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13. augustil peeti taas Võtikvere raamatuküla.  

Vastab Imbi Paju (kirjanik, dok. filmide tegija, mälu-uurija, 

Võtikvere raamatupeo ja kirjandusliku vabaõhusalongi perenaine). 

 

Millistele teemadele peol seekord tähelepanu pööratakse ? 

 

Imbi Paju: “Seekord võtame vaatluse alla mäluteema. Küsime, kas 

kirjandus võib toimida teraapiana, terapeudina, lohutajana,  sümboolse 

ema ja isana, aja ja ajast mõtestajana, uue teadvuse loojana. Vaatleme 

koos eri valdkondade ekspertidega, kuidas me kirjandusteostes oma 

elu sõnastame, milliseid metafoore kasutame: nii loome  ka seda 

kultuuriruumi,  kus me oma igapäevast elu elame ja suhtleme. 

 

Imbi Paju, Sinu ettevõtmisel toimub raamatuküla juba 17. korda. 

Mis nipiga? 

 

Imbi Paju: “ See nipp on lihtne. Kui midagi teha, siis on oluline olla 

kohal. Tuleb tunnetada oma kultuuriruumi, hoolida sellest, mida me 

siin teeme, austades üksteise tegemisi. Võtikveres olen püüdnud 

juurutada nö. vabaõhu kirjandusliku salongi ideed eelkõige selleks, et 

luua sotsiaalset sidusust. Mõjutusi olen saanud mujalt Euroopast 

raamatuküladest, aga selline eelustiil oli loomulik ka 

okupatsioonieelses Eestis.” 

 

 

Sirp, 12. august 2016 (fragmendid Pille-Riin Larmi intervjuust ) 
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SUVESEMINAR-LAAGER PÕLVAMAAL 26. -28. JUULI 2016 

 
Suveseminar-laager toimus juba 36. korda ja seekord Põlvamaal 26. – 28. juulil. Lipu 

heiskasime hotell Pesa esisel, kuna see oli meie ööbimiskoht. 

Kogunesime Põlva Keskraamatukogus. 
 

 

Tervitusõnadele järgnes vestlus haldusreformi käigust, selle viisid läbi 

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Sulev Valner ja Põlva maavanem 

Igor Taro. Igor Taro (tollal, 10 aastat tagasi ajakirjanikuna) meenutas seika, kuidas rahva 

kaasamine (teadvustamine ja allkirjade kogumine) päästis sulgemisest Mikitamäe 

raamatukogu. Sulev Valner aga meenutas hea sõnaga oma lapsepõlve suvesid vanavanemate 

juures  Luutsnikul, kus ta ka hoolega raamatukogu külastas. 

 

Praegu on valdasid 207, reformi käigus väheneb valdade arv kolm korda. 

Selle aasta lõpuks peab olema otsustatud omaalgatuslik ühinemine, siis saab ka 

ühinemistoetust. Kui seda pole tehtud, siis järgneb sundühinemine. Seadusest tulenevalt 

peavad ühinemised olema lõppenud 2017.a. oktoobriks. Põlvamaal on hetkel segased ajad, 

mitmel pool on mitu rauda tules ja läbirääkimised käivad. On tehtud rahvaküsitlusi ja 

arvestatakse ka volikogu otsuseid. Taro tõi Setomaa näite, kus väljaspoolt on hoopis 

teistsugune nägemus kui kohalikul tasandil. Mõlemad esinejad kutsusid üles kohaliku elu 

küsimustes rohkem sõna sekka ütlema. Volikogu istungidki on avalikud, kuid seda võimalust 

kasutatakse harva. 

 

Esimesel laagripäeval saime osa ka Maanteemuuseumis pakutavast. Maanteemuuseum 

tähistas juulis 16. sünnipäeva. Koos giidiga läbisime territooriumi ja kuulasime tema 

asjatundlikku selgitust nii teede kujunemisest, liiklusmärkidest kui erinevatest  

liiklusvahenditest. Iseseisvalt sai avastada õpitubasid ja interaktiivseid väljapanekuid. 

Sel suvel etendus muuseumi hoovis  pikantne farss lauludega “Astuge sisse”. 

Augustis avatakse EKA arhitektuuritudengite loodud ruumieksperiment rändnäitusena“ 

Pausid postiteel”, mis on inspireeritud Postiteest. 

 

Õhtuks jõudsime Tännassilma külla Mikko tallu, kus taluperenaine Anneli Patrail tegi meile 

ringkäigu oma aias. Mikko talu on inglise stiilis taluaed, kus kasvab üle 1000 liigi.  

Läbimõeldud kujundusega aed, kus asuvad ka arvukad veesilmad oma taimedega,  on tõesti 

imetlusväärne. 
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Õhtu edenedes saabus kirjanik Jaan Kaplinski. Temaga pidas vestlust lõunalisest vaatenurgast 

Võro Instituudi projektijuht Tiia Allas.  

Kaplinski meenutas oma lapsepõlve Eoste külas, kus ta kuulas vanaema võrokeelseid jutte, 

mis olid väga kujundlikud. Arutelu läks edasi mõttega, et mis on koha- ja mis on ajavaim?  

Kaplinski usub rohkem ajavaimu. Aga ka kohavaimul on oma tähtsus. Kirjanik elab juba 

1970-ndatest Põlvamaal Mutikul. Ta esitas küsimuse, et kas kohta annab vormida? Ja tõi 

näiteid, kuidas looduse vaesestumine käib väga kiiresti. Pügatud murus ei ole enam tuntavaid 

taimi ja põllulilled hakkavad kaduma. Tema soovitus oli jätta niitmata lapikesi alles. 

 

 

 
 

 

Kerkis ka küsimus, kas alati on uus parem? Nüüd, haldusreformi käigus vaieldakse, mis nime 

hakkavad kandma nt. vallakeskused. Kaplinski arvates võiks taastada vanad  kihelkondade 

nimed. 

Tiia Allas viis jutu mõjutustele kirjanduslikus tegevuses ja tõi välja  Madis Kõivu ja tema 

loomingu. Madis Kõivuga on Kaplinskil olnud palju kokkupuuteid. Elvast Tartusse sõites 

kujunes kirjanikest ja teadlastest seltskond rongis, kellel oli üksteisega paljustki arutleda. 

Kaplinski meenutas seika, kui ta sai võimsa elamuse rahvalaulust “Mehetapja Maie”, see 

kõlas monotoonselt ja emotsioonitult, kuid väga ehedalt. Rahvaluules on lihtsuse esteetikat. 

Kirjanik on mõjutusi saanud ka hiina klassikalisest luulest, kusjuures seda on raske tõlkida, 
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sest tõlkes läheb palju kaduma. Keelte puhul ongi tähtsad konstruktsioonid. Keel ei ole sõnad, 

vaid mõte. Vestlust võiski kuulama jääda, see oli nii haarav. Mõned küsimused ja aeg oligi 

lennates läinud. Mikko talu õhtusse jäi veel maitsev kodune õhtusöök ja Põlvamaa 

lõõtspillivirtuoosi ja -meistri Heino Tartese hoogsad lood lõõtspillil ja vestlused. Väike 

viktoriin ja auhindadena raamatud ning plaadid tõid elevust. Lõpetuseks ühislaulmine 

“Merelaulud sisemaal”, abiks laulikud. 

 

Teise päeva hommikupoolikul sõitsime Himmastesse. Jakob Hurda ( 1839 - 1907) sünnitalus 

oli giidiks kodu-uurija Liina Kähr, kes isegi Hurtade suguvõsast pärit. Tema vanavanaisa ja 

tema venna istutatud põliste tammede all tutvustas Liina Hurtade tegemisi Lepa talus. 

Märkimisväärne on nende õpetajaksolemine 87 aasta jooksul. Hooned on aegade jooksul 

renoveeritud ja 1978.a. paigutati mälestuskivi.  

Tore kohtumine oli külanaise Anniga. Teda kehastas Andres Määr, kes on kohaliku 

kultuurielu tulihingeline edendaja, helilooja ja rahvamuusik. Anni on tubli külaraaamatukogu 

lugeja ja sellest ta ka pajatas, mida ta  loeb. Kuna kirjanikupalk on juba olemas, siis Anni 

meelest võiks olla ka lugejapalk. Sel aastal sai Andres Määr Jakob Hurda nim. Põlva 

Rahvahariduse Seltsi Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna. Auhind määratakse eriliste teenete 

või kestva viljaka tegevuse eest eesti rahvuskultuuri edendamisel. Auhinna määramine sõltub 

isiku üldtunnustatud tegevusest ja väärikusest. 

 

 
 

Andres Määr Annina 

 

Rasinas külastasime sealset raamatukogu ja külakeskust. Raamatukogu vaevleb suures 

ruumipuuduses. Rasinas külastasime Metsanurga talus sisse seatud jahinduslikku õppeklassi. 

Sealse talu peremees Aare Veetsmann on jahimees ja kõik trofeed: topised, nahad, koljud on 

tema kütitud loomadelt. Trofeed-topised , nende valmistamine ja hindamine on jahinduses 

oluline teema, kuna annab tõestust küti osavusest ning on samas ka austusavaldus lastud 

loomale, linnule.  
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Metsanurga talu peremees Aare tutvustas oma kollektsiooni ja pakkus võimaluse ära arvata 

topise, naha  või sarvede järgi, millise loomaga on tegu. Jäime nii mõnegi puhul jänni. 

Proovisime arvata, kuidas määrata looma vanust, missuguse looma nahaga on tegemist. 

Näiteks ilvese puhul varieerus värvigamma ja muster tugevasti.  Teadmisi loodusest saime 

küll hulgaliselt juurde, maitsev lõunasöök ja jalutuskäik lisaks.  

Himmaste raamatukogus tutvustas oma tegevusi Ene Lugamets. Nende tore traditsioon on 

korra kuus teha temaatilisi  kohtumisõhtuid, need on kohalike inimeste hulgas väga oodatud. 

Põlva koolitaja Terje Paes (OÜ Tercare) loengu teemaks oli “Prioriteedid meie ümber ja meie 

sees”.  

 

Mooste (Moisekatz) mõisakompleksiga tutvusime giidi saatel. Heimatstiilist inspireeritud 

mõisa peahoone valmis 1909.a. Sisekujunduses on lähtutud juugendist. Ruumide kujunduses 

on kasutatud puitpaneele ja kassettlagesid. Alates 1920.a. asub peamajas kool, praegu Mooste 

Põhikool. Mõisakompleks restaureeriti põhjalikult 2000-2004. Kompleksi kuulub 22 hoonet. 

Peahoonest edelas asub Mooste järv ja inglise stiilis rajatud ja korrastatud park. 

 

 
 

Peahoone 

 

Meistrite hoovis tegutsevad mitmekülgsed ettevõtjad-käsitöömeistrid (MOKS-Kunstikeskus, 

Käsitöökoda, Restauraatorite Koda, Folgikoda, Taaskasutuskeskus, Villakoda jt.) 

Korraldatakse kontserte ja etendusi. Lisaks pakutakse majutust, töötavad restoran ja kohvik. 

Peosaal mahutab 600 inimest ja on populaarne ürituste korraldamiskoht. Ainulaadne on 

viinavabrik, kus praegu asub fototurismi keskus. 

Õhtu lõpetuseks Moostes saime jälgida Põlva Harrastusteatri etendust “Laena mulle kannelt, 

Vanemuine!”, mille tegevus viis aegadesse, kus sündis mõte eestlaste oma esimesest 

laulupeost ja see mõte sai uhkelt teostatud. 

 

Laagri kolmandal päeval tutvusime Saverna raamatukoguga. Juhataja Tiina Hoop (töötanud 

raamatukogus 29 aastat) rääkis, et raamatukogu 300 kasutajast on 1/3 lapsi. Renoveeritud 
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majas ollakse 4 aastat. Teisel korrusel on ruumi korraldada üritusi ja eksponeerida näitusi. 

Tiina sõnul on kodukoha elanikud hästi kaasa tulnud raaamatukogu üritustega, olgu siis 

paikkonna kirjandusinimestega kohtumine või külalistega  kaugemalt. Kavas on 

merekultuuriaasta tähistamine mereaineliste raamatute autoriga. Raamatukogu arengukava on 

kajastatud valla arengukavas. 

Raamatukogunõunik Ülle Talihärm ja Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist Margit Jõgi viisid 

läbi arutelu uuendatava rahvaraamatukogu seaduse teemal. Praeguse seisuga on töös seaduse 

väljatöötamise kavatsus. Käimasolev haldusreform mõjutab ka rahvaraamatukogu seadust. Ei 

ole ka kõiki raamatukogutüüpe ühendavat seadust. See on vajalik ühtse võrgustiku tekkeks, 

kus ühendav osa oleks e-teenus.  

Kerkisid üles küsimused raamatukogude mitmest tasandist: missugused ülesandeid peaks 

täitma maakonnaraamatukogu, valla keskraamatukogu, harukogu ja teeninduspunkt? 

Missugused ülesanded on lahendada riigil, missugused KOV-l? Missugused teenused on 

tasuta, missugused tasulised, kui paljud peaks need olema kajastatud seaduses? Missugused 

raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid on vajalikud? Missugune on raamatukogu 

nõukogu roll? Margit Jõgi nentis, et ka töökorraldusjuhend ei ole seadusega kooskõlas. 

01.01.2017  jõustub aga säilituseksemplari seadus. 

 

 
 

Laagrist osavõtjad Põlva Keskraamatukogu ees 

 

Laagripäevad olid sisukad, ka ilm soosis meid päikesepaistega. Aitäh korraldajatele ! 

Kohtumiseni järgmisel suvel Läänemaal! 

 

 

Lea Mäeste       Harju Maakonnaraamatukogu 
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LASTE SUVELUGEMISE (LUGEMISPILETID OOTAVAD) 

LÕPETAMINE 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 
Suvelugemise lõpetas pidu osavõtjatele 30. augustil. Suvelugemises osales kokku  70 last ja 

läbi loeti 976 raamatut.Lugemispiletitesse said lapsed iga loetud raamatu kohta kleepsu. 

Meelepäraseid raamatuid lugemiseks võis vabalt valida. 

 

 
 

Lugemispiletid väikeste lugejate ootel 

 

Külla olid kutsutud Printsess ja Mereröövel “Võlumaailmast”. Pidu oli hoogne ja tegevust  

jätkus kõigile: osa sai võtta mängudest, viktoriinist ja õhupalliloomadega mängimisest.  

 

 
 

Printsess ja Mereröövel 
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Peo lõpetuseks koos maiustamas 

 

 

 
 

Rõõmus ühispilt 

 

 

 

 

Fotod Maire Enok 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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LÕPPES LASTE SUVINE VÕISTULUGEMINE 

2012. aastast on Viimsi Raamatukogu laste suvise lugemise tõhustamiseks läbi viinud üritust 

„Suvine võistulugemine“. Käesoleval aastal toimus arvult juba viies võistulugemine, 

kusjuures aasta aastalt on laste huvi, sisustada oma suvevaheaeg raamatuga, kasvanud. Kui 

esimesel aastal (2012) jagati välja 23 lugemispassi ja küsimustele vastas 10 lugejat, siis 

käesoleval aastal jagati välja juba 91 passi ning 71 lugejat vastas ka küsimustele. On 

märkimisväärne, et vähemalt 5 raamatut luges läbi 53 last. Edukalt osales ka 8 eelkooliealist 

last. Kõigist 5 võistulugemise üritusest on osa võtnud Meribel Kuusik ja jõudnud iga kord ka 

lõpuüritusele. Head meelt teeb see, et peale on kasvamas lugejate noorem põlvkond. Nii 

osalesid tänavu võistlusel staažikate osavõtjate nooremad vennad, Armin Martin Akkel ja 

Arle Aron Reidma. 

Veidi lähemalt sellest, milles võisteldakse. Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1. – 3. 

klasside õpilased, 4. – 6. klasside õpilased ja 7. – 9. klasside õpilased. Võistlejate hulgas on 

aegade jooksul olnud ka eelkooliealisi lapsi, kes loevad 1. – 3. klasside õpilaste 

vanuserühmas. Igale vanuserühmale on valitud 10 raamatut (2016. a. 20 raamatut). Raamatuid 

on valitud nii vanemate ja ehk pisut unustuse hõlma vajunud raamatute kui ka uuemate 

auhinnatud raamatute seast, valikus on nii eesti- kui väliskirjanike loomingut ning ilu- ja 

teadmiskirjandust. Lähtutakse ka sellest, et raamat ei oleks koolide soovitusliku lugemise 

nimekirjades ja et raamatut oleks raamatukogus vähemalt 2 eksemplari. 

Kuna eelmistel aastatel oli raamatutest puudus, siis selleks, et raamatukogus eksemplaarsust 

mitte väga suureks ajada, suurendati raamatute hulka. Tulemus oli igati positiivne, sest 

tublimad suutsid läbi lugeda kõik 20 oma vanuserühma valitud raamatut ning lisaks veel 

raamatuid järgmisest vanuserühmastki. 

Käesoleval aastal muudeti ka raamatute kohta esitatud küsimusi. Soovisime lapsi mõtlema 

suunata avatud küsimuste abil, mille kaudu lapsed oma arvamust avaldada said. Head meelt 

valmistas see, et enamus lapsi loevad raamatut mõttega ja leiavad sellest endale midagi 

olulist. Näiteks sai üks noor lugeja Martin Widmark raamatust „Nelly Rapp ja 

frankensteinlane“ teada, et enne peab mõtlema ja siis tegema. Aga David Walliams raamatut 

„Gängstamemm“ lugenu leidis, et vanemad inimesed võivad olla väga toredad ja ka nemad 

olid kunagi lapsed. Tundub, et enamus valitud raamatuid meeldis. 

5. suvine võistulugemine lõppes 23. augustil hoogsa lõpupeoga Viimsi Raamatukogus, kuhu 

kutsuti need lugejad, kes lugesid läbi vähemalt 5 raamatut. Hoogsal peol jagati tublimatele 

kiidukirju ja tunnustati neid auhindadega. 

Tublimad, kes lugesid läbi 20 oma vanuserühma raamatut ning said lisaks diplomile ka 

Viimsi kino kinkekaardid, olid: Liisa Mandel, Kristelle Kirsimäe ja Saamuel Palu. Kiireimad 

lugejad, kes said lisaks diplomile auhinnaks Atlantis H2O Aquapargi pääsmed, olid: Liis 

Getter Saar ja Tristan Aik Sild. Kiireim lugeja eelkooliealiste laste rühmas oli Priit Pedaste, 

kes luges 1. – 3. klassi vanuserühmas läbi 20 raamatut juba 26. juuniks ja lisaks veel 10 

raamatut vanuserühmas 4. – 6. klassi valikust. Tore oli, et Priit leidis igast raamatust enda 

jaoks midagi olulist. 

Võistulugemise lõpuüritus sai teoks tänu headele sponsoritele. AS „Tampe“, kes on olnud 

esimene ja kõige pikaajalisem toetaja, tegi maitsva suvise tordi. Eesti Kultuurkapitali ja 

Viimsi Vallavalitsuse toel esinesid üllatuskülalistena Piip ja Tuut etendusega 
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„Loomamuinasjutud“. Atlantis H2O Aquapark pani välja 3 peaauhinda kiireimatele 

lugejatele. 

 

 

Täname kõiki lugejaid ning ootame rohket osavõttu ka järgmisel aastal! 

Viimsi Raamatukogu 
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KARIKAKRAMÄNG 2016 KIILI RAAMATUKOGUS LÕPPES 

14. septembril kogunesid suvelugemise võistlusest osavõtjad raamatukokku kokkuvõtteid 

tegema ja karikakratorti sööma. 13 osavõtjat vanuses 6 – 13 lugesid kokku 166 raamatut. 

Kõige usinam lugeja luges 32 raamatut, teised 20 raamatu  ringis. Kui eelmisel aastal olid 

kindlad lemmikautorid, siis seekord loeti tõesti niiöelda seinast-seina. Loetud raamatute 

nimekirjas oli eesti autoritest 41 nime ja välisautoritest 45 nime. Ja lastele meeldis, et nad said 

ise vabalt valida, mida lugeda. Paljud oskasid kõigist loetud raamatutest nimetada oma 

lemmiku, aga mitmed ütlesid, et neile meeldisid kõik raamatud. Ja lastele oli huvitav loetust 

jutustada ning küsimustele vastata. Meelelahutuseks mõistatasime mõistatusi, kuulasime 

mõistatusejuttu ja raamatukoguhoidja lugemissoovitust.  

 

Järgmine suvelugemine järgmisel suvel! – seda jäävad ootama kõik tänavused osavõtjad. 

Raamatukogu soovitus tublidele lugejatele: Sügisel, talvel ja kevadel lugemine samuti 

lubatud, mõnikord lausa kohustuslik 

 

Taie Saar              Kiili Raamatukogu 
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LEHOLA RAAMATUKOGU SUVELUGEMINE 
 

Lehola raamatukogu viis sellel aastal esimest korda läbi suvelugemise. See toimus lastele 

vanuses 6-12. 

Raamatukogu laua peal ootas uss, kuhu lapsed kirjutasid ise oma vanuse ja raamatute nimed, 

mida suvel loeti. Rohkem lugenud lapsed said auhinnaks raamatu, mida ise sai valida ja 

tänukirja. 

 

Loodame, et järgmisel aastal on lugemishuvi veelgi suurem! 
 

 

 

 

Pille Pikajago        Lehola Raamatukogu 



13 
 

SUVELUGEMINE RAASIKU RAAMATUKOGUS 
 

 

Lugemisprogrammis „Suveraamat“ 2016 osales kokku 34 õpilast. Lugemisprogramm toimus 

1. juunist kuni 31. augustini kolmes vanusegrupis 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass. 

Reklaamisime üritust juba paar nädalat enne kooliaasta lõppu ja saatsime kooli ka raamatute 

nimekirjad. Osalejad said oma vanusegrupi lugejapassid, kus oli trükitud ette antud raamatute 

nimekiri. Läbiloetud raamatu nimele sai templi passi. Lapsed olid väga innukad ja kokku loeti 

läbi 246 raamatut ja 65 916 lehekülge. Läbiloetud raamatute tagasisidelehed olid hoolikalt 

täidetud ja neid lugedes saime teada, milliseid emotsioone said lapsed raamatuid lugedes. 

Raamatukogus on üleval ka näitus valminud joonistustest. Samuti sai iga laps hääletada oma 

läbi loetud raamatute lemmikraamatu nime. Igast vanusegrupist kõige tublim sai kutse ka 

Raasiku Raamatukogu 110 juubelipeol ja sai kingituseks mälupulga raamatukogu ajaloo kohta 

valminud lühifilmiga. 3. oktoobril toimus kõigile suvelugemisprogrammis osalejatele pidu, 

kus oli külaliseks Mati Kaal. Mati Kaal rääkis lastele loomaaia saamisloost ja miks on üldse 

loomaaed vajalik. Lapsed said ka vastuseid neid huvitavatele küsimustele loomaaia kohta. 

Tublimatele lugejatele kingiti „Tubli lugeja tunnistus" ja kingitus. Lastele väga meeldis 

suvelugemine ja nad soovisid, et järgmisel aastal toimuks jälle. 

Kui lapsi innustada ja muuta raamatute lugemine huvitavaks, tekib ka hasart ja soov koos 

teistega lugemisprogrammis osaleda.  

 

 

 

     

 

Lii Otsa                                                                                                 Raasiku Raamatukogu 
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  RAAMATUKOGUKOHVIK „SINILILL” & KEILA HOOVILOOD 

13. augustil toimus Keilas juba kolmandat korda hoovilugude päev, kus üheks päevaks 

avavad hoovikohviku Keila linna elanikud ja asutused, pakkudes erinevaid sööke, kultuuri-, 

spordiprogramme ja kontserte. Seekord avas 25 hoovikohvikut oma uksed ja väravad. 

Tänavused lood olid pühendatud suveolümpiale. Harju Maakonnaraamatukogu osales sel 

aastal teist korda. Raamatukogu kohvikut „Sinilill” iseloomustav lause kohvikute 

infovoldikus kõlas – „Mängude kohvik! Ootame külastajaid nautima maitsvaid suupisteid ja 

osa saama lapsepõlve mängude maailmast.” 

 

    

Kuna ilm ei soosinud hoovikohvikute päeva üritust ja sadas vihma, siis teatasime juba kiirelt 

facebookis- „Tulge hommikukohvile „Sinilille” kohvikusse!  Meil ei saja! 
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Inimesed ei lasknud ennast vihmasest ilmast segada ja tulid ikkagi välja, et maitsta head-

paremat ning osaleda kohvikute välja pakutud programmis. 

 

Kohviku külastajatel oli võimalik meie juures maitsta meie endi küpsetatud kooke, pirukaid ja 

käsitöökomme. Lisaks pakkusime võimalust mängida malet, kabet, doominot ning erinevaid 

laua- ja kaardimänge. Palli täpsusvisked korvi, hüppenöörid ja keksukastid – kõik need 

kuulusid meie kohvikupäeva programmi. Kohviku laudadele olime pannud paberilehed trips-

traps-trulliga. Lõbus ajaviide kohvi-koogi kõrvale. Üksildase uitaja sohvanurgas oli võimalus 

vaadata mängufilmi „Vehkleja”, mis on ju teadagi sporditeemaline. 

 

Raamatunäituse riiulile oli välja pandud sportlaste elulooraamatud. 

     

                     Lapsed võtsid aktiivselt osa keksumängust. Tekkis lausa järjekord. 

    

Ka vanavanemad leidsid aega lastelastega mänge mängima tulla. 
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Kohviku külastajatel oli võimalik lahendada ka olümpiamängude teemalist viktoriini. 

Parimate vastajate vahel loosisime välja 3 auhinnaraamatut. 

13. septembril toimus Hoovilugude päeva tänuüritus Harju Maakonnaraamatukogus 

hoovipidajatele ja seda juba teist korda just raamatukogus.  

Kuna sel aastal oli Keila hoovilood pühendatud olümpiamängudele, siis oli külas 

spordikommentaator Tarmo Tiisler, kes ise oli hoovilugude toimumise ajal Rios. 

 

    

Iga hoovikohvik tõi tänuüritusele kaasa oma kohviku lemmikroa kõigile maitsmiseks. 

Kel huvi Keila hoovilugude kohta rohkem teada, siis infot leiab http://www.keilahoovilood.ee 

Merle Hansen      Harju Maakonnaraamatukogu 

Fotod Eve Eelmäe 

http://www.keilahoovilood.ee/
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ET KÕIK AUSALT ÄRA RÄÄKIDA … 

JAAN RANNAPI JUUBELINÄDAL KOSE RAAMATUKOGUS 

Kose valla aukodaniku, lastekirjanik Jaan Rannapi 85. sünnipäeva vääriliseks tähistamiseks 

korraldasime septembri raamatukogus Jaan Rannapi nädala. 

Kogu septembrikuu oli võimalik vaadata raamatunäitust „Et kõik ausalt ära rääkida … Jaan 

Rannap 85“. Näitusele saime juubilari käest tema raamatute tõlkeid saksa, inglise, vene, 

ukraina, läti, leedu ja mitmetes teistes keeltes. Kõige tõlgitum Jaan Rannapi raamat on 

„Viimane valgesulg“, meie näitusel esindatud 8 keeles, kõige rohkem on tõlgitud vene keelde, 

samuti 8 raamatut. Haruldustest on näitusel jaapanikeelne Agu Sihvka ja kreekakeelne „Alfa 

+ Romeo“ . Lisaks raamatutele sai näitusel vaadata Jaan Rannapile kuuluvaid okariine. 

Okariin on flöödi kõlaga savist, kipsist, tsemendist või portselanist puhkpill. Samuti tõi 

juubilar näitusele oma Nublu-kruusi ning 10-kordse kergejõustiku esinduvõistkonnas 

osalemise eest saadud tänuplaadi. Lastele ning ka paljudele täiskasvanutelegi oli uudiseks 

Jaan Rannapi tubli sportlasekarjäär, ta on võitnud mitmeid medaleid kergejõustikus nii 

noorte- kui täiskasvanute võistlustel. 

Raamatukogutunnis käisid näitust vaatamas enamus algklasse. Rääkisin Jaan Rannapist ning 

sellest, kuidas temast sai lastekirjanik, tema raamatutest ja lugusid, mida ta ise raamatukogus 

on jutustanud. Igas tunnis lugesime ühe loo tema raamatust, tunni lõpetas eakohane tööleht. 

1.klassi lastel tuli leida sõnas puuduv täht, 2. ja 3. klassi õpilasi üllatasin raamatute 

pealkirjasegadusega ning 4. klassile oli valikvastustega viktoriin raamatukogutunnis räägitu 

põhjal. 

Lasteaia Mõmmi rühmale ja Leptriinu rühmale käisin lugemas unejuttu jänesepoeg Jussist. 

7.septembril toimus raamatukogus Jaan Rannapi autogrammitund. Autogrammide jagamise 

kõrval näitas kirjanik fotosid kotkastest ja rääkis kotkaste vaatlemisest. Samuti vestis ta 

lõbusaid lugusid oma koertest. 

Juubelinädal lõppes Jaan Rannapile nimelise pingi avamisega kultuurikeskuse ees. 

    

Tekst ja fotod Liia Oll                                                                             Kose Raamatukogu 
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ESIMENE NIMELINE PINK JAAN RANNAPILE 

Et kõik ausalt ära rääkida….tuleks alustada sellest, et Kose Raamatukogul on olnud head ja 

sõbralikud suhted meie oma valla kirjaniku Jaan Rannapiga juba aastaid. 2011. aastal kutsus 

raamatukogu üles õpilasi kirjutama teemal ``Minu koolilood``. Osalejaid oli nii Oru 

Põhikoolist kui ka Kose Gümnaasiumist. Tublimaid tunnustas kirjanik ise kinkides 

mälestuseks raamatuid oma autogrammiga. 

Kevadel, kui hakkas lähenema kirjaniku 85 sünnipäev, arutasime raamatukogus, kuidas seda 

vääriliselt tähistada. Lisaks traditsioonilistele raamatunäitustele, mida ju ikka koostatakse 

kirjanike juubelite puhul, otsustasime läbi viia nädala jooksul Jaan Rannapi elu ja loomingut 

tutvustavaid raamatukogutunde, palusime kirjaniku autogrammitunnile. Raamatunäitusele, 

kus oli väljas J. Rannapi raamatute tõlkeid erinevates keeltes tõi autor ka oma isiklikke 

esemeid. 

Esimese nimelise pingi avamisega Kose vallas tahame avaldada oma sügavat lugupidamist ja 

austust kirjaniku pikaajalise tegevuse suhtes. Jaan Rannap on alati tajunud lastekirjaniku 

vastutust ega ole jätnud oma lugejat kunagi probleemipuntra või untsuläinud tegudega üksi. 

On sümboolne, et lastekirjanikule pühendatud pink asub just kooli ja raamatukogu vahetus 

läheduses. 

Sellel pingil võib istuda igaüks ja mõelda koolist, spordist, loodusest, loomadest, inimese ja 

looduse suhetest, inimese vastutusest, olgu ta siis Agu Sihvka kaasaegne või alles lõpetanud 

Nublu lugemise. 

Nimelise pingi avamisel kõneles vallavanem Merle Pussak, laulis Kose Gümnaasiumi 

mudilaskoor Anee Kruuse juhatamisel. Kose Gümnaasiumi õpilased esitasid katkendi 

kirjaniku raamatust ``Agu Sihvka annab aru``. 

Mul on väga hea meel, et kõik, kelle poole pöördusime abi saamiseks, tulid meie mõttega 

kaasa ja raamatukogul oli võimalus avada Kose Kultuurikeskuse ees JAAN RANNAPI, 

lastekirjaniku ja Kose valla aukodaniku nimeline pink.  

 

   

 

Sirje Bärg        Kose Raamatukogu 

Fotod Ingrid Kuusk 
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XIII ÜLERIIGILINE LASTERAAMATUKOGUHOIDJATE 

PÄEV 

 

Viljandi Linnaraamatukogu korraldas 21. septembril koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate 

Ühingu lasteteeninduse toimkonnaga XIII üleriigilise lasteraamatukoguhoidjate päeva. 

Viljandi Raamatukogu tervitas külalisi kaetud kohvilauaga juba kell kümme hommikul. Päeva 

avasõnad ütlesid Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi ja Viljandi linnapea Ando 

Kiviberg. Esimese põneva ettekandega astus ülesse Viljandi Linnavalitsuse Avalike suhete ja 

Turismiameti juhataja Krista Kull, teemaga „Viljandi- lastesõbralik linn“. Loeti ette laste 

poolt koostatud armsaid kirjutisi ja vaadati videosid, mis kujutasid Viljandi linna ja selle 

tulevikku laste vaatenurgast. 

Järgmisena esinesid ERÜ büroo juhataja Reet Olevsoo ning lasteteeninduse toimkonna 

esinaine Anneli Kengsepp, kes tutvustasid ERÜ lastetoimkonna tegemisi. Juba kaheksandat 

korda kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja“ tiitli nominendid. Tunnustuse pälvisid 

Meremäe Raamatukogu juhataja Anni Lahe, Raasiku Raamatukogu juhataja Eha Podgornova, 

Tallinna Keskraamatukogu Väike-Õismäe raamatukogu juhataja Svea Nuoranen (Sõrmus) ja 

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Reet Tomband. 

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone rääkis meile väga haaravalt oma maja 

tegemistest ja eelseisvatest toredatest plaanidest. Eriti huvitav oli kuulata järgmise teema-

aasta planeerimisest. 2017 on välja kuulutatud kui Laste- ja noortekultuuri aasta. Teema-aasta 

eesmärgiks on mõtestada last ja noort kultuuris ning väärtustada neid nii kultuurilooja kui ka 

kultuuritarbijana. Teema-aasta märksõnad on „ise olemine” ja „koos tegemine” ning kõik 

kultuurivaldkonnad on võrdselt olulised. 

Päeva esimese poole viimane esineja, Haapsalu Lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts, tegi 

ülevaate 2015. aasta lasteteenindusest ning selle statistilisest poolest. 

Pärast maitsvat lõunasööki kohvikus Harmoonia tutvusime Viljandi Pärimusmuusika Aidaga. 

Tunni pikkuse ekskursiooni käigus viidi meid maja mõlemasse saali, tegime tutvust 

pärimusmuusika teabekoguga ja nägime riietusruume. Viljandi kirjamees Heiki Raudla rääkis 

meile hoone väikeses saalis põnevaid Viljandi legende. Päeva lõpetas muusikaline etteaste 

Viljandi Muusikakooli väga andekate õpilaste poolt. Täname kõiki korraldajaid, kes tegid 

selle päeva nii huvitavaks ja meeldejäävaks!   Esineja Miko Marius Onni 
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Osavõtjad 

 

                               Esineja Haapsalu Lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts 

 

 

Viljandi Pärimusmuusikaait 

Kaisa Toms       Harju Maakonnaraamatukogu 
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RAASIKU RAAMATUKOGU 110. JUUBEL 
 

23.oktoobril tähistas Raasiku Raamatukogu väärikalt oma 110 juubelit.   

Juubeliks sai valmis ajalooline lühifilm koostöös MTÜ Minu Eesti Noored. Teksti koostas ja 

pildid valis Eha Podgornova, monteeris Henri Reeder ja teksti lugesid Liisa ja Henri 

Reeder. 11 minutiline lühifilm sai lõppviimistluse paar päeva enne esilinastust 

juubeliõhtul. Filmi valmimisega soovisime  rõhutada raamatukogu tähtsust kohaliku kogukon-

na arenguloos ning läbi raamatukogu arenguloo raamatukogu juhatajate osa selles. Teataval 

viisil ongi just raamatukogud need, mis tõmbavad kokku kogu kultuuri, mille keskel nad on 

sündinud. Samuti pole Raasiku Raamatukogu  kunagi olnud vaid raamatuid koguv ja 

kasutajatele vahendav asutus, vaid on aktiivselt kohaliku kultuurikujundajana korraldanud 

läbi aegade väga erineva sisu ja suunitlusega sündmusi ning talletanud kogukonna ajalugu ja 

seda juba tänaseks päevaks kokku 110 aastat.   Rahaliselt toetasid sündmust Raasiku 

vallavalitsus ja Kultuurkapital.  

Mõeldes tagasi raamatukogu värvikale ajaloole ja olulisele rollile väikeses kogukonnas ning 

selleks, et teha kokkuvõtteid ja tänada inimesi, kes on andnud oma panuse raamatukogu 

arengusse, kinkisime neile Raasiku Raamatukogu 110 graveeringuga mälupulgad, kus 

salvestatud ka lühifilm raamatukogu ajaloost.   

Kontserdi osas musitseerisid Tuule ja Teet Velling, vahele loeti  luuletusi.   

Järgnesid tänamised, õnnitlused ning seejärel sünnipäevatort.   

Üritust hakkasime ette valmistama juba kevadel, aga kuna vahele tuli suvi, siis sügisel tuli 

teha hulgaliselt ümberplaneerimisi. Soovisime rõhutada sündmuse pidulikkust ning ruumi 

kujundamisel kasutasime salongilikke elemente. Suurürituse korraldamine on alati 

töömahukas ja ka pingeline, kuid pingutused kandsid vilja. Jäime ise rahule ja tagasiside oli 

igati positiivne.  

Innustan raamatukogusid oma tähtpäevi tähistama ja selle läbi tähelepanu juhtima 

raamatukogu osatähtsusele kogukonnas.   

  

     
 

Eha Podgornova               Raasiku Raamatukogu 
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ÕNNITLEME SUVISEID SÜNNIPÄEVALAPSI ! 

 
MIDA OLEN ARMASTANUD 

 

Mida olen armastanud: 

merevahtu, kollaseid puulehti, 

tähepilgutust leebel augustiööl,               

pika vihmapäeva madalat 

taevast, 

niiskusest lõhnavat sammalt, 

rohelise kupliga lampi laual, 

koltunud kirjatähti vanas 

raamatus,  

murakaid laugel rabasool, 

pääsusilmi kevadisel alaniidul, 

hiliseid kurekelli koduteel… 

 

Ja sind, keda kuskil ei ole, 

pole eales olnudki. 

 

Bernard Kangro – 1983, Lund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa infolehe valmimisele! 

 

 

 

Koostaja Lea Mäeste    Harju Maakonnaraamatukogu 

Kujundaja Maire Enok 


