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2022 on raamatukogude aasta 
2022 on raamatukogude aasta, mil pöörame pilgu raamatukogudele ning 
uurime lähemalt, mida pakuvad oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle 
Eesti. Aasta lükkas käima 12. jaanuaril toimunud ühine ettelugemise 
aktsioon raamatukogudes üle Eesti. 

Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu 
peale uuemale ajakirjandusele, külastada näitusi ja kui veel eriti hästi 
läheb, kohtuda kirjanikuga. 

Kui suurest infohulgast ei oska enam eristada, mis õige, mis vale, saab 
taas abi raamatukogust. 

Raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas. Oled alati oodatud! 

Teema-aasta fookused : kirjandus- ja kultuurikeskus; kogukonnakeskus; 
ruumidest väljapoole; tuleviku raamatukogu. 
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27. SEPTEMBRIL AVATI ÜLE-EESTILINE RAAMATUTE 
LAENUTUSPLATVORM MINU RAAMATUKOGU (MIRKO) 

 „Raamatukogude ülesanded on ajas muutunud, kuid kuhugi ei kao nende traditsiooniline roll 

– raamatute laenutamine. Eesti raamatukogudes on pea 700 000 lugejat ning tänavu esimesel 

kuuel kuul tehti kokku ligi viis miljonit laenutust. On rõõm, et just raamatukogude aastal saame 

juurde uue raamatukoguteenuse, mis teeb raamatute laenutamise veelgi lihtsamaks, 

paindlikumaks ning mugavamaks,“ kõneles pidulikul avamisüritusel kultuuriminister Piret 

Hartman. Avamine toimus Rotermanni kvartali kohvikus Gallery Cafe 27. septembril kell 12.00. 

MIRKO on enam kui miljoni raamatuga laenutusplatvorm, mille vahendusel saab soovitud 

raamatu tellida pakiautomaati või kulleriga koju. Tasuda tuleb vaid transporditeenuse eest. 

Uus raamatute laenutusplatvorm sai teoks tänu innovatsiooniprojektile „Raamatud liikuma“ 

ning selle loomist rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooni edendavate 

hangete programmist. MIRKO-t hoiab töös Eesti Rahvusraamatukogu koos teenuses 

osalevate raamatukogudega. 

 
 
 
Seisuga 30.11. 2022 MIRKOga liitunud 
raamatukogud: 
 
Eesti Hoiuraamatukogu,  
Eesti Rahvusraamatukogu,  
Harju Maakonnaraamatukogu,  
Jõhvi Keskraamatukogu,  
Jüri raamatukogu,  
Järvamaa Keskraamatukogu,  
Lääne Maakonna Keskraamatukogu,  
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu,  
Narva Keskraamatukogu,  
 
 
 
 

 
 
Põlva Keskraamatukogu,  
Rapla Keskraamatukogu,  
Rõngu Raamatukogu,  
Viljandi Linnaraamatukogu,  
Kaitseväe raamatukogu,  
Saku Vallaraamatukogu koos Kajamaa, 
Kiisa, Kurtna haruraamatukogudega 
Valga Keskraamatukogu koos Hargla, 
Kaagjärve, Koikküla, Laatre, Lüllemäe, 
Sooru, Tagula, Tsirguliina ja Õru 
haruraamatukogudega. 
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Kokku liitus programmiga algselt 28 raamatukogu. Et Hoiuraamatukogu läheb alates 

01.01.2023 Rahvusraamatukogu alluvusse ja lõpetatakse selle tegevus eraldiseisva 

riigiasutusena, siis selle võrra arv küll „kahaneb“. Aga just äsja – 19. detsembril, ühinesid 

Tõrva, Sõmeru ja Lepna raamatukogud. Peagi on liitumas veel 2 raamatukogu 

MIRKO platvormile lõimitakse tulevikus veel teisi raamatukoguteenuseid. Uue aasta algusest peaks 

saama MIRKO-st laenutada ka e-raamatuid, e-ajakirju ja audioraamatuid.  Loodetavasti hakkab 

see teenus kiiresti tööle, kuna Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenutusteenus, mis 

koroona-aastatel oli mõeldud kogu Eesti lugejatele, jääb järgmisest aastast kättesaadavaks 

vaid Tallinna elanikele. 

MIRKO arendamise, testimise ja uute teenuste liitmise kohta saab infot Rahvusraamatukogu 

arendusprojektide lehelt  (https://www.nlib.ee/arendusprojektid). 

Harjumaalt on MIRKOga ühinenud Jüri raamatukogu, Saku Vallaraamatukogu koos Kajamaa, 

Kiisa, Kurtna haruraamatukogudega ja Harju Maakonnaraamatukogu Keilas. Neist Saku ja Jüri 

raamatukogud olid ka 12 programmi testimises osalenud raamatukogu seas. Harju 

Maakonnaraamatukogu testperioodil ei osalenud, aga liitus samuti programmiga ja alustas 

MIRKO teenuste pakkumist koos teistega kohe 27.09.2022.  

Järgnevates artiklites jagavadki oma kogemusi Jüri raamatukogu ja Harju 

Maakonnaraamatukogu.  

 

 

 

 

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

 

 

Kasutatud allikad: 

MIRKO koduleht - https://minuraamatukogu.ee/  
Tegevust alustas raamatukogude ühine laenutusplatvorm Minu Raamatukogu. (27.09.2022). ERR. 
Vaadatud 16.12.2022. https://kultuur.err.ee/1608729622/tegevust-alustas-raamatukogude-uhine-
laenutusplatvorm-minu-raamatukogu 
Eesti Rahvusraamatukogu koduleht (2022). Vaadatud 16.12.2022.  
https://www.nlib.ee/arendusprojektid 
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UUE LAENUTUSPLATVORMI MIRKO KASUTUSKOGEMUS JÜRI 
RAAMATUKOGUS 
 

2020. aasta augustis algasid Rahvusraamatukogus eeltööd üle-eestilise RVL-teenuse projekti 

„Raamatud liikuma“ arendamiseks. Esialgu kutsuti raamatukogusid töörühmas kaasa lööma. 

 Jüri raamatukogu direktor Ülle Siska pidas projektis osalemist vajalikuks eelkõige seetõttu, et 

välja selgitada, kuidas tellimuste täitmisel teha nii, et oma teeninduspiirkonna koolilastele 

jätkuks endiselt soovituslikku kirjandust. Olime tol hetkel töörühmas ainus rahvaraamatukogu, 

mis asub kooliga samas majas ja osutab koolile põhikogu teenust, sest koolil on endal vaid 

õpikukogu. Samuti pidasime seda oma varasemate kogemuste põhjal vajalikuks teenuseks, 

sest meie lugejatel on aeg-ajalt läinud vaja ka selliseid väljaandeid, mida oleme pidanud tellima 

ümberkaudsetest valdadest. Projektis osalejad said testida tarkvaralahendust Minu 

Raamatukogu (MIRKO) ja anda tagasisidet probleemide, kasutusmugavuse kohta, seega 

osalesime ka uue teenuse katsetamisel.  

2020. aasta septembris algasid töörühma veebikoosolekud, kus said paika teenuse tingimused 

ja dokumentatsioon. Testperioodiga oli plaanis alustada 2021. aasta detsembris, kuid tegeliku 

testimiseni jõuti 2022. aasta maikuus.  

Testimise ajal tegime läbi kõik MIRKO kasutamisega seotud etapid: tellimine, laenutamine, 

tagastamine ja postiteenus. Meie kogemuste põhjal vajas enim korda sättimist postiteenuse 

osa, milles praegu on teenusepakkujateks Omniva ja DPD. Katsetuste käigus juhtus, et kuller 

tuli enne või peale raamatukogu tööaegu ja pakk jäi üle andmata või tagasi saamata. Samuti 

vajas harjumist lisaliigutus MIRKO halduses, kus käsitsi tuli ära märkida paki üle andmine, et 

tellija saaks teate paki teele saatmise kohta. Teiseks murekohaks olid tellijate või raamatukogu 

poolt tühistatud tellimused, mis mõneks aega jäid Urrami reserveeringutesse alles, kuigi 

liikusid edasi järgmisele raamatukogule. Kõik sujus siiski kenasti, osalesime aktiivselt platvormi 

murekohtade kindlaks tegemisel. Enne teenuse lõplikku käivitamist viidi läbi infotund ja MIRKO 

haldamise koolitus. 

MIRKO laenutusplatvorm avati 27. septembril ja juba esimesel päeval liitus sellega 279 

inimest. 28. novembri seisuga on kasutajaid 75 kohalikust omavalitsusest ja esikolmikusse 

kuulusid ka Rae valla elanikud - 76 kasutajat. Raamatukogudesse oli jõudnud 378 tellimust, 

nende hulgast Jürist on välja läinud 14 tellimust. On olnud mõned probleemid saatesedelitega, 

kuid MIRKO kasutajatugi töötab kiirelt ja üldiselt kõik sujub. Haldajaliidese kasutamine on 

mugav ja arusaadav.  
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Kasutusperiood on olnud lühike, kuid praegu oleme liitumisotsusega väga rahul. Kui alguses 

olime mures, et tellimusi tuleb hulgi ja meie lugejatelt nii-öelda napsatakse raamatuid eest ära, 

siis see mure tegelikult ei realiseerunud. Pigem on see igati positiivne, et inimestel on rohkem 

võimalusi raamatuid laenutada. Lisaks saab rõõmustada veel selle üle, et järgmise aasta 

algusest alustab MIRKO-s ka e- ja audioraamatute laenutamisteenus.  

Kasutatud statistilised andmed: R. Olonen, e-post „MIRKO andmeid“, 1. detsember 2022. 

 

 

 

Anneli Erik 

Jüri raamatukogu 

 

 
 

MIRKO KASUTUSKOGEMUS HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 
 

Harju Maakonnaraamatukogu testimisprogrammis ei osalenud, kuid otsustas MIRKOga 

samuti ühineda, et aidata oma kogudega inimeste lugemishuvi toetada. Samuti oli üheks 

argumendiks see, et programmiga ühinemine ei toonud raamatukogule kaasa mingeid 

lisakulusid. Kogu korraldus ja materjalid – nii koolitusega seonduv, programmide ühildamine 

kui ka tellimusümbrike saatmine on korraldatud Rahvusraamatukogu poolt.  

Enne programmiga tööle hakkamist oli võimalik tutvuda juhendmaterjalidega ja osaleda ka 

koolitusel. MIRKO programm on üldiselt selge ja arusaadav ja töötajale piisab lühikesest 

kasutajakoolitusest. Tuleb meeles pidada õigel hetkel tellimuste staatuseid muuta, et klient 

näeks, et tema tellimus on koostatud, kullerile üle antud ja et ka kuller saaks info teda ootavast 

pakist. Lisaks võtab veidi aega raamatu koos lisadega (tagastussilt lugejale, infoleht, 

järjehoidja) ümbrikusse panemine ja transpordisedeli ja reklaamkleebise kleepimine 

ümbrikule. Ümbrikke on kahes erinevas suuruses ja need saadab ning nende eest tasub 

Rahvusraamatukogu. Ja loomulikult on vaja suhelda ka tellimustele järele tulevate kulleritega. 

Keilaski ei ole tellimuste hulk olnud suur, tavaliselt on vaja täita 2-4 tellimust nädalas. Seega 

ei ole MIRKOga tegelemine võtnud liialt teenindajate tööajast ja on olnud võimalik see kenasti 

muude tööülesannete kõrvale mahutada.  
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Üldiselt on süsteem kenasti tööle hakanud. Probleeme on ette tulnud paki/transpordisedelite 

printimisega ja segadusi on olnud kullerite tööga - kas kuller ise on tulnud järgmisel päeval 

järele tellimusele, mis ta eile juba kaasa võttis või ei ole millegipärast jõudnud info kullerfirmani; 

raamatu tagastamisel ei ole info selle kohta süsteemi jõudnud. Aga kõik probleemid on seni 

kenasti ja üsna kiirelt saanud lahendatud ja peab vist leppima, et alustava ettevõtmise puhul 

neid siiski ette tuleb. 

Uutele liitujatele võib seda programmi soovitada. Pole vaja karta, et endale vajalikud raamatud 

kogudest kiirelt kaovad või et programmi kasutamine liialt keeruline ja tegevused aeganõudvad 

oleksid. On muidugi asju, mis tuleb enne liitumist raamatukogus läbi mõelda. Kasvõi see, kas 

ja kus on ruumi MIRKOga seotud materjalide ja raamatupakkide hoidmiseks ja kas õigeks 

ajaks tagastamata raamatute eest ka viivist küsima hakata. Liituda soovivad raamatukogud 

peaksid võtma ühendust Rahvusraamatukogu üleriigilise laenutusteenuse juhi Margit Jõgiga 

(Margit.Jogi@nlib.ee). 

Loodame, et huvi MIRKO programmi vastu kasvab nii lugejate kui raamatukogude seas ja uuel  

aastal tuleb uusi programmiga liitujaid mõlemalt poolt. Nii et ootame ka teisi Harjumaa 

raamatukogusid MIRKOga ühinema. 

 

 

 

 

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 
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RAAMATUKOGUD OTSISID VIIMSIS INSPIRATSIOONI  
 

9.novembril korraldasid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Eesti Linnade ja Valdade Liit 

Viimsi raamatukogus kohalike omavalitsuste ja raamatukogude esindajate kogemuspäeva 

„Raamatukogu – kulu või investeering?“. 

 Raamatukogude aastal, mis 

kestab, oli asjakohane tuua 

ühte aruteluruumi 

raamatukogude ja 

omavalitsuste juhid, et avatud 

vestluses seada koos 

eesmärke, mõista teineteise 

vajadusi, ootusi ja võimalusi. 

Erilise tähtsusega oli selgitada 

riigi rolli raamatukogude 

arendamisel ning kuidas ja kas 

tehakse koostööd kohalikul ja 

riigi tasandil. 

Eestis on üle 800 raamatukogu, sealhulgas 513 rahvaraamatukogu. Statistikaameti andmetel 

töötab raamatukoguhoidjana täistööajaga 1 029 naist ja 24 meest, kusjuures naised teenivad 

selles ametis keskmiselt 1 281 eurot ja mehed 2 235 eurot (mehed  töötavad peamiselt IT 

spetsialistidena).  

Ajal, kui paljudes väiksemates kohtades on kool, postkontor ja apteek kinni pandud ning ka 

pood suletud, on raamatukogudest saanud piirkonna keskused. Nii mõnigi omavalitsus on 

kõigele vaatamata hoidnud kohaliku kogukonna jaoks vähemalt raamatukogu lahti, millest 

tulenevalt on raamatukogud hakanud üha enam täitma kogukonnakeskuse ülesandeid. Uusi 

rolle ja ülesandeid on raamatukogudele aina juurde tulnud.  

Raamatukogudes on tavapärased kohtumised kirjanikega, kontserdid ja õpitoad, vestlusõhtud, 

kusjuures neis saab teha kaugtööd, aga ka mängida lauamänge. Aga on ka 

rahvaraamatukogusid, kus saab osta postmarke, pakke ja kirju saata. Kaasnevalt 

infotehnoloogia kiire arenguga on raamatukogutöötajad need, kes aitavad inimestel e-riigiga 

suhelda, digitaalses maailmas hakkama saada, tõendeid ja muid pabereid välja printida, 

vajaduse korral ka isiklikke mobiile jms seadistada. Alahinnata ei või raamatukogude 

sotsiaalset rolli. Sageli on raamatukogu vanematele inimestele ainus võimalus, kus teisi näha 

ja juttu puhuda, seda pealegi hubases, raamatutest ümbritsetud keskkonnas.  
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Kokkuvõttes võib öelda, et kui inimestel tekivad probleemid, siis pöördu raamatukogusse (eriti 

väikeses kohas); raamatukoguhoidja oskab soovitada vajaliku raamatu või anda nõu, kelle 

poole pöörduda abi saamiseks. 

Haldusreformiga kaasnevalt on nii mõneski maakonnas ja vallas toimunud raamatukogu 

võrgus olulisi muutusi. Näiteks, kui varem oli vallas üks või kaks raamatukogu, siis valdade 

ühendamisega tekkis ühte, nn suurvalda viis ja enam raamatukogu.  

Missugune on nendes valdades raamatukogude juhtimismudel? Kuidas tagada rahastamine 

ja sellest tulenevalt raamatukogude lahtiolek ja uute raamatute ostmine ja palju muud, mis on 

vajalik kogukonnakeskusena töötavale raamatukogule? Selles osas jagasid oma kogemusi 

Viljandi valla kultuurispetsialist Evelyn Härm, Tori valla raamatukogu direktor Ene Michelis, 

Saaremaa valla kultuurinõunik Anniki Aruväli ja Valga Keskraamatukogu direktor Triinu 

Rätsepp. 

Kogukonnal on reeglina 

ootused, et raamatukogu 

oleks avar, soe, hubane, 

hästi valgustatud ja 

külalislahke; toetaks 

elanike vajadusi ja looks 

uusi võimalusi, kusjuures 

seal on kaasaegne 

tehnoloogia ja 

raamatukogutöötajal 

oleks lugejate jaoks aega. 

 

Kahjuks ei ole kõikidel KOV-del rahalist võimekust mitut raamatukogu üleval pidada ja ollakse 

sunnitud piirama raamatukogude lahtiolekuaegu, rääkimata uute raamatute ostmisest või uue 

tehnoloogia juurutamisest. On halbu näiteid, et ka ühes raamatukogus nähakse omavalitsuses 

kulu, mis pole ühikutes mõõdetav ja raamatukogu suletakse. 

Kuidas muuta raamatukogu kaasaegseks info- ja kogukonnakeskuseks, oli suurepäraseks 

Ideede kogumise kohaks Viimsi raamatukogu. Kogemuspäeval osalejad leidsid, selleks et ka 

nende omavalitsustes oleksid raamatukoguteenused elanikkonna vajadustele ja soovidele 

vastavad, on hea käia ära Viimsis ja ikka leiab siit midagi uut. 

Juturingis, mida juhtis Viimsi vallavalitsuse avalike suhete juht Heiko Leesment, arutati 

raamatukogude jaoks kõige „põletavamaid“ probleeme, nagu: 
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 kuidas tekitada KOVdes huvi raamatukogude säilitamiseks ja arendamiseks. 

Kommentaariks: igapäevaselt räägime, et raamatukogu on kui kogukonnakeskus, aga 

poliitikud näevad sageli raamatukogu vaid raamatute laenutuse kohana ja teevad 

otsuseid hoone ülalpidamiskulude järgi; 

 

 kuidas raamatukogu saab aidata kaasa KOVi eesmärkide saavutamiseks erinevates 

valdkondades (nt haridus, kultuur, sotsiaalabi ja -teenused, laste- ja noorsootöö jpm); 

 
 igavene küsimus on, kas raamatukogu on kultuuri- või haridusasutus; 

 

 selgusetu on, kuidas ja mis vahenditega tõsta KOVde raamatukogutöötajate töötasu ja 

mainet. Raamatukogutöötajad on peamiselt kõrgharidusega spetsialistid (ka KOVdes). 

Aga kui riigieelarvest rahastatavate raamatukogude töötajatele lubatakse 2023.aastal 

kõrgharidusega spetsialistidele miinimumtöötasu 1 600 eurot, siis see ei hõlma 

KOVdes töötavaid raamatukoguhoidjaid.  

Probleemide loetelu võiks jätkata, aga hea oli, et kogemuspäeval said raamatukogutöötajad ja 

otsustajad (kultuuriministeeriumi ja KOVde esindajad) kokku, et koos arutada, kuhu minna 

edasi. 

 Tiiu Valm 

Viimsi raamatukogu 
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ERÜ LASTETEENINDUSE TOIMKONNA KOGEMUSTETUUR TARTUS 
 

14. septembril oli mul esmakordne võimalus osaleda ERÜ Lasteteeninduse toimkonna 

kogemustetuuril, mis toimus seekord Tartu Linnaraamatukogus. Meid võtsid vastu Aasta 

lasteraamatukoguhoidja 2021 Anu Amor-Narits ning parim noor raamatukoguhoidja 2021 Irina 

Möldre, kes jagasid oma laste- ja noortetöö kogemusi.  

Irina Möldre tutvustas Tartu 

Linnaraamatukogus juba 9. hooaega algavat 

noorte kirjanduskohvikut ning rääkis, et sellel 

sügisel on lisaks noorte kirjanduskohvikule 

plaanis käima lükata ka mangaklubi ja 

ingliskeelne noorte kirjandusklubi. On rõõm 

tõdeda, et Tartus on nii palju noori 

kirjandushuvilisi, et võimalus on luua lausa 

kolm kirjandusega seotud klubi. 

 

Anu Amor-Narits tutvustas uuemaid raamatukogutunde, mida nad pakuvad Tartu koolidele. 

Samuti rääkis Anu tegemistest COVID-19 ajal, kui tuli asju välja mõelda veebi ning osalemisest 

Tartu autovabaduse puiesteel. Autovabaduse puiesteel oli neil oma telk, kus meisterdasid 

koos lastega ning olid lastele kohapeal mängimiseks ise teinud taaskasutatavatest 

materjalidest erinevaid mänge nt pappkastidest tehtud kuulirada ja tühjadest plastpudelitest 

pallipüüdmise mäng. 

Lisaks raamatukogutöötajatele 

kohtusime Tartus ka kirjanik Mika 

Keräneniga, kes tegi meile 

ekskursiooni Supilinnas, rääkis oma 

raamatutest, sellest kuidas tema 

raamatutegelased sünnivad ning kas 

tema raamatus leiduvatel tegelastel 

on ka prototüüpe päriselus. 

Kersti Salf 

Harju Maakonnaraamatukogu 

lasteteeninduse peaspetsialist 
Kogemuspäeval osalejad  kohtumas Mika Keräneninga 
https://www.facebook.com/tartulinnaraamatukogu 

Irina Möldre noortekohvikut tutvustamas 
https://www.facebook.com/tartulinnaraamatukogu 
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LÕIMUMINE LÄBI MAITSETE  -„KOGU EESTI LOEB“ PALDISKIS 
 

24. septembril tähistasid raamatukogud üle Eesti 

rahvusvähemuste päeva. Mitmes piirkonnas toimusid sel 

puhul üritused koondnimetusega „Kogu Eesti loeb“, mille 

sõnumiks oli, et raamatukogud ootavad külla kõiki Eesti 

elanikke olenemata emakeelest ja kultuurilisest taustast 

ning seda igal ajal. 

Lääne-Harju Valla Raamatukogu korraldas sel puhul 

Paldiski linnaväljakul ürituse „Lõimumine läbi maitsete“. Eks 

olegi ühist keelt kõige lihtsam leida just ühise söögilaua taga 

ja ka paljud võõrad kultuurid jõuavad meieni tihti just läbi 

rahvustoitude maitsmise.  

Paldiski on piirkond, kus elavad kõrvuti erineva kultuuritaustaga inimesed. Lisaks eestlastele 

ja venelastele leidub kogukonnas koht ka ukrainlastele, udmurtidele, austerlastele jne. Kokku 

elab Paldiskis 39 erinevat rahvust, valla piirides on see arv veelgi suurem – seal elab 67 

erinevast rahvusest inimesi. 

Ürituse avasõnad lausus vallavanem Jaanus Saat ja päeva juhtis kolmkeelselt Julia Kornejeva, 

kes on varemgi Paldiski kogukonnaüritustel abiks olnud.  

Üritusel sai kohtuda mitme kohaliku kirjanikuga, 

kes on kohaliku elu kohta oma loomingus 

kirjutanud. Samuti esitlesid teemapäevale 

sobivalt oma retseptiraamatuid Pille Enden ja Lia 

Virkus. Paldiski raamatukogus oli väljas 

raamatunäitus maitsete kohta.  

Linnaväljakul pakuti erinevate rahvaste toite. 

Kohaliku kogukonnaga seotud süürlased 

pakkusid rahvustoitu, Kloogalt pärit osav 

toiduvalmistaja oli teinud türgi maiustusi, 

kohalikud söögikohad Anne Koogikodu ja Peetri 

Toll olid muutnud oma menüüd, nii et pakuti 

tavapärasest erinevaid rahvustoite.  
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Lääne-Harju Kultuurikeskuse Klooga majast Tiina pakkus ehtsat mulgi putru ja Laulasmaa 

OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) oli kohal makroonide ja teiste põnevate söökide ja jookidega.  

 

Üritusel esinesid Paldiski Vene Põhikooli lapsed lauludega eesti ja vene keeles. Viiulimängu 

ja lauluga esines Tallinnas õppiv noor muusik Polina Solovjova. Tantsulisi numbreid esitas tihti 

valla üritustel esinev rahvatantsutrupp Lepalind Mari Tompi juhtimisel. Ootamatu äpardusena 

kadus rahvatantsijate esinemise ajal elekter ja oli karta, et üritus jääb omadega hätta. Õnneks 

oli vilunud rahvatantsijatel võtta kohe varukõlarid ja tants sai jätkuda. Ning peagi oli ka elekter 

tagasi. Seega, elektrikatkestusteks tuleb tõesti kõikjal valmis olla. 

Inimesi jagus „Lõimumisele läbi maitsete“ 

hommikust õhtuni. Ilm oli ideaalselt päikeseline 

ja teema kõnetas inimesi.  

Kui raamatukogu poolt korraldatud osa kella 

16.00 paiku lõppes, jäi linnaväljakule plaate 

keerutama veel DJ. Nimelt on Paldiskis 

laupäevaõhtuti toimumas tasuta üritustesari 

"Nostalgiaväljak" ja nostalgiahõngulist 

muusikat mängis oma plaadikogust ajakirjanik 

Arni Alandi.  
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Lääne-Harju valla raamatukogude juhi Urve 

Luhti sõnul läks päev igati korda ja sellise ürituse 

korraldamise võiks muuta lausa traditsiooniks. 

Lisaks sellele, et läbi maitsete on tõesti lihtne 

teise kultuuri juurde teed leida, aitas üritus 

teadvustada ka raamatukogu olemasolu ja kohta 

Paldiski linnas ja Lääne-Harju vallas. „Läbi 

selliste sündmuste jõuavad inimesed 

raamatukogule lähemale. Mida rohkem 

raamatukogu jõuab erinevate ürituste raames 

oma majast väljapoole, seda enam on loota, et 

inimesed väljast jõuavad ka rohkem 

raamatukokku“, tõdes Urve.  

 

Lääne-Harju Valla raamatukogu sündmus toimus tänu Kultuuriministeeriumi toetusele. Õla 

panid alla ka kohalik Lääne-Harju vald,  Lääne-Harju koostöökogu, Lääne-Harju huvikeskus, 

Lääne-Harju Kultuurikeskuse Klooga maja, Eesti Punase Risti Paldiski Selts ja AS Lahevesi. 

 

Urve Luht 

Lääne-Harju Valla raamatukogu 

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

Artiklis kasutatud pildid Lääne-Harju valla raamatukogude FB-lehelt:  

https://www.facebook.com/LHVRaamatukogu 

 

  



14 
 

KOSE VALLA RAAMATUKOGUHOIDJAD NAABRITEL KÜLAS 
 

Kose valla raamatukogutöötajatel on juba traditsiooniks saanud oktoobrikuu viimasel 

tööpäeval ühiselt midagi ette võtta. Oleme käinud rabas ja erinevatel loodusradadel, seekord 

otsustasime teisiti. 

Kose valla raamatukoguhoidjad tunnevad 

ikka uudishimu, kuidas läheb teistel 

maaraamatukogudel. Seepärast 

tähistasimegi maaraamatukoguhoidja päeva 

külaskäiguga naabrite juurde. Lahkelt avasid 

meile oma uksed Aegviidu, Aravete ja Albu 

raamatukogu.  

Armsas väikses Aegviidu raamatukogus 

pakkusid raamatukoguhoidjad 

kuuseokkateed ja kooki. Küsisime vastastikku, kuidas läheb Lugemisisuga, kui palju käib 

lugejaid, kuidas maja soojana hoida, kust saab nii hea koogi retsepti jpm. 

Aegviidust suundusime Nelijärvele. Seal 

nautisime kaunist loodust Purgatsi järve kaldal. 

 

Peale lõunasööki kohtusime Aravete 

raamatukogus Järva Vallaraamatukogu 

direktori Karmen Velitschinskiga, kellega 

sai pikalt tööjuttu aetud.  

Värskelt remonditud ja heledas Aravete raamatukogus istusime  pikemaks kohvilaua taha ja 

arutasime Järva valla raamatukoguhoidjatega raamatukogumurede üle – raamatute tellimine, 

lugejateni jõudmine, ürituste korraldamine, valla toetus ja mõistmine.  

Nägime Järva raamatukogude uhkust – raamatukogubussi Krõõt ja selle juhti Marko Männikut. 
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„Kellel MIRKO, kellel Marko“, nagu järvakad 

ütlevad. 

 Järva vald on suur vald ja seal oli ja on ka 

praegu palju raamatukogusid. Praeguseks on 

osad nendest kinni pandud, plaanis isegi 

mõned veel sulgeda. Nende väikeste suletud 

raamatukogude asemel sõidab nüüd 

raamatukogubuss „Krõõt“.  

Tänu kulude kokkuhoiule ja valla toetavale tegevusele on mitmed raamatukogud saanud 

remondi käigus ilusa ilme. 

Külastasin  Järva valla raamatukogusid 2019. aastal ERÜ maaraamatukogude suveseminaril 

ja olime raamatukoguhoidjatega üle vabariigi ikka väga üllatunud, millistes tingimustes mõni 

raamatukogu oli. Praeguseks on pilt hoopis teine, ikka paremuse poole. 

Päeva lõpetuseks jõudsime läbi käia veel Albu raamatukogust, 

kena väike kaptenisillaga raamatukogu rahvamajas. Mis on 

kaptenisild, seda minge vaadake ja küsige ise järele, lahke 

perenaine ootab. 

Olgugi et on muresid, tunnevad maaraamatukoguhoidjad ikka 

uhkust oma raamatukogude üle, hoiavad oma lugejaid ja 

raamatuid ning on väga külalislahked.  

Aitäh vastuvõtu eest Kose valla raamatukoguhoidjatelt! 

Meeli Sõlg 
Kose raamatukogu 

Marju Purgats 
Oru raamatukogu 
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KIRJANDUSLIK KOOLIVAHEAEG HABAJA RAAMATUKOGUS 
 

Terve nädal oli täis tegemisi, igal päeval sai osaleda uutel üritustel. 

Esmaspäeval sai olla raamatukoguhoidja 

töövari.  

Tutvuti raamatukoguhoidja tööga, sai ise 

proovida raamatuid kiletada, maha kanda, 

laenutada ja tagastada. 

 

Sel päeval tuli raamatukoguhoidja 

tööd proovima ka Kose 

gümnaasiumi õpetaja Katrin 

Taniste. Sai temagi õppida 

raamatu kiletamist. Esimene katse 

läks nii öelda koolirahaks, aga 

teine kukkus täitsa kenasti välja. 

Katrin proovis noortele ka 

koolivaheajaks raamatuid soovitada. 

 

Õhtupoolikul valmistusime juba teiseks 

päevaks, kui plaani oli võetud matk 

Muia Veetamme sünnikohta. 

Tutvusime Muia Veetamme elu ja 

loominguga. Abiks olid lapselapselapse 

uurimustöö ning mängud "Poomine", 

"Alias" ja "Kahoot", lisaks luuletused 

raamatust "Kuldnokk-kullanokk". 

 

„Tare eest algab rada - 

karjamaa-, marjamaarada, 

soonekohtadel märg...“ 

 

Nii alustas Muia Veetamm oma luuletust "Tare eest algab rada" 1966. aastal. 
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Meie rada viis teisipäeval 

luuletaja 115. 

sünniaastapäeva (mis oli 

juba 2. märtsil) puhul 

mälestuskivi juurde, mis 

asub tema sünnikodus 

Kirivalla külas Arukausi 

talus. Matk viis mööda 

põllu- ja heinamaarada, 

metsa- ja koprarada, 

karjamaa- ja 

marjamaarada... 

 

Praegune Arukausi peremees Jaan Ilisson näitas oma väikest kodumuuseumi, kus on välja 

pandud mitmeid tööriistu, vanu pilte, raamatuid ning olid ka Muia Veetamme pastlad. Samuti 

nägime mitmeid tema enda tehtud tööriistu, nagu näiteks puulõhkumismasin. 

 

Ükski matk ei saa lõppeda ilma lõkketa, tegime seda meiegi. Puud vedasime ise metsa kaasa. 

Lõkkel küpsetatud viiner ja vahukomm maitsesid hästi. Oli tore päev looduses. 
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Kolmapäeval võtsime ette 

väljasõidu Haapsallu, kus 

külastasime lasteraamatukogu. 

Meid võttis vastu soe ja sõbralik 

maja ning veelgi soojem Krista 

Kumberg, kes töötanud selles 

majas juba 40 aastat. Saime 

teada, et maja on üle 200 aasta 

vana.  

Väga mõnus oli kuulata imeliselt 

jutustatud õpetlikke lugusid ja 

sirvida vanu „Tähekesi“. Selles 

majas oled sa alati oodatud, ole sa suur või väike. 

„Kui lähed Haapsalusse, siis pead ka mere ääres käima“, nii ütles noorsootöötaja Leelo. Nii 

me kõik koos promenaadile suundusime. Meri oli küll hall ja ilm sombune, aga ikkagi oli mõnus 

ja kes soovis, sai ka jääkaru pildile püüda. 

Noored arvasid, et päev oli tore ning lõbus, sai veeta aega sõpradega. Saadi palju uusi 

teadmisi ning nauditi jalutuskäiku Haapsalu linnas. 

 

Kirjanduslik koolivaheaeg sai lõpetatud raamatukoguööga. 

Kõigepealt tuli meile külla Anne-Mari 

Alver, kes rääkis oma kirjanikuteest ja 

loomingust. 

Õhtu ja öö sisustasid: kirjanduslik 

Kahoot ja bingo, ringmängud, film 

„Tagurpidi torn“, ühiselt valmistatud 

õhtusöök ja hommikused pannkoogid. 

Oli üks ütlemata mõnus koosolemise 

aeg. 

Vaheaeg oli täis põnevaid tegevusi 

neile, kes tahtsid sellest osa võtta. 

Kirjanduslik ei tähenda alati ainult raamatu lugemist, vaid võib sisaldada ka kõike muid 

huvitavaid ja toredaid tegevusi. 

Habaja raamatukogu tänab Habaja noortekeskust ning noorsootöötajat Leelot koostöö eest. 

Koos on alati mõnus ja lõbus! 

Hille Schaffrik 

Habaja raamatukogu vanemraamatukoguhoidja 
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JÜRI RAAMATUKOGU SÜGISESED ETTEVÕTMISED 
 

HEA UNE LOENG 
 

Raamatukogupäevade raames käis meil 25. oktoobril loengut pidamas 

tegevusterapeut Heldi McCaskill. Jutuks tuli kõik unega seotud olulised teemad: une 

funktsioon ja mõju meie tervisele, une kvaliteeti mõjutavad tegurid, unehügieen ning 

kuidas me ise saame oma und paremini toetada. 

  

Arutelu tegevusterapeut Heldi McCaskilliga, millised on hea unekvaliteedi mõjud meie organismile. Fotod. A. Erik 

 

RAAMATUKOGUÖÖ 
 

Novembris toimus üle-eestiline raamatukoguöö. Jüri raamatukogus oli see 

meeleolukas ja pikk päev 16. novembril. Uksed olid kõigile avatud kuni 23-ni. 

Raamatukoguöö programmis leidus tegevusi nii suurtele kui väikestele. Lapsed said 

kuulata kummitusjutte, maske meisterdada, õhupalliloomi valmistada ja öödiskot 

nautida. 
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Lapsed maske meisterdamas. Foto: A. Keinaste 

 

Meelt lahutasid raamatukogunõiad Anu 
(eespool) ja Terje (tagapool kummitusjutte 
ettelugemas).  

  

Täiskasvanutele aga korraldasime 

raamatulaada ja pop-up kohviku. Õhtu 

lõpetas humoorikas ja malbe etteaste 

Pisikeste Pillide Pundilt. Nagu nimigi ütleb, 

kasutati mitmeid erinevaid pille ja 

raamatukogus kõlas õdus muusika.  

Põnev öödisko: Foto: A. Keinaste 

 

 Pisikeste Pillide Punt. Foto: E. Toomiste  
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RAAMATU ESITLUS „RAE VALLA KIRJANDUSE ANTOLOOGIA 2.0“ 
 

23. novembril esitlesid Rae valla kirjanikud oma teist raamatut „Rae valla kirjanduse antoloogia 

2.0“. Raamatus on esindatud Aili Vabo, Aivar Niiholmi, Kadri Reinsalu, Häniläse ja Inge 

Purgase luule ning Eve Lauri ja Helju Männi proosatekstid. Nii luulet kui proosat lisas omalt 

poolt ka Kai-Mai Olbri.  

Lumetuule sees 

vaatan otse enda sisse 

silmi ei sule                                     

 

Kadri Reinsalu haiku                       

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Rae valla kirjanduse antoloogia 2.0“ ja 
autorid (vasakult) Eve Laur, Kai-Mai Olbri ja Aivar Niiholm. Fotod: K. Roosimägi 

 

MUINASJUTUTUNNID JA ADVENDIHOMMIKUD 
 

Sel sügisel alustasime uuesti muinasjututundidega, mis on väikeste teatrisõprade seas väga 

populaarsed. Lastel on siiani külas käinud Teoteater etendusega „Narr lugu“ ja lasteteater 

Rõõmulill etendusega „Mart läheb Katri ja Kadri läheb Marti“.  

Peale esimest adventi algasid 

detsembrikuised advendihommikud 

lasteaialastele, kus osalevad kõigi 

nelja Jüri lasteaia rühmad.  

 

 

Anneli Erik  

Jüri raamatukogu 

Teoteatri etendus „Narr lugu“. Lapsed said loos ka ise palju kaasa teha.  
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JUUBELIAASTA KIILI RAAMATUKOGUS. 
 

Kiili Raamatukogu tähistas 2022. aastal oma 100. sünnipäeva. Juubeliaasta langes kokku 

üleriigilise raamatukogude aastaga. Nii et tähistamist oli küll ja küll. Kohalikus kogukonnas oli 

esiplaanil ikkagi raamatukogu juubel. Suurest juubelipeost kirjutasin märtsi infolehes.  

Mis aasta jooksul veel õnnestus? Suureks õnnestumiseks võib pidada tervet meie näituste 

aastat. Nii palju ja kvaliteedilt kõrgetasemelisi kunstinäitusi pole raamatukogus varem olnud.  

Sellised nimed nagu Viive Noor, Ülle Meister ning paljud teised graafikud ja 

raamatuillustraatorid, isegi üks 

Itaalia kunstnik, on oma töödega 

meie seintel esindatud olnud. See 

pikk ja täiuslik näituste sari sai teoks 

tänu Eesti Lastekirjanduse 

Keskusele ja kunstnik Viive Noorele, 

kes pani näitused kokku ja vahendas 

meile.  

Kunstnik leidis ka aega kohtuda Kiili 

kunstihuvilise publikuga. Väga 

meeleolukas ja südamlik kohtumine 

oli. Hea meel on Viive Noore 

kingituse üle raamatukogule – üks graafiline leht kunstniku loomingust. 

Oleme alati oluliseks pidanud tööd lastega, et lugemise harjumus tekiks ja hiljem ei kaoks. 

Väiksematele toimuvad kord kuus Lastelaupäevad, natuke suurematele mitmed põnevad 

lugemismängud nagu pika traditsiooniga Karikakramäng suvel ja Lugemisisu mäng talvel. Veel 

suurematele raamatukogutunnid 

mitmetel teemadel.  

Kord aastas tuuritavad lastekirjanikud 

mööda raamatukogusid. Selge see, 

et igale poole nad ei jõua, aga sellel 

aastal külastasid meie raamatukogu 

kaks hetkel väga populaarset 

lastekirjanikku - Anti Saar ja Indrek 

Koff ning raamatuillustraator Ulla 

Saar. 
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 Selline vahetu kontakt päris kirjanikuga ja päris kunstnikuga toob alati sära laste silmadesse 

ning ärgitab huvi. Anti Saare ja Indrek Koffi raamatud on sellel aastal ühed loetumad paljude 

teiste autorite kõrval. Igapäevatöö on jagada soovitusi, kuidas raamatute valimist lihtsamaks 

teha. Ise loodame, et pühendunud töö lastega kannab kunagi ikka oma viljad. 

Sellel aastal on raamatukogu kõigi oma tegemistega kogukonnas rohkem pildil olnud. Oleme 

osalenud Kiili alevi päeval, sügislaadal. Loodushoid ja taaskasutus on tähtsad. Ka meie oleme 

neid teemasid fookuses hoidnud. Näiteks Itaalia kunstniku A. Manfredi näitus „Loodusega üks“ 

või sügisõhtu jututuba „Loodus, minu kodu“ koos jutuvestja Ena Metsaga. 

Kogudest kustutatud raamatud on leidnud uued lugejad, oleme neid jaganud külapäeval ja 

sügislaadal. 

Mainimata ei saa jätta, et nüüd lõpuks on meil 

raamatukogu raamatukapp tähistatud-

kaunistatud.  

Teatavasti kuulutasime aasta alguses välja 

ideekavandite konkursi, millelt päris täiuslikku 

ideed ei laekunud. Ideede autoreid tänasime 

pidulikul juubeliüritusel. Pärast pikki arutelusid ja 

vaidlusi on teostus kõigile näha, kes raamatukogu 

külastavad või lihtsalt mööda lähevad. On selge ja 

arusaadav, et tegu on Kiili Raamatukogu 

raamatukapiga, mitte mingi suvalise 

pakiautomaadiga. 

 

 

Uuel aastal uued tegemised ja loodetavasti uued kordaminekud. 

 

Soovin kolleegidele edu ja rõõmu uuel aastal! 

 

Taie Saar 

Kiili Raamatukogu direktor 
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VIIMSI RAAMATUKOGUS ON KÜLASTAJATEL VÕIMALIK ISE 
RAAMATUID LAENUTADA JA TAGASTADA 

Kui raamatukogu külastajal on kiire ja laenutusleti ees järjekord, siis on juba mitu kuud olnud 

Viimsi raamatukogus võimalus kasutada iseteenindusautomaadi teenuseid. Paljudele 

külastajatele on see olnud meeldiv üllatus, et saabki ise laenutada. See on olnud siiski poolik 

lahendus, sest raamatuid soovitakse ka tagastada. 

Hea uudis on, et novembri alguses lisandus raamatukogusse ka iseteeninduse 

tagastusautomaat. 

 

Miks on vaja tarkvaral töötavat tagastuskasti? Tarkvara on targa tagastuskasti oluline osa, mis 

loob raamatukogule ja lugejatele lisaväärtusi. Näiteks: 

 raamat eemaldatakse lugeja laenutustest koheselt, kui ta on tagastuskasti jõudnud 

ning lugeja saab tagastuse kohta e-postiga kinnituse.  

 raamatukogu töötajatel on reaalajas info arvutiekraanil, millised raamatud hetkel 

tagastuskastis on ja millised neist on järjekorraraamatud.  

 tagastuskasti tühjendamisel ei pea töötajad raamatute tagastust enam infosüsteemis 

registreerima, vaid saavad need koheselt riiulisse panna – see kõik toimub 

automaastelt tagastuskasti tarkvara ja raamatukogu põhiinfosüsteemis koostöös.  

 tarkvara juhib tagastuskasti toimimist – kui kast on täis, siis raamatute sisestusluuk 

läheb lukku ning raamatukogu töötajatele tuleb sellekohane teavitus arvuti ekraanile. 

Seda kõike raamatukogu tänane, õues asuv tagastuskast, ei võimalda. 

Uus raamatute tagastusautomaat Viimsi raamatukogus 
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Need raamatukogud, kus on palju külastajaid (nagu Viimsi raamatukogu, kus raamatute 

laenutamise ja tagastamise eesmärgil külastajad on päevas keskmiselt 350 – 500), on võtnud 

külastajate ja raamatukogutöötajate aja kokkuhoiu tagamiseks kasutusele tarkvaraga 

iseteeninduse ja tagastuse automaadid. Mujal maailmas on see tavapärane, Eesti 

raamatukogud liiguvad selles suunas tasapisi. 

Veel käesoleva aasta detsembris vahetame välja ka õues asuva tagastuskasti tarkvaral 

töötava ja tunduvalt mahukama tagastuskasti vastu. 

Iseteenindus on küll kaasaegne, aega kokkuhoidev ja mugav teenus, kuid ikka ja alati on hea 

suhelda raamatukoguhoidjaga, kes soovitab raamatuid ja nõustab ka iseteeninduse 

võimaluste kasutamisel. 

Olete oodatud Viimsi raamatukogusse! 

Tiiu Valm 

Viimsi Raamatukogu 

 

 

 

 

KOHTUMINE ANDRUS KIVIRÄHAGA RIISIPERE RAAMATUKOGUS 
 

Kohtumine toimus 18. novembril Riisipere kultuurimaja kammersaalis. Üritusele kutsus 

kirjandushuvilisi sellise tekstiga plakat: 

„Kohtumine Andrus Kivirähaga, superstaariga eesti 

kirjanduses. Vestlust Kivirähaga juhib Gaute Kivistik. Lisaks 

sellele, et mehi ühendab kivine nimi ja igapäevase 

tegevusena kirjutamine, on nad mõlemad ka Oskar Lutsu 

huumoripreemia laureaadid. Gaute tahab kindlasti teada, 

mida Andrus sööb ja joob, et ta nii hästi kirjutab. Kas õige on 

käänata Kivirähkiga või Kivirähaga või hoopis kuidagi teisiti... 

Väga oodatud on ka publiku küsimused. Kasuta võimalust!“ 

(Pildil on Andrus Kivirähk Tiiu Kirsipuu modelleeritud 

kipsportreega.) 
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Kohtumisele oli tulnud 70 erinevas vanuses inimest, nii lapsi kui täiskasvanuid. Ja tõesti, millal 

siis ikka kui mitte novembris! Andrus Kivirähk tuli heade uudistega, neil päevil oli ilmunud 

värskelt raamatu „Rehepapp“ ainetel välja antud koomiksi teine osa. Kirjanik oli väga rahul 

koomiksi valmistanud kunstniku tööga. Veiko Tammjärve lähenemine –meeleolu ja graafiline 

esitusviis olid kirjanikule väga meeltmööda.  

Gaute Kivistik oli ajakirjaniku 

haridusega kirjamehega 

kohtumiseks põhjalikult 

valmistunud. Küsimused olid 

sisukad, küsimused kirjutamist 

käivitavate rituaalide ja rutiinide 

kohta olid kantud siirast huvist. Kui 

varem polnud sellele ehk mõelnudki, 

saime teada, et kirjanikuks ei õpita 

vaid kirjanikuks kirjutatakse ennast. 

Nõuanne noorele kirjanikule oli: 

„Lihtsalt kirjuta! Kui tulema peab, siis 

tuleb!“  

 

 

Ka publikule anti võimalus oma küsimuste esitamiseks ja seda võimalust kasutati isukalt. 

Iseäranis aktiivsed küsijad olid Nissi Põhikooli üheksandikud, kellel „Rehepapp“ novembrikuise 

lugemisvara nimekirjas.  

 

Soovijaid võisid oma raamatuisse autogramme küsida. 

Selle sai koomiksiraamatusse ka Riisipere Raamatukogu.  

Kirjanikult jäi mälestuseks vaimukas sissekanne 

külalisteraamatus. 

 

Eneken Maripuu 

Riisipere raamatukogu 
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POSTCROSSING – POSTKAARTE IGAST MAAILMA NURGAST – 
NÄITUS HARJU MAAKONNARAAMATUKOGUS 
 

Harju Maakonnaraamatukogus on terve sügishooaja olnud üleval mitmeid põnevaid näituseid. 

Võis näiteks külastada „Ave Alavainu 80“ mälestusnäitust, Kärt Seppeli keraamikanäitust ja 

mitmeid fotonäituseid.  

Otsustasin tutvustada postkaardinäitust „Postcrossing – postkaarte igast maailma nurgast“. 

Sõna postcrossing oli siiani minu jaoks võõras, ehk on teisigi, kes sellest midagi ei teadnud. 

Postcrossing on rahvusvaheline ettevõtmine, 

mis ühendab üksteisele tundmatud inimesed 

ühte võrgustikku, et saata ja saada postkaarte 

üle maailma. Selles osaleb üle 800 000 

inimese.  

Kui oled liitunud www.postcrossing.com lehel 

postcrossingu kogukonnaga, valitakse sulle 

välja inimene, kellele saad kaardi saata ja 

samamoodi saad ise postkaardi vastu. Saadud 

kaart tuleb siis registreerida ja saatja saab 

teada, et ta kaart on kohale jõudnud. 

 Keilas oli väljas üle 200 postkaardi Pille-Riin 

Moilaneni kogust, kes on tegelenud 

postkaartide saatmise ja ootamisega kaheksa 

aastat. Neid kaarte oli tõesti kõikjalt maailmast. Ja pea iga kaardi taga ka väike südamlik 

tervitus või tutvustus.  

Eestis tegeleb postcrossinguga üle 1800 inimese ja 

aktiivseim on saatnud üle maailma üle 9000 kaardi.  

Selle aasta 1.oktoobril andis Omniva välja ka kunstnik 

Triin Heinmanni kujundatud Postcrossingu-teemalise 

postmargi ja postkaardi.  

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 

Kasutatud allikad:  

Postcrossing. (Vaadatud 16.12.2022) https://www.postcrossing.com/country/EE  
Täna ilmub postcrossing'u postmark. Omniva koduleht (Vaadatud 16.12.2022) 

https://www.omniva.ee/meie/uudised/koik_uudised/news/ilmub_postcrossingu_postmark 
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SEENENÄITUS KOLGA RAAMATUKOGUS 4.-5. OKTOOBRIL 
 

Kolga raamatukogus on juba ligi 20 aastat toimunud pea igasügisene seenenäitus. 

Traditsioon sai alguse 2004. aastal, 

kui kohalik loodusgiid ja 

seenehuviline Ene Riiberg otsis 

kohta, kus oma hobi teistegagi 

jagada. Et raamatukogu asub 

elukohale väga lähedal ja sobivalt 

asula keskmes, saigi seenenäitus 

endale koha raamatute keskel. 

Seenenäitus on kogukonna hulgas 

võitnud suurt poolehoidu ja 

raamatukogu külastatavus tõuseb 

neil päevil jõudsalt.  

Et näituse konkreetne toimumisaeg sõltub alati ilmast ja saagist, uuritakse juba varakult, millal 

sügisene „suursündmus“ aset võiks leida.  

Selleaastane seenesaak 

on teadagi olnud kesine 

ja seetõttu ka sel aastal 

eksponaate mõnevõrra 

vähem, kuid näiteks 

eelmisel aastal oli väljas 

üle 200 erineva seene.  

Seenenäituse avamise 

hommikul kaetakse laud 

pidulikult samblaga, 

määratakse seened ja 

pistetakse need koos 

nimesiltidega lauale 

„kasvama“. 

Ja tundub, et igal korral lisandub valikusse ka uusi seeni, mida veel varem nähtud pole. 

Kohalikud inimesed toovad sinna ka omalt poolt täiendust. 

Vahel on vaja isegi Ene Riibergil (vasakul) kohaliku seenehuvilise käest nõu 
küsida 
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Näitusele toodud seened pärinevad ümbruskonna metsadest. Neid on väga eriilmelisi - 

söödavad ja mürgised seened, ka põnevaid puuseeni on näitusel nähtud. 

Näitust toetavad välja pandud 

seeneraamatud ja näituse korraldaja 

veedab neil kahel näitusepäeval 

võimalikult palju aega ka ise 

raamatukogus, et küsimustele vastata ja 

kogemusi jagada. Kuigi tundub, et 

näituse aeg jääb lühikeseks, siis kahjuks 

metsaannid närtsivad kiiresti ja 

kaotavad oma kena välimuse. 

 

Ettevõtmise käigus on ka 

raamatukoguhoidjatest endist saanud 

seenespetsialistid, kes hea meelega 

oma teadmisi lasteaialaste 

teematundides ja suurematelegi 

külastajatele jagavad ning kes nüüd 

isegi metsas teise pilguga käivad. 

 

Seenenäitus on vahva just oma külale ja kogukonnale tehtud asi. See on sündmus, mida 

oodatakse ja mis ühtlasi annab ka lisapõhjuse raamatukogu külastamiseks. 

 

 

Leelo Paadimeister 

Kolga raamatukogu 

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

Artiklis kasutatud pildid pärinevad Kuusalu raamatukogu FB-lehelt: 

https://www.facebook.com/kuusalu.raamatukogu/ 
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NOVEMBER OLI ARVAMUSRÄNNAKU KUU 
 

Novembris toimusid üle Eesti erinevates kohtades eriteemalised ja väga erineva osalejate 

arvuga arutelud. Arvamusrännaku üritust korraldas Riigikantselei koostöös Kasvulava 

meeskonnaga ja selle eesmärgiks oli tugevdada ühist teadmist ja taju, kuhu suunas meie riik 

liigub. Arutelult loodeti saada osalejatelt mõtteid, et rikastada võimalikult paljude inimese 

kogemuse ja tarkusega riigi arengut suunava pikaajalise strateegia "Eesti 2035" tegevuste 

kavandamist ja elluviimist.  

Teemad, mille üle arutleda, võis valida etteantud teemade seast, aga neid võis ka ise algatada. 

Igat arutelu juhtis kindla kava järgi arutelujuht, kes eelnevalt osales vastaval koolitusel. Arutelu 

lõppedes edastas arutelujuht saadud mõtted Riigikantseleile.  

Riigikantselei poolt välja pakutud teemade hulgas oli ka teema „Raamatukogude uuenev 

tähendus“. Korraldasime sel teemal Keilas Harju Maakonnaraamatukogus ka ühe väikese 

arutelu lähimate raamatukogude esindajatega. Lisaks Keilale osalesid raamatukogude 

esindajad Harku, Lääne-Harju ja Saue vallast. 

Jõudsime koos järeldusele, millega nõustuvad ehk teisedki, et raamatukogude roll on 

muutumas, meile lisandub uusi ülesandeid ja raamatukoguhoidja peab olema mitmekülgne, 

tark ja haritud, lisaks õpetajaga võrdselt hinnatud ja tasustatud. Samas peab ka raamatukogu 

ise olema omalt poolt aktiivne, tegema koostööd erinevate asutuste ja teiste 

raamatukogudega, aktiivselt endast teada andma ja ka enda õiguste eest seisma. 

Raamatukogu peaks pakkuma võimalusi erinevatele ühiskonnagruppidele, olema 

kogukonnakeskus ja sellena ka hinnatud.  

14. detsembril toimus arutelujuhtide kohtumine Tallinnas Telliskivi loomelinnakus, kus oli 

võimalik kohtuda teiste arutelujuhtide ja poliitikakujundajatega. Samuti edastas oma tänuliku 

videotervituse ka peaminister Kaja Kallas. 

Toimusid uued grupiarutelud, kus sama või sarnase teemaga seotud grupijuhid ja 

ministeeriumi ja riigikantselei esindajad said tutvuda esitatud ettepanekutega ja valida neist 

endale olulisemad. Iga laudkond valis paar tähtsamat küsimust/teemat, mille üle arutleda ja 

lahendusi otsida ja esitles oma ettepanekuid ka teistele. Raamatukogude rühma töö oli väga 

tegus ja kõik mõtlesid hoogsalt kaasa.  

Tõime oluliste mõtetena omalt poolt välja, et riik peaks paremini ära kasutama raamatukogude 

võrgustiku potentsiaali oma käepikendusena/info- ja muude teenuste 

jagajana/kogukonnakeskusena ja toetama raamatukogude vastamist teatud kokkulepitud 

kvaliteedistandarditele (näiteks kiire internetiühenduse, kaugtöökohtade, digiteenuste 
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konsultatsioonide pakkumine, korras ruumid jms).  Et raamatukogud saavad aidata kaasa 

hariduse-, kultuuri-, sotsiaal-, siseturvalisuse jm valdkonnas, ei tohiks raamatukogude 

arendamise rahastamine jääda vaid kultuuriministeeriumi kanda, vaid riigi toetus peaks olema 

laiemalt koordineeritud. 

Teiste gruppide ettekandeid kuulates adusime, et just raamatukogud saaksid olla toeks nt 

vaimse tervise kohta info jagamisel, abiks õpetajatele koolis, maaelu edendamisel. 

Veendusime veelkord, et raamatukogul on kokkupuutepunkte erinevate teemadega ja 

raamatukogu saaks anda oma panuse erinevate valdkondade arengusse. 

Arvamusrännak kuulus ühe tegevusena Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavva, 

kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada riigi koosloomelist ja teadmistepõhist 

poliitikakujundamist. 2022.-2024. aasta tegevuskavas on lisaks Arvamusrännakule veel 

mitmeid tegevusi, mis toetavad arengusuunda, et Eesti oleks uuendusmeelsem, 

usaldusväärsem ja inimesekesksem riik. 

Kokku toimus Arvamusrännaku raames 140 avalikku arutelu, kus osales kokku 1000 inimest. 

Koguti kokku ligi 800 mõtet ja ideed ja Riigikantselei koos ministeeriumite ja teiste 

ametkondadega tegeleb nendega nüüd süvendatult edasi.  

Oli hea meel, et nii palju inimesi oli Arvamusrännakul mõelnud kaasa just raamatukogude 

tuleviku teemal. Selgus, et see oligi Riigikantselei poolt pakutud aruteluteemadest 

populaarseim. Et arutelujuhtide kontakte lubati ka tulevikus ära kasutada, kui riigile oluliste 

teemade osas on vaja inimeste arvamust teada, on lootust, et raamatukogudega seotud 

inimeste häält on jätkuvalt kuulda. 

 

Seega – aitäh kõigile, kes arutelusid korraldasid, neis osalesid ja kaasa mõtlesid!  

 

 

 

Jandra Peegel 

Harju Maakonnaraamatukogu 

 

 

Kasutatud allikad: 

Arvamusrännaku koduleht. Vaadatud 16.12.2022 https://www.arvamusrannak.ee/et 

Eesti 2035. Facebook [grupp]. Vaadatud 15.12.2022. https://www.facebook.com/Eesti2035 

Strateegia „Eesti 2035“. Vabariigi Valitsus. Vaadatud 15.12.2022. https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-

arengukavad-ja-planeering/strateegia 
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JÕULULUULETUSTE KONKURSS RIISIPERE RAAMATUKOGUS 
  

Riisipere Raamatukogu ettepanekul ja Nissi Põhikooli õpetajate Evelin Alliksaare, Mariliis 

Siirmäe ja Liis Fuksi koostööl korraldati Riisiperes novembrikuus jõululuuletuste konkurss. 

Ettevõtmist toetas kooli hoolekogu panusega auhindadesse. Osalesid 3.-9.klassi õpilased. 

Osalejaid oli sadakond.  

Saadetud luuletustest valis raamatukogu koostöös jõuluvanaga välja 10 lemmikut, mida Gaute 

Kivistik Riisipere advendilaadal jõuluvanana rahvale ka esitas. Siinkohal paar tunnustatud 

luuletust: 

Talulapse jõulusoov 
 

Jõuluvana, palun too mulle kirju 
kana, 

mul on seda vaja. 
Sestap perel värskeid 

ande, 
söögilauda on ju 

vaja. 
Eke Joonas 

Jõulurõõmud 
 

Jõuluvana ringi lendab, 
kingitusi maale jagab. 

Lastele lume ja rõõmu toob, 
vanakestele sokke koob. 
Päkapikud kommi toovad, 

lastele hea une loovad. 
 

Laura-Lisanne 

 

Parimad luuletused ilmuvad samuti Riisipere Raamatukogu Facebooki lehel inspireeriva 

jõulukalendri akendes 1.-24.detsembrini. Välja valitud luuletuste kirjutajad said tänutäheks 

raamatud ja kõik luuletajad piparkookidega suu magusaks.  

Suur tänu ka õpetaja Evelin Alliksaarele ja Reelika Välile kaastöö eest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eneken Maripuu 

Riisipere 

Raamatukogu  Jõuluvana laadal värskes õhus värskeimat luuleloomingut esitlemas 
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ÜMBERKORRALDUSED RAE VALLA RAAMATUKOGUDES ALATES 

01.2023 

20. septembril otsustas Rae vallavolikogu, et alates 1. jaanuarist 2023 ühendatakse Rae valla 

raamatukogud ühtseks asutuseks ja Jüri raamatukogust saab Rae Valla Raamatukogu.  

 

Lagedi ja Vaida raamatukogud lõpetavad 

tegevused iseseisva asutustena ning 

hakkavad tööle Rae Valla Raamatukogu 

haruraamatukogudena. Peetri 

raamatukogu jätkab oma tegevust 

haruraamatukoguna. 

Lagedi ja Vaida raamatukogude juhtidest 

saavad raamatukoguhoidjad. Lugejate 

jaoks midagi ei muutu ja raamatukogude 

aadressid jäävad samaks. 

 

Viimati ühinesid sel kevadel Saue valla raamatukogud ja 1. aprillist on Saue vallas asutus 

nimega Saue Raamatukogud. Ühinemise käigus muutus Saue vallaraamatukogu nimi, millest 

sai Laagri raamatukogu ning Kernu raamatukogu nimetati ümber Haiba raamatukoguks. Saue 

vallas on nüüd 7 haruraamatukogu ja 2 teeninduspunkti.  

 

Vallavolikogu otsus on leitav Rae valla dokumendiregistrist: 

 http://atp.amphora.ee/raevv/  

30. JAANUARIST SAAB EESTI KIRJANDUSE PÄEV 
 

Riigikogu võttis 7. detsembril vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse 

muutmise seaduse, mis muudab riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks eesti kirjanduse päeva, 

mida hakatakse tähistama kirjaniku Anton Hansen Tammsaare sünnipäeval, 30. jaanuaril.  

Uue tähtpäeva eesmärk on pöörata tähelepanu eesti kirjanduse ja kirjanike rollile Eesti 

kultuuris ja ühiskonnas ning innustada inimesi eestikeelset kirjandust rohkem lugema.  

Eesti kirjanduse päeva lipupäevaks muutmise ettepaneku esitas Tallinna Kirjanduskeskus. 

 

Uudis pärineb Riigikogu kodulehelt: 

https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-vottis-vastu-19-oigusakti/ 

 

Jüri raamatukogu 
(https://raamatukogud.rae.ee/raamatukogu/jyri/uldinfo 
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TALVERÕÕMUD 
 

Ellen Niit 

Hea on sõita väikse reega 

künkast alla talveteega, 

ree ees seitse tuulest täkku, 

lumi vuhisemas näkku. 

 

Hea on sõita uiskudega 

võidu talvetuiskudega, 

kambaga või oma käe peal, 

teha tiire halja jää peal. 

 

Hea on mööda suusarada 

päris üksi suusatada, 

mööda laia lauget välja 

jõuda kodu juurde välja. 

 

Kuid ka suuskadeta, reeta 

hea on talvel aega veeta: 

Seista lihtsalt härmas puu all 

taevatähtede ja kuu all. 

 

PALJU ÕNNE KÕIGILE SÜNNIPÄEVALASTELE! 
 

Aitäh kõigile, kes infolehe valmimisse panustasid!  

Kohtumisteni uuel aastal! 

Infolehe koostas Jandra Peegel 


