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AJARÄNNAK 1918. AASTASSE 
 

 

7. veebruaril 2018 toimus Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi 

eestvedamisel üle Eesti ajarännak 1918. aasta veebruari lõppu ehk aega, mil teadmine 

riiklikust iseseisvusest erinevates Eestimaa paikades inimesteni jõudis. 

Kurtna kool osales projektis, mis tähendas, et terve kool riietus 1918. a riietusse, toimusid 

ajastukohased koolitunnid, kooli raamatukogu muutus 1918. a vallakooli raamatukoguks. 

Raamatukogus olid välja pandud möödunud sajandi alguse õpikud, teatmikud, ilukirjandus, 

piiblid ja muud ajakohased esemed ajastu tutvustamiseks. Seintel olid 1918. a ajalehtede 

koopiad ja vaadata sai fotoväljapanekut inimestest 100 aastat tagasi ja väljapanekut 

pärandkultuurist. 

Koolirahvas kogunes kell 10.30 koolijuhataja kutsel kooli saali, sest Tallinnast oli saabunud 

koolijuhataja sugulane preili Hildegard-Rosalie, kel oli kaasas iseseisvuse manifest, mille 

lugemisest saime teada, et Eesti on iseseisev riik. Sellele järgnes koolirahva arutelu 

iseseisvuse teemal. Kool laulis ühislaulu ja tantsis sajandialguse tantse. 

Seejärel jätkusid koolitunnid ja käidi vallakooli raamatukogus tutvumas vanade õpikute, 

juturaamatute ja muude ajalooliste esemetega. Lugesime kooliõpikutest lõike ette, lapsed 

proovisid ise lugeda vanas kirjaviisis ja seletasime, mis on samovar, piibel, pommidega kell, 

mis on põnevas puust kastis ja kuidas 100 aastat tagasi meie vallas kooli raamatukogu töötas. 

Lapsed esitasid küsimusi ja arutasime eluolu tolleaegses koolis ja kooli raamatukogus. 

 

        
 

 
 

Ülle Loik                            Saku Vallaraamatukogu Kurtna harukogu 
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KILLUKESI UNGARIST KOSE RAAMATUKOGUS 
 

 

Veebruari algul toimus Kose raamatukogus üks tore üritus – tutvustati lähemalt meie armsaid 

hõimlasi ungarlasi. Kohal olid külalised Ungari Instituudist. Instituudi juhataja Tamás Orosz 

rääkis lähemalt Ungari Instituudi tegevusest Eestis. Kuna Tamás Oroszi on Eestis töötanud 

alles pool aastat, siis kohalikku keelt ta veel ei valda. Meie kõrvale eksootilised ungarikeelsed 

sõnad pani maakeelde ümber tema kolleeg Siiri Erm-Narismägi. 

 

Ungari Instituut tutvustab Eestis ungari keelt ja kultuuri: korraldatakse näitusi, kontserte ja 

keelekursuseid. Praegu on instituudil käsil huvitav projekt, mille raames käiakse Eesti 

koolides rääkimas ungari keelest-kultuurist ning näidatakse Koselgi esitamisele tulnud 

Oscariga pärjatud lühifilmi „Kõik laulavad“ ("Mindenki", 2017). See on väga südantliigutav 

film laste laulurõõmust ning nende omavahelisest kamraadlusest ja üksteist toetavast 

suhtumisest. Selle 25-minutilise lühifilmi näitamist lastele soovitaksin kindlasti ka Kose valla 

koolides. 

 

Enne filmiõhtut jõuti raamatukogus avada veel Ungari-teemaline fotonäitus. Kohal oli ka 

fotograaf Kai Tiislär, kes rääkis fotode sünnilugudest ja tutvustas lähemalt piltide tausta. 

Tiislär elas ja töötas aastatel 2008–2015 Ungaris ning salvestas seal läbi fotokaamera oma 

emotsioone, millest tänaseks on saanud rändnäitus ”Killukesi Ungarist”. 20 erisuuruses fotot 

annavad hea ülevaate Ungari eripalgelisusest ja omapärast. Vaataja ees avaneb madjaritemaa 

nii, nagu autor seda 8 aasta jooksul nägi. Pilte on nii suurematest kui ka väiksematest Ungari 

linnadest-küladest, samuti on näitusematerjali hulgas fotosid ungarlaste toidukultuurist. Iga 

foto juurde on lisatud ka selgitav tekst.  

 

Näitus on olnud esil erinevates raamatukogudes Eesti eri paigus, nt Kuressaares, Jõhvis, 

Tallinnas, Pärnus, ning jätkab oma teekonda Koselt Tartusse. Kosel saab näitust näha kuni 

märtsikuu keskpaigani – kiirustage, kultuurihuvilised! 

Tegemist oli ühe toreda ja positiivse emotsioonilaenguga õhtuga! Jõudu raamatukogule 

valgustustöö jätkamiseks! 

 

       

       Kose Raamatukogu 
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ENN SOOSAARE NIMELISE EETILISE ESSEISTIKA 

AUHINNA PÄLVIS MARJU LEPAJÕE 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 13. VEEBRUARIL 2018 

 

Enn Soosaare nimelise eetilise esseistika auhinna sai Marju Lepajõe kahe artikli eest: 

"Tõejärgse maailma uudised. Ebajumalate aeg? Takistused täpsete sõnade leidmise teel  

(POSTIMEES 15.03.2017) ja "TARKUS JA ÕIGLUS KAITSEVAD KÕIKI Reformatsiooni 

mõjust hariduskäsitusele Eestis" Ajakirjas Akadeemia nr 1/2017. Valik tehti 39 eelmisel aasta 

perioodikas ilmunud esseede seast. 

Enn Soosaare (1937-2010) Sihtasutus asutati 14. nov 2011. President Toomas Hendrik Ilvese 

ettepanekul nimetati aastapreemia eetilise esseistika auhinnaks. Enn Soosaar oli üks 

mõjukamaid intellektuaale, kelle mõtteavaldustel ja loomingul oli suur mõju eetilise ja 

sotsiaalse ühiskonna loomisele. 

Sel aastal anti auhind välja seitsmendat korda ja sündmus toimus Harju 

Maakonnaraamatukogus, kuna aastast 2014 asub raamatukogus Soosaare isiklike raamatute 

kogu, mis kannab nime „Raamatukogu raamatukogus“. 

Žürii koosseisus Ülle Madise, Viivi Luik, Erki Kilu, Neeme Korv, Hannes Rumm, Sulev 

Vedler ja Ülo Tuulik valisid suurearvulise kandidaatide hulgast välja Tartu Ülikooli patristika 

ja klassikaliste keelte lektori Marju Lepajõe. 

Žürii esimees Ülle Madise ütles, et nominentide seas olid veel Eero Epner, Mihhail Lotman ja 

Tarmo Soomere. Nominentide kõrval tõsteti esile veel Tõnu Õnnepalu, Krister Kivi, Liisa 

Pakostat ja Tiina Kaukverit. 

Marju Lepajõe on ajakirja Akadeemia toimetuskolleegiumi liige, Tartu Ülikooli Kirjastuse 

teaduslike väljaannete sarja „Piibel kontekstis“ toimetuskolleegiumi liige, Tallinna Ülikooli 

Kirjastuse teaduslike väljaannete sarja „Bibliothecamediaevalis“ toimetuskolleegiumi liige ja 

Platoni teoste eesti tõlke projektijuht koostöös kirjastusega Ilmamaa. Ta on ka Akadeemilise 
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Teoloogia Seltsi liige ja TÜ usuteaduskonna teadusnõukogu liige. Tema peamised 

uurimissuunad on uusplatooniline filosoofia ja patristiline teoloogia ning nende mõju 

hilisemale kristlikule mõttele ja teoloogia osa Eesti vaimukultuuris 17. sajandil. 

Kokkusaamise korraldajaks oli žürii liige Hannes Rumm. Sündmust ilmestas Keila 

Muusikakooli õpilane palaga kitarril. Sõna said Keila linnapea Enno Fels, kes meenutas ühe 

eelmiste kordade laureaadi Margus Laidre mõtet: sõnu on meil palju, kuid aega vähe.  

Tervitusega esines Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok, kes nentis, et kui on 

kirjutajaid, siis on ka lugejaid. Essee lugemine võib anda uue vaatenurga.  

Keila Kooli ja Saue Gümnaasiumi õpilased avaldasid oma mõtteid eesti keele puhtusest, tuues 

näite, et Eesti muusikud on öelnud, miks nad kirjutavad inglise keeles, et eesti keeles justkui 

polevat piisavalt sõnu. Noored mõtisklesid teemal, missugune peaks olema Eesti, kus nad 

tahaks elada. 

 

 

 

Kirjandusloolane Toomas Haug arvas, et Enn Soosaar jättis endast maha tühja koha 

ühiskonna arengu mõtestamisel. Ühes Mihkel Muti novellis on kujund „Vana Tark Mees“, 

millest kasvas välja mõttearendus: kas meie praegune ühiskond on valmis seda aktsepteerima.  

      Toomas Haug 
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Sulev Oll TÜ-st esitas kaasakiskuva riimuva kõne. 

Ülle Madise: „Marju Lepajõe esseede ilu, rangus, helgus ja naer on miski, mis annab valgust 

ja annab parimas mõttes julgust“. 

Tervituseks said sõna Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev, Tallinna Linnateatri 

muusikaala juhataja Riina Roose, ESSA nõukogu liige Raul Rebane ja LHV Panga esindaja. 

Marju Lepajõe märkis oma vastuvõtukõnes, et talle antud preemia on nii mõneski mõttes 

huvitav. Sest kas on mõnes meie naaberriigis sarnast preemiat? Ta ütles, et ta ei leidnud sellist 

ja sellepärast ongi see äkki originaalne. Teiseks on Enn Soosaar ise eriline ja suureks 

eeskujuks. Marju Lepajõe leiab, et eesti keel on endiselt ohustatud, kuid järjest enam on 

märgata positiivset muutust, ta tõstis esile  Eesti nooremat luulet. 

Sündmuse korraldamisel osalesid ESSA, Tallinna Ülikool, Keila linn, Harju 

Maakonnaraamatukogu ja materiaalselt toetas LHV Pank.    

 

 

Marju Lepajõe 

                                                              

Lea Mäeste                                                                                    Harju Maakonnaraamatukogu     
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MAARDU ELANIKUD ÕNNITLESID EESTIT JUUBELI 

AASTAPÄEVAL! 

 

                                                                                                                    
 

 

 

Minu Eesti 
 

Minu Eesti on nii ilus, 

Minu Eesti on nii hea, 

Minu Eesti on nii tore, 

Mõnus, hea siin elada! 

 

Minu Eesti on nii tore, 

Kuigi on nii väikene, 

Minu armas kodumaa 

on mu kallis Eestimaa… 

 

Andry Kulbert (11. a) 

 

 

 

 

 

Minu Maardu 
 

Minu kodulinn on Maardu, 

sünnist saati elan siin, 

mänguväljakud ja pargid 

armsaks, omaks saanud mul… 

 

Mäe peal kirik, 

taamal Muuga, 

meri paistab eemalt juba… 

Iru korsten, teletorn- 

kõik nad lähedal mul on… 

 

Andry Kulbert (11. a)
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Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul viis Maardu Linna Raamatukogus läbi erilised üritused. 

Maardu elanikud osalesid loomingulises projektis luuletuste ja laulude kirjutamisel või teoste 

ettelugemisel, mille teemaks oli "Mu Isamaa, mu õnn ja rõõm ...". Meie linnas elavad 

loomingulised inimesed, kes armastavad oma linna ja riiki. Antud projekti raames oli 

korraldatud Maardu Gümnaasiumi õpilaste joonistustööde näitus. Kõikide töödega sai tutvuda 

Maardu Linna Raamatukogus. Maardu linna lasteaia lapsed käisid raamatukogus tutvustamas 

Eesti Vabariigi ajaloo, muusika, kunsti jne. Lapsed olid väga uudishimulikud ja näitasid oma 

häid teadmisi. 

Iga osaleja sai suveniire ja maiustusi. 

 

              Maardu Linna Raamatukogu 
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                KOHVIKUPÄEV „EESTI VABARIIK 100” 
 
 

22. veebruaril toimus Raasiku Raamatukogus tore kohvikupäev, mis oli pühendatud vabariigi 

sünnipäevale. Oli väga mitmete üritustega heategevuslik päev. 

Suur oli üllatus, kui palju toodi annetusena kooke ja torte ning soolaseid suupisteid. 

Küpsetisi valmistasid meie lugejad, vabatahtlikud kogukonnast ja oma raamatukogu töötajad. 

Kogu tulu – 130 eurot läheb laste ürituste korraldamiseks. 

Lasteosakonnas tehti lastele rahvustemaatilisi näomaalinguid. 

 

Kohvik oli avatud kella 13.00-18.00. Kohviku ukse juurde oli meisterdatud kratt. 

9. klassi tüdrukud koos lasteraamatukogutöötaja Marju Kondratjeviga lugesid kohviku 

külastajatele Andrus Kivirähki raamatust „ Rehepapp” lustakaid lõike. 

Kratile püüti elu sisse puhuda parmupilli helide saatel. 

Parmupilliga tuli meile külla Taanist meie endine lugeja Epp Lausten. Kingituseks tõi ta kaasa 

ka enda valmistatud kolm Taani torti. Koos abikaasaga olid nad meil kogu päeva 

vabatahtlikud ja abistasid õhtuni. 

 

Päeva jooksul külastas kohvikut ja üritusi üle kuuekümne inimese. Maiustati kohvikus ja 

osteti koju ka teistele kooke kaasa. 

 

Õhtul kell viis said külalised kuulata kaunist isamaalist luulet meie noore lugeja Jaanika 

Leiteri esituses. Luuletuste vahele mängisid  kandlelugusid  muusikaõpetaja Piret Srernhof 

koos oma väikese õpilase Helmi-Marie Vaiguga. Kõik külalised jäid meie üritusega väga 

rahule ja ootavad juba uusi kohvikupäevi. 

 

Tore, et kogukonnas on nii palju lahkeid ja ettevõtlikke inimesi. 

 

   

 

Lii Otsa                                                                                                   Raasiku Raamatukogu 
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SELJALUULE 

 

Keila kooli 5. klasside õpilased kasutasid meie raamatufondi omapärasel moel: raamatute 

selgadele kirjutatud pealkirjad seati ritta nii, et valmiks luuletus. 

 

Töö teostamiseks oli aega 1,5 tundi ja ühte rühma kuulus 3 õpilast. Korraga toimetas 7 rühma, 

õhus oli tunda rahulolu. Ilmselgelt tegevus õpilastele meeldis, kasutada võis kogu 

raamatukogu kirjavara, ei piirdutud ainult lastekirjandusega, käiku läks nii kokandus kui 

ajalugu. 

 

Ma tulen 

      Põlvest põlve 

                     Teel 

Tagasi koju 

 Vähemalt… 

          Hoia ja Hooli 

Kas saab veel filosoofilisem olla?          

See ilus päev oli 20. veebruaril.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reet Vahersalu                                 Harju Maakonnaraamatukogu 
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VIIMSI RAAMATUKOGU:TEENUSE TURUNDUS JA 

VÄLJAANDED 

 

2017. aastal oli Viimsi Raamatukogu turunduses jätkuvalt oluline kasutajakesksus ning 

koostöö lugejatega. 

 

· Raamatukogu veebisait 

Aadress: www.viimsiraamatukogu.ee 

Külastusi: 21 307 

 

· Interaktiivsed teenused (4): 

Facebook 

2017. aasta lõpuks oli raamatukogu kontoga liitunud 629 inimest, st 124 uut liitujat 2017. 

aasta jooksul. Lehel postitati ja jagati 2017. aasta jooksul 184 teadet. Lehe kaudu hoitakse 

lugejaid kursis raamatukogu uudistega, tutvustatakse kogusid ja teenuseid, reklaamitakse 

raamatukoguüritusi ja võistlusi, antakse teada suletud päevadest jm. 

 

Instagram 

2017. aasta juunikuust suhtleb raamatukogu kasutajatega ka Instagramis. Aasta lõpuks on 

raamatukogu postitanud 35 korda, kontol on 82 jälgijat. Instagrami konto peamiseks 

eesmärgiks on emotsionaalsete piltide kaudu raamatukogu mainekujundus ja üldise 

teadlikkuse suurendamine raamatukogust kui info- ja kogukonnakeskusest Viimsis. 

 

YouTube 

2017. aastal uusi videoid ei postitatud. Eelnevast on üleval 10 postitust, mida on 2017. aastal 

vaadatud 345 korda. 

 

Blogi - http://viimsiraamat.wordpress.com/ 

Pole hetkel aktiivne, 2017. aastal ühtegi uut postitust ei lisandunud, kokku külastati 2017. 

aastal kolmel korral. 

 

Kevadel korraldati kasutajauuring, mille käigus uuriti kasutaja rahulolu raamatukogu 

teenustega ning pakuti kasutajale võimalust oma arvamuse avaldamiseks. Uuringutulemuste 

alusel planeeriti 2017. aasta turundustegevusi ja kujundati kogusid ning teenuseid kogukonna 

soovidest lähtuvalt. Suuremat rõhku pandi teenuste tutvustamisele, millest teadlikkus osutus 

uuringu alusel väikseks (nt Randvere harukogu).  

Mitmekülgse fondi tutvustamiseks postitati raamatupilte Facebook-i ja Instagram-i, samuti 

koostati regulaarselt kuu enim laenutatud raamatute TOP-i (nimekiri Facebook-i, veebilehele 

ja väljatrükk raamatukogu teadetetahvlile). 

 

Uue turunduskanalina võeti 2017. aasta juunikuus kasutusel Instagram, mille peamiseks 

eesmärgiks on emotsionaalsete piltide kaudu raamatukogu kui brändi mainekujundus ja üldise 

teadlikkuse suurendamine raamatukogust kui info- ja kogukonnakeskusest Viimsis. 
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Septembrist võeti kasutusele e-posti turunduse tööriist Smaily, mida kasutatakse kord kuus 

listiga liitunud lugejatele uudiskirjade saatmiseks (info üritustest, teenustest, suletud 

päevadest jm). 

 

Läbivaks märksõnaks turunduses on jätkuvalt ausus: reklaamiti ja tutvustati vaid seda, mida 

ka reaalselt kasutajatele pakkuda suudetakse. Nii tutvustati näiteks ruumipuudusest tingitud 

uuendusi raamatukogus, millega kasutajad hästi suhestusid. Füüsilise ruumi turundamine 

(raamatukogu kodulehel, vallalehes Viimsi Teataja ja raamatukogu Facebook-i lehel) algatas 

lugejate seas aktiivse diskussiooni raamatukogu uute ruumide olulisusest, andis lugejatele 

stiimuli raamatukogust rääkimiseks ning kinnitas lugeja-raamatukogu vahelist seost. 

 

Lugeja ja raamatukogu vahelist sidet hõlbustab ja suhtlust motiveerib ka raamatukogu 

Instagrami ja Facebook-i konto. Aasta jooksul muudeti ka mõlemas kanalis ilmuvate 

postituste keelt vabamaks ja vähem formaalseks, et veelgi enam lugejatega suhestuda. 

 

Kahepoolseks suhtluseks korraldati ka näiteks raamatukogu maskoti nimekonkurss ning 

viimsilase 100 lemmikraamatu valimine. 

 

Sidet raamatukoguga ja emotsiooni tekitamise tähtsust ilmestab hästi ka lugeja saadetud pilt 

siilist õhtuhämaruses raamatukogu ukse taga, mis raamatukogu Facebook-i lehele postitatuna 

ka teistes lugejates palju positiivset reaktsiooni tekitas. 

 

Facebook-i postituste kaudu tutvustati ka raamatukogutöötajate tööd ja raamatukogus tehtavat 

tegevust üldisemalt: raamatukogutöötajate õppereise teistesse raamatukogudesse, 

raamatukogus toimunud seminari „Ehitame tuleviku raamatukogu - betoon ja teenused“, 

koostöökohtumisi Viimsi valla kooliraamatukoguhoidjatega, raamatukogutöötajate pälvitud 

tunnustusi ja näiteks seda, milleks kasutab raamatukogu lugejate annetusi. Selline tegevus on 

oluline raamatukoguhoidjaameti turundamiseks ning raamatukogude väärtuse rõhutamiseks. 

 

Oluliseks osutus ka arutelu Viimsi raamatukogutöötajatega üldisemalt raamatukogu 

turundusest – milleks, kellele ja kas see on ka mitteärilise organisatsiooni jaoks vajalik. 

Arutelu eesmärgiks oli raamatukogutöötajate teadmiste täiendamine, nende kaasamine 

turundustegevusse ning rõhutamine, et kõik töötajad on raamatukoguturunduses olulise 

tähtsusega. 

 

2017. aastal jätkus ka traditsiooniliste turundusvõtete rakendamine: üritusturundus, 

raamatukogu kodulehe, RIKSWEB-i, Viimsi valla veebilehe, Visitviimsi.com-i ja erinevate 

Facebooki lehtede (raamatukogu, valla, visitviimsi.com, viimsilaste grupid jm) kasutamine 

raamatukogus toimuva reklaamimiseks, plakatite kasutamine Viimsi olulisemates inimeste 

liikumiskohtades ja koostööpartnerite juures (Viimsi Päevakeskus, Viimsi valla koolid ja 

kooliraamatukogud) ning valla ajalehes Viimsi Teataja. Jätkati ka ürituste loomist Facebook-i, 

millega kasutaja saab liituda ning mille kaudu saab üritusega liitujat teavitada. 
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2018. aasta üheks turunduseesmärgiks on Viimsi Raamatukogu sotsiaalmeedia strateegia 

koostamine, mis annab peamised juhised sotsiaalmeedias osalemiseks ja kirjeldab peamisi 

sihtrühmi. Strateegiadokument annaks raamatukogutöötajale raamistiku sotsiaalmeediaga 

tegelemiseks. Sotsiaalmeedia efektiivseks kasutamiseks kirjeldatakse eesmärgid, tegevused 

eesmärkide saavutamiseks ja hindamismeetod eesmärkide täitmise mõõtmiseks. Samuti jätkub 

2018. aastal turundustegevuste rakendamine kasutajauuringu tulemuste alusel. 

 

Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi „100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja koostamine, 

töö jätkub 2018. a (Anne Velliste, Krista Saare, Tiiu Valm): 

· Viimsi Raamatukogu sotsiaalmeedia strateegia koostamine; 

· Raamatukogu sihtrühmade segmenteerimine, turundustegevuste kaudu mitmekesistunud 

kogude ja teenuste aktiivsem turundamine; 

· Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi “100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja täiendamine 

(koostamist alustatud 2017. a). 

 

 

 

 

Viimsi raamatukogu 
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RÄNDNÄITUS „POOLSADA HIIDRAHNU HARJUMAAL“ 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS VEEBRUARIS 

 

Raamatukogus vaadatav rändnäitus on EV 100 raames valminud matkajuhi projekti 

lisaväärtus. Kingituse algataja, fotode ja näituse autor oli Kersti Lepik - kersti.lepik@eesti.ee. 

https://www.ev100.ee/et/poolsada-hiidrahnu-harjumaal 

 

    

             Brožüür, kuhu on kõik hiidrahnud jäädvustatud 

 

 

                                                 Töövahendid rahnude uurimiseks 

mailto:kersti.lepik@eesti.ee
https://www.ev100.ee/et/poolsada-hiidrahnu-harjumaal
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 5. veebruaril avati Kersti Lepiku fotonäitus Harjumaa hiidrahnudest. Peamiselt 2017. aastal 

on Kersti pildistanud üles kõik 52 Harjumaa suurt kivi, mis on üle 25 ja/või läbimõõt üle 10 

meetri, täpsustanud nende koordinaadid ja koostanud rändajale sobivas formaadis trükise. 

Trükise ja Kersti loodud QR koodi abil on kivid kergemini leitavad. Aurasmaäpiga näeb 

fotodele liitreaalsusena lisatud videosid. Raamatukogus vaadatav rändnäitus on EV 100 

raames valminud matkajuhi projekti lisaväärtus. Näitus pakkus paljudele, nii matkahuvilistele 

kui teistele raamatukogu külastajatele avastamisrõõmu ja uusi teadmisi.  

Näitus pakkus huvi ka Keila Kooli õpilastele, neile tutvustas ja tegi väikese viktoriinimängu  

näituse koostaja Kersti Lepik. 

 

 

Näituse autor Kersti Lepik 

 

      

 

Lea Mäeste                                                                       Harju Maakonnaraamatukogu 
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ESSEEKONKURSS MINU EESTI 

(MINU KIILI, MINU KODU, MINU KODUVALD) 

 
2018. aastal on suuri ja tähtsaid tähtpäevi, mida tähistada, mitmeid. Kõik raamatukogud on 

moel või teisel tähistanud Eesti vabariigi 100. sünnipäeva. Kiili Raamatukogu kuulutas sellel 

puhul välja esseekonkursi. Kuna käesoleval aastal tähistab Kiili vald oma 25. sünnipäeva, siis 

võis kirjutada ka oma koduvallast, kodust. Need teemad on niikuinii omavahel põimunud ja 

sõltub kirjutajast, millele ta just oma fookuse seab. Tegelikult sai konkurss korraldatud 

võrdlemisi suurte kõhklustega – kas inimesed ikka viitsivad süvenenult mõelda teemadele, 

mis meid puudutavad ja on olulised? 100 aastat Eesti Vabariiki ei ole ju iseenesestmõistetav. 

 

Konkurss toimus kolmes vanusegrupis alates 7. eluaastast: 7-12, 13-18, 19 ja vanemad. 

Auhindadeks Rahva Raamatu kinkekaardid. Ühtlasi nägi reeglistik ette, et konkursil 

osalemisega annab autor nõusoleku oma töö avaldamiseks Kiili Lehes (veebruari lehes need 

ilmusidki). Tähtaja lähenedes oli laekunud ainult mõni üksik töö, aga viimasel kuupäeval 

saabus neid korraga päris palju – 48! See küll rõõmustas. Žüriiks olid raamatukogu nõukogu 

liikmed. Esimest auhinda üheski vanuserühmas välja ei antud, aga ära märkimist pälvis 

kümme tööd kõigi vanusegruppide peale kokku.  

 

Enamus kirjutajatest olid õpilased ja seetõttu kasutasin võimalust parimatele auhindade 

üleandmiseks pidulikul aktusel koolis. Usun, et esinemine kogu koolipere ees ja parimate 

tunnustamine andis edasi sõnumi, et ikka tasub natuke pingutada ja osaleda. Mõni noorem 

osaleja on juba käinud raamatukogus küsimas, millal järgmine konkurss tuleb. Esseesid oli 

huvitav lugeda. Siiralt liigutavad, lihtsad, üllatavad, fantaasiarikkad, laste ja täiskasvanute 

kirjutised nii erinevad, aga milleski ometi nii sarnased. 

 

Mõningaid lõike esseedest: 

 Eesti on imeline paik. Siin on minu pere, keda ma armastan, minu sõbrad, kellest ma 

hoolin, õpetajad, kes mulle head soovivad ja inimesed, kes hoolivad Eestist. 

 Minu Eesti on rõõmus ja õnnelik, oskab nautida elu ja tunda rõõmu lihtsatest asjadest. 

Olen tänulik, et tal on laulu- ja tantsupidu, jaanipäev ja 24. veebruar. Et ta on vaba ja juba 100 

aastane. 

 Kiili on väga vahva koht ja sooviksin siin elada elu lõpuni. 

p.s. oli Kiili Raamatukogus veel hääletamine „100 lemmikut eesti kirjanduses“. 

 

Võitjaks tuli E. Raud. Sipsik. Tammsaare „Tõde ja õigus“ oli teisel kohal. Aga üldiselt võib 

öelda, et meil on kõige populaarsem autor nii täiskasvanute kui ka laste seas A. Kivirähk. 

 

 

 

Taie Saar                                                                                                         Kiili Raamatukogu  
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EMAKEELENÄDAL RAASIKU RAAMATUKOGUS 
 
 

Meil on pikaajaliseks traditsiooniks kujunenud emakeelenädala sündmuste korraldamine just 

lastele. Teeme koostööd nii kooli kui lasteaiaga. Kuna asume nüüd kooliga ühes majas, siis 

käesoleval aastal õnnestus korraldada kohtumised kirjanikega kogu kooli õpilasperele. 

1. - 4. klassidele käis külas kirjanik ja psühholoog Meeleike Saarna. Kohtumine toimus kahes 

jaos, väiksemad ja suuremad eraldi. Peab ütlema, et 1.- 2. klassi lastega on ikka suhteliselt 

raske hakkama saada. Lapsed on rahutud, püsimatud ja tahavad ise rohkem rääkida kui 

kuulata. Meelike sai aga nendega väga hästi hakkama. 3.- 4. klassi õpilased on juba oluliselt 

püsivamad ja on märgata huvi, et mis nüüd toimuma hakkab. Aga kokkuvõtvalt peab ütlema, 

et lastele meeldis väga kuulata, kui kirjanik luges oma uuest, maikuus ilmuvast raamatu 

käsikirjast jutte ette. Ka kirjanik rõõmustas selle üle, sest toimus ju vahetu tagasiside, et lood 

pakuvad lastele põnevust. Veel rääkis Meelike ka oma psühholoogi tööst ning üldse sellest, 

kuidas valmivad raamatud. Meelike Saarna on väga meeldiv ja kogemustega esineja, soovitan 

ka teistel raamatukogudel teda julgelt külla kutsuda. 

 

 

 

5.-9. klasside õpilastega käis kohtumas Reeli Reinaus. Jällegi korraldasime kahes jaos, et 

noored saaksid vahetuma kontakti esinejaga. Reelil on tohutu pagas igasuguseid 

rahvapärimuslikke asju: tondi- ja õudusjutud ning igasuguseid muid müstilisi lugusid. Kõike 

müstikat ja fantaasiat ta kasutab oma raamatute kirjutamisel ning lastele meeldib see väga. 

Tema raamatud on nii laste kui ka noorte hulgas väga populaarsed ning oodatakse uusi 

ilmuvaid raamatuid. Reelil oli esinemiseks ette valmistatud PowerPoint esitlus, kus oli nii 

mõndagi huvitavat ja lõbusat, nagu näiteks meemi pildid. Kuulajatele pakkus see lõbu. Samuti 

lood inimvorstivabritust ja muu kraam pakkus ikka noortele põnevust küllaga. Seega soovitan 

ka Reeli Reinausi, kui ta pole veel külas käinud. 

Mõlemaid kohtumisi võib pidada kordaläinuks juba seetõttu, et laenutati raamatuid koju just 

nende laste poolt, kes senini nii aktiivsed raamatukogu külastajad pole olnud. 
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Loomulikult ei unusta me emakeelenädalal ka lasteaialapsi. Raamatukogu külastasid kõik 

rühmad, alustades kõige pisimate ja lõpetades sügisel kooli minevate lastega. Lugesime ette, 

rääkisime raamatutest ja vestlesime lastega ka muudel teemadel. Meeldis lastele ja meile ka 

väga. 

 

 

 

Eha Altmäe                                                                                                 Raasiku raamatukogu 
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LOTTE JA TEMA SÕBRAD VALLUTASID 

ORU RAAMATUKOGU … 
 

 

See lugu algas nii: kord läksid vanaema ja lapselaps Tartu Mänguasjamuuseumi. Seal oli 

niiiiiiiii palju toredaid mänguasju ja huvitavaid tegevusi, et lapselaps keeldus teatriruumist 

välja tulemast. Muudkui mängis ja mängis. Siis lubas vanaema, et vildib talle ise näpunukud. 

Vanaema õppis raamatute abiga selgeks viltimise ja nii see  läks. Esimene nukk oli elevant ja 

teine boamadu multifilmist „38 papagoid“. Siis otsustas vanaema, et teeb lapselapsele 

sünnipäevaks Lotte tegelased. 

Praeguseks on lapselaps jõudnud juba kolmandasse klassi ja vanaema enam kahjuks meie seas 

pole. Ühel päeval tuli lapselaps raamatukogusse ja küsis, et kas võib teha näituse nendest 

Lotte tegelastest. No mis sai meil selle vastu olla! 

Näitus oli väga põnev ning andis kindlasti mõnele teiselegi vanaemale häid mõtteid, kuidas 

oma lapselastega toredalt aega veeta ja mida nendega koos teha. On ju ütlemata mõnus, kui on 

selline vanaema, kellega koos nukke meisterdada ja nendega hiljem muinasjutte mängida. 

 

 

                                               

Marju Purgats          Oru Raamatukogu 
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110 AASTAT RAAMATUTE 

LAENUTAMIST KOSEL 

 
 

Kose Haridusseltsi väljaandes, mis ilmus 

1932. aastal on kirjas, et 1907. aastal 29. 

juulil kogunesid 37 kohalikku elanikku 

Kose kihelkonda Rahvahariduse Seltsi 

asutamise üle nõu pidama. Nimetaud 

nõupidamisel võeti vastu otsus 

moodustada Eestimaa Rahvahariduse Seltsi Kose haruselts. Loodud selts alustas kohe oma 

tegevust. 5. augustil kutsuti kokku uue seltsi peakoosolek juhatuse valimiseks. Liikmeid oli 

siis juba 87. 

 

Samal aastal 7. oktoobri koosolekul otsustati asutada seltsi raamatukogu, mille vastutavaks 

juhatajaks valiti Kuivajõe vallakirjutaja Tõnis Hommik (1870-1957), kes oli selles ametis 

1916. aastani. Tegevust aga raamatukogu alustada koheselt ei saanud, sest kuberner pidi kogu 

asutamise ja koguhoidja valimise kinnitama, mis sündis 21. märtsil 1908. aastal. 

 

 
 

Näitus Kose raamatukogu ajaloost 
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Juba sama aasta detsembris korraldati peod, mille tuludest osa määrati raamatukogu 

täiendamiseks. 

13. jaanuaril 1908. a oli koos 85 eksemplari raamatuid ning 06. juuliks raamatukogu ametlikul 

avamise päeval, oli raamatukogu jaoks kogutud 301 raamatut. 

13. jaanuaril valiti seltsi peakoosoleku poolt raamatukogu komisjon ning kinnitati kodukord, 

mille järgi raamatute lugemine oli tasuline. Seltsi liikmetele aastamaks 50 kop, teistel 1 rbl, 

üksikuid raamatuid laenates vastavalt 5% ning 10% raamatute hinnast. 

1911. aastal kulutati uute raamatute ostmiseks 45 rubla, 1912. a 14 rubla, 1913. a 28 rubla ja 

selle raha eest osteti umbes 50 raamatut. 

 

Esimene asukoht oli Kose teemajas 1908-1912 ( praegune Kehra mnt 3) 

1916. aastal oli raamatute üldarv 785 eks. Sõja ja segaste aegade tõttu oli 1932. a järel kõigest 

230 raamatut. Ravila valla ja Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi (Hasomini) toel tõusis 

raamatute arv peagi 840-ni. Lugejaid oli aastas 80-85. 

 

Rahvahariduse Seltsi Kose haruseltsi tähtsaimaks ettevõtmiseks oli oma maja ehitamine. Maja 

valmimisel 1922. aastal sai raamatukogu ruumid II korrusel. Kahjuks hävis seltsimaja 1941. 

aastal sõjatules ja ühes sellega ka raamatukogu koos varadega. 

 

1925. aastal arvati Kose raamatukogu avalike raamatukogude võrku. 

1928. aastast on säilinud raamatukogu kasutamise kord, mis nii väga ei erinegi tänapäevasest. 

Kodukorras on muuhulgas kirjas, et raamatukogu on avalik, tarvitajateks võivad olla kõik 

piirkonda kuuluvad elanikud alates 15. eluaastast. Raamatukogu kasutamine on maksuta 

haridusseltsi liikmetele ja piirkonda kuuluvate koolide õpilastele. Võõraste käest küsiti tasu. 

Kodukord ütleb ka, et haruldasi ja kallihinnalisi raamatuid koju ei laenutata, vaid neid võib 

kohapeal kasutada. Raamatute tagastamise tähtaega võib pikendada juhul kui pole teisi 

soovijaid, nähti ette ka võimalus panna lugejaid järjekorda. Rikutud või kaotatud raamat tuli 

välja maksta. 

 

Kindlasti ei saa jätta üles lugemata raamatukoguhoidjaid, kes nendel aegadel (1908-1941) 

tegutsesid: 

 Tõnis Hommik, Kuivajõe vallakirjutaja 

 Gustav Preimer, treial 

 Roosa Jakobson (Nurk), Kose Piimaühingu töötaja 

 Hans Kruusement, pagar 

 Jaan Tolmann päevapiltnik, raamatukaupmees 

 Gustav Lindvest (Lindmets), kooliõpetaja 

 Eliisabet Muru, kooliõpetaja 

 Peeter Nurk Ravila, vallakirjutaja 

Peale seltsimaja hävingut soikus pea 8 aastaks ka raamatukogu tegevus. 

Ravila valla täitevkomitee korraldusel taasalustas 1949 aastal raamatukogu tööd Kose 

kultuurimajas, praeguse pastoraadi väikeses saalis Jõe tn 4. 

Raamatukogul on olnud töökaid ja tublisid raamatukoguhoidjaid päris palju. Kindlasti väärib 

ära märkimist Heljo Järvelaid, kes alustas tööd Kose raamatukogus 1971. aastal. 1973. aastal 
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sai temast raamatukogu juhataja, selles ametis oli ta kuni 2013. aastani. Heljo juhtimisel 

arenes raamatukogu tegevus hoogsalt, võeti kasutusele raamatukoguprogramm, hakati 

elektrooniliselt raamatuid laenutama, korraldati palju erinevaid kohtumisi kirjanikega, 

näituseid, tähistati suurejooneliselt raamatukogu sünnipäevi. 

 

1984. aastal asus raamatukoguhoidjana tööle Liia Oll, kes töötab raamatukogus siiani. 1995. 

aastal lisandus Ingrid Kuusk. 

Raamatukogul on tulnud kolida päris palju, seda just algusaastatel. 1996. aastal alustati tööd 

Ravila maantee 12, kuhu jäädi 2013. aastani kuni kolimiseni Kose Kultuurikeskusesse. 

Raamatukogu kasutada on alumisel korrusel avar teenindussaal 10 lugemiskohaga, 5 

arvutitöökohta kasutajatele, neist 1 otsinguarvuti, noorematele lastele on eraldi lastekirjanduse 

tuba. On olemas eraldiasuv tööruum ja hoidla. See osa raamatukogu ruumidest, mis on 

kasutamiseks kõigile, on saanud täiesti uue sisustuse – pilkupüüdev laenutuslett, uued riiulid 

toolid, lauad ... 

 

Uus asukoht on Kose alevi teises servas, elurajooni keskel. Nii mõnigi lugeja, kes varem 

loobus raamatukogu kasutamast kauguse tõttu, on raamatukogusse taas tee leidnud ja selle üle 

on meil hea meel. 

Meiega ühes majas asuvad Kose Gümnaasiumi algklassid, lasteaia vanemad rühmad, 

muusikakool, noortekeskus, kultuurikeskus, spordisaal. Maja on hommikust hiliste 

õhtutundideni rahvast täis ja see toob ka raamatukogusse senisest enam kasutajaid ning annab 

võimalused omavaheliseks koostööks. 

2013. aasta teine poolaasta oli Kose Raamatukogu ajaloos eriline lisaks ka sellele, et 1. juulil 

vastuvõetud põhimäärusega sai raamatukogust Kose valla keskne raamatukogu. 

 

Tänane Kose Raamatukogu on oma kasutajatest hooliv ja lugupidav raamatukogu. 

Raamatukogus töötavad oma ala sügavuti tundvad ja seda ala armastavad 

raamatukoguhoidjad, täiendame pidevalt kogusid, et lugejate soove igakülgselt rahuldada, 

korraldame erinevaid kohtumisi, raamatunäituseid, seda nii lastele kui ka täiskasvanutele. 

 

Tahtsime vääriliselt tähistada Kose Raamatukogu suurt tähtpäeva, seetõttu on 

planeerisimesündmuseid terveks nädalaks. 

Esmaspäeval, 19. märtsil avati õpilaste omaloomingu näituse ``Minu raamatukogu``. 
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Laste loomingulised tööd teemal „Minu raamatukogu” 
 

Sama päeva õhtul kell 18.00 olid kõik oodatud näitusele, kus kajastatakse raamatukogu 

ajalugu. 
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Teisipäeval, 20. märtsil toimus maakonna raamatukoguhoidjate seminar „Kuidas mõista 

tänapäeva noori”. 

 

Kolmapäeval, 21. märtsil, raamatukogu sünnipäeval oli raamatukogus avatud kohvik, lisaks 

vaimutoidule pakuti ka kohvi ja kringlit. 

 

Sünnipäevanädala lõpetasime tänuüritusega raamatukogu tublimatele lugejatele. 

Ootame kõiki huvilisi raamatukogusse ja mitte ainult sünnipäeval, vaid ka argipäevadel. 

 

Sirje Bärg                                                           Kose Raamatukogu  

 

 

KOSE RAAMATUKOGU 110 
 

Kose raamatukogu 110. sünnipäeva nädal päädis tänuüritusega lugejatele 24. märtsil. Kui 

lugejad ja raamatukogusõbrad Kose kultuurikeskusesse tänuüritusele jõudsid, olid väikeses 

saalis toolid reas ja all kohvikus ootasid kohvitassid. Õhus oli pidulikkust.  

 

Paljud kohtusid vanade tuttavatega ja said üheskoos toolidel istet võtta. Kui Kose 

Raamatukogu direktor Sirje Bärg oli ürituse sisse juhatanud, võis Anne Adams koos 2 

pillimehega alustada kontserdiga.  

 

 

 
 

 

Kuulda saime nii omaloomingut kui kingitud laule  ja kavereid. Huvitav oli kuulda , kuidas 

mõned laulud olid Anne repertuaari tulnud. Tunnine kontsert oli ilus ja meeldejääv. 
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 Peale kontserti tänati meid, pikaaegseid ja tublisid lugejaid ning endist juhatajat kena 

kingitusega ehk IGA ILMAGA RAAMATUKOKKU vihmavarjuga. See oli küll tore üllatus! 

Eks igal sünnipäeval ole kombeks õnnitleda ka sünnipäevalast. Kose vallavanemal oli üle 

anda tänukirjad pikaaegsetele Kose Raamatukogu töötajatele Liiale ja Ingridile ning kogukas 

kingitus raamatukogule. Õnnitlused ja lilled ka endise juhataja Heljo poolt ning head sõnad 

Kose käsitööseltsilt raamatukogule kui väga heale näituste korraldamise kohale.  

Kui õnned ära soovitud, paluti kõik kohvikusse, kus kohvi ja mahla kõrvale sai maiustada 

lihapirukate ja imemaitsva tordiga. Taas said lugejad omavahel suhelda. Oli meeldiv 

laupäevane pärastlõuna toredate inimeste seltsis. 

 

 

 

     Tiina Saaremäe-Viiklaid, Kose raamatukogu lugeja 
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OLEN SEAL  

KUNAGI EI SAABU MINU 

IGATSETUD HOMME. 

KUNAGI MA POLE ISE, 

VAID KUIS NÕUAB KOMME.  

 

NAERAN SEAL, KUS NAERDA VAJA, 

KÄSTULT NUTTA LUKSUN, - 

TEAB-MIS AINEST SÜDAMEGA 

AJA TAKTI TUKSUN. 

 

ISE AGA ELAN KAUGEL 

ÜHES KAUNIS HETKES. 

ISE OLEN ENDAST ÄRA 

KAUGES PAGU-RETKES. 

 

OLEN SEAL, KUS KASE MAHLA 

KUKUB PLEKIST NÕUSSE. 

USUN LAPSEPÕLVE RÕÕMU 

IMELISSE JÕUSSE. 

(Arved Viirlaid. Kogust „Üks suveõhtune 

naeratus“ 1949) 

 

 

 

 

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI! 

 

Täname kõiki, kes aitasid kaasa infolehe valmimisele! 

Koostaja: Lea Mäeste, Maire Enok 

Kujundaja: Maire Enok 


