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Kui seni on raamatukogude üks kandvamaid rolle olnud võrdse ligipääsu 

tagamine infole, teadmistele ja elukestvale õppele, siis 21. sajandi raamatukogu 

üks olulisemaid rolle on tagada ligipääs inimlikule suhtlusele, inspireerivatele 

ideedele ja lootusele. Raamatukogu tõesti on mitte ainult viies võim, vaid ka 

võimalus ühiskonda tervendada. 
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MAARDU LINNARAAMATUKOGUST KEVADEL 
  
Maardu Linna Raamatukogu töötab alates 11. märtsist  seoses COVID-19 levikuga kehtestatud 

piirangute tõttu kontaktivabalt ning raamatukogu kasutada avariiuleid ei ole lubatud, 
kuigi tellitud raamatuid on võimalik kätte saada ja tagastada tavapärastel raamatukogu 

tööaegadel. Külastajate laenutuste arv pole langenud, isegi natukene kasvas. 
Vaatamata kõikidele raskustele ja piirangutele korraldati meie raamatukogus mitmesuguseid 

raamatu- ja temaatilisi näitusi, mis on meie www.maardurk.ee  juurdepääsu teel kättesaadavad. 
Kogu keerulise perioodi vältel töötas ja töötab internetipunk. Elanikkonnalt tuli palju telefoni 

ja e-posti teel päringuid. 

      
 

          

 

          Maardu Linnaraamatukogu 
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KIRJANDUSMÄNG 3.-4. KLASSIDELE HARJUMAA EELVOOR 

 
6. mail toimus 3.-4. klasside kirjandusmängu Harjumaa eelvoor . Võistlus toimus  interneti 

vahendusel. Suured tänusõnad Keila Kooli õpetaja Geithy Plakkile, kelle kaasabil ja julgestusel 

zoomi kaudu võistlus läbiviidud sai. 

Võrdlemisi tasavägises võistluses läks esikoht Harkujärve Põhikooli võistkonnale Liivatera. 

Teise koha napsas endale Haabneeme Kooli võistkonna HLK ees aga Püünsi Kooli 

Raamatuässade võistkond.  

Üldse osales kokku 14 võistkonda üle maakonna. Keila Kooli usinatest lugejatest saavutas 

parima tulemuse võistkond Põhjatäht, saades auväärse 4.-nda koha. 

Esikoha saanud võistkonna liikmed saavad lisaks aukirjale ka Tiina Laanemi raamatu "Kollase 

Kassi Komando", kus on sees kirjaniku pühendus. Lisaks muidugi esindavad võitjad meie 

maakonda kirjandusmängu finaalis. Kirjandusmängu finaal toimub 15.mail 2021 kell 12 samuti 

virtuaalsena, seekord korraldajaks Eesti Lastekirjanduse Keskus.  

Täname südamest kõiki osalejaid, nende juhendajaid ning neid toredaid inimesi, kes aitasid 

ürituse läbiviimisele ühel või teisel moel kaasa!  

 

 
 

                                                                                                       Harju Maakonnaraamatukogu 
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https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3552958981476544/3552949714810804/?__cft__%5b0%5d=AZX5J1LiMWOFRjnBddcawTQeidtrb2YPFua9hRSAt-ZGJNnNMxegwEZqcFutql_RWBMebJ_fnJc1W344OjIhxiiRTsj1J4UskHQrvLZJN3aoiWUFKjtjqf_cYX1JRur1SOOd9Pw6K-_h_tYYzyuaWKAf&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Harju-Maakonnaraamatukogu-600472103391928/photos/pcb.3552958981476544/3552950008144108/?__cft__%5b0%5d=AZX5J1LiMWOFRjnBddcawTQeidtrb2YPFua9hRSAt-ZGJNnNMxegwEZqcFutql_RWBMebJ_fnJc1W344OjIhxiiRTsj1J4UskHQrvLZJN3aoiWUFKjtjqf_cYX1JRur1SOOd9Pw6K-_h_tYYzyuaWKAf&__tn__=*bH-R
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HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU GALERIIS 

KÄSITÖÖKLUBI RAUDROHI NÄITUS „LÖÖME LILLE“ 

Käsitööklubi Raudrohi on tegutsenud alates aastast 2002, alguses oli juhendajaks Mari Kariste. 

Viimased kümme aastat on klubi juhendajaks olnud Lembe Maria Sihvre.  

Hoogne tikkimise stiil ja värviküllus annavad aimu, et tikkimine ei ole vaev, vaid puhas rõõm! 

Juhendaja loominguline vabadus interpreteerida rahvakunsti on nakatanud ka tegijaid. Paljud 

tööd on tikitud Lembe Maria enda joonistatud mustrite järgi. Inspiratsiooniallikaks on olnud 

Lihula lilltikand. Palju kasutatakse enda värvitud neolõngu. Väga mõjusad on suurtele tekkidele 

kujundatud monogrammid.  

Pidulikel sündmustel käivad käsitööklubi liikmed alati omavalmistatud rahvariietes või 

kaapotkleitides. Eesti Rahvakultuuri- ja Käsitöö Liidu sündmustel on prouad kohal oma suure 

tekiga, mille kallal saavad ka üritusel osalejad kätt proovida. Tihe koostöö toimub Lihula 

Lilltikandi Seltsiga. 

Näitus oli Galeriis imetlemiseks veebruaris.  

 

    

 

Tekstilõigud võetud Keila Lehes 12. 02.2021 ilmunud artiklist „Inspireeriv Lihula lilltikand“, 

autoriks Tiiu Jalakas. 

 

Harju Maakonnaraamatukogu  
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SÕBRAPÄEVAST SÜNNIPÄEVANI 

01.oktoober on sel aastal eriti tähtis päev meie raamatukogu kõige väiksemate lugejate jaoks. 

Nimelt loodi Keilas 70 aastat tagasi sellel päeval Keila Rajooni Lasteraamatukogu. Tänasel 

päeval eraldi raamatukogu lastele ei ole, vaid oleme ühtne raamatukogu koos täiskasvanute 

raamatukoguga. Aga sellegipoolest on antud päev mäletamist ja tähistamist väärt! 

Selleks, et juubeliaasta oleks meeldejääv meie väiksemate ja suuremate raamatukogu sõprade 

jaoks, on meil läbi aasta kavas tegevused. Saab mängida, joonistada, nuputada, loomulikult 

lugeda ning kõigi kaasalööjate vahel lähevad loosi toredad auhinnad. Nimelt on laste 

tunnustamisele pannud õla alla näiteks Keila Tarbijate Ühistu, Kohvisemu, kirjastused Egmont 

ja Pegasus ning Keila Linnavalitsus.  

Alustasime oma tegevustega sõbrapäeval. Veebruarikuus oli lastele raamatukogus 

lahendamiseks sõnarägastiku ülesanne. Lehelt tuli leida veebruarikuus sünnipäeva tähistavate 

kirjanike, illustraatorite nimed.  

Veebruarist septembrini aga on kõigil lastel võimalik lahendada Sõbrapäevast sünnipäevani 

nimelist ülesannete lehte, mis olude sunnil sai lisaks paberkujul olevale ka elektroonilise kuju. 

Selles ülesandes on võimalik kõigil näidata, kas ja kui palju nad on kursis meie raamatukogus 

lastele pakutavaga. Samuti saab ülesandeid lahendades lastelehel oleva info abil ennast harida 

ka raamatukogu ajalugu puudutaval alal.  

Märtsikuus tuli lastel panna aga proovile enda kirjutamisvõimed. Nimelt 

ootasime emakeelekuul ühe tähe jutukesi. Kokku laekus meile 18 tööd, neist 

17 olid individuaalsed ja üks ühistöö. Töid saatsid meile nii Keila Kooli, 

Paldiski Ühisgümnaasiumi, Laulasmaa Kooli Lehola koolimaja kui ka Ruila 

kooli lapsed. Populaarseimaks täheks, millega lapsed jutte kirjutasid, osutus 

K-täht ja üks tõeliselt 

tegus loom oli kollane 

kass. Kollane kass 

figureeris nimelt suisa nelja lapse töös. 

Illustreerisime laekunud tööd ja saime 

kokku ühe tõeliselt toreda virtuaalse näituse, 

mida leiab vaatamiseks nii meie FB lehelt, 

kui ka raamatukogu lastelehelt .  

 

Kolmas sünnipäeva-aasta väljakutse oli senisest aga veel 

põnevam. Nimelt pakkusime välja lastele võimaluse osaleda 

raamatukogu lasteteeninduse logo loomises. Andsime ette oma 

soovid märksõnadena – raamatud, lapsed, maskotid Herta ja 

Herman. Lisaks oli soovijatel võimalus kasutada etteantud logo 

põhjasid ja joonistada oma nägemus logost sinna. Kui 

raamatukogu uksed taas lugejatele avanesid, oli võimalik 

konkurssi paremini tutvustada ja maikuus hoogustus silmnähtavalt 

ka osavõtt.  
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Logokavandeid esitasid meile 51 last. Noorim neist oli 4 aastane poiss 

ja vanim 15 aastane neiu. Noored ideemeistrid olid ka produktiivsemad. 

Kui reeglina esitasid lapsed ühe töö, siis oli ka kahe töö autoreid ning 

kolm logomeistrit osalesid kolme ideekavandiga. 

 

Ka seekord saame tänada kaastöö eest õpetajaid, sest kolm õpetajat 

Lääne-Harju valla koolidest olid ülekutset järgides võtnud vaevaks 

lastega koos logo kujundamist koolitunnis teha.  

Selleks, et laekunud tööde hulgast oma 

lemmikuid valida, kutsusime appi kunsti ja käsitööga igapäevaselt 

kokku puutuvad inimesed. Žüriisse kuulusid: kunstnik ning 

mänguasjameister Liivika Asumaa, kunstnik Triin Kuusler, Keila 

Kooli kunstiõpetajad Siiri Lepikult ja Eve Hint ning õpetaja Aili 

Aun.Lisaks osalesid zürii töös meie oma raamatukogu 8 töötajat. 

Ühtset võidutööd me välja ei valinud. Keila TÜ Rõõmu 

Kaubamaja kinkekaardi said lapsed, kelle tööd jäid hindajatele 

eriliselt silma kas põneva lahenduse või rõõmsameelse tööna. 

Lisaks andsime raamatukogu lasteteeninduse poolt välja ka 3 

eripreemiat.  

Tänu laekunud töödele saime kuhjaga inspiratsiooni, et koostöös kunstnik Triin Kuusleriga 

sügiseks endile vahva lasteteeninduse logo saada. Lisaks tekkis meil tänu laekunud töödele uusi 

mõtteid, mida võiks edaspidi antud joonistuste abil teoks teha.  

Hetkel kestab aga augustikuuni suvelugemine. Sel aastal lugemisbingona ning lugemispassid 

on ette valmistatud kahes erinevas raskusastmes. Ikka selleks, et ka põhikooli õpilastel oleks 

huvi liituda. Meie suvelugemise projektiga liitusid ka Lagedi ja Vääna raamatukogu. 

Augustikuu lõpus ootab meid ees vahva lõpupidu, kus tublisid suvelugejaid saame Improteater 

Impeerium ägedate näitlejate abil rõõmustada.  

Internetineeduse abil valmis ka sel aastal ülevaatlik kaart 

Eestimaal lastele pakutavast suvelugemisest, mille koostaja 

allakirjutanu on. Soovitan kõigil piiluda kaarti, ka siis, kui enda 

raamatukogus lastele suvelugemist ei korralda. Ehk leiate 

inspiratsiooni ja mõtteid edaspidiseks!  

 

 

SUVELUGEMINE LASTELE JA NOORTELE  

 

Varje Mägi                                                Harju  Maakonnraamatukogu  

Darina Tarmo ( 9 a) 
võistlustöö  

Mirell Pajumets (15 a) 

võistlustöö  

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/bdf9c86c2849882d09bbbffba15da8c0/suvelugemine-2021/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/bdf9c86c2849882d09bbbffba15da8c0/suvelugemine-2021/index.html
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LUGEMISISULISED LAPSED JA KUULAMISISULISED 

KOERAD 

Juunikuu alguses tõmbasime joone alla kahele meie raamatukogus teist aastat toimunud 

projektidele. Mis siin salata, ei jäänud puutumata viirusest tingitud piirangutest ka need toredad 

ettevõtmised. Eelmise aasta oktoobrikuus alustasime suure hooga taas nii ELK poolt 

ellukutsutud „Lugemisisu“ programmiga ning koostöös Eesti Abi-ja Teraapiakoerte Ühinguga 

ettelugemistega lugemiskoer Rubyle.  

Ei soosinud meid see 

õppeaasta üldse – 

detsembrikuu alguses läksid 

distantsõppele algkoolimaja 

lapsed ning ega selle aasta 

alguski eriti rõõmustav olnud. 

Veebruarikuus me veidike 

lapsi ka nägime, isegi paar 

päeva saime kohvernäituse 

teematunde teha ning lukus 

see Harjumaa taas oli.   

Eelmise aasta kogemusi 

arvestades me sel aastal 

„Lugemisisu“ lõpuüritust isegi 

ei plaaninud. Andsime 

diplomid ja raamatukotid lastele peale passi esitamist kohe jooksvalt. Eesti Kultuurkapitali 

rahastuse abiga saime ka sel aastal lugemisisulisi lisaks diplomile premeerida lugemisisu logo 

kandva raamatukotiga. Kolm lasteaiarühma kellega sügisel alustasime, kenasti ka kevadel ka 

lõpetasime. Koolilastest vanemad lapsed suutsid lugemisega kenasti ka lõpule jõuda, enim aga 

jättis pooleli esimese klasside väikesed entusiastid. Lugemas ja laenutamas me neid ikka 

jätkuvalt raamatukogus ju nägime, aga passi täitmine ja tagasitoomine ei tahtnud mitte teps 

edeneda. Eks nende puhul luges suuresti rolli täiskasvanu järelvalve ja kui kogu klass ei 

ühinenud, siis ei saanud ka õpetaja abile loota. 

Küll aga võtsime Keila Algkoolimaja raamatukoguhoidjaga ühiselt plaani uuel hooajal seljad 

kokku panna. Julgustasin ka teda „Lugemisisu“ programmiga liituma. Sedasi saame üheskoos 

lastele projekti tutvustada, vajadusel passi täitmist meelde tuletada ning lugemisisu teematunde 

klassidele teha. Koos on meil ka kahe raamatukogu raamatute näol suurem uute raamatute 

eksemplaarsus. Teematundide näol on aga raamatukoguhoidjatel käes suurepärane 

ettevalmistatud materjal. Lugemisisu mängude abil jälle hea võimalus raamatukogu 

tutvustamist lastele põnevamaks ja mängulisemaks teha.Kui ka uuel hooajal koroonakoll peaks 

jälle kimbutama, siis on meil vähemalt võimalus, et kooli raamatukoguhoidja saab majasiseselt 

klassidele teematunde teha ning passi täitmiseks raamatuid soovitada. Seega võib julgelt öelda, 

et meie siin Keilas ootame juba pikisilmi Anneli Kengseppa üleskutset uue hooajal projektiga 

liitumise kohta.  
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Meie lugemiskoer Ruby ja tema verivärske kolleeg Roosi rõõmustasid juunikuu alguses neid 

lapsi, kes Rubyle sel hooajal ettelugemas käisid. Neljapäeviti olid meie raamatukogu õhtud 

elevust täis, sest lisaks ettelugemist tegevatele lastele, lõid silmad särama kõigil sel ajal 

raamatukogus viibivatel inimestel. Kokku said koerale lugeda sel hooajal 13 last ning Rubyl oli 

võimalust kuulata 43 raamatut. 

Mõnda neist mitmeid, mitmeid 

(ja veelkord mitmeid) kordi.  

Hooaja lõpupeol said lapsed 

kiidukirjad lugemise eest ning 

koertega trikke teha. Koerad 

demonsteerisid koerajuht 

Marelle juhendamisel oma 

raamatu lehekeeramise ning 

kella helistamise oskust. Lisaks 

said kõik kohaletulnud lapsed 

ka ise koertega trikke teha ning 

rõõmsat elevust raamatukogu 

õuel oli pea tund aega.  

 

Südamest täname meie vabatahtlikku Marellet, kes leiab aega ja tahtmist panustada meie laste 

lugemisoskuse ja -huvi arendamiseks.  

  

Koerajuht Marelle koos Roosi ja Rubyga  

Varje Mägi                                                                 Maakonnaraamatukogu 
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KOOSTÖÖ LASTEGA RAASIKU VALLA RAAMATUKOGUS 

Traditsiooniliselt tuleb lugu alustada sõnadega: „Vaatamata keerulistele oludele...”. Siiski 

tahaks keerulised olud kõrvale jätta ja rääkida positiivsetest kogemustest laste lugemisel. Laste 

lugemust on mõjutanud kõige rohkem projekt „Lugemisisu”. Ülisuured kummardused Eesti 

Lastekirjanduse Keskusele, kes on projekti eestvedajateks ja annavad suure panuse laste 

lugemishuvi edendamisel. Raasiku Valla Raamatukogus alustas isukalt lugemist 1. – 4. klass ja 

Raasiku lasteaia koolieelne rühm. Aruküla Raamatukogus osales aktiivselt Rukkilille lasteaia 

Ülase rühm ja diplomi said 19 isukat lugejat algklassidest. Võrreldes eelmise aastaga on huvi 

suurenenud nii õpetajate kui ka lastevanemate osas. Lugemisdiplomi ja lugemiskoti said sel 

aastal 64 last. Projekti edukuse võtmeks on koostöö õpetajate, laste, lastevanemate ja 

raamatukogu vahel. Ühise pingutusega jõuavad lapsed enda jaoks huvitava lugemisvarani, 

mille tulemuseks on puhas lugemisrõõm. 

Esmakordseks ja meeldejäävaks ürituseks oli Raasiku Kooli spordipäev, millesse andis oma 

panuse ka raamatukogu. Spordipäeval oli moodustatud erinevad punktid, kus võistkond pidi 

koostöös sooritama etteantud ülesande. Raamatukogu punktis pidi võistkond kirjelduse järgi 

joonistama persoona, kes salaja printis õpetajate toas valeraha. Ülesande tegi raskemaks 

asjaolu, et joonistajal olid silmad kinni ja toetus ainult kaaslaste juhendamisele. Iga õige värviga 

ja õigele kohale joonistatud osa andis punkte. Punkti läbisid 23 võistkonda. Joonistamine tekitas 

hasarti, pannes proovile õpilaste orienteerumis- ja koostööoskuse. Tõepoolest, kaaslase 

juhendatud „Joonista silm siia” ei andnud soovitud tulemusi. Higistamise ja suurte füüsiliste 

pingutuste asemel oli lõbus ja meeleolukas üritus lastele. 

Raasiku Valla Raamatukogudes toimub ka sel aastal suvelugemine. Teemaks on 

„Lohelugemine” ehk loeme lohe säravaks. Lugemisnimekirjas on viimase kolme aasta ELK 

poolt parimateks laste- ja noorteraamatuteks valitud raamatud. Võistlus kulgeb traditsiooniliselt 

kolme erineva vanuseastme vahel. Aruküla raamatukogus on lohelugemisega alustanud juba 23 

last. 

   

Aira Jõõts                            Raasiku Valla Raamatukogu 
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„JUUBELIMÄNG 2021“ RAASIKU VALLA RAAMATUKOGUS 

Käesoleval aastal tähistame Raasiku valla raamatukogude juubeleid: Raasiku raamatukogu saab 

115. aastaseks ja Aruküla raamatukogu 120. aastaseks. 

Juubeliaasta tähistamine algas koos lugejatega suure Juubelimänguga. Mäng on mõeldud 

täiskasvanud lugejatele. Mängukaardid on kolme tasandiga. Esimesel tasandil märgitakse ära 

kõik loetud raamatud. Teisel tasandil saab lugeja kleepsu iga Eesti juubelikirjaniku teose 

lugemisel (Herta Laipaik - 100; Heljo Mänd – 95; Mats Traat – 85; Jaan Kaplinski – 80; Jan 

Kaus - 50 ). Kolmandal tasandil saab lugeja kleepsu iga sarja-raamatu lugemisel (Punane sari; 

Moodne aeg; Põhjamaade romaan). 

 

Alustasime juubelimänguga märtsis - kui oli veel kontaktivaba laenutus. Mäng kestab augustini 

ja osalejaid tuleb aina juurde. Momendil võtab mängust osa Raasikul 41 ja Arukülas 33 lugejat. 

Mängijad on läbi lugenud üle tuhande raamatu ning avastanud põnevaid raamatusarju. 

 

Iga kuu loosime mängijate vahel välja väikese meene. Mängijad on rahul – mõni lugeja on 

avastanud enda jaoks sarjaraamatuid, mõni leidnud lugemata teoseid Eesti juubelikirjanikelt 

või leidnud kogunisti uue lemmikautori. Sügisel jätkame juubeliaastat uute tegemistega. 

 

 

Lii Otsa                                                                         Raasiku Valla Raamatukogu 
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MAARAAMATUKOGUDE SUVESEMINAR HIIUMAAL 

 

16.-18. juunil toimus Hiiumaal ERÜ maaraamatukogude 30. suveseminar „Raamatukogud 

muutuste keskel.“ Mõnusaks alguseks seminarile kujunes juba praamisõit üle mere, kus 

Hiiumaale sõitjad tervitab hiiukeelsete teadetega põline hiidlane Margus Tabor.  

Heltermaa sadamas ootas meid buss, mis viis seminarile saabunud seltskonna Kärdla 

kultuurikeskusesse. Tervituskõnega esinesid Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja ERÜ 

maaraamatukogude sektsiooni juht Lea Rand. 

Veebi vahendusel esines meile Hiiumaa vallavolikogu esimees ja ajakirjanik Aivar Viidik 

teemal „Hiiumaa ja hiidlased, et säiliks hiiu keel.“ Ettekanne toimus veebi vahendusel, kuna A. 

Viidik on 2021. aasta algusest riigikogu liige ja pidi osalema istungil.  

Viidik andis ülevaate raamatutest, mis ilmunud kirjastuselt MTÜ Hiiu ÕKO ja sisaldavad infot 

hiidlaste ja hiiu keele kohta ja seda just põhjusel, et säiliks hiiu keel. 

2015. aastal ilmus hiidlasest keeleteadlasel Paul Koklal „Hiiu sõnaraamat“, mis valmis 

koostöös Eesti Keele Instituudi, Eesti Keele Sihtasutuse ja MTÜ Hiiu ÖKO. 

Pärast seda on Hiiu ÖKO kirjastuselt ilmunud veel mitmeid hiidlastega seotud raamatuid, 

näiteks „Hiiu keele raamand“, Hiidlase vähene naljaraamand“, „Hiiu luule raamat“, Hiiu laste 

raamand“ jt. Kõikide trükiste väljaandmise juures on tegutsenud hiidlased. Hiiumaa koolides 

toimub omakultuuri õpe, et anda lastele kohaliku kultuuri tunnetust. 

Peale ettekannet jalutasime Kärdla uue ilme saanud keskväljakul. Ja sealt juba sõit Käinasse, 

elamuskeskusesse Tuuletorn, mis avati 1. juunil 2020. https://www.facebook.com/tuuletorn/ 

Tuuletorn on Hiiumaa kaasaegne tõmbekeskus, mis ei jäta külmaks ilmselt ühtegi külastajat. 

29 meetri kõrgune torn on natuke muuseum, pisut teaduskeskus ja osalt mängumaailm, kus on 

näiteks Baltimaade kõrgeim, 20-meetrine  sise-ronimissein. Elamuskeskuses asub ka kohvik ja 

kingituste pood. 

  

https://www.facebook.com/tuuletorn/
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Tuuletornist sõidutas buss meid majutuskohta, Kassari Puhkekeskusesesse, kus heisati rõõmsalt 

laagrilipp. 

Puhkekeskusega samas majas asub resto Lest & Lammas, kus pakutakse kohalikule köögile 

omaseid toite. Seal toimus ka meie toitlustamine.  

Peale õhtusööki oli meie programmis Hiiu Õlle Lugu Hiiu Õlle Kojas. Hiiu Õlle Koda asub 

samuti Kassari puhkekeskusega samas majas. Seega polnud vaja kaugele minna. Õllekojas 

saime mekkida hiiu õlut, mille juurde kuulasime ülevaadet õlle ajaloost, traditsioonidest ja 

valmistamisest. 
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Sisuka päeva lõpetasime ca 7 kilomeetrise matkaga Sääretirpi. 

 

Teise päeva hommikul sõitsime Orjaku sadamasse, kus Orjaku külamaja perenaine Margit 

Kääramees tutvustas külamaja sünnilugu ja tegemisi. Külamajas toimuvad 

Kultuurineljapäevade raames palju üritused ja kontserdid. MTÜ Orjaku Külaselts projekti 

“Suvi Kassaris ja Kassari Kultuurineljapäevad” toetab LEADER-programm. Külamajas oli 

üleval Leena Horma värvikas maalinäitus „Orjaku kirsid“. Kaasa sai osta hiidlaste käsitööd ja 

maitseelamusi, mereteemalisi meeneid. 

 

Orjaku külamajad 
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Sadamast suundusime edasi Käina raamatukogusse, mis asub Käina vallamaja teisel korrusel. 

Raamatukogu tutvustas meile direktor Maili Uibo, kes oli ühtlasi meie Hiiumaa seminari üks 

korraldajatest. Tema oli kogu programmi vältel meile ka giidiks, rääkis kohalikust elust ja 

tegemistest. Käina raamatukogu on üks raamatukapi omanikest teiste seas. 

 

Laste nurgake Käina raamatukogus 

Käinast sõitsime edasi Kärdla raamatukogusse, kus tervitas meid raamatukogu direktor Annely 

Veevo. Kärdla Linnaraamatukogu on maakonnaraamatukogu. Uuendusmeelses raamatukogus 

on kasutusel laenutusautomaat, mida meile demonstreeriti. Selle abil saavad lugejad ise omale 

raamatuid laenutada ja tagastada. Praegu testitakse laenutusautomaati ka selleks, et lugejad 

saaksid raamatukogu külastada aegadel, mil see on suletud. 
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Harjukad laenutusautomaadi juures poseerimas 

Annely Veevo jagas meile oma kogemusi rahvusvahelise veebikonverentsi „Kas oma juurte 

eest saab põgeneda?“  korraldamisest, mis toimus koroonaviirusest tingitud piirangute ajal. 

https://raamatukogu.hiiumaa.ee/150-aastat-kardla-raamatukogu 

  

https://raamatukogu.hiiumaa.ee/150-aastat-kardla-raamatukogu
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Kärdlast sõitsime edasi Reigi kirikusse. Pühakoja ajaloost jutustas koguduse juhatuse esimees 

Naima Kukkur.  Jeesusele pühendatud Reigi kivikiriku lasi ehitada parun O.R.L. von Ungern-

Sternberg oma vabasurma läinud poja Gustavi mälestuseks. Reigi kiriku suurimaks väärtuseks 

on tema kunstikollektsioon. 

Poolel teel Reigi kirikust Eiffeli torni külastasime Hiiumaal elavat poeeti Ave Alavainu, kes 

meid põgusalt võõrustas. Jõudsime temaga koos ka pildistada. 

 

Suveseminari seltskond külas Ave Alavainul  

 

Eiffeli torn oli järgmine sihtkoht. Hiiumaa Eiffel on torn Hiiumaal Kõrgessaare vallas 

Kootsaare poolsaarel Reigi küla põhjatipus, mille ehitas kohalik külamees Jaan Alliksoo oma 

koduõuele. Torn valmis 2007. aastal ja on 31,4 meetrit kõrge ehk 1/10 Prantsusmaal asuvast 

Eiffeli torni kõrgusest. 
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2008. aasta aprillis sai alguse kauakestev vaidlus torni püsimajäämise üle, sest selle 

püstitamiseks puudus ehitusluba ja turvalisus oli kaheldav. 2010. aasta augusti seisuga torn 

püsib ja on avatud huvilistele. 
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Edasi kulges meie sõit Palade raamatukogusse, mis asub Palade Põhikooliga ühes majas. Armas 

väike raamatukogu täidab ka kooliraamatukogu ülesandeid.  

 

 

Järgmine sihtkoht oli Suuremõisa loss. Suuremõisa mõisakompleks on üks suurejoonelisemaid 

barokkstiilis mõisaansambleid Eestimaal. Tänapäeval tegutseb mõisa peahoones ja 

kõrvalhoonetes kaks kooli, Suuremõisa Lasteaed-Põhikool ja Hiiumaa Ametikool. Lossis 

toimus ekskursioon giid Lea Tamjärvega, kes muuhulgas teadis rääkida mõisas ringi 

hulkuvatest kummitustest. 

 

Päeva lõpuks põikasime sisse veel Vaemla Villavabrikusse, mis on villatöötlemise ja 

turustamisega tegelev vabrik. Vabrikus saab jälgida vanadel masinatel villatöötlemist. Meil ei 

õnnestunud enam villatöötlemist näha, kuna jõudsime sinna liiga hilja. Hiiumaa villast tooteid 

õnnestus aga soovijatel kaasa osta küll, kes seda soovis. 
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Seminari teine päev lõppes maitsva õhtusöögiga Kassari puhkekeskuses. Meelelahutust pakkus 

Naaditeater etendusega „Meite elu“. Etendus koosnes pildikestest hiidlaste elust, kust ei 

puudunud hiidlaste nali. Näiteseltskond tegutseb Kärdla kultuurikeskuses, kuhu inimesed 

tulevad kokku mitmest Hiiumaa nurgast.  

 

 

Naaditeatri seltskond 

 

Suveseminari kolmas, viimane päev oli „Raamatukogude teemapäev“. Pärast hommikusööki 

võeti ette tööjutud. Moodustati neli töörühma, igale rühmale jagati praegu raamatukogunduses 

aktuaalsed teemad - rahvaraamatukogu seaduse muutmine, raamatukogude teema-aasta 2022, 

raamatukogu kui kogukonnakeskus ja projekt "Raamatu liikuma". Rühmatööde tulemused 

kandsid ette rühmade juhid.  

Väga hea ülevaate rühmatöödest saab ERÜ Facebooki lehelt, kust näeb väikest filmiklippi 

sellest ja samas on ka kokkuvõte suveseminarist. 

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni leheroheline laagrilipp sai üle antud Põlvamaale. 
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Töögrupp mõtteid kirja panemas 

 

Merle Hansen                                                                                 Harju Maakonnaramatukogu 
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Olla korraga õitsev pärnapuu 
       ja suveöö heinraske lõhn 
olla kaugete metsade salalik tuul 
      olla kerge ja tühine õhk 

olla mõnikord ainult tulija 
      kes midagi tooma ei pea 
olla loojang ja olla tuli ja 
      see keda ootama peab 

                                            Katrin de Bakker  

 

Aitäh kõigile, kes infolehe valmimisele kaasa aitasid! 

Koostaja: Lea Mäeste 

 

 


