääsmäe paremik 

Kuusalu suunas, et koos üksikaladega ka mitmevõistlus läbida. Üksikaladel oli kõige edukam Elis 

Filippov, kes saavutas II koha nii 600mj (2.03,67 min), kui kaugushüppes (4.29m). 
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Palliviskes tugeva vastutuulega võttis Elis kindla esikoha 48.00m resultaadiga. Vanemate poiste 

seas saavutas kettaheites III koha Tauro Nugis (24.95m). Mitmevõistluses jõudsid esikuue sekka 

– PN Ander Õisnurm (4. koht 3283p), PV Patrick Oliver Pihlak (6. koht 4495 p) ja TN Elis 

Filippov (II koht 4041 p). 

29.08 toimus Tartus TV 10 OS III etapp, kus parima tulemuse eest hoolitses taaskord Elis 

Filippov, kes nooremate tüdrukute seas palliviske ära võitis 53.93 m tulemusega. Punkte tõid 

koolile: Tauro Nugis, Janeli Peet, Anete Heinmets, Rasmus Naber, Karlis Naber, Joosep Õim, 

Heinar Orusalu.  

03.-05.09 toimus Saaremaal juba TV 10 OS mitmevõistlus, kuhu platseerus ka Ääsmäe kool, kui 

viimasena edasi pääseti. 

Kooli esindanud 

õpilased võistlesid väga 

hästi ja tõstsid kooli 

väikeste koolide seas 

tublile 4. kohale. 

Mitmevõistluse sees 

sündis sarja rekord – 

Elis Filippov viskas 

nooremate tüdrukute 

seas esmaskordselt palli 

üle 60 meetri (62.90m). 

Varasem rekord oli üle 

58 m, mis tähendab, et 

rekordi parandus oli 

võimas.  

Kokkuvõttes saavutas Elis III koha 4392 punktiga ja seda üle-eestilises arvestuses. Maerold 

Virt vanemate poiste seas kogus 6334 punkti, väga hästi õnnestus pallivise, teivashüpe või 

õigemini kõik teise päeva alad ja tasuks 14. koht. Ander Õisnurm nooremate poiste seas saavutas 

samuti 14. koha, parimad tulemused tõkkejooksus ja kaugushüppes. Vanemate tüdrukute seas 

võistles Viktoria Slizunov, kes kogus 4105 punkti. Kooli eest võistlesid lisaks Heinar Orusalu 

(katkestas), Claudia Elis Rõõmusaar (2977p) ja Marten Virt (5191 p).  

15.-16.09 Uno Palu auhinnavõistlused mitmevõistluses. Kahepäevane mitmevõistlus toimus 

Tallinnas Kadrioru staadionil. Meie koolist oli võistlustules 5 võistlejat – Rasmus Naber, Karlis 

Naber, Andri Vallsalu, Viktoria Slizunov ja Elis Filippov. Kuni 12-aastaste mitmevõistluse 

nooremate tüdrukute hulgas (kuulitõuge, kõrgushüpe, 200mj, pallivise, kaugushüpe, 600mj) võitis 

Elis, kes uuendas võistluste rekordit palliviskes visates 150-grammist viskevahendit 57.38 m. 

Napilt jäi neljandaks Viktoria, kes 2 punktiga kaotas Arabella Võsule. Poisid sedapuhku 

auhinnalistele kohtadele ei jõudnud.  

Elis Filippov Vabariiklik TV 10 OS palliviske võitja 2021.  

Esireas ka uhke õpetaja-treener Kristjan Küttis  
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Harjumaa meistrivõistlused 18.09 

Kuusalus. Harjumaa meister U-14 

vanuseklassis kuulitõukes aastal 2021 

on Viktoria Slizunov. Tulemuseks 

mõõdeti 9.92 m ja see on Viktoria uus 

isiklik rekord. 

U-14 vanuseklassis saavutas 

kettaheites III koha Elis Filippov 

23.52 m tulemusega. Sama vanade 

poiste seas saavutas Karl Gustav 

Viisitamm III koha 1500mj. U-16 

vanuseklassis Maerold Virt saavutas 

III koha nii kõrgushüppes (1.50m) kui 

kettaheites (25.26 m).  Ääsmäe kooli 

värsked vilistlased Marlen Olivia 

Krull ja Joonatan Jürimaa 

saavutasid samuti kohti esikolmikus.   

21.09 toimusid Harjumaa koolidevahelised 

mv staadioniteatejooksudes. Hea meel 

tõdeda, et 4x50m teatejooksus kõige 

kiiremad 5. kl poisid Harju maakonnas on 

meie koolist - Hugo Niin, Karlis Naber, 

Andri Vallsalu ja Heinar Orusalu. Aeg 

suurepärane 30,8 sek. 6.-7. kl võistkonnad 

võistlesid samuti väga hästi - poisid (Karl 

Gustav Viisitamm, Rasmus Naber, 

Marten Virt ja Maerold Virt) 4x100m 

saavutasid II koha ajaga 55,6 sek. 

6.-7. klass tüdrukud (Claudia Elis 

Rõõmusaar, Sandra Valgeväli, Viktoria 

Slizunov ja Elis Filippov) 4x100m III 

koht tulemusega 1.00,2 min. Lisaks 

pendelteatejooksus 10x50m 6.-7. klass sai 

III koha 1.21,6 min. Võistkonnas olid 

lisaks Martin Maasen ja Martaliisa 

Meindorf. Kokku sai Ääsmäe kool sel 

võistluspäeval 4 medalikomplekti. 

 

 

   Viktoria Slizunov U14 vanuseklassis kuulitõukes Harjumaa meister 

6.-7 kl 10x50m III koht 2021 

                                    5. kl P 4x50m I koht 2021 
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Heategevusjooksul 23.09 

Keilas osales Ääsmäelt 2 

võistkonda – 5. klasside ja 

7. klasside õpilastest 

koosnevad võistkonnad. 

Sel võistlusel annavad 

osalejad panuse oma 

eakaaslaste heaks, kes on 

liikumisvõime mõne elu 

keerdkäigu tõttu kaotanud. 

Peale jooksurõõmu oli 

hea meel lastel jooks 

esimesena lõpetada. 

Üks päev hiljem 24.09 toimus 

koolis Spordinädala raames 

krossijooks 2,2km. Poistest 

jooksis parima aja välja Rasmus 

Naber 9.09,1 min ja tüdrukutest 

Karolin Suits 10.21,5 min. 1. 

klasside poisid võistlesid 1000m 

jooksus ja jooksu võitis Liam 

Õuekallas (4.28,3 min). 

Tüdrukud läbisid 500m ja 

võitjaks osutus Sofia 

Bobrovnikova ajaga 2.12,3 min.  

29.09 toimus Pärnumaa-Harjumaa-Läänemaa sõpruskohtumine kergejõustikus. Kokku on 

võistlejatel 4 ala – 60mj, kaugushüpe, kõrgushüpe, pallivise (odavise vanemal grupil). Kõige 

nooremate hulgas 2010-2011 vanusegrupis saavutas II koha Mirete Hunt (1895 p). 2008.-2009 s. 

vanusegrupis saavutas III koha Martin Maasen (1701 p). Viktoria Slizunov (2306 p) samas 

vanusegrupis saavutas III koha ja Elis Filippov võttis võidu 2758 punktiga. Vanemate poiste seas 

(2006.-2007.s.a.) tõi võidu koju Rene Filippov (2513p), talle jägnesid Maerold Virt (2449 p) ja 

Marten Virt (2402 p). 

Oli sündmuste ja emotsiooniderohke periood, september pole mitte ainult kooli alustamise vaid 

meie koolis ka liikumiskuu. Tänusõnad kõigile lastele, kes aktiivset liikumist ning võistlemist ei 

karda ja kooli alati hea meelega esindavad.   

 

Kristjan Küttis, kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiringi treener 

 

 

                     Heategevusjooksu 5. kl  meeskond 2021 

                               Heategevusjooksu 7. klassi meeskond 2021 



 

19 
 

                                                 Toimetuse veerg 

Veel lehes kasutatud fotode autoreid: 

Siret Saarniit, Kristjan Küttis, Elen Anger, Elen Torn, Imbi Tigasson, Anu Linnamägi 

 

 

Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, sõbrad, kui 

teil on loometöid, pilte, fotosid, ideid, mida teistega 

jagada ja lehes kajastada, võtke meiega julgelt 

ühendust! 

Kaastöid ootame iga kuu 1. kuupäevaks 

 

 

 

Tervitustega ajalehetoimetusest 

Anu ja Helen 

 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 

helen.tammik@aasmaekool.ee 

 

 

 

 

 

Pilt: alarmy stock photo 

mailto:anu.linnamagi@aasmaekool.ee
mailto:helen.tammik@aasmaekool.ee


 

20 
 

REKLAAM REKLAAM REKLAAM 


