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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. 

Kairi Tilga: demokraatia vajab raamatukogusid (Postimees, 11.12.2020) 
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30 aastat Eesti taasiseseisvumisest 

Märkmeid Keila raamatukogust ja Keilast aastal 1991 
 

Jaanuarist hakkasid kõik raamatukogud majanduslikult alluma kohalikule võimule. Harju 

Maakonna Keskraamatukogu Keilas ja Paldiski Linnaraamatukogu jäid veel Harju 

Maakonnavalitsuse otsealluvusse. Inventari soetamiseks saadi Harju Maakonnavalitsuselt 60 

tuhat rubla, mille eest osteti Harju Maakonna Keskraamatukogule kasutatud paljundusaparaat 

„Xerox“. Maakonna kultuuriamet andis raamatukogule kompuutri „Tandy“. 

Keskraamatukogu raamatubuss lõpetas oma töö lugejate vähesuse ja kütusekriisi tõttu. 

Raamatukogul olid laenutuspunktid Keila haiglas - 77 lugejat ja Keila TERKO-s (Keila 

Teraviljakombinaat) – 16 lugejat. 

Raamatukogusse saabus Kanada ja Austraalia väliseestlaste annetusena kogutud 601 raamatut 

ja lisaks hulk ajakirju. Saadetis oli mõeldud Keilale ja veel viiele raamatukogule maakonnas. 

40 raamatut olid neist sellised, mida meie raamatukogus varem ei olnud: ajalooline koguteos 

„Eestlased Kanadas“, Ed. Laamanni „Konstantin Päts“ jpt. 

21. märtsil oli kultuurimajas oma kultuuri päev. Kultuurimaja ja raamatukogu töötajad tõid 

näitusele omavalmistatud käsitöid ning emadelt ja vanaemadelt pärit esemeid. Osa eksponaate 

oli ka muuseumist, tutvuda sai ka sobivasisulise raamatunäitusega. 

Aprillis tähistati lastekirjaniku ja luuletaja J. Oro 90. sünniaastapäeva ning käidi külas kirjaniku 

lesel Melanie Ongol. 

Juunikuus viibis direktor Rutt Enok Leedus Jurbarkases, kus toimus koduloo-alane Balti 

vabariikide nõupidamine. 

Augustis toimus IFLA (rahvusvaheline Raamatukogude Assotsiatsiooni Föderatsioon) 

aastakonverents esmakordselt Moskvas. Meie raamatukogust sõitis konverentsile Marju Tarve. 

Konverents algas 19. augustil. Samal päeval tungis Eestisse nõukogude vägede tankikolonn, et 

21. augustil vallutada Tallinna teletorn. Ka Moskvas olid sel ajal ärevad päevad seoses Mihhail 

Gorbatšovi vastu suunatud riigipöördekatsega. Konverentsi töö oli oluliselt segatud ja üritus jäi 

poolikuks. Konverentsist võttis osa ka meie Soome sõprusraamatukogu Salo juhataja Hilkka 

Orava, kes oma Moskva-muljeid Soome ajakirjanduses värvikalt vahendas. 

Oktoobris olid Eestis soome-ugri rahvaste hõimupäevad. Meie raamatukogu külastasid 

Udmurdi raamatukogutöötajad, kellele tutvustati ka Keila linna ja käidi muuseumis. 

Aasta jooksul puhastas teenindusosakond raamatufondi ühiskondlik-poliitilise kirjanduse osa, 

sest suur osa sellest oli muutunud aegunuks. Raamatud viidi muuseumi, kus saadi ruum 

raamatukogu tagavarafondi paigutamiseks, sest raamatukogu ise oli äärmiselt suures 

ruumikitsikuses. Vene kirjanduse, mis seni pidi olema riiulitel eraldi, võis nüüd kokku panna 

väliskirjandusega. 

Raamatukogus elati remondi ootel, mis pidi hakkama järgmisel aastal. Lugejate-laenutuste 

arvud sel aastal enam ei langenud, vaid isegi kasvasid veidi. 

Meie töötajad Anne Sokko ja Mall Aunver külastasid kauaaegset raamatukogujuhatajat Magda 

Kohavat, et saada temalt lisateavet Keila raamatukogu ajaloo kohta. 

Novembris käisid Soomes kogemusi omandamas neli meie raamatukogu töötajat. Vastuvõtjaks 

oli Salo linna raamatukogu. Kõik kulud kandsid võõrustajad. Külastasime ka Turu linna ning 

sealset raamatukogu. Vastuvõtt oli äärmiselt soe ja heatahtlik, öeldi tunnustussõnu uueneva 

Eesti kohta. 

Detsembris korraldas kultuuriamet maakonna kultuuritöötajatele talvepeo Maardu mõisas. 

Laulsid Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap, mängis puhkpilliorkester, oli rikkalik suupistelaud. 

Iga osavõtja sai kingiks helikasseti jõululauludega. 

Aasta lõpus said kõik töötajad jõulupreemiat kuupalga ulatuses. 

Keilas: 
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Veebruaris avati Keila Kommertspank. Panga aktsiaid müüdi kultuurimajas, rahvast kohal 

murdu. 

14. juunil paigaldati Keila parki (praegu keskpark) rõngasrist endise kalmistu tähistamiseks ja 

represseeritute mälestamiseks. Samal päeval paigutati Keila raudteejaama seinale 

mälestustahvel meenutamaks karme küüditamisaegu. 

Juunis avati Keila Jõe pargis asuvas mõisahoones Harju Muuseum. 

Septembris tähistati Keila koolihariduse 300. aastapäeva, kultuurimaja juures avati 

mälestuskivi Keila hariduselule. Hariduselule oli pühendatud ka 1991. a. septembris ilmuma 

hakanud Keila linna oma ajalehe „Keila Leht“ esimene number, mida sai osta ka 

aastapäevaüritusel, üksiknumber maksis 50 kopikat. 

Oktoobris avati Keila esimene erakauplus „Luige äri“ Uuel tänaval. 

Novembris demonteeriti Keila pargis asuv Keila lahingu monument (rahvasuus tuntud kui 

„vene ahi“). 

/Kasutatud on „Keila raamatukogu kroonikat 1990-1995“. Keila, 1997/ 

 

 

 

Keila lahingu monument 

 

 

Ilse Kenapea                                                                                  Harju Maakonnaraamatukogu 
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LÄÄNE-HARJU RAAMATUKOGUDE 

VÄLJASÕIT IDA-VIRUMAALE 

 

Selle aastane Lääne-Harju valla raamatukogude ühine õppereis sai planeeritud Ida-Virumaale, 

et tutvuda sealsete raamatukogudega, nende töökorraldustega peale valdade liitmist ning saada 

uusi mõtteid ja ideid. 

Esimesena külastasime Toila vallas asuvat Voka raamatukogu, Merle Äri rääkis oma 

tegemistest, kõhklustest tuleviku ees ja plaanidest edaspidiseks. 

Järgmisena oodati meid Jõhvi Keskraamatukogus, kus  tehti väga põhjalik ülevaade nii 

möödunud, kui selle aasta tegemistest- Reet Kaldur ning Gerri Orgma  tutvustasid lasteüritusi, 

nagu näiteks laste pärimuslaager, laste käsitöö- ning jututoad. 

Edasi suundusime Sillamäe raamatukokku, kus kohtusime  raamatukogu direktori Elviira 

Sidorovaga. Sillamäe raamatukogus osutus kõige üllatavamaks lasteosakonnas olevate laste 

rohkus vaatamata kuumale suvepäevale. Lasteosakond oli väga lapsesõbralik ning meenutas 

justkui noortekeskust. 

Äsja vastvalminud Sillamäe Promenaad oli omaette vaatamisväärsus, tõeliselt kaunis paik 

linnarahvale. 

Teisel päeval külastasime Narva keskraamatukogu ning tutvusime linnaga, külastasime Narva 

kindlust ning jalutasime promenaadil. Raamatukogu oli suur linnaraamatukogu - mitmete 

korruste, tohutu fondiga ja tegeletakse paljude erinevate projektidega. 

Piirilinna maitseelamusi nautides ja kokkuvõtet  tehes  jäime nähtuga  igati rahule. 

 

         

Annika Lilja, Marika Viira                                                                 Laulasmaa Raamatukogu  
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SAUE LINNA RAAMATUKOGU AASTAL 2021 

Jaanuar - kontaktivaba laenutus 

Veebruar – saame teada, et peame kolima 

Märts – valmistume kolimiseks 

Aprill – pakime kokku 

Mai – pakime lahti ja paigutame 

Juuni - avame uksed uues kohas 

Juuli – võtame kasutusele raamatukapi 

Aasta 2021 on olnud meie jaoks täis pöördelisi muutusi. 

Jaanuaris läksime üle kontaktivabale laenutusele. Veebruaris lugesime vallalehest Saue Valdur, 

et raamatukogu kolitakse koolimajast välja. Olime küll juba mõnda aega teadnud, et koolimajas 

valitseb ruumikitsikus, aga sõnum tuli siiski ootamatult. Kolisime kümne minuti kaugusele 

koolimajast Saue Ärimajja rendipinnale. Leping on sõlmitud kolmeks aastaks koos aastase 

pikendamise võimalusega. Seejärel peaks raamatukogu saama päris uue kodu Kütise tänav 4 

planeeritud uude büroo- ja kortermajja. 

Rendileandja andis meile remonditud ruumid, rajas kaldtee ja saime vallas esimesena 

paigaldada raamatute laenutuskapi, mis annab lugejatele võimaluse teenust saada ka neil 

aegadel, kui raamatukogu uksed on suletud. 

Pakkima asusime aprilli lõpus ja 1. juunil juba avasime. Meile anti abiks kolimisfirma koos 

kahe väga tubli noormehega, kes aitasid pakkida ja ka riiuleid lahti võtta ja uuesti kokku panna. 

Kuna kolimine oli ajutisele pinnale, siis enamus mööblist jäi vana. Aga see-eest saime omale 

kena puhkenurga ja kohvimasina. 

Kohe,  kui Saue vallavarahalduse juhataja Virko Kolks 

küsis, kas me oleksime huvitatud Cleveroni raamatukapist, 

vastasime kindla jah. 

Raamatukapi kujunduse idee oli kollektiivne. Kui oli teada, 

et Saue valda esimene raamatukapp tuleb, asus meie valla 

kultuurijuht Kaija Velmet mõtlema, milline see kapp võiks 

välja näha. Koos jõuti mõttele, et kui raamatud, siis võiks 

kapp kohe kaugelt öelda, et siit muud träni ei saa, saab 

raamatuid, aga seevastu 24/7. Kapiuste välimisel küljel on 

kas küsimus või tsitaat ja seespool vastus või autori nimi. 

Kujundas kunstnik Kerstin Hallik, kes oli 2007. aasta 

„Ilmapuu lävel“ peo ja 2017. aasta laulu- ja tantsupeo „Mina 

jään“ trükiste kunstnik. 
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Uue asukoha lugejatepoolne tagasiside on olnud positiivne – ruumid tunduvad avaramad ja 

valgemad (tegelikult on 100m2 väiksemad). Selleks, et ära mahtuda, pidime oma kogu päris 

korralikult puhastama. 

Loodame, et lugemisharjumus ei kao ja lugejad leiavad meid üles ka uues kohas! 

     

Lisaks. 

Tänavu saab sada aastat ajast, mil Saue ja Vanamõisa ärksad taluperemehed võitlesid välja 

võimaluse rajada tühjaltseisvasse raadiojaama hoonesse kool. Ikka selleks, et kohapealsetel 

lastel lühem koolitee ja paremad õppimisvõimalused oleks. Kool tegutses Valges majas kokku 

53 aastat. 

 

 

Saue kool 100 raames esitleti meie Saue Kodu-uurimise 

Seltsingu liikme Helle Koppeli raamat“ Valge maja lood. Saue 

kool 1921 – 1974“. Raamatu väljaandmist rahastas Saue vald. 

 

 

 

Marika Salu                                      Saue Linna Raamatukogu 
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MALEVLASED HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 

Alates 9.-st augustist kuni 19. augustini sai raamatukogus taas näha noori malevlasi. Sel aastal 

oli raamatukogu töötajaid nende igapäevatöös aitamas 5 noort.  

Geiry, Karoliine, Mirell, Oliver ja Romet olid noored, kes raamatukogu teenidusosakonna 

tööeluga kahe nädala jooksul tutvusid ja rinda pistsid.  Sel aastal oli neid tavapärasest rohkem 

(varasemalt on olnud kolm malevlast), ent noortekeskuse palvel ning raamatute kodeerimise 

töö olemasolu andis võimaluse saada tööpraktikat rohkematele. 

Nagu tavaliselt, said noored harjutada kätt töödega, 

mis uute raamatute jõudmisega avasaali tuleb 

lugejateenindajal teha (kiletamine, tembeldamine 

jms). Loomulikult sai igapäevaselt tegeleda 

tagastuskastide tühjendamisega, raamatute 

tagasipanekuga riiulitesse, riiulite korrastamisega. 

Lisaks oli võimalus noortel teha raamatute 

väljapanek noortekirjanduse riiulile enda 

lemmikraamatutest.  

Kuna vanasõna annab teada, et „kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta“, siis noorte tulevikule 

mõeldes tutvusime ka raamatukogu minevikuga Keilas. Kuna eelmisel aastal valmis meil 

virtuaalne tuur „Raamatukogu rännakud Keilas“, siis valmistasime noortega olemasoleva 

materjali alusel ning raamatukogu kroonikaid sirvides väikese ülevaate lisaks. Ikka mõttega, et 

raamatukogu saaks tulevikus 

pakkuda ka reaalset reisituuri 

(loe:teematundi) õpilastele. Üheks 

ülesandeks oli muuhulgas Keilas 

tegutsenud NRSK (Noorte 

raamatusõprade klubi) ajaloost 

kokkuvõtte tegemise. Tegelemine 

selle materjaliga andis julguse 

minule teha ettepanek kahele neiule 

luua ka Keilas taas noortele 

lugemisklubi. Noored võtsid minu 

suureks rõõmuks ettepanekust kahe 

(ehk siis nelja) käega kinni ning 

esimene kokkusaamine saab 

septembrikuu lõpus raamatukogus 

ka toimuma. 

Malevlaste töönädala juurde tagasi tulles ei saa kirjutamata jätta, et lisaks raamatukogus 

töötamisele, käisime vaatamas Harjumaa Muuseumis asuvat raamatukogu. Sellest, milliseid 

raamatuid muuseumis vaadata ja lugeda saab, rääkis meile Mall Siniveer. Veel oli meil hea  

võimalus piiluda muuseumi hoidlasse ning näha, milliseid põnevaid leide seal näha saab. 

 

Viimasel päeval selgus, et malevlaste lemmikkohaks raamatukogus on hoidla. Üks 

põhjendustest, miks, oli : “seal on nii hea lõhn” … 
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Aga laseme rääkida ka malevlastel endil.  

MALEVLASED ENDAST MALEVA ESIMESEL  JA VIIMASEL 

TÖÖPÄEVAL 

GEIRI (15 a) 

Esimesel tööpäeval: 

Ma olen esimest korda malevas ja minu esimeseks valikuks oli 

raamatukogu, kuna see on vaikne koht ja siin ei pea väga palju 

suhtlema. Lisaks mind huvitab, kuidas raamatukogu töötab. 

Viimasel tööpäeval: 

Malevasse tööle tulles arvasin ma ausalt, et ma pean ainult raamatuid 

tagasi panema ja uusi raamatuid tembeldama. Kuid see osutus valeks. 

Ma pidin lisaks eelmainitud tegevustele ka uusi raamatuid kiletama 

(mis oli mu lemmik tegevus), neile kirjutama sisse numbreid. Ühtlasi tuli mul ka kodeerida, 

mis osutus minu jaoks väga igavaks ja veidi ebameeldivaks tegevuseks. 

 

Karoliine lauamängude hommikul mudilastele mängu õpetamas 

KAROLIINE (14 a) 

Esimesel tööpäeval: 

Mina ole malevas esimest korda. Raamatukogu oli mu 

esimene valik kuhu tööle tulla, sest siin ei pea paljude 

inimestega kokku puutuma. Endale mulle eriti lugeda ei 

meeldi, nii et loen ainult siis, kui vaja. 

 

Viimasel tööpäeval: 

Mulle meeldis raamatukogus töötada. Mu ootused olid, 

et pean raamatuid ära panema. See oli tõsi, aga oli ka 

teisi töid: kodeerimine, raamatute kiletamine, 

tembeldamine, raamatute süsteemi sisse kirjutamine. Ka 

pidin mängude hommikul lastega mängima. Tööl oli alati väga tore. 4 tundi päevas töötada ei 

olnud raske, seltskond oli ka tore 

MIRELL  

Esimesel tööpäeval: 

Mina olen teist aastat malevas. Kuna mulle meeldib lugeda ja 

raamatukogus töötamine pakub mulle huvi, siis õnnestus saada 

mõlemal korral tööle just raamatukokku. Lisaks soovisin 

tutvuda uute inimestega ja saada rohkem töökogemust, selleks 

on malev suurepärane võimalus. 

Viimasel tööpäeval: 

Raamatukogus töötamine oli umbes sama rahulik nagu eelmine 

aasta. Kiletamist tundus olevat mõnevõrra vähem kui eelmine 

aasta, sellevõrra rohkem oli kodeerimist, mida malevas varem 

tegema ei pidanud. Kodeerimine oli küll üsna ühekülgne, aga 

mulle see istus. Kiletamine tuli juba paremini välja kui viimati 

ning selle töö vastu polnud mul samuti midagi. Tuttavad 

tegevused olid veel postkastide tühjendamine ja raamatute       

riiulisse viimine, riiulite korrastamine.  
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Lauamängude hommikul osalesin esimest korda. Algul tundus mängude õpetamine lastele üsna 

hirmutav, pärast selgus, et asi polnudki nii hull ning meil oli päris lõbus. Kokkuvõttes oli 

raamatukogus väga mõnus õhkkond, töö oli jõukohane ja töötajad olid malevlaste vastu 

äärmiselt lahked. Kui saaks, siis tuleks järgmine kord veel.  

 

Oliver kiletamas uusi raamatuid 

OLIVER 
Esimesel tööpäeval: 

Tulin malevasse, sest sõbrad soovitasid. Raamatukogu oli 

minu teine töövalik, kuhu ka ma sain. Raamatuid loen 

pigem siis, kui vaja. Malevas olen esimest aastat ning 

plaanin ka järgmine aasta malevasse tulla. 

Viimasel tööpäeval: 

Alguses kui ma raamatukokku tulin, siis mõtlesin, et ma 

hakkan raamatuid tassima ning riiulitesse panema. 

Kõige parem töö oli kohaviite panemine raamatutele ning 

halvim kodeerimine. Selle 2 nädalaga jõudsime kodeerida, kiletada, raamatuid ära panna, 

kohaviitasid panna, õpetada mänge jne. Olin enda tööga rahul. Tööpäev möödus kiirelt, kuigi 

tööpäev kestis 4 tundi. 2 nädalat läks kiiresti, kuigi ma oleks nõus veel siin töötama. 

 

ROMET (14a) 

Esimesel tööpäeval: 

Olen Keila malevas teist aastat järjest. Töötasin eelmisel aastal 

projekti rühmas ja tahtsin sel aastal midagi muud ka proovida. 

Töötan sel aastal raamatukogus, sest see oli üks mu valikutest.  

Viimasel tööpäeval:  

Mulle väga meeldis raamatukogus töötada. Alguses kui sain 

teada, et tulen see aasta malevlasena raamatukokku tööle, siis arvasin, et raamatukogus 

panemegi lihtsalt raamatuid riiulisse. Tegelikult tegime väga palju teisi asju lisaks raamatute 

riiulisse panemisele. Me kodeerisime, panime raamatuid riiulisse, tegime riiuleid korda, 

kiletasime raamatuid, tembeldasime raamatuid ja panime kohaviitasid. Kokkuvõttes mulle väga 

meeldis ja tuleksin ka järgmine kord. 

 

Varje Mägi                       Harju Maakonnaraamatukogu 
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SUVELUGEMINE 2021 

Harju Maakonnaraamatukogus 

26. augustil tõmbasime pidulikult joone alla 

meie terve suve väldanud laste 

suvelugemisele. Harju 

Maakonnaraamatukogu suvelugemisega 

liitusid sel aastal ka Lagedi raamatukogu 

ning Vääna raamatukogu.  

 

Raamatukoguhoidjate abistamiseks valmisid Keila 

raamatukogus kõik vajalikud materjalid ka meiega liitunud 

raamatukogude jaoks (passid raamatukogu nimedega, 

reklaamplakatid, aruandluse tabel ning juhend ja raamatute 

soovitusnimekirjad raamatukoguhoidjale). Kõik see on 

tänapäeval tänu internetile ju lihtsalt jagatav. Google drive 

annab selleks suurepärased ja lihtsad võimalused.  

 

Kokku alustas suvelugemisega 120 last, neist 86 Keilas ja 24 Lagedil. Keila laste seas oli nii 

esimest (51 osalejat), kui ka 6-ndat (2 osalejat) korda suvelugemisega kätt proovivaid alustajaid. 

Kui veel natuke arvude keeles osalejatest rääkida, siis 

näiteks enim osales Keilas sügisel teise klassi 

minevaid lapsi – 19 last. Sügisel kooliteed alustavaid 

lapsi oli meil 7 ning ääretult tublid olid ka kaks piigat, 

keda kooliminek alles järgmise aastal ees ootab. 

Tublisid raamatusõpru oli pea igas vanuses. 

Noorimad lugejad olid 6 aastased, vanim 16 aastane. 

 

Keila Koolist osales 60, Lagedi koolist 24 õpilast. 

Lugejaid oli ka Prantsuse Lütseumist, Rocca Al Mare 

Koolist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Saue 

Gümnaasiumist, Tallinna Reaalkoolist, Vasalemma 

Põhikoolist ning Vääna Mõisakoolist.  

Elukoha järgi vaadates oli lapsi Keilast, Harku vallast, Rae vallast, Saue vallast ning Lääne-

Harju vallast. 

Pildil üks noorimaid lugejaid 
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Mida siis lapsed suvel lugesid? 

Sel aastal olid lugemisülesanded bingolaual ning võimalus oli valida kahe erineva 

raskusastmega lugemispassi vahel. Kes soovis end proovile panna, sai raamatuid lugeda ja passi 

täita nii, et lugemist kinnitavatest templitest moodustus kas diagonaalidemäng või täismäng. 

Raamatuid, mis sobiksid ülesannetega võis võtta raamatukoguhoidjate poolt pakutavate hulgast 

või otsida riiulitest ise. 

Lagedi ja Keila raamatukogude suvelugejad lugesid läbi 1298 raamatut.  

Populaarseimateks ülesanneteks 

nooremate lugejate seas olid näiteks 

ül.25 (Raamat mõnest sarjast), ül 7 

(Juturaamat loomadest või 

lindudest),ül 1 (Raamat, mis viib sind 

fantaasiamaailma) ning loomulikul ül 

13 (Vaba valik).  

 

Ülevaadet Keila raamatukogu suvelugejate loetud raamatutest ülesannete kaupa saab hetkel 

uudistada Harju Maakonnaraamatukogu seintelt. Oktoobrikuu alguseks saame lisada  

lugemissoovitused ja kokkuvõtted ka meie uuendamisel olevale lasteteeninduse kodulehele. 

 

Meeleolukas lõpupidu. 
Lõpupeole said kutse lapsed, kes hiljemalt 21. 

augustiks esitasid oma raamatukogudesse 

(vähemalt 5 templiga) lugemispassi ning 

joonistuse või lugemissoovituse. Kokku saime 

kutseid jagada 66-le lapsele.  

Diagonaalidemängu „võiduga“ said hiilata 13 

lugejat ning täpselt samapalju oli veel lapsi, kes 

kõik 25 lugemisülesannet olid seljatanud. Üks 

Harju Maakonnaraamatukogus osalenud neiu 

luges ja täitis suvelugemise perioodil mõlemad 

lugemispassid.  
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Peole kutsusime ka Improteater IMPEERIUM 

näitlejad, kes aitasid jagada kõigile osalejate 

tunnustuskirju ning panid meil kõigil peol silmad 

särama ning vere keema. Üritusel osalesid ka 

vabatahtlikud noored Mirell ja Kareen, kes olid 

suureks abiks pidulistega sehkendamisel. 

Lapsi aitasid tunnustada ja lõpupidu korraldada 

Eesti Kultuurkapital, Kirjastus Pegasus, 

KohviSemu, Keila linn. Suur kummardus kõigile, 

kes ühel või teisel moel aitasid suvelugemist 

vedada ja lõpupidu pidada! 

 

Vabatahtlikud Kareen ja Mirell lõpupeol 

 

Laste toodud joonistustest  saab aga nüüd Lagedi ja Harju Maakonnaraamatukogus kaunist 

näitust vaadata.  

 

Varje Mägi                                                                                     Harju Maakonnaraamatukogu 

  

Anne ja Tuuli diplomeid ja tunnustuskirju kokku 
panemas 
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LASTE SUVELUGEMINE 

JÕELÄHTME VALLA RAAMATUKOGUDES 
 

Suvelugemise üritusest võttis Jõelähtme valla raamatukogudest osa Kostivere, Loo ja Neeme 

raamatukogud. Kostiverest oli 18 last, Loolt 12 ja Neemest 1 laps. Kokku võttis Jõelähtme 

vallas suvelugemise mängust osa 31 last. Auhinnaks oli ühisüritus T1 keskuses olevatesse 

Skyparki, Skylabi ja vaateratta sõidule. Lapsed olid innukad lugejad ja ootasid pikisilmi 

ühisüritust.  

 

Laste tagasiside väljasõidule oli väga positiivne. Teel üritusele arutati bussis, milliseid 

raamatuid suvel loeti ning mis olid lemmikud raamatud. Paljud lapsed olid vaaterattal esimest 

korda ja see tekitas nendes suurt elevust. Batuudikeskuses mõtlesid lapsed ühiselt välja 

sportlike mänge ning meeskonnana nautisid,  mida teaduskeskus neile õpetab. 

 

 

       

 

Brigid-Ly Palkman                                                                                 Kostivere raamatukogu 
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VIIMSI RAAMATUKOGUS LÕPPES 10. SUVELUGEMINE 

26. augustil kogunesid lapsed juba 10. korda pidulikule laste suvelugemise lõpupeole. Kui 2012 

aastal alguse saanud laste suvine võistulugemine (esialgne nimetus) alguse sai, siis ei osatud 

arvata, et sellest tekib väikestviisi traditsioon läbi aastate. Vaatamata koroonakriisist tingitud 

eriolukorrale hakati ka käesoleval aastal huvi tundma, kas suvelugemine ikka toimub ja kas 

lõpupidu peetakse. 

Käesoleva aasta suvelugemisel osales 130 noort raamatusõpra. See on aukartust äratav number, 

sest erakordselt kuumal suvel veeta vaba aeg raamatut lugedes pole just tavaline. Laste 

tagasiside põhjal osutusid tänavu populaarsemateks raamatuteks David Walliamsi „Paha paps“, 

Helena Kochi „Kõhu mäss“, Mika Keraneni „Vanemuise väits“, Ilmar Tomuski „Kõik isad 

teevad pannkooki“ ja „Matemaatiline sõber“, Indrek Koffi „Kui ma oleksin vanaisa“. Vähem 

hinnati Mari Karilaidi „Nii ongi mu kullake“, Reti Saksa „Trepp eikuhugi“. 

Nii nagu traditsiooniks on muutunud suvelugemine kui sündmus, on traditsiooniks muutunud 

ka lõpupidu, et jagada tublimatele lugejatele tunnustust ja auhindu. Kui tavaliselt on peole 

pääsenud need, kes on läbi lugenud vähemalt 5 raamatut ning vastanud raamatu kohta käivatele 

küsimustele, siis seekord tuli arvestada ka peol osalejate arvu piiranguid, mis oli nii mõnelegi 

tublile noorele lugejale ebameeldiv uudis. 

Suvelugemisel on alati olnud lapsi, kes on lugenud 15 ja enam raamatut. Nimeliselt olid seekord 

need lapsed: Mihkel Artjuškin, Sofia Loreen Ilves, Miina Mathilda Lilleorg, Iris Eliise Martin, 

Lukas Suits, Uko Erk Otstavel, Marii Teiter, Liisel Tempel, Katriin Tori, Marion Emma 

Hansen, Johan Pajur, Eva-Lotta Mets. Nende tublide vahel loositi välja auhinnad , milleks olid 

Made Balbati maalitud suvelugemiseteemalised kruusid ja Apollo raamatukaupluse 

kinkekaardid. 

Enne maiustamist tordiga esinesid üllatuskülalised Piip ja Tuut, kes muude toredate naljade 

kõrval panid ühislauluks kokku Viimsi Raamatukogu lastekoori. 

Raamatukogu tänab kõiki suvelugemisel osalejaid ja nende pereliikmeid. 

Järgmise suve uus suvelugemine on plaanis korraldada  uut moodi ja  see pakub osavõtjatele 

kindlasti põnevat avastamist raamatute maailmas. 

     

Tiiu Valm                  Viimsi raamatukogu 
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SAUE VALLA RAAMATUKOGU KUTSUB RAAMATUKLUBIDESSE 

Raamatuklubi 

Ootame kõiki raamatusõpru, et üheskoos raamatutest vestelda ja lugemismuljeid vahetada. 

Esimesel kohtumisel arutame ka, millisena oma raamatuklubi näha soovime ja mida sellelt 

ootame. Siis saame vastavalt sellele juba järgmiste kohtumiste sisu planeerida. 

Raamatuklubi esimene kogunemine on 22. septembril kell 17.30. 

Kõik raamatusõbrad on väga oodatud! 

 

 

Laste Klubi 

Kõik koolilapsed, kes armastavad raamatuid ja lugemist, on oodatud Saue Vallaraamatukogu 

Laste Klubisse. 

Mida me teeme? Uurime uuemaid ja vanemaid raamatuid, jagame üksteisele muljeid ja 

soovitusi loetust, arutleme koos koolis loetavate raamatute üle ning et lõbusam oleks – mängime 

ka! Vahel võtame ette isegi selle, et astume justkui mõne loo sisse ja püüame mõista, miks 

midagi selles loos just nii läks või kuidas meie oleksime toiminud ... 

Kohtume 29. septembril kell 15! 

 

                                    Saue Vallaraamatukogu 
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SUVELUGEMISE PROGRAMM  

SAUE VALLA RAAMATUKOGUDES OLI LASTELE PÕNEV 

Programmis osaleja sai endale lugemispassi, kus oli kirjas kaheksa teemat – osaleja pidi lugema 

iga teema kohta sobiliku ja endale meelepärase raamatu. Teemad olid väga erinevad ja jätsid 

osalejale piisavalt suure valiku, mida lugeda. 

Mõned teemad olid seotud pealkirjaga – nii oli näiteks vaja leida üks selline raamat, mille 

peakirjas oli kellegi nimi, aga ka raamat, mille pealkiri koosnes vaid ühest sõnast. Ka raamatu 

välimust pidi mõne teema puhul jälgima – lugemiseks tuli valida raamat, mille kaanel on mõni 

loom ning valida tuli ka raamat, mis mõõtmetelt tavalisest juturaamatust suurem. Kuid nagu 

teada, on oluline ikka ka raamatu sisu – nii pidi suvise lugemise hulka sattuma mõni kriminaalse 

sisuga raamat ning raamat, mis andis lugejale päris teadmisi päris elust. Ja ühe teemana tuli 

valida hea lasteraamatu tiitli saanud raamat. 

Väga tore oli terve suve jooksul näha innukaid lugejaid valimas ja teemade alla sobitamas. 

Kindlasti oli paljudele lastele kasu ka raamatukogu koostatud valiknimekirjadest ja raamatute 

väljapanekutest. 

Lisaks õige raamatu leidmisele ja läbilugemisele tuli osalejal valida lugemispassist ka iga loetud 

raamatu kohta küsimus, millele vastata. Küsimusi oli samuti kaheksa ning iga raamatu juurde 

võis küsimuse vabalt valida, peaasi, et suve lõpuks kõikidele küsimustele vastused sai. 

Nii näiteks on väikesed lugejad leidnud raamatust kõige ilusamaid sõnu: ilus, võrratu, armastus, 

musi, sõbrad, ema, rõõm, pärastlõunavalgus, porgand, kullake, elevant ja arvutimäng. Aga ka 

seniteadmata sõnu on raamatutest võimalik leida. Komando, büroo, signalisatsioon, 

maguskartul, villis, händ, poodium, silmapete, kvintaal, kidur, orkaan. 

Raamatute lugemine ärgitab teadagi fantaasiat ja paneb sageli end tundma kui raamatu osaline 

– nii on lapsed tahtnud olla raamatu tegelastest muuhulgas näiteks kaelkirjak, libahunt kui ka 

Mart. Raamatutest, mis annavad reaalseid teadmisi päris elust, said lapsed samuti ohtralt uusi 

teadmisi, alustades sellest, et vihmaussid ei salli vihma ja mootorit jahutab vesi, kuni selleni, et 

kõik asjad on võimalikud ja kõiges võib leida õnne. Kui üldiselt olid vastused sõltuvalt lugejast 

ja raamkatust üsna erinevad, siis ühe küsimuse vastus oli valdavalt sama. Küsisime, miks 

soovitaksid  seda raamatut oma sõbrale ning ülekaalukas vastus oli – SEST SEE ON PÕNEV 

RAAMAT! Lisaks soovitati raamatut sõbrale sellepärast, et see oli naljakas, tore, õpetlik, hea, 

lõbus, vahva. 
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Tunnustused 

Rõõm, et raamatud on selle suve nii paljude laste jaoks põnevamaks muutnud.. Hea meel on 

tänada ja tunnustada neid tublisid, kes programmi jooksul kaheksa raamatut lugesid. 

Laitse raamatukogu jagab lõpetajatele diplomeid ja auhindu juba alates 30. augustist. 

Riisipere ja Turba raamatukogu lapsed kohtusid 4. septembril Piret Pääri ja Cätlin Mägiga ja 

said kätte diplomid. 

     

                           Esinejad muusik Cätlin Mägi ja muinasjutuvestja Piret Päär 

Kernu, Ruila ja Riisipere raamatukogudest saavad programmi läbinud lapsed kätte diplomid ja 

auhinnad alates 15. septembrist. 

Saue vallaraamatukogu, Saue linna raamatukogu ja Hüüru raamatukogu suvise 

lugemisprogrammi lõpuüritus toimub 18. septembril kell 11 Laagri kultuurikeskuses. Meile 

tulevad külla jutuvestja Piret Päär ja muusik Kulno Malva. Üritusele on oodatud kõik 

suvelugemise läbinud lapsed koos peredega. Pärast juttude ja muusika nautimist ootavad lapsi 

diplomid, auhinnad ja ka suu teeme magusaks. 

    

Esinejad Kulno Malva ja Piret Päär                          Rõõmsad suvelugejad 

 

Sille Ross                         Saue Vallaraamatukogu 
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HARKU VALLA RAAMATUKOGUD KOGUKONNAKESKSELT 

SUVEST SÜGISESSE 

Koroonaaeg andis suvel mõningast leevendust ja Harku valla raamatukogud korraldasid valla 

avatud külade päevade raames juulikuus raamatulaadad nii Tabasalus, Harkus kui ka Väänas. 

Kuna tänavu tähistame Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastat, avati sel puhul raamatukogudes 

ka näitused. Väänas fotonäitus raamatukogu ajaloost, Tabasalus slaidiprogramm aleviku 

ajaloolistest fotodest raamatukogu näitusesaalis, Harkus fotonäitus „Ajapildid Harkust – alevik 

enne ja nüüd. Harku vald 30“ (mis on trepihallis avatud aasta lõpuni). Harku aleviku kohalikuks 

giidiks saanud raamatukoguhoidja Tiiu Kask viis avatud külade päeval huvilised ka 

jalutusretkele mööda Harku tuntud ja tundmatuid, osaliselt ka unustuse hõlma vajunud paiku, 

et mäletada ja elus hoida Harku lugu.  

 

Raamatulaadad Väänas ja Tabasalu raamatukogu rohealal  

 

 

10. septembril toimus Tabasalu raamatukogus „Anne Lindti maalinäitus ehk kaks kala“ 

avamine. Põhjalik ülevaade sündmusest käesolevas infolehes. Vt artikkel „ ANNE LINDTI 

MAALINÄITUS EHK KAKS KALA“. Siinkohal veel paar pilti avamiselt. 

Hetked fotonäituse avamisel ja laadapäeval Harkus 

https://libharku.ee/sundmused/avatud-kulade-paev-tabasalus
https://libharku.ee/sundmused/avatud-kulade-paev-harkus
https://libharku.ee/sundmused/avatud-kulade-paev-vaanas
https://libharku.ee/sundmused/ajapildid-harkust
https://libharku.ee/sundmused/anne-lindti-maalinaitus
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Direktor Liia Rebane (keskel) sündmuseprogrammi avasõnu lausumas, istuvad Mati Laos ja Anne Lindt 

 

 

11. septembril korraldas Harku raamatukogu muinsuskaitsepäevade raames avatud 

aruteluruumi „Harku mõisa piirdemüür mitmest vaatenurgast“.  

Muinsuskaitsepäevadel kaasa löömine pakub tänuväärse võimaluse oma kogukonda panustada. 

Seekord oli peateemaks „Peidus pärand“, millega sooviti esile tõsta kogukonna jaoks olulisi 

pärandobjekte. Meie võtsime Harkus identiteeti loova objektina vaatluse ja arutluse alla Harku 

mõisa piirdemüüri. Ka lapsed said sündmusest osa, joonistades juba varem müürist neid 

inspireerinud vaateid ja saades teada, mida tähendab pärand ja muinsusobjekt. Külalisena oli 

kaasatud muinsuskaitsja Silja Konsa, kes avas meie müüri ajaloolist tausta ja eripära laiemalt. 

Raamatukogu poolt pakkusime näiteid ja mõtteid müüri teemadel eri kirjanike loomingus. 

Leidsime ühiselt, et müür võiks meie kogukonda suurepäraselt ühendada ja aitaks ka eristuda. 

„Muinsuskaitse kaitseb keskpärasuse eest,“ on öelnud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim 

Raie, nõustume temaga. 

https://libharku.ee/sundmused/muinsuskaitsepaevad-peidus-parand
https://libharku.ee/sundmused/muinsuskaitsepaevad-peidus-parand
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Vestlusring Harku raamatukogu seltsitoas 

 

Silja Konsa (vasakul) esinemas, seinal fotod piirdemüürist ja laste joonistuste väljapanek 

 

Lapsed müüripilte loomas 

Lembi Oper                                                                           Harku Valla Raamatukogud 

        Harku Raamatukogu 
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ANNE LINDTI MAALINÄITUS EHK KAKS KALA 

AVAÜRITUS TOIMUS 10. 09 TABASALU RAAMATUKOGUS 

Avaürituse programmis  osalesid  kaks Kala tähtkujus sündinud loojat ja koos nendega  noored 

andekad muusikud Tabasalu Muusikakoolist. Galeriis on vaatamiseks Anne Lindti põnevalt 

filosoofilised maalid. 

 

 

 

Programm 

Johann Sebastian Bach Menuett  

Viktoria Helena Rajapu ja Emma Liisa Rajapu 

(viiuliduett) 

 

Avasõnad Harku valla Raamatukogude direktor Liia 

Rebane 

 

Dialoog, mida modereerivad Kalad – Anne Lindt ja Mati 

Laos – vaheldumisi, vestlusega saab ühineda ka publik. 

 

 

 

 

 

The Galway Piper (Iiri trad.) 

Karina Pihor ja Lisandra Toomet (plokkflöödiduett) 

Antonio Lucio Vivaldi Sügis (fragment) 

The Black Nag (inglise tantsuviis) 

Karina Pihor, Lisandra Toomet 

Viktoria Helena Rajapu, Emma Liisa Rajapu 

Mari-Liis Keldo (viiuliõpetaja) ja Natalia Kostrõkina (plokkflöödiõpetaja) 

 

 

Uute novellikogumike esitlus 

Mati Laos tutvustab oma musta huumori novellikogumikku „Pandora laegas“,  Harku valla 

juubeliraamatut "Harku vald mosaiigipeeglis" ning kahe autori koostööna valminud „ 

Vabariigi presidendi ametiportree", milles on fotod Anne Lindti maalidest ja Mati Laose 

lustlikud loomateemalised novellid.   

 

 

 

https://annelindt-gallery.com/
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Kunstnik Anne Lindt on sündinud Kalade tähtkujus. Tõsisemalt alustas maalimisega aastal 

1994. Esimesed isikunäitused toimusid 2001. aastal Ballymore Eustas Iirimaal ja aasta hiljem 

Dublinis. Sestsaadik on Anne Lindti teoseid esitletud Pärnus näitusel „Mees ja Naine“, samuti 

mitmetel näitustel Abja-Paluojast kuni Tallinnani. Annele tähendab pildi sisse minek eelkõige 

imelist hetke, mil aeg kaotab tähtsuse. Seda imelist hetke tajub Anne enim just inimest 

maalides. On ju inimene võrratult huvitav maalimisobjekt kogu oma erakordselt keeruka ja 

mitmepalgelise sisemaailmaga. Viimase tundmaõppimist naudib elegantne maalikunstnik aga 

täiega. Anne maalid on kui omapärased piltmõistatused: kunstnikule pakub ilmselgelt huvi 

püstitada vaatajaile äratundmise ülesandeid, nautimaks seejärel ootamatuid lahendusi. Annel 

on kindlasti olnud ka väärt maaliõppejõude, nimetagem neist Concordia Klari, Peeter Ulast, 

Peeter Mudistit, Lembit Sarapuud, Sigrid Uigat jpt. 

Kirjamees Mati Laos on samuti sündinud Kalade tähtkujus ning tegutsenud ajakirjandus-, 

kirjandus- ja filminduspõllul üle neljakümne aasta. Ta on töötanud aastaid Noorte Hääles, 

Rahvalehes, Äripäevas, Autolehes ja teistes väljaannetes, olnud pikka aega ajakirjade Diivan, 

Ehitaja ja Kodumaja peatoimetaja. Tänaseks on tema sulest ilmunud üle mitmekümne raamatu. 

Lisaks mitmetele majandus- ja autotemaatilistele ning elulooraamatutele on ta kirjutanud ka 

ilukirjanduslikke teoseid, mida sageli iseloomustab must huumor ja soov välja naerda 

ühiskondlikke väärnähtusi, mis on iseloomustanud nii nõukogude kui ka praegust aega. 

Muusikaliselt lisasid värve üritusel Tabasalu Muusikakooli noored muusikud. 

    

Mati Laos ja Anne Lindt                                        Esinejad Tabasalu  Muusikakoolist 

                                                                                                          Harku Valla Raamatukogud 

                                                                                                                Tabasalu Raamatukogu 

https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/thumbnail_IMG-4910-768x1024_block.jpg
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/Armunute-hommik-Viljandis-1666x2048_large.png
https://media.voog.com/0000/0046/6849/photos/Armasta-mind-hellaltLove-me-tender-1-768x840_block.png
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TEKSTIILINÄITUS „ÜLE SILMAPIIRI…“ VIIMSI RAAMATUKOGUS 

Jaluta vikerkaarel ja vaata üle silmapiiri! 

3D tekstiilikunsti näitus „Üle silmapiiri...“oli Viimsi Raamatukogus 1.- 23. sept. Esitletud oli 

paljudes värvides 3 D kivikangaid ja erinevates kombineeritud tehnikates tekstiilpilte. 

Kivikangaste autor on disainer Liivi Leppik. 

       

 

      
 

Alates 25. sept – 28. okt on kivikangaste näitus motoga „Kangad, mis kingivad naeratuse…“ 

avatud Harju Maakonnaraamatukogu Galeriis. 

 

Kivikangaste kohta saab juurde lugeda: 

Diivan, 2009, nr 7, Kividest inspireeritud kangas 

Moodne kodu, 08.08. 2013, 3D-tekstiil elavdab interjöör 
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Üht omanäolist  pilti tutvustab selle autor: 

 

Liivi Leppik ( Disaner, Eesti Disainerite Liit): 

Üks väga eriline pilt õnnestus teha kangajääkidest - 3D tekstiil-kollaaž "Meile on antud 

Maailm…“.  Elu on teekond ja igal ühel on oma kuldrannake… 

Loomingulisel pildil võib märgata Eesti iidseid palke, Hawaii ja Tai palme, helesinist lummavat 

merd, pisut Kreeka maasikaid jne. Pildile lisavad powerit ka 3D kangad, mis on autori 

eelnevatest teostest. 

 

 
 

Pilti eksponeeritakse „Fantaasia“ näitusel Pärnus Uue Kunsti Muuseumis. Avamine  oli  

17. sept. 

 

www.visioontekstiil.com 

www.facebook.com/Visioontekstiil/  

 

 

                            Viimsi Raamatukogu 

                                                                                            Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

http://www.visioontekstiil.com/
http://www.facebook.com/Visioontekstiil/
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KIILI RAAMATUKOGU LASTE SUVELUGEMINE 2021 

Suvelugemine Kiili Raamatukogus toimub „Karikakramäng“ nime all. Tänavu toimus see juba 

seitsmendat aastat. Aastad ei ole vennad – nagu öeldakse. Osavõtjate arv on aastate lõikes väga 

erinev olnud, 10st kuni 35ni. Sellel suvel osales 29 algklasside õpilast. Kokku loeti 221 

raamatut, kõige rohkem loeti ühe lapse poolt 32 raamatut. Kuna soovitusnimestikke lastele ei 

antud ja raamatuvalik oli täiesti vaba, siis loetigi väga erinevaid raamatuid. See vaba valik on 

meil alati olnud taotluslik, et laps ei tunneks lugemiseks mingit kohustust, vaid naudiks seda ja 

lugemine oleks puhas rõõm.  

Eesti autoritest oli kõige populaarsem Ilmar Tomusk, välisautoritest Martin Widmarki Lasse ja 

Maia mõistatuste sari. Sarjad olid üldiselt populaarsed: Pax, Üheäpardi päevik, Harry Potter, 

Hirmus Henry jt. Usun, et see edetabel on raamatukogudes üsa ühesugune. 

Suvelugemise lõpetuseks oleme lastega teinud erinevaid asju: söönud torti, mänginud aarde 

otsimise mängu, külastanud Lastekirjanduse Keskust ja NUKU muuseumit. Seekord 

otsustasime korraldada vahva peo koos Lottega. Avanes väga hea võimalus liita see üritus Kiili 

valla Külast külla – Keskpõrandale kokku – päeva kavasse. Nii sai raamatukogu suvelugemine 

suurema kõlapinna. Ka lastel, kes suure hulga rahva ees oma kiituskirjad ja auhinnaraamatud 

kätte said, oli uhke tunne. Vaatame, kas selline tunnustamine toob järgmisel aastal rohkem lapsi 

lugema. Ja Lotte Merros Stuudio OÜ-st oli tõeliselt vahva, haaras oma laulu ja liikumisega 

terve platsitäie lapsi kaasa. 

 

 

 

    

 

 

Taie Saar                                                                                                       Kiili Raamatukogu    
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AVASTAMAS IDA-VIRUMAAD. 

HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU SUVELÕPU 

VÄLJASÕIT 27. AUGUST 

Reedesel varahommikul suundusime teele Ida- Virumaa poole. Esimeseks peatuspaigaks olime 

valinud Narva Kreenholmi Manufaktuuri, kus saime osa Narva Muuseumi korraldatud 

ekskursioonist „ Kreenholmi Manufaktuur – Ludwig Knoop 200!“. 

Saksa tööstur Ludwig Knoop (1821-1894) asutas Kreenholmi 1857. aastal. Knoopi on kutsutud 

ka Venemaa Rockerfelleriks. See Narva koskede vahele  Kreenholmi saarele Joala mõisasse  

rajatud puuvillamanufaktuur kujunes piirkonna elu suunajaks 160 aastaks. Tööstusettevõttes, 

mis tegutses aastatel 1857-2010, töötas kümneid tuhandeid töölisi. 19. sajandi lõpuks koosnes 

see juba viiest vabrikust. I maailmasõja puhkemise ajaks oli manufaktuurist saanud üks 

suuremaid tekstiiliettevõtteid maailmas.  

II maailmasõja käigus pea täielikult hävinud vabrikud taastati 1960. aastaks. Viimistlusvabriku 

valmimisega sai Kreenholmist täistsükliga  tootmisettevõte, mille eksportoodanguks olid 

kangad, lõngad, froteerätikud jms. Hoolimata pingutustest pidi Rootsi tekstiilettevõtte poolt 

1995. aastal erastatud Kreenholmi Manufaktuur 2010. a oma tegevuse lõpetama. 
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Peale lõunasööki restoranis Rondeel (asub Hermanni linnuses) sõitsime  Narva Aleksandri 

Suurkirikusse. Kirik on historitsistlikus stiilis, millesse on lisatud ka uusromaani ja 

uusklassitsitlikke elemente. Kaheksanurkne pearuum on 25,5 m ja võlvi läbimõõt 20,3 m, 

kellatorni kõrgus 60, 75 m. 

Novembris 1879 otsustati Narva Jaani koguduse õpetaja Tannenbergi algatusel hakata uuesti 

ehitama Narva ümbruse eestlastele oma kirikut. Joala mõisa omanik Georg von Kramer kinkis 

selle tarbeks krundi Joaorus, mis jäi Eestimaa kubermangu territooriumile, Narva linn oli sel 

ajal Peterburi kubermangu osa. Kirikus on lift ja kõige ülemiselt korruselt avanev vaade ka 

teisele poole Narva jõge, kus asub Ivangorodi kindlus (nn viiekroonise vaade). 

Nurgakivi pandi 1881. Arhitektiks oli Otto Pius Hippius Peterburist ( on projekteerinud ka 

Tallinnas Kaarli kiriku). Tekkinud omavaheliste lahkhelide tõttu võttis ehituskulud enda kanda 

Kreenholmi Manufaktuuri omanik parun Ludwig Knoop. 

Et Kreenholmis töötas 5000 luterlasest töölist, pidi kirik suutma kõik korraga ära mahutada. 

Narva pommitamisel Nõukogude lennuväe poolt sai kannatada kiriku torn. 1962. a võeti 

koguduselt kirik ära. Kirikusse paigutati kaubastu ladu. Kirik tagastati kogudusele 1990. a. 

Kiriku taastamine tekitas kogudusele suured võlad ja välja kuulutati pankrot. 2016. a 9. juunil 

tegi Vabariigi valitsus otsuse, et riik koos EELKga  ostab kiriku pankrotipesast välja. 
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Kirikus on 8 Dolores Hoffmanni valmistatud vitraaži, mis on kujundatud ikoonilaadselt. 

       

   

Kiriku saalis näidatakse installatsiooni „Taevas Narva kohal“. Vaatemäng kuvatakse otse kiriku 

võlvidele ning seda saab jälgida spetsiaalselt selleks kohandatud toolidest. Installatsioonis 

elustub Narva ajalugu ja sündmused ning värvikas valgusemäng on väga meeleolukas mõjuva 

muusika saatel. Muusika autoriks on Ardo Ran Varres, animaatoriks Taavi Valm. 

Kirikusse paigaldatud installatsioon on suurim püsiv projektsioonipind kogu Ida-Euroopas, 

kokku 520 m2. 
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Narvast edasi viis meie tee Sillamäele. Külastasime Sillamäe Kultuurikeskust ja jalutasime 

promenaadil. 

 

Kultuurikeskus on ehitatud 1949. aastal ja praegu on see tunnistatud arhitektuurimälestiseks. 

Hoone on nii seest kui väljast säilitanud eelmise sajandi 40.-50. aastate stalinistliku stiili 

arhitektuuri. 

 

  

 

 Hoone keldrikorrusel, kunagises pommivarjendis  

paikneb püsiekspositsioon, mis on pühendatud     

linna nõukogudeaegsele perioodile. 

 

 

 

 

Kultuurikeskuse saalis on laes 

suurejooneline Tšehhi kristallist lühter. See 

paigaldati 1949. a ja kui keskust hakati 

renoveerima, siis selgus, et ka lühter vajab 

renoveerimist. 

Omal ajal oli see lühter mõeldud paigutada 

ühte Kesk-Aasia lossi. Tollasel  

kultuurikeskuse direktoril õnnestus see 

siiski Narva saada. 
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Linnaväljakult laskuvad uhked trepid Mere puiesteele. Puiestee ning promenaad on ühed 

Sillamäe sümbolid. Puiestee keskseks osaks on ajalooline lehtla ja arhitektuuriline ansambel 

mere ääres. 2020. a valmis promenaadi pikendus, nii et nüüd saab jalutada otse mere kaldal. 

Promenaadi äärde jäävad vaatetorn, puhkekohad, laste mänguväljakud ning välijõusaal. 

Koduteel läbisime 

Narva jõe äärseid 

asulaid. Siinkohal 

raamatusoovitus: 

Leonid Mihhailov. 

Narva jõe asulad: 

Narva-Jõesuust 

Vasknarvani. 

Vasknarvas asub 

Prohvet Eelija skeeta 

kirik. 

See prohvet Eelijale 

pühendatud kirik ehitati 

19. sajandi lõpus. 

Pühakoda sai II maailmasõjas raskelt vigastada ja taasavati 1970.-1980. ndatel aastatel. 2020. a 

septembris muudeti see Moskva patriarhi Aleksius II korraldusel Pühtitsa Stavropigiaalse 

Naiskloostri Püha Eelija skeetaks ning viidi Kuremäe kloostri alluvusse. Skeetas elab 

kümmekond Kuremäe kloostri õde. Kirikust  mööda jalutaja müüridest ümbritsetud kiriku 

territooriumile ei pääse. Küll on aga väljaspool põhjalikud infotahvlid. Seda ka Vasknarva 

ordulinnuse kohta.  

 

Lea Mäeste, fotod Eve Eelmäe                                                          Harju Maakonnaraamatukogu 
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„MINU ELU UHKEMAD LOOMAD“ – RAAMATUESITLUS 

KOSE RAAMATUKOGUS 

Kose raamatukogus esitles 23. septembril oma raamatut „Minu elu uhkemad loomad“ Hendrik 

Relve. Rännumehel olid kaasas pildid kõige põnevamatest ja meeldejäävamatest kohtumistest 

suurte loomadega kõigist maailmajagudest ja  kohtumistest, kus Hendrik Relvel oli õnnestunud 

põnevatele olenditele pääseda tavatult lähedale, nii füüsilises kui vaimses mõttes. Uhkemate 

loomade hulgas olid kuningpingviinid, morsad, jääkarud, vaalad, orangutanid, India elevandid, 

ninasarvikud, piisonid jpt. Kohtumise lõpus tunnistas Relve, et tal on kahju neist, kes arvavad, 

et pole vaja reisida. Aga maailm on pööraselt huvitav. Soodsa hinnaga raamatud  läksid esitlusel 

kui soojad saiad. 

 

 

Meeli Sõlg                                                           Kose Raamatukogu        
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HARJU MAAKONNARAAMATUKOGU RAAMATUKAPIST 

 
Harju Maakonnaraamatukogu sai Cleveroni raamatukapi märtsis 2021. Kohalik hooldusfirma 

lahendas raamatukapi  paigaldamise ja Keila Linnavalitsus korraldas koos raamatukoguga kapi 

kujunduse ( kujunduses kasutatud raamatukogu logo elemente)  ja kapp on töös 25. märtsist 

2021. 

Aprillis oli juba peaaegu 200 kasutajat.  

Teenus on hästi vastu võetud, mõnel päeval on kapi tellimusi rohkem, teisel vähem. Kuu 

jooksul me enamasti ei ole  vaba 100 teavituse limiiti  ületanud,  loomulikult mõningate 

eranditega.   On lugejaid, kes ainult kappi tellivadki. Lapsevankriga emadele meeldib teenus 

samuti, ei pea vankri või väikelastega  sisse tulema. 

Tegin statistikat KM soovil: raamatukappe on hetkel Harju raamatukogudes 12,  aasta lõpuks 

tuleb veel mõni juurde ja 2022. a plaanivad soetada kapi 3 raamatukogu.    

Tegime lasteaialastele näidisõpetuse, kuidas kapist raamatuid saab (pildil).  

 

Infolehes oleme kajastanud raamatukappide-teemat ka eelnevalt. 

 

        
 

 

 

Rutt Enok                Harju Maakonnaraamatukogu 
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 Tagasivaade möödunusse…. 

Pingelised ajad seoses koroonaga vähendasid võimalusi suuremate ürituste korraldamiseks. 

Oli aega korrastustöödeks nii kogudes kui arhiivis. Vaatasime läbi säilitatud materjale, mis ei 

kuulu otseselt arhiivi, vaid mida on alles hoitud lisamaterjalina raamatukogude ajaloo 

uurimisel. 

Harju maakonna raamatukogude ajaloo materjalid süstematiseerisime teemade kaupa, 

koolitust puudutavatest materjalidest on olemas seminaripäevikud, koolituspäevade kavad, 

ürituste ülevaated jm. 

Järgmine aasta on raamatukogude aasta. Otsustasime tegeleda senisest rohkem 

raamatukogude ajalooga. 

Oleme tegelenud kolme teemaga: 

· Harju Maakonnaraamatukogu kroonika 2008 – 2020, mis on jätkuks varasematele 

raamatukogu ajaloo käsikirjalistele ülevaadetele. 

· Harju Maakonnaraamatukogu ürituste uue fotoraamatu koostamine alates 2018. aastast 

· Harju Maakonnaraamatukogu raamatukogutöötajate koolitajana alates 1968.aastast. 

1968. aastast olid keskraamatukogude juures metoodikute ametikohad, kes koolituste eest 

vastutasid. 

Varasematel aastatel oli kombeks koolitused-seminarid üksikasjalikult protokollida ja see 

võimaldab nende sisust nüüd saada hea ülevaate. Protokollijad olid raamatukogutöötajad ise, 

igal seminaril erinevad. 

Maakonna (rajoonini) teemat kirjutame kahekesi kuni 1989. aastani mina ja sealt edasi Lea 

Mäeste. Koostame esialgu kogutud materjalist mustandi, sealt edasi hakkame analüüsima ja 

üldistama pikemate perioodide kaupa toimunud muutusi. 

Lisan siia näitena 1969. a rajooniseminaril Veera Saare romaani „Ukuaru“ arutelu protokolli 

muutmata kujul. Kasutan ainult eesnimesid. 

Ettekande tegi Ursula: „ Ukuaru pole ainult maaromaan, mille päevaprobleemid on sügava 

sisuga, seostud maaga. Keskseks tegelaseks on Minna. Üksi tegelane ei kata teist, on 

iseseisvad ja täisverelised. Minna tundub on naine, kelle tegevus ja iseloom peegeldub teistel 

ja teiste tegevus peegeldub samal ajal Minnal. Seega on tegevus kujunenud ühtseks tervikuks. 

Mind võlus väga Minna isiksus - Minna on naine ja inimene. Autor on selle kuju loonud nii 

hästi, et paremini enam poleks saanudki. Isiklikult ei saa ma hästi aru kuidas ta võis armastada 

Akslit. Tegelased on erinevad. Minna ema- suure hingega, esimesel pilgul näiv karm naine. 

Aksli isa ja võõrasema- kõik nad erivärvilised ja neid ei unusta. Minna on töökas, hingeline, 

naiselik ja ülimalt inimlik. Kõik mis ta tegi oli nagu iseenesest mõistetav. Minna kuju on eriti 

lähedane naislugejaile. Ei oskagi öelda, miks ta nii köidab. Teoses ei puudu ka klassivõitluse 

probleem, kuid see pole siiski niisuguse tähtsusega, et seda esile tõsta. 
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Metsaülem Anton oli siiski hea mees. Tihti aitas ta Minnat. Ei pruugi ju sellepärast halb 

inimene olla, et kuulus vastasklassi“. 

Aime: „ Kas te pole tähele pannud, et viimase aja kirjanduses on eriti naiskirjanikud mõista 

andnud, et kaasaegne mees on ainult poolfabrikaat, millest naine peab valmistoote vormima“. 

Evi: „ Elu oli selline, et polnud valikut, oli ju ainult kaks meest, kelle hulgast Minna võis 

valida.“. 

Ursula: „Ideaale pole küll vaja“, 

Asta: „Inimest- poolfabrikaati pole olemas“. 

Peeter: „ Minu arvates polnud Minna mingi eriline naine, vaid päris tavaline. Ta armastas 

Akslit seetõttu, et see oli välismaalase välimusega“. 

X naine : „ Kohtasin esmakordselt kirjanduses tublit ja sümpaatset naist. Hinge närib see, et ta 

on liiga üldine ja idealiseeritud kuju. Teos on küll huvitav, aga millest see tuleb, et ta kujutas 

sellist ebareaalset naist“. 

Ursula: „ Mina arvan, et Minna valis Aksli seetõttu, et tal polnud valikut. Keldriaugu 

peremees oli temast palju vanem“. 

Kai: „ Hoolimata kõigest on Aksel siiski positiivne kuju, armastas loodust, armastas oma 

tütreid jne. Valmistas teistelegi mõne lõbusa hetke oma pilliga. Ja ka Minna oli positiivne 

kuju, ega ta elugi polnud nii ladusalt läinud“. 

Helvi : „Et Minna Akslile läks, oli juhus. Ja läbinisti sümpaatne Aksel ei olnud. Teoses on 

kohti, mis ei kõnele tema kasuks“. 

Ursula: „Kui teos annab meile kunstilise elamuse, ei küsi me enam, kas teda on vaja. 

„Ukuarut“ loeme mõnuga ja seega on see raamat oma ülesande täitnud“. 

Vanu pabereid sirvis 

Rutt Enok       Harju Maakonnaraamatukogu 
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Õnnitlused sünnipäevalastele! 

                                                        …on sügisel viinamarjad 

On sügisel viinamarjad, 

on pirnid ja ploomid ja muud. 

Juba kolmkümmend aastat ma kiidan 

koduõue antoonovkapuud. 

Ta kõik need aastad on teinud 

nii hõrguna hapuks me suud, 

ja hästi ei saa tema vastu 

ei suislepad ega trebuud. 

Neis teistes on sügisepäikest, 

kuid temas on sügisetuult, 

seda vastu pidama kutsuvat, 

igal sügisel korduvat truult. 

                                                                                      Katre Ligi 

 

 

Aitäh kõigile, kes infolehe valmimisse panustasid! 

 

Koostaja: Lea Mäeste 


