Lippudest ja vappidest
Pisut inspireerivat informatsiooni.
Ääsmäe küla sümboolikast:
Vanim teadaolev Ääsmäega seonduv sümbol on pärast
Taani vallutusi Ääsmäe küla lääniisandaks saanud
suguvõsa pitsatvapp. Küla andis nime Esenbeckide
suguvõsale, mis siitkandist lahkus. Kuna tegemist on
pitsatiga, siis pole siin värve. Süda heraldilise sümbolina
tähendab siirust, heasüdamlikkust ja heategevust.
Ääsmäe ajalukku on ennast kirjutanud mõisnik Ebbe
Ludwig von Toll, kes kehtestas talupoegade
kohtlemiseks oma, riiklikust tunduvalt leebema
eraõiguse, ehitas praeguse mõisahoone ja rajas talulastele esimese kooli.
Tema aadlivapp oli selline:

Ääsmäel on olnud eelmise vabariigi ajal kaks kultuuriseltsi, mõlemal olid ka oma lipud.
Laulu- ja muusikaseltsi Metsakaja väga värvikirev lipp on säilinud Ääsmäe koolis. Sellest vanema
Ääsmäe Haridusseltsi lipust on säilinud kirjeldus ja mustvalged fotod. Lipp oli kujundatud kollase
ja sinise värviga, kuid oli väga vähe aega kasutusel ning seega vähe tuntud. Mõlema lipu teisel
küljel oli kasutatud kujunduses tõrudega tammeoksi.
Haridusseltsi lipu eeskujul on kujundatud 1996. a Ääsmäe kooli sini-valge lipp.

Küla pilkupüüdvaimaks ehitiseks läbi aegade on olnud Ääsmäe mõisahoone, mis praegu on
täielikult eravalduses. Mõisa fassaadi on viimase sajandi jooksul korduvalt muudetud. Vanema
põlvkonna inimesed mäletavad mõisahoonet koolimaja ja kultuurikeskusena.
Tänase Ääsmäe ehteks on 1988. aastal valminud koolimaja. See pole siiski päris ainulaadne
projekt, vaid on väikeste muudatuste-täiendustega kasutust leidnud ka mujal Eestis. Peaaegu
identne on see Põlvamaal asuva Krootuse kooliga.
Ääsmäel on tasane maa, aga palju puutuymatut loodust. Maidla jõgi kandis aastasadu Ääsmäe jõe
nime.
Ääsmäel on raba ja metsa, kus elab palju loomi, naaberküla piiresse jääb looduskaitsealuste
konnakotkaste pesitsuspaik.
Ääsmäe alla tuleb lugeda ka selle ajalooline osa Tagametsa küla – nad on siiami kaksikutena
lahutamatud. Ka Tagametsa poolel on palju puutumatut loodust ja vähem kui 100 aastat tagasi veel
Maidla mõisa alla kuulunud Vaharu e Põrsu järv koos ümbritseva liigirikka sooga.
Ääsmäe nimega on seotud legend, et siin, ajaloolises teeristis on läbi aegade olnud peale kõrtsi (ja
tõenäoliselt sellest varem) ka sepikoda ja nimi võib olla seotud sepikoja ääsiga. AsimekaeEssemeggi-Ääsimägi-Ääsmäe.
See legend on inspireerinud ka möödunud aastal teeristi paigutatud külaviida kujundust.
Oma lipp on ka Ääsmäe jahiseltsil, seda kaunistab seltsi logo.

Ääsmäe on Saue valla küla ja asub Harju maakonnas.
Saue vallal lipp puudub. Olemas on vapp, mis sarnaneb värvilahenduselt Harju maakonna vapile,
kuid vapinduse spetsialisti Priit Herodese sõnul ei vasta see heraldika reeglitele.
Harju maakonna vapp omakorda on seotud Tallinna linna väikse vapi ja Taani lipuga.
Harjumaa lipp http://et.wikipedia.org/wiki/Harjumaa_lipp

Maakonnalippudel on ühtne kujundus – alumine pool roheline ja ülemine valge. Ülemisel poolel
on maakonna vapp.
Kõik EV lipud:http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_haldus%C3%BCksuste_lippude_loend

