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2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks, mis tutvustab Eesti riiklikku 

kultuuripärandit ning selle säilitamise ja edendamise uusi võimalusi läbi tänapäevaste ja 

tulevikuliste tehniliste lahenduste. 

Mida digikultuuri all üldse mõista ning mis on teema-aasta eesmärgid, selgitas projektijuht 

Martin Aadamsoo: „Peaaegu kogu kultuur, mis tänapäeval luuakse, levitatakse ja kasutatakse, 

on ühel või teisel moel digitaalne. Me vaatamegi digikultuuri kui seda osa kultuurist, mida 

tehakse või tarbitakse nutikate digitaalsete seadmete abil. Ja kui me selle aasta eesmärkide üle 

mõtlesime, siis üks suur läbiv eesmärk on muuta kultuur üheks osaks e-eesti eduloost. 

Digikultuur annab võimaluse rohkematele inimestele kultuuri levitada ja samas neid ka läbi 

olemasoleva inspireerida.“ 
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AUGUSTIKUU NÄITUS  

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

 
Augustis oli kõigil võimalus tulla Harju Maakonnaraamatukokku uudistama 

fantaasiamaailmast pärit müstilisi loomi. 

Näitus „Loomad, keda keegi peale meie pole näinud" põhineb Ulf Starki ja Linda Bondestami 

samanimelisel pildiraamatul. Teos pälvis 2016. aastal Rootsis aasta parima pildiraamatu 

auhinna Lumepall ja 2017 Põhjamaade Nõukogu laste- ja noortekirjanduse auhinna. 

Seoses Lumepalli auhinnaga otsustas Umeå Kaasaegse Kunsti Muuseum luua Linda 

Bondestami illustratsioonidest koosneva näituse, mida on näidatud paljudes põhjamaade 

raamatukogudes ja lastekultuuri keskustes. 

Tegemist on fantaasiamaailmast pärit müstiliste loomadega, kes on tavaliselt uudishimulikud 

ja elurõõmsad, ent samas ka arglikud ja üksildased, õnnetud ja kurvad ja kellele pole võõrad 

sellised tunded nagu kõrvalejäetus, rahulolematus endaga ja suutmatus igapäevaelus hakkama 

saada. 

Näitus pakub kaasamõtlemist nii noorele kui täiskasvanud külastajale, võimaldab läbi viia 

vestlusi ja loovaid õpitubasid. Näituse autor, Linda Bondestam on üks Põhjamaade 

silmapaistvam lasteraamatute illustraator. Bondestam on illustreerinud kümneid 

lasteraamatuid Soome ja Rootsi kirjastajatele ning tema enda kirjutatud raamatuid on tõlgitud 

araabia, valgevene, horvaadi, taani, inglise, soome, saksa, läti, norra, vene, serbia, türgi ja 

ukraina keelde. 

Oma tööde jaoks ammutab Linda inspiratsiooni kõikjalt enda ümber: «Mind ei inspireeri 

ilmtingimata ilusad asjad. Kunstiteoseks võivad saada ka inetud eeslinnad oma prahiga.“ 
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Keila lasteaed „Vikerkaar“ lapsed käisid tutvumas näitusega ja lasid oma fantaasial lennata 

ning tulemuseks oli nende joonistuste näitus paralleelselt rändnäitusega.  

 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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MAARAAMATUKOGUDE SUVESEMINAR SAAREMAAL 

Traditsiooniliselt toimub  ERÜ maaraamatukogude suveseminar juuni teisel nädalal. Sel aastal 

läks aga teisiti. Et oli ebakindlus ja natuke ka hirm koroona ees, siis otsustati  seminar 

korraldada augustis. 12. – 14. augustini see toimuski. Ilmade suhtes olid saarlased vist kellegagi 

kokku leppinud – need olid suurepärased. 

Majutus oli korraldatud Suure Tõllu puhkekeskuses Kuressaare lähedal.  

             

  

Kogunesime Saare Maakonna Keskraamatukogusse, väike kohv ja küpsis  ja soovijatele 

tutvustati keskraamatukogu. 

Esimese päeva pealelõunal  tutvusime Kuressaare linnuse ja  Saare Arhiivraamatukogu 

tegemistega. 

                  

Päeva lõpetuseks rääkis Tiiu Villsaar Aino ja Oskar Kallasest ning nende seostest Saaremaaga 

ning saime nautida Aili Salongi monoetendust „Kallas kahe südame vahel … „       
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Teine päev möödus traditsiooniliselt tutvudes raamatukogudega ja Saaremaa huvitavate 

paikadega. Giidiks Helle Kesküla  Abruka raamatukogust. Helle rääkis huvitavaid lugusid 

Saaremaast ja Suurest Tõllust. 

Külastasime Aste, Kärla, Lümanda ja Salme raamatukogusid. Käisime Odalätsi allikatel 

noorust ammutamas, mõõtsime ära Pireti kivi, tutvusime Leedri küla ja seal asuva kadakasiirupi 

töökoja eluga. 

 

      

Salmel toimus  kohtumine kohaliku kirjaniku Adena Sepaga, kes rääkis oma loomingust ja 

sellest, kust ta oma lugudeks inspiratsiooni ammutab. Tema päris nimi on Nadežda Sepp ja ta 

on  põline saarlane, kes vahepeal elanud ka mandril. 
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Kolmanda päeva ennelõuna möödus töises õhkkonnas. 

Kirjandusuurija Kadri Tüüri ettekanne Juhan Smuulist ja naistest tema loomingus avas Smuuli 

ja tema loomingu nii mõnegi jaoks hoopis uues valguses. 

Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik Heiki Magnus tutvustas raamatut ja DVD-d "Eesti 

teenetemärgid" ning tegi sümboolse annetuse kõigile Eestimaa raamatukogudele. 

          

  

Jätkasime rühmatööga. Seekordsed aruteluteemad olid enamasti ajendatud uue 

rahvaraamatukogude seaduse väljatöötamiskavatsusest. 
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1. Maakonnaraamatukogu funktsioon ja ülesanded: millised kohustused võiksid olla 

omavalitsuslikud ja millised riiklikud; 

2. Rahvaraamatukogude võrk. Kas uues seaduses peaks olema rahvaraamatukogude võrk 

määratletud asustustiheduse järgi või aja-või vahemaa kriteeriumi arvesse võttes; 

3. Rahvaraamatukogu struktuur. Kuidas määratleda haruraamatukogu ja laenutuspunkti. 

Milline peaks olema kummagi pakutavate teenuste loetelu? 

4.  rühmas mõeldi selle üle, kui valmis on raamatukogud nö "teiseks laineks"? Kas 

raamatukogud peaksid jätkama tööd ka siis, kui kõik ülejäänud asutused jälle kinni pannakse? 

Millised teenused peaksid kindlasti säilima? 

Päeva lõpetas kokkuvõte maakogude sektsiooni uuringust, millega püüti  saada vastuseid 

küsimustele, kuidas raamatukogud tulid toime kevadise eriolukorraga. Vastajaid oli igast 

maakonnast, kokku 170 raamatukogu. 

ERÜ maaraamatukogude leheroheline lipp sai üle antud hiidlastele, nii et 2021. aastal kohtume 

Hiiumaal. 

 

Marju Purgats         Oru raamatukogu 

Fotod Lea Rand 
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Malevlased raamatukogus. Päevaraamat 

Augustikuu kahel nädalal sai Harju Maakonnaraamatukogu ruumides lisaks tavapärastele 

töötajatele näha askeldamas  ka 3 noort. Jaana, Mirell ning Tõnis on need  Keila Maleva 

noored, kes olid sel aastal hommikuti raamatukoguhoidjate tööeluga tutvumas. 

Kuna tõeline malev tähendab ka päevaraamatupidamist lasteteeninduse kodulehel, siis oli 

malevlastel hea võimalus igapäevaselt oma tegemised ja muljed meie raamatukogu lastelehel 

kirja panna.  Alljärgnevalt saate lugeda meie lastelehel ilmunud lühiülevaateid, mis pärinevad  

raamatukoguhoidja sulest.  

Päevaraamatu täisversiooniga saate soovi korral tutvuda  meie raamatukogu lastelehel. 

https://www.keilalasteleht.ee/uritused/malev-2020 

I NÄDAL 

ESMASPÄEV ( 10.august) Esimene 

malevlaste tööpäeva hommik sai kohe 

töise alguse. Kuna raamatukogusse 

olid saabunud Eesti Lastekirjanduse 

Keskusest raamatupakid 8-le 

maakonna raamatukogule, mis vajasid 

kiiresti sorteerimist, siis oligi 

hommikune virgutusvõimlemine 

komplekteerimisruumis alanud. 

Nimekirjad näppu ja tööle. Teine pool 

päevast sisaldas ringkäiku 

raamatukogus tutvumaks raamatukoguhoidjate erinevate tööülesannetega ning malevlased 

said kilode kaupa infot, mida raamatukoguhoidjad oma töös teadma peavad. 

TEISIPÄEV ( 11.august)Teine päev raamatukogus. Mida tuleb teha 

raamatukoguhoidjal hommikul enne raamatukogu avamist? Malevlased 

teavad, et arvutid vajavad sisselülitamist, tagastuskastid tühendamist 

ning riiulid korrastamist. Täna said abilised ka teada, mida tuleb teha 

uute raamatutega enne seda, kui need lugejatele laenutamiseks riiulite 

peale saab panna. Alustasimegi nende töödega,  mis sisaldasid nii 

templite löömist, numbrite kirjutamist, triipkoodide lisamist ning 

raamatute kiletamist. 

Lisaks sai tööpäeva lõpus proovida ka ise lugeja.ee programmist info 

otsimist/leidmist ning vajaliku raamatu leidmist õigest kohast. Täiesti 

teostatav. :)  

KOLMAPÄEV ( 12.august) Kolmapäev möödus jätkuvalt uute 

raamatutega seotud tööde lainel. Veidike veel raamatute kiletamist ning 

edasi juba arvutiga töö - viimased tööd enne raamatu lugejasaali viimist. Selgus, et on ikka 

uskumatult palju tegemist, enne kui raamatu saab valmis  väljalaenutamiseks. 

Lisaks tööle uute raamatutega, tuleb tegeleda ka vanade - mahakantud raamatutega. Ka see 

töö sai kolmapäeval veidi tuttavamaks - jälle tembeldamist (sedakorda küll teise kirje 

templiga) ja triipkoode. Vanade raamatute puhul siis muidugi nende eemaldamine. 

Selgus, et meie raamatukogus on veel üks tuba :), kuhu lugeja võib sisse astuda ning leida 

väärt kraami. Eriti siis, kui lugejat huvitab kodulugu. 

NELJAPÄEV ( 13.08 ) Töö uute raamatutega tundub olevat lõpmatu! Viimane töö enne 

raamatute väljapanekut on raamatute pildistamine. Ja siis võib lõpuks raamatud lugejatele 
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anda.   

Lisaks tavapärasele tööle said malevlased ülesande koostada noortekirjanduse alal raamatute 

väljapaneku enda lemmikraamatutest.  

REEDE ( 14.08 ) Nädala viimasesse päeva jagus ühte-teist ja kolmandat. Ehk siis tavalist 

raamatute "patsutamist" (loe: riiulite korrastamist) ja DVD riiulite korrastamist. Valmis tuli 

teha raamatute väljapanekute juurde kuuluvad tutvustavad tekstid. Kuna koostöös bibliograaf 

Ilse Kenapeaga tahame järgmisel nädalal ühe vahva virtuaalnäitusega hakkama saada, siis sai 

täna ka vajalikku pildimaterjali otsitud ning arvutisse skännida. Kaasaarvatud nipet-näpet, mis 

selle tööga kaasneb  

 

II NÄDAL 

ESMASPÄEV (17. august) Kui soovid, et sul tuleks külalisi, tuleb ka endal külas käia. 

Sestap said malevlased raamatukogus oleva näituse reklaamid kätte ning ülla ülesande käia 

läbi 4 Keila lasteaeda. Mitte niisama, vaid ikka tutvustada näitust ning kutsuda lasteaiarühmad 

raamatukogusse. 

Tööpäeva teine pool möödus 

malevlastel kogu korrastustöid 

tehes. Jaana ja Mirelli abiga said 

raamatukogu rännakuid 

sisaldavad fotod ka parajaks 

sätitatud ning virtuaalnäituse 

lehele paika pandud. 

TEISIPÄEV (18.august)  

Esmaspäevane reklaamimiseretk 

oli tõhus - Vikerkaare lasteaiast 

käisid kaks rühma näitust 

vaatamas ning lapsed said ka ise 

näitust täiendada oma vahvate joonistustega. Kuna vahepeal saabus töötuppa taas hulganisti 

uusi raamatuid ehk siis taas - triipkoodid, templid, numbrid ja kiled. Ja seda tööd jätkub 

mitmeks päevaks. 

KOLMAPÄEV (19.august) Kolmapäeva hommikul sai esmakordselt kasutatud raamatukogu 

saali paigaldatud projektorit - toimus virtuaalnäituse "Raamatukogu rännakud Keilas" esitlus 

raamatukogu töötajatele.  Ka malevlastel oli ju selle näituse valmimisel oma tähtis osa - 

piltide skännimine ja esitlusele lisamine. 

Pärast seda läks lahti jälle tavapärane töö - võõrustasime lasteaialapsi ning panime nad jälle 

fantaasialoomi joonistama. Kuna töötoas ootasid kiletamist veel hunnik 

raamatuid, siis said ka need malevlaste osavate näppude all kilekuue 

selga.  

Mida edasi, seda kiiremini näib aeg raamatukogus tormavat. ;) 

 

REEDE (21. august) Hommik sai alguse laste joonistuste näitusele 

pealkirja meisterdades. Raamatukogu avanedes tulid ka kokkulepitud 

külalised lasteaiast. Sedapuhku oli pühadejärgne päev teinud oma töö - 

oodatud 14 lapse asemel tulid raamatukogusse 3 last. Aga oligi vahva 

ka sellise väikse  seltskonnaga näitust läbi viia.  Viimane tööpäev andis 

ka viimase võimaluse uurida malevlaste arvamust raamatukogu ja selle 

teenuste kohta. Malevlased täitsid noortele raamatukogukülastajatele 

mõeldud küsitluse ning arutlesime , mida veel võiks küsimustik 

sisaldada, et küsitluse tulemused ikka tulemust ka annaks. 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/bdf9c86c2849882d09bbbffba15da8c0/harju-maakonnaraamatukogu/index.html
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Tundub, et raamatute kiletamine on äge töö - vabatahtlikult (mitte sunniviisiliselt) suundusid 

malevlased viimast kiletamist ootavaid raamatuid kiletama. 

MALEVLASED ENDAST JA TÖÖST RAAMATUKOGUS MALEVA VIIMASEL 

TÖÖPÄEVAL: 

TÕNIS: 

Ma käin Keila Koolis ja olen malevas esimest aastat, sest eelmisel aastal jäin 

registreerimisega liiga hiljaks. Sattusin raamatukokku, sest heakorratöös olid kohad täis, siis 

valisin raamatukogu. Ma arvasin, et raamatukogu töö on lihtne ja igav, aga tegelikult oli see 

huvitav ja põnev.    

 

JAANA: 

Ma käin Keila Koolis ja olen malevas esimest aastat. Valisin raamatukogu, sest mulle meeldib 

lugeda ja ma soovisin rohkem teada saada raamatukogutöö kohta. Malevas olen teada saanud 

palju uut ja huvitavat ning töö on olnud vaheldusrikas ja põnev. 

 

MIRELL: 

Olen Keila Kooli õpilane ning see on mu esimene aasta malevas. Tulin malevasse, sest tahtsin 

saada tõelist töökogemust ja raamatukogu osutus mu esimeseks valikuks. Kuna mulle meeldib 

lugeda ning käin raamatukogus üsna tihti, tahtsin peamiselt teada saada, mida tähendavad 

erinevad kohaviidad ja kuidas raamatuid riiulitest kiiresti üles leida. Selle sain selgeks kohe 

esimeste päevadega ning õppisin ka palju muud. Sain teada, et raamatukoguhoidjad peavad 

tegema lisaks raamatute väljalaenutamisele ka igasugu muid asju. Töö ei olnud sugugi 

üksluine nagu ma algul kahtlustasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje Mägi             Harju Maakonnaraamatukogu  lasteteenindus 
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SUVELUGEMINE RAASIKU VALLAS 

Raasiku valla laste viiendat korda toimunud suvelugemise võistlus on igal aastal olnud pisut 

erinev. Tänavuse aasta teema oli „Raamatumonopol”.  

Tavaliselt oleme andnud lastele nimekirja, mida soovitame lugeda, siis sellel aastal said lapsed 

ise valida, milliseid raamatuid lugeda tahavad. Näiteks tuli läbi lugeda mõni 2020. aastal 

ilmunud teos; raamat, mille pealkirjas oli 4 sõna; vanematel õpilastel tuli valida midagi saksa 

või inglise autoritelt. Kes raamatu läbi luges, pidi täitma raamatutähe, kus sai anda loetule 

tagasisidet. 

Võistlusarvestust pidasime sel aastal loetud lehekülgede arvu järgi. Lisaks olid mänguväljal nii 

öelda boonusraamatud, mille abil sai loetud lehekülgede arvu kahekordistada.  

Osavõtjaid oli sel aastal vähem kui möödunud aastal – 33 last. Eelmistel aastatel oleme 

alustanud suvelugemist suure peoga, mis sel aastal jäi kahjuks ära. Arvestades keerulist 

olukorda, oleme siiski tulemusega rahul.  

Usinaid lugejaid premeerisime augusti lõpul ühise peoga, kuhu oli esinema kutsutud 

teadusteater Archebald Saaremaalt. Kolm usinamat omas vanuseklassis said kingituseks Apollo 

kinkekaardi, osavõtjad said tänukirja ja kaardi. Teadusteatris said lapsed imestada, ahhetada, 

ise kaasa teha ja suvelugemise lõpetas uhke pallisaluut.  

      

 

 

Aira Jõõts                 Raasiku raamatukogu 
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HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU TÖÖTAJAD 

JÕGEVAMAAD AVASTAMAS 

Seekordne suvelõpu väljasõit (28. aug) viis meid Kääpal asuvasse Kalevipoja muuseumisse.  

 

Kalevipoja Koda renoveeriti 2020. aastal. Varasemalt on hoones asunud Saare kool. Meie giid 

Artur tutvustas  kooli saamislugu ja ajalugu. Omal ajal oli kooli asutamine puhtalt kogukondlik 

ettevõtmine. Seejärel asusime retkele muuseumis. Ja avastamist on hoones küllaga ja seda  väga 

kaasaegsel moel, nii interaktiivselt, läbi mängude, filme vaadates  kui ka kasutades 

virtuaalreaalsust. 

Väike meeldetuletus „Kalevipoja“ saamisloole ei tee ka paha. Legende Kalevipojast hakkas 

koguma Faehlmann. 1939. a tegi ta Õpetatud Eesti Seltsis muistenditest ettekande. Tema tööd 

jätkas Kreutzwald, kes vormistas muistendid regivärsi-laadseteks värssideks. 1. trükk ilmus 

vihikutena 1857-1861. Sellele trükile on tehtud tõlge saksa keelde. 

Kokku on „Kalevipoega“  ilmunud 19 trükki. Tõlgitud on eepos 13 keelde. Värsse on eeposes 

19 023. 

Kalevipoeg on inspireerinud paljusid Eesti kunstnikke. Nende tööde reprodest  on näitus . Üks 

tuntumaid eepose illustreerijaid on Kristjan Raud. Tema pilte on kasutatud ka kujunduses. 

Interjöörid on maitsekates hallides toonides, mõned seinad on audentsetest palkidest.  
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Üks tuba on eepose esinevate tegelaste päralt.  

Erinevad värvid eristavad neid üksteisest ja  

iga maski taga on kirjas tegelase   iseloo- 

mustus 

        

        

 

 

 

 

Konverentsisaalis on huvitav leid -  Ilmar 

Kruusamäe 1988. a valminud maal, mille 

ta muuseumile kinkis. Süvenedes võib 

sellelt leida vihjeid muistenditele ja 

rahvussümboleid , mis iseloomustavad 

tolleaegset Eesti elu. Maalist eendub 

hobuse kabi. 
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Eepos on sisse loetud 65 vabatahtliku poolt. Noorim lugeja oli 11 ja vanim 88-aastane. Kuulata 

saab seda lugude laupa. Kui soovida kogu eepost järjest kuulata, siis kuluks selleks 12 tundi. 

Muuseumi juurde kuulub veel teemapark, kus Kalevipoja-mõõtu atraktsioonid. Uudistada saab 

ka taluhooneid vanavaraga. 

  

 

Oma oskusi saab proovile panna seikluspargis, kus on olemas nii kõrg- kui madalrada. Meie 

seda võimalust ei kasutanud. Kuid koolilastele peaks selline enda proovilepanek väga 

meeldima. 

Lisateenustena pakutakse nii muuseumis kui kõrvalasuvas rahvamajas seminaride ja ürituste 

korraldamiseks ruumide renti. Toimuvad looduskoolitused ja töötoad ning mitmesugused muud 

programmid. 

Olime esimesed külastajad, kellel õnnestus vastvalminud Kalevipoja seiklusi kajastavat 

joonisfilmi näha spetsiaalses filmitoas. Film on tehtud muuseumi tellimusel ja seda saab 

vaadata ainult muuseumis. Meie igatahes jäime filmiga väga rahule. 

 

 

Muuseumis on väike väljapanek Kalevipoja väljaannetest. Ja see täieneb pidevalt. 
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Kuremaa  klassitsistlikus stiilis mõisahoone on ehitatud 1837-1843 von Oettingenide perekonna 

poolt. Hoone on projekteerinud Tartu arhitekt E.J. Strauss. 

 

 

Lossis asub muuseumituba , mis tutvustab piirkonna ja Põllumajanduskooli ajalugu. Praegusel 

ajal on loss kasutusel konverentside korraldamisel. Samuti toimuvad seal mitmesugused 

üritused ja kontserdid. Lossi saab üürida ka eraisikutele.  

Projektis „Unustatud mõisad“ osalemine on toonud juurde palju külastajaid. Mõisahoones 

tegutseb ka kohvik. 

Astmeline liigirikas park laskub Kuremaa järve suunas, seal on korrastatud supelrand. Lähedal 

asuvad Kuremaa Veski, ujula ja SPA ning Kuremaa Terviserajad. 

  

Teel koju põikasime läbi Siimusti 

Keraamikatehasest. Sooviks oli tutvuda tehase 

toodanguga tehasepoes ja endale meelepärast 

tarbekeraamikat soetada. Jutu käigus aga tegi 

Jaanek meile põhjaliku ekskursiooni tehases. 

Saime toodangu valmimise protsessist ülevaate. 

 

 

Toreda suvelõpupäevaga Jõgevamaal jäime rahule, ka ilm soosis meie ettevõtmist.  

 

Lea Mäeste, fotod Eve Eelmäe                                            Harju Maakonnaraamatukogu 
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VIIMSI AASTA NAINE 2020 TIIU VALM 

MÕTLEB SUURELT JA VIIB UNISTUSED ELLU 

 

 

 

 

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni eestvedamisel valiti VIIMSI AASTA NAISEKS 

Tiiu Valm.  

„Viimsi Teatajast“ (28. august 2020) võime lugeda põhjendust: Uue raamatukogu loomine 

Viimsi keskusesse on võimas kultuuritegu. Raamatukogu aitab meil endil vaimu värskemana 

hoida, kuid annab ka ülejäänud Eestile teate – Viimsi hindab kõrgelt vaimuvara. Tiiu tegi 

enamat, kui töökoht nõuab – ta mõtleb suurelt ja loovalt ning suutis unistuse ellu viia, meie 

kõigi jaoks. Oleme talle tänulikud! 

 

 Õnnitlused ka meie poolt! 
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SUVELUGEMISE VÄLJAKUTSE 

LÕPUPIDU HARJU 

MAAKONNARAAMATUKOGUS 

4. septembril said raamatukogus kokku suur hulk tublisid 

lugejaid. Terve suve kestnud Suvelugemise väljakutse oli 

jõudnud lõpule ning aeg oli tunnustada ja tänada väljakutse 

vapralt lõpuni vedanud lapsi. 

 

Sel aastal said lugemishuvilised lugemispassi, milles oli 25 

erinevat väljakutset.  Vähetähtis ei olnud ka see, et 

väljakutsete lahendamiseks tuli raamatukogus käia väikesel 

lugejal endal ning loomulikult raamatud ka raamatukogust laenutada. 

 

Väljakutseid lahendasid lapsed endile sobival viisil: kes luges raamatu ning sobitas loetu 

pärast väljakutsega. Kes otsis raamatu välja väljakutse järgi. Põnev oli igal juhul. 

Stendidel oli lastele pandud ka soovitatud raamatuid, ent lõpliku laenutusevaliku said ikka 

lapsed ise teha.  

 

Lõpupeole kutse lunastanud pidid suve jooksul läbi lugema ja lugemispassi kandma vähemalt 

5 raamatut, joonistama enim meeldinud raamatust pildi ning kirjutama valmis ka küsimuse 

kirjanik Kairi Lookile. Ja lapsed olid tõesti tublid! 

 

Lugemispassi ja pildi ning küsimused tõid augustikuu lõpuks ära 35 last. Ääremärkusena võib 

öelda, et pakkusime lahkelt ka ümberkaudsetele raamatukogudele liituda meie korraldatud 

suvelugemisega.  Võimalusest proovida miskit muud ja uut haarasid kinni Saue Linna 

Raamatukogu töötajad ning meie suvelugemisega ühinesid ka 9 Saue last. Kokku jagasime 

välja 72 passi, viimased neist veel juuli kuu lõpus!  
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Kui veel natuke osalejatest numbrite keeles rääkida, siis kokku loeti kahe raamatukogu laste 

peale Suvelugemise väljakutse ajal 1036 raamatut. Suvelugemisega liitusid lapsed vanuses 6-

15.aastani.6 koolieelikut, kes alustasid sel sügisel kooliteed, olid kõik väga tublid ning lisaks 

raamatute lugemisele said kenasti hakkama ka joonistuse ning küsimuse väljamõtlemisega. 

 

Enim osales väljakutses 8-12 aastaseid koolilapsi. Keila Koolist võttis osa 37 (neist 5 olid 

suvel veel koolieelikud), 10 õpilast Saue Gümnaasiumist, 6 Vääna Mõisakoolist, 5 erakoolist 

Läte ja 4 õpilast Laulasmaa Koolist. Samuti oli väljakutses osalejaid Vasalemma Põhikoolist, 

Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Püha Johannese Koolist, Pääsküla ja Ruila koolist.  

 

Populaarseimad (lihtsamad) väljakutsed olid 3 väljakutset, mis olid 23 lõpetanu passis 

templiga kinnitatud.  

Väljakutse nr 3 Raamat, mille tegelaseks on mõni loom 

 näit. " Jänes keedab suppi", "Vääna Jäljekütid " , "Nublu", "Muri ja Mari. Kadunud hamba 

lugu",  "Millised need loomad on?" 

Väljakutse nr 5 Raamat, mille pildid mulle väga meeldivad 

 näit "Painajapood ja kohutav kõdipulber" , "Beast Quest",  "Amulett", "Ühe äpardi 

päevik", Kaisukate salajutud" 

Väljakutse nr 17 Raamat, mille autor on naine 

näit "Hester Hilli mõistatus", "Mina, Meg ja meie klass", "Lennujaama lutikad ei anna alla", 

"Piia Präänik kolib sisse"  

 

 
 
 
 
Raskeimaks väljakutseks osutus väljakutse number 2, Raamat, mille pealkirjas on värv. Selle 

olid passi õigesti kirja saanud 5 last . Näit. "Kollane autopõrnikas sõidab ringi",  "Tulipunane 

Frederike",,  "Pluk ja punane autokraana".  

 

2 usinamat last lugesid-lahendasid lisaks 25 väljakutsele veel ülesandeid. Lisalehel oli 8 

väljakutset, millest 3 tuli ise välja mõelda ja raamatuga sobitada.  Näiteks said lisalehele 

järgmised ülesanded: "Raamat, kus juhtub midagi müstilist", "Raamat, mis koosneb naljadest" 
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Aga nüüd tagasi selle lõbusama poole juurde. Reedesel lõpupeol oli meil, nagu lubatud, külas 

lastekirjanik Kairi Look. Tunnustasime kõiki väljakutse läbinud lapsi tunnistusega. 

Raamatutega said lisaks premeeritud need koolilapsed, kes olid lugenud-lahendanud rohkem 

kui 20 väljakutset. 
 

 
 
Eelkooliealised lapsed said premeeritud enim väljakutseid läbinud, põneva küsimuse ning 

enim meeldinud joonistuse eest.  NB. Joonistuste seast, mis on kõigile imetlemiseks meie 

raamatukogu lastetoa seinal kuni oktoobrikuu lõpuni, valisid  raamatukoguhoidjad välja enim  

meeldinud 2 pilti. Nendest  üks koolieelikute, teine aga juba koolis käiva lapse pilt. 
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Kuna lõpupeole kutse saamiseks oli vaja kindlasti ka küsimus kirjutada, siis väga põnev oli 

kohtumise see osa, kus kirjanik vastas talle kirjutatud küsimustele. Kes julges, sai oma 

küsimuse ise ette lugeda, kes mitte, siis tema kuulis oma küsimust ja vastust sellele kirjaniku 

suust.  Kirjanik valis pärast küsimuste hulgast talle enimmeeldinud küsimused ning neli last 

said premeeritud Kairi Looki raamatutega. Küsimuste voor oli väga lõbus- oli palju lahedaid-

sisukaid küsimusi. Vahva oli ka vaadata, kuidas lapsed ei peljanud küsida lisaks ning oli ka 

toredaid kommentaare küsimuste vastusele.  

 

Kohtumise lõpus luges kirjanik katkendi oma Piia Prääniku raamatust "Piia Präänik ja 

bandiidid". Need, kes suvelugemise ajal seda raamatut ei lugenud, said kinnitust, et raamat on 

tõesti lahe ning väärib lugemist!  

 

Suvelugemise väljakutse läbiviimist ja laste lõpupeo korraldamist toetasid Eesti 

Kultuurkapital ja Harju Maakonnaraamatukogu. Laste suud kommide ja präänikutega aitas 

magusaks teha perekond Suviste. 

 

Eraldi tänukummardus läheb Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteteeninduse osakonna 

bibliograaf Krista Kumbergile ja Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna osakonnajuhataja 

Helle Laanperele.  Suur roll nende hea sõna ja rohke materjali abil oli see, mille abil Harju 

Maakonnaraamatukogu lugemise väljakutse laste rõõmuks kokku panin.  

 

Kohtumiseni raamatukogus! 

 

Varje Mägi 

Harju Maakonnaraamatukogu 

                                                                                                       Lasteteenindus 

 

https://www.facebook.com/Kultuurkapital/?__cft__%5b0%5d=AZUzitGKNGGQKvc31nxd-4_VFhKJWo_eU-RixDT1Ei__gRfbwMnek32TPNbEYd_DDaLep1qk0w666PO-0-dAJeaJRN89aBPD6r7c7WF2RaG4x0dPIIIMZI-dQ__RPp5vgQ_A03M8zR8xl8vs6ZirFkVKti5N5pYvz98AbWlaygRfEXa80mldMUs1QDHeW5X1GmmrFSvKoiTtyU4Pm-4aoMDMwHDJI9HHkXQoXz59tXkfvIpgIYQVPePdonA2ZUmPJXU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Kultuurkapital/?__cft__%5b0%5d=AZUzitGKNGGQKvc31nxd-4_VFhKJWo_eU-RixDT1Ei__gRfbwMnek32TPNbEYd_DDaLep1qk0w666PO-0-dAJeaJRN89aBPD6r7c7WF2RaG4x0dPIIIMZI-dQ__RPp5vgQ_A03M8zR8xl8vs6ZirFkVKti5N5pYvz98AbWlaygRfEXa80mldMUs1QDHeW5X1GmmrFSvKoiTtyU4Pm-4aoMDMwHDJI9HHkXQoXz59tXkfvIpgIYQVPePdonA2ZUmPJXU&__tn__=kK-R
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SUVELUGEMINE 2020 JÕELÄHTME VALLA KESKRAAMATUKOGUS 

Jõelähtme valla raamatukoguhoidjad suunavad lapsi lugema suviti läbi suvelugemise ürituse. 

Sel aastal püüdsime lugemiseks ette anda huvitavad teosed, et lastel oleks lihtsam teha valikut 

raamatu osas, kuid hiljem selgus vastupidine tegevus lugemise osas. 

Jõelähtme vallas toimus suvelugemise üritus teist aastat. Eelmisel aastal said lapsed ise valida 

lugemiseks suve jooksul 6 raamatut. Käesoleval aastal olid raamatud ette antud. Sel aastal 

osalesid üritusel kokku 13 last: Kostiverest 6 õpilast, Loolt samuti 6 õpilast ja Neemest 1 

õpilane. Üritusest osa võtnud lapsed olid tõeliselt suured lugejad, nad vastasid raamatu kohta 

tehtud küsimustele otsekohe õigesti. Mõni laps luges suve jooksul poole rohkem raamatuid, kui 

oli nõutud.  

Tunnustusürituse tublidele lugejatele tegime Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus alguses 

tutvustati meile maja ning huvitavaid raamatuid lugemiseks. Peale seda rääkis meile Kertu 

Sillaste enda illustratsioonide valmimisest ja meisterdasime paberist koos toreda lugemishuvi 

kiitja. 

Sellel aastal õppisime, et tulevikus anname lastele siiski valida ise raamatud, sest tähtsam on 

see, et nad loevad ja miks mitte alustuseks lugeda enda valituid teoseid, et huvi lugemise vastu 

tekitada. Enda valitud raamatuid loetakse ikka parema meelega, kui kohustuslike teoseid. 

Laseme lastel rõõmuga lugeda! 

 

Brigid-Ly Palkman                                                                             Kostivere raamatukogu 
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MIS UUDIST SEPTEMBRIKUUS? JÜRI RAAMATUKOGU 

Suvelugemise lõpuüritus  

 8. septembril tähistasime suvelugemise lõppu ja tunnustasime kõiki osavõtjaid. Kutsusime 

meelt lahutama ja putukatest, limustest rääkima Mattias Turovski MTÜ Zoosemust. Noored 

said tutvust teha erinevate tigude, raagritsikate, prussakate ja ussikestega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Turovski näitab lastele tigusid ja raagritsikaid. Fotod: T. Jaamul 

Sel suvel võttis suvelugemisest osa 14 last ja täideti 29 voldikut. Voldikul olevatest teemadest 

tuli lugemiseks valida vähemalt 6 raamatut, täita nendest lühike sisukokkuvõte ja tagastada 

voldik raamatukoguhoidjale. Kõige tublim suvelugeja oli 7-aastane Eleanor Susanna, kes luges 

kokku 7415 lehekülge ja täitis 11 voldikut. Lisaks sellele dokumenteeris Eleanor Susanna oma 

lugemiselamusi innukalt Instagramis ja sai meie poolt autasustatud ka kui Instagramistaar.  

Tunnustasime kõiki osalejaid tänukirja ja väikeste meenega. Toimus ka loosimine, mille käigus 

jagasime välja veel ühe portsu erinevaid  auhindu.  
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Memme-Taadi klubil külas Marek Sadam 

6. septembril toimus raamatukogu lastesaalis Memme-Taadi klubi üritus. Sel korral olid külas 

laulja Marek Sadam ja tema ustav grifoon Leenu. Mareki esinemistel on alati hubane õhkkond 

ja palju suhtlemist publikuga. Nii ka seekord. Nauditi muusikat ja kirjandust, arutleti ilmaasjade 

üle ja publikut rõõmustas samaaegselt Leenu, kes jooksis agaralt raamatukogus ringi ning 

vahetevahel puhkas peremehe süles. Marek tutvustas oma raamatuid „Bussiga Miamist - Los 

Angelesse ja teised lood“, „Tulbid ja bonsai“ ja „Grifoon Leenu“ ning luges neist katkeid ette. 

Natuke tuli juttu ka tema värskest luulekogust „Me saame sellest üle“ ja sellest, kuidas ta 

kevadel-suvel iga päev ühe luuletuse kirjutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitmekülgselt andekas Marek Sadam laulab, räägib oma raamatutest ja Leenust ning pajatab 

maast ja ilmast. Fotod: Ü. Siska.  

 

Anneli Erik         Jüri raamatukogu 
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SUVELE TAGASI VAADATES. KIILI RAAMATUKOGU 

Laste suvelugemine „Karikakramäng“ 

 

Peale keerulist kevadet läksime suvele vastu optimistlikult. Kujutasime ette, et peale sunnitud 

piiranguid läheb elav raamatukogu külastamine jälle lahti. Aga päris nii ei juhtunud. Suvi oli 

mõnevõrra vaiksem kui tavaliselt.  

Ka traditsioonilisest suvelugemise võistlusest „Karikakramäng“ võttis sellel suvel osa vähem 

lapsi kui tavaliselt – ainult 12. Tublid lugejad olid, kokku loeti 91 raamatut. Igalühel oli oma 

lemmikautor, ühte ja ainumast, kes kõigile oleks meeldinud, ei olnud. Seekord meeldisid lastele 

rohkem välisautorid: Widmark, Kinney, Walliams, Cowell. Eesti autoritest on eelistatuimad 

endiselt Kivirähk ja Tomusk.  

Parimatele lugejatele oli juba kevadel auhinnaks lubatud külaskäik NUKU muuseumisse. Kuna 

osavõtjaid oli vähe, siis kutsusime kõik lapsed kaasa. Iga laps, kes loeb, loeb ja innustamine on 

vajalik. Giidiga ekskursioon NUKU muuseumis meeldis lastele väga. 

          Näitused 

 

 

Terve suve sai raamatukogus vaadata Kiili Kunstide Kooli 

kunstiosakonna lõpetajate töid.  24.  augustil avas raamatukogus 

oma esimese näituse noor kunstnik Karita Jakobson. Me oleme 

varemgi võimaldanud noortel raamatukogu ruumides näitusi 

korraldada. Loodetavasti on see hea algus millekski enamaks. 

Muljed näitusest ja soovid tulevikuks sai kirja panna 

külalisteraamatusse. 

Karita oli näituse avamisele kutsunud hulgaliselt sõpru, 

tuttavaid, sugulasi, õpetajaid. Sündmust kajastati ka Harju Elus 

(28.08.2020, lk.3). 

 

Taie Saar                                Kiili raamatukogu  
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9. LASTE SUVELUGEMISEST JA MUUDEST SÜNDMUSTEST 

VIIMSI RAAMATUKOGUS 

Viimsi Raamatukogu on korraldanud laste suvelugemisi mitmeid aastaid. Eriolukorra ajal 

kaalusime tõsiselt, kas arvult 9. suvelugemine korraldada või jätta ära. Suvelugemise pikk 

traditsioon ja laste huvi oli see, mis peletas meie kahtlused ning nii me sündmuse välja 

kuulutasimegi. Erinevalt eelmistest aastatest võis sel aastal küsimustele vastata ka elektroonselt 

raamatukogu kodulehel asuva lingi kaudu, mis laiendas osavõtjate ringi. 

Kui 2019. aastal osales suvelugemisel 188 last, siis vaatamata käesoleva aasta erisustele võttis 

sellest osa 121 noort raamatusõpra. Laste tagasiside põhjal olid lemmikraamatuteks Kristina 

Ohlssoni "Hester Hilli mõistatus", Ingrid Loddese "Nõiutud kompass", Anders Sparringu 

"Perekond Pikknäpp", Ilmar Tomuski "Kes tahab saada kummituseks?", "Eia Uusi "Seitsme 

maa ja mere taga". 

Vähem hinnati Raivo Tihanovi "Lolluste akadeemia", Agne Annisti "Kuuvõluri imeline päev", 

Kalju Saaberi "Vanatädi valged elevandid" raamatuid. 

 

Kõige tublim lugeja luges oma vanuserühma 20 raamatut läbi juba 2. juuliks ja ürituse lõpuks 

lisaks veel 12 raamatut vanema vanuserühma raamatuvalikust. 

 

27. augustil toimus Viimsi Raamatukogu vastavatud suveterrassil hoogne 9. suvelugemise 

lõpupidu koos raamatukogu maskott Vimpsiku ja tema rõõmsameelse abilise Pipaga. Peole 

kutsutud enam kui 80 last õnnitles abivallavanem Annika Vaikla. Koos mängiti lõbusaid mänge 

ning nauditi ülimaitsvat Tampe pagarite küpsetatud traditsioonilist torti. 

     

Peaauhinnad, 5 pääset Atlantis H2O Aquaparki, pani välja raamatukogu hea koostööpartner 

Viimsi SPA ja suurima lugemusega lastele kingiti lisaks raamatukaupluse Apollo kinkekaardid. 

 

Kindlasti toimub järgmisel aastal ka 10. suvelugemine, kuid pärast seda oleme otsustanud 

muuta oluliselt ürituse formaati. 
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Mõne sõnaga Viimsi raamatukogu tegevustest uutes ruumides 
 

2020. aasta algas  Viimsi raamatukogule lootusrikkalt: arvukalt lisandus uusi lugejaid, külastusi 

ja laenutusi. Alustati muusika- ja videostuudiote kasutajate koolitustega ning broneeringutega. 

Rühmaruumid ja individuaalsed lugemisboksid võeti üsna ruttu omaks ja neid kasutati 

aktiivselt. Asusime kavandama 3D printerite, kilelõikuri ja märgipressi kasutajakoolitusi. 

 

Regulaarselt hakkasid koos käima raamatuklubi, pereterapeudi jututuba, mõtlemisõhtu 

päevakajaliste teemade arutamiseks, mõtteline galerii Viimsi raamatukogu kunstiraamatute 

riiuli tutvustamiseks, raamatukogutunnid, muinasjutu vestmised lastele jpm. 

 

Lisaks toimusid kohtumisõhtud, kus esinesid Piret Kooli, Andrei Hvostov, Neeme Raud, Tunne 

Kelam jt.  

 

      
   

              Andrei Hvostov                                 Neeme Raud 

 

Trepigaleriil esitlesid uusi raamatuid Sirje Kiin ja Marianne Mikko jt. Suures saalis esinesid 

Maire Eliste Muusikakooli laululapsed ning Viimsi Päevakeskuse laulu- ja tantsuansambel.  

Meeldejääv oli 23. veebruaril raamatukogus toimunud rohke kuulajaskonnaga kontsert „Viimsi 

talent“, kui tunnetasime, et 100-kohaline saali oleks võinud ikka suurema projekteerida.  
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Mitmesugused sündmused; kohtumisõhtud, raamatuesitlused, vestlusringid jms olid 

esinejatega kokku lepitud suve alguseni, sealhulgas ka raamatukogu 100. juubeli tähistamine. 

Kogukonna kokku kutsumiseks ja ka tõsisteks valla arenguteemade aruteludeks leidis 

vallavalitsus üha enam, et neiks sobivad raamatukogu ruumid, mis ongi raamatukogu üks 

olulisemaid ülesandeid – ühendada kohalikku kogukonda. 

Oli rõõm, et raamatukogul olid mitte ainult kaasaegsed ruumid, vaid et ka tegevussuunad 

hakkasid välja kujunema.  

 

Kuid 14. märtsil kehtestatud eriolukord sulges raamatukogu külastajatele kolmeks ja pooleks 

kuuks. Lugemine on aga üks olulisemaid tegevusi, et säilitada meelerahu, ja nii alustas 

raamatukogu lugejate kontaktivaba laenutuse korraldamisega juba nädal pärast eriolukorra 

kehtestamist. Tagantjärele mõeldes oli see uskumatult keeruline ja ka julgust nõudev aeg 

kõigile raamatukogu töötajatele. Kui rääkida arvude keeles, siis sellel ajal laenutati 12  821 

raamatut (samal ajavahemikul 2019. aastal 10  921 raamatut). Ka harukogud Püünsis, Pranglil 

ja Randveres alustasid kontaktivaba laenutusega, kuid tunduvalt hiljem ja tagasihoidlikumate 

näitajatega.  

 

Kuna eriolukorra ajal soovisid paljud inimesed lugejaks registreeruda, siis tehti Viimsi 

raamatukogu ettepanekul raamatukogu tarkvarale RIKS uus arendus – lugejate registreerimine 

ID-kaardiga ja Mobiil-ID-ga. Tööle hakkas ka Print in City printimis-, paljundus- ja 

skaneerimisteenus.  

 

Märkimisväärselt oli Viimsi raamatukogu Viimsi ViVa Virtuaalklubi läbiviimiskohaks üheksal 

neljapäeval. 1. juulil avati raamatukogu lugejatele taas. Esimene kohtumine toimus Marianne 

Mikkoga juba 23. augustil tema raamatu „Kroon kuningriigis. Eestlase märkmed pandeemia 

ajal Rootsis“ esitlemiseks.  

 

Tänaseks on taas alustanud raamatuklubi, pereterapeudi jututuba, mõtlemisõhtu, mõtteline 

galerii raamatukogu kunstiraamatute riiuli tutvustamiseks, raamatukogutunnid, Robokaru 

Robootikakool jpt. Toimunud on Agu Sisaski uue raamatu „Teel“ esitlus, Maire Eliste kooride 

kontsert ning koostöös Eesti Interpreetide Liiduga „Muusikaline kollaaž“ Indrek Vau ja Heigo 

Rosinaga. Rõõmustav oli 16. septembril raamatukogus toimunud XVII üleriigilise 

lasteraamatukoguhoidjate päeva rohke osavõtjate arv.  

 

Juba lähinädalatel on kavas nii mõndagi huvitavat, sealhulgas raamatukogupäevade ajal 

raamatukogu juubeli tähistamine ürituste sarjaga, mis on raamatukogupoolne kingitus 

kogukonnale. Me loodame, et kui me kõik oleme hoolivad ja järgime reegleid, meie plaanid 

täituvad. 

 

Tiiu Valm                                                                                                     Viimsi raamatukogu 
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LAPILINE BALTI KETT LÄHENDAB JA ÜHENDAB 

LAPITÖÖDE NÄITUS HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

Möödunud aastal  jõudsid Meremäel tegutseva käsitööseltsi  Meieselts Meroosi  vedaja Sirje 

Pakler ja Vastseliina käsitööühingu tollane juht, nüüdseks meie seast lahkunud Ilme Aim  

mõttele, et lapitööga saab suurepäraselt tähistada Balti keti 30. aastapäeva. Idee oli kaasa 

haarata ka Läti ja Leedu käsitöömeistrid.  

Keegi tundis kedagi Lätist ja Leedust ja nii tuli bussitäis Läti käsitööhuvilisi  Vastseliinasse 

kohale,  et oma silmaga näha, kuidas eestlased lapilist Balti ketti teha mõtlesid. Üle Eesti kutsuti 

inimesi käsitöö õpitubadesse meisterdama lapipilti, mis oleks osa suurest Eesti, Läti, Leedu 

lapiketist.  

Ühtlasi said tegijad meenutada,  kus ja kellega ta sel tähtsal päeval 30 aastat tagasi oli, kunagisi 

sündmusi  elati uuesti läbi.   

Esimene Balti keti  tööde näitus oli Vastseliinas ja edasi on see rännanud ringi  Eestis,  Lätis. 

Näitusel on  nii individuaalseid kui rühmatöid, kõik ühes mõõdus  25x 25 cm,  mis sõlmitud 

kokku rahvusvärvides paeltega.  

Enamikus  leedukate töödes on kasutatud kangale  kantud fotosid Balti ketist.  Lapipiltides on 

palju rahvariides inimesi täis rõõmu ja hakkamasaamise vaimu. Näitusel on lapipilte ka Keila 

Kultuurikeskuse lapiringi liikmetelt.  

Kokku saadi 281 lapipilti: 170 tööd Eestist, 66 Leedust,45 Lätist. 

 Ühistööna valminud näitus on  südantkosutav, vaimukas  ja head tuju loov ning  meid 

naabritega lähendav ja ühendav. 

Näitus on Harju Maakonnaraamatukogus vaadatav  8. kuni 30. septembrini.  

Kõrvuti seisavad suure kõhuga noor naine, kel üks lapsevanker juba lükata, 

mesinikumütsiga mees, Eesti rahvariideseelikus memm ja Läti värvides jäähokimängija. 

30 aastat pärast esimest Balti ketti ühendab meid Eesti, Läti ja Leedu naiste loodud Balti 

kett. 

Veel mitu Vastseliina käsitööühingu naist ütlevad, et eri põhjustel tuli 30 aastat tagasi 

koju jääda ja nüüd on hea meel osaleda. Milvi T. meenutab, et korjas marju ja nuttis, 

et ei saanud kohal olla. Oma lapitööle meisterdas ta nüüd noore naise – iseenda 30 

aastat tagasi. 

Sirje P. käis 30 aastat tagasi Balti ketis ja pani ka lapilises Balti ketis enda jälle rivvi. 

Sirje:„Tegin iseenda, küll veidi vanema kui 30 aastat tagasi. Mäletan toonast 

emotsiooni Valgamaa metsade vahel ja tahtsin seda uuesti kogeda. Eks see ongi üks 

võimalus, kuidas kunagistele sündmustele tagasi mõelda ja neid ka uuesti läbi elada.” 
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Aino Maria H.: „Mäletan 1989. aasta 23. augustit väga hästi. Me võtsime sugulaste 

pool varajast kartulit. Üks abielupaar teatas, et nemad ei saa rohkem aidata, hakkavad 

Balti ketti minema. Meie millegipärast ei läinud. Nüüd on mul väga hea meel oma pildi 

peale panna ennast ja abikaasat ning niimoodi ikkagi osa võtta.” 

Sirje L. on lapipildi peal seljas seto rahvariided. Temale on see juba teine Balti kett. 

Esimene on siiani väga hästi meeles. Sirje: „Kogunesime Võrus, seal oli miiting ja 

võimsa emotsiooniga sõitsime Läti piirile. Tahtsime edasi Lätti minna, aga seal olid 

teed juba rahvast umbes. Kõik oli ikkagi väga tore ja südamlik.” 

Kasutatud artikkel: Värvikirev galerii. Lapiline Balti kett lähendab ja ühendab. Ajakiri  Eesti 

Naine, august 2019. 

 

 

 

 

 

Rutt Enok                Harju Maakonnaraamatukogu 
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Õnnitused sünnipäevalastele! 

Igal sügisel 

Igal sügisel uuesti sünnib 

niiskete kollaste lehtede hõng, 

igal sügisel tuul laande kõnnib, 

teejuhiks härmane ämblikulõng 

 

Igal sügisel uuesti algab 

valgete kurgede kaugeletee. 

Ikka linde on kolmnurkses salgas, 

kellel uued on linnad ja veed. 

 

Ikka kooliteel lehvitab kastan – 

kollased kindad on kõlkumas puus. 

Igal sügisel astrilast kastab 

värske, noor vihm. Ja ka aster on uus. 

 

Iga sügis on uus nagu ime – 

värvitud taevad ja värvikad maad… 

Igal sügisel pilviku nime 

esimest korda üks laps kuulda saab.   

 

  Leelo Tungal 

 

Aitäh kõigile, kes oma kaastöödega panustasid infolehe valmimisse! 

Koostaja: Lea Mäeste 
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