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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Maakonna/li

nna nimi 

Elanike 

arv 

(01.12.2

1) 

KOV-de 

arv 

maakonn

as 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Viimsi vald 21 905 0 4 3 0 4 

 

1.Põhilised tegevussuunad  

Aruandeaastal oli Viimsi Raamatukogu peamised tegevussuunad: 

• RFID-põhise lugejate iseteeninduse rakendamine – teavikute laenutuseautomaadi ning 

tagastusautomaadi paigaldamine raamatukogu siseruumidesse ja välise 

tagastusautomaadi projekteerimine;  

• üleriigilise raamatukogude teema-aasta tähistamine mitmesuguseid raamatukogu 

teenuseid ja kogukonna keskuse võimalusi tutvustavate sündmustega; 

• plaanipärane süvendatud tegevus laste- ja noorte raamatukogu- ja lugemishuvi 

tõstmiseks (erinevate tegevustubade läbiviimine, lasteaedade ja kooliõpilaste 

raamatukogu- ja lugemistundide korraldamine, koostöös Foorum teatriga noorte 

probleemidele kirjanduse toel lahenduste leidmine jms); 

Kokkuvõttes oli 2022. aasta vaatamata kommunaalkulude hinnatõusuga kaasnenud 

kokkuhoiurežiimile vallaraamatukogule edukas; kasvasid lugejateeninduse kõik arvnäitajad, 

paigaldati lugejatele iseteeninduse automaadid, korraldati mitmesuguseid huvitavaid 

kohtumisi arvamusliidrite ja kirjanikega nii lastele kui täiskasvanutele. Märkimisväärselt 

kasvas huvi vallaraamatukogu kui kogukonnakeskuse vastu (volikogu istungite pidamine 

raamatukogus, valla arengustrateegiate ja teiste valla elu mõjutegurite arutelud, koolitused 

erinevatele gruppidele, Ukraina sõjapõgenike abistamise keskus jpm) 

Raamatukogude teema-aasta kulges Viimsi Raamatukogus läbimõeldult ja plaanipäraselt. 

Kuna möödunud kolme aasta jooksul on Viimsi Raamatukogu uutes ruumides enese ja oma 

teenuste tutvustamiseks panustanud üsna palju, siis keskenduti raamatukogude teema-aastal 

peamiselt tippsündmustele, nagu 12.jaanuaril üle-eestiline ühislugemine raamatukogus Viimsi 

tuntud inimeste Villu Veski ja Sissi Benita poolt,  kohalike omavalitsuste ja raamatukogude 

esindajate kogemuspäeva „Raamatukogu – kulu või investeering?“ korraldamine Viimsis, 

Riigikantselei korraldatud julgeolekuteemalise avaliku arutelu korraldamine jpm. Kampaania 

„Avastame Eesti raamatukogusid“ raames külastasid Viimsi Raamatukogu arvukad kolleegid 

üle Eesti ja väljaspooltki. 

1 Juhtimine  

1.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:  

Raamatukogude võrgus ja lahtiolekuaegades muutuseid ei toimunud. Raamatukogu ja tema 

harukogud Pranglil, Püünsis ja Randveres töötasid stabiilselt avatuna. 
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2022.aasta alguses määrati vallavalitsuse korraldusega raamatukogu nõukogu  uus koosseis, 

kuhu kuuluvad  vallavolikogu aseesimees, vallavolikogu liige, Viimsi Kooli eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja, kirjastuse Aade toimetaja ja Fortinet müügikanalijuht. Raamatukogu 

nõukogu käis koos kaks korda arutades raamatukogu 2021. aasta tegevuse analüüsi ja 

2022.aasta plaane ning eelarve projekti 2023.aastal. 

1.2 Eelarve 

Viimsi vallas on raamatukoguteenuste kulud ühtse reana vallaraamatukogu eelarves (st 

haruraamatukogud on sisuliselt vallaraamatukogu osakonnad). 

2022. aastal kasvas jooksvate kulude eelarve 19,3% peamiselt kommunaal- ja 

infotehnoloogiakulude kasvuga. 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.21 €  

Seisuga  

31.12.22 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  932.139,5 1112.164 +19,3% 

sh keskraamatukogu 932.139,5 1112.164 +19,3% 

Personalikulu  320.183   335.803 +  4,8% 

Komplekteerimiskulu   78.002     80.000 + 2,5% 

sh KOV-lt   43.096     49.316 +14,4% 

sh riigilt    34.906     30.684 - 12,1% 

sh keskraamatukogu   65.002     67.000 +  3,1% 

sh KOV-lt   30.096     36.316 +20,6% 

sh riigilt   34.906     30.684 - 12,1% 

Infotehnoloogiakulu      9.496     28.000 +194,9 % 

sh keskraamatukogu     9.496     28.000 +194,9 % 

    

1.3 Projektid 

2022.aastal esitati taotlused projekti „Kirjandus ja lugemine lahendab noorte eskaleeruvad 

probleemid“ teostamiseks Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile ja ERÜ projektikonkursile 

"Raamatukogud-muuseumid-noored". Viimane neist eraldas vallaraamatukogule 800 eurot. 

Projekti eesmärk oli aidata probleemkirjanduse abil leida paralleele kirjanduse- ja noorte 

maailma vahel, analüüsida eskaleeruvaid probleeme, otsida üheskoos positiivseid 

lahendusteid, "kirjutada“ lugu ümber ning panna raamat elama. Kirjandusteose valik koostöös 

noortega ning näidendi ettevalmistamine toetasid noorte arutlemisoskuse arengut ja 

probleemolukordadele lahenduse leidmist, kuna koosolemine turvalises keskkonnas soodustas 

noortel kaasa rääkida kirjandusteoses kirjeldatud probleemkohtade lahendamisele ning leida 

kaaslaste toel positiivseid lahendusi. 

Projekti realiseerumise tulemusena arenes tihedam koostöö Viimsi Noortekeskuse ja 

Vallaraamatukogu vahel, kusjuures innustati noori lugema ja kogetut loovalt interpreteerima. 
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Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Projekt „Kirjandus ja lugemine lahendab 

noorte eskaleeruvad probleemid“, ERÜ 

projektikonkursile "Raamatukogud-

muuseumid-noored" 

01.09.-

31.10.2022 

800,00 1 569,06 

 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

2022.aasta 31.detsembri seisuga oli koosseisus 14 raamatukogutöötajat, mis on võrreldes 

2021. aastaga sama. Kasvas osakoormusega töötajate arv, keda on praegu 9.  Mitmesugustel 

põhjustel eelistasid inimesed töötamist osakoormusega. 

Raamatukogu lahtiolekupäevade arv (koos harukogudega) kasvas võrreldes 2021.aastaga 978-

lt 1 004-le. 

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

2022.aastal osales sündmuste korraldamisega tegelev vanemraamatukoguhoidja Eesti 

kirjanduse pidupäeva konverentsil „Kirjanduslikud maastikud“ Koerus.  

Kultuuri- ning huvijuht osales algupärase laste- ja noortekirjanduse päeval „Uute maailmade 

loomine meie laste- ja noortekirjanduses“ Tartus ja e-koolitusel Adobe Illustrator algajatele. 

Turundusjuht osales Rahvusraamatukogu koolitusel  „Digitaalne sisuloome – veebirakenduste 

koolitus“. 

Raamatukogu direktor osales mitmel RaRa projekti MIRKO nõupidamisel ja koolitusel. 

Raamatukogu kollektiiv külastas Jõgeva ja Viljandi Linnaraamatukogusid ja tutvus kolleegide 

kogemustega. 

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

Viimsi raamatukogu direktor esines ettekandega teemal „Viimsi Raamatukogu kui 

kogukonnakeskus“ RaRa kutsekoolituse osalejatele ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 

ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud kohalike omavalitsuste ja raamatukogude 

esindajate kogemuspäeval „Raamatukogu – kulu või investeering?“. Lisaks esines ta 6 korral 

sama ettekandega kolleegidele Soomest, Lätist, Narvast, Tartu linnast jm. 

2.4.4 Erialahariduse omandamine.  

Valla  raamatukogutöötajatel on erialane kõrgharidus või läbitud kutseõppe kursused.  

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Viimsi Vallavalitsus tunnustas vallaraamatukogu tänukirjaga koroonakriisi panustamise eest.  
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2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

Vallaraamatukogus teostati raamatukogu suure külastatavuse tõttu tekkinud mööbli 

pisiremonte, muus osas remondivajadus puudus, kuna ruumid on kolm aastat vanad. 

Peamiselt oli tähelepanu all Prangli harukogu ruumiprobleemile lahenduse otsimine. 

Tõenäoliselt alustatakse raamatukogu/vabaajakeskuse hoone projekteerimisega. 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

Puudega inimestele on juurdepääs raamatukoguruumidesse tagatud vallaraamatukogu ja 

Püünsi ning Randvere harukogudes. Prangli harukogus lahendatakse probleem uute ruumide 

ehitamisega. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Kõik tööarvutid vallaraamatukogus on uued Lenovo All-In-One arvutid. 10 lugejaarvutit 

töötavad valla ühtses pilveteenuse süsteemis. 

Vallaraamatukogu ruumides on ülikiire Wifi lahendus kuni 500 Mbit/s. Kasutusel on tarkvara 

Office 365, mis võimaldab rakendada rühma- ja tegevustubade (muusikastuudio, video- ja 

helisalvestusstuudio) registreerimissüsteemi jpm. 1.ja 2. korruse teenindussaalis on Overall 

Eesti AS värvi printer ning külastajatel on võimalik kasutada PRINT IN CITY pilveprindi 

teenust. 

2022.aastal hakkasid vallaraamatukogus tööle RFID-põhine lugejate iseteenindusautomaat ja 

aasta lõpus iseteenindustagastusautomaat. Tarkvara on 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. Lisaks juhib tarkvara tagastuskasti toimimist – kui kast on täis, 

siis raamatute sisestusluuk läheb lukku ning raamatukogu töötajatele tuleb sellekohane 

teavitus arvuti ekraanile jne. 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine  
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

2022. aastal osteti vallaraamatukogusse 2 820 nimetust 3 848 eksemplari, mis on veidi vähem 

kui 2021. aastal. Sisuliselt osteti kõik lugejate poolt soovitu.  

Annetuste osakaal kogude täiendamisel vähenes 47%, kuid kogude arengu seisukohalt on 

olulisem uue ilmunud kirjanduse hankimine. 2022. aastal kasvas valla raamatukogude kogu 

5 080 eks. võrra, millest vallaraamatukogu kasv moodustas 73%. Oluline on jätkuvalt kogu 

valla raamatukoguteeninduse seisukohalt, et ammendav kogu kirjandust oleks olemas 

vallaraamatukogus, kust vajadusel on harukogudel võimalik harukogude lugejatele laenata. 

Kuna Viimsi elanikkond on paljurahvuseline, siis jätkuvalt pöörati vallaraamatukogus 

suuremat tähelepanu võõrkeelse kirjanduse hankimisele; juurde osteti 554 eks. erinevates 

keeltes raamatut. Seoses Ukraina põgenike (eriti laste) suure huviga Viimsi raamatukogu 

vastu, osteti arvestatav kogus ukrainakeelseid raamatuid otse Ukrainast. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

2022.aastal täienesid Viimsi valla raamatukogude raamatute kogud 4 854  eks. võrra (724 eks. 

võrra vähem kui 2021.a.) ja 3 776 nimetuse võrra  (487 nimetust vähem kui 2021.a.). 

Raamatute juurdekasv vähenes tõenäoliselt eelkõige seepärast, et uut kirjandust ilmus 

2022.aastal vähem.  

2022. aastal oli Viimsi valla ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,65 €, mis on praktiliselt 

sama suur, kui oli 2021.aastal. Kuid kui arvestada, et trükiste hinnatõus oli 2022.aaastal ligi 

30%, siis uusi väljaandeid sai sellest rahast osta vähem. Kohaliku omavalitsuse osakaal kogu 

komplekteerimise kulust oli 61,6 %, mis on märkimisväärne osa võrreldes riigieelarvelisest 

toetusest. 

Kokkuvõttes lugejad hindavad kirjanduse valikut kogus positiivselt, mida kinnitab kõige 

paremini jätkuv lugejate ja laenutuste näitarvude kasv. 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Perioodika tellimused rahastati täies mahus KOVi eelarvest, kusjuures ka 2022.aastal täideti 

praktiliselt kõik lugejate soovid. 2022.a. telliti vallaraamatukogusse 103 nimetust erinevaid 

perioodikaväljaandeid (2021.a. 95 nimetust), Pranglile 36 nimetust (2021.a. 38 nimetust), 

Püünsi harukogule 27 nimetust (2021.a. 25 nimetust) ja Randvere harukogule 33 nimetust 

(2021.a. 33 nimetust). 

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviste kogu täienes 2022.aastal väga tagasihoidlikult - 6 arvestusüksust. Auviste 

laenutamine on viimastel aastatel oluliselt langenud, kuna muusika kuulamiseks on 

lisandunud uusi võimalusi. 

3.2 inventuurid, mahakandmised 

Kui 2021. aastal kanti Viimsi valla raamatukogudes maha 513 eks., siis 2022.aastal kõigest 

173 eks. Eelnevatel aastatel on Viimsi valla raamatukogude kogude puhastamisega põhjalikult 

tegeletud, mistõttu 2022.aasta oli tagasihoidlikum. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

2022. aastal lisandus lugejate iseteenindavale laenutusautomaadile ka iseteeninduse 

tagastusautomaat. Tarkvara on 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. Raamatukogu 

külastajatele on iseteeninduse võimalused uudsed, kuid kui neid nõustada, siis on nad 

hinnanud selle eelistena – kiirust ja turvalisust. 

2022. aasta maist kuni septembrikuuni viidi raamatukogus läbi kasutaja rahulolu – uuring, et 

saada tagasisidet olemasolevate teenuste kui ka vajalike uuenduste kohta. Vastata oli võimalik 

nii kirjalikult kui veebis. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et rahulolu – uuring ebaõnnestus. Vastanuid oli vaid 53, mis on 

0,24% Viimsi elanikest ja 0,3% lugejatest, kellest 98% on raamatukogu teenuste kasutajad ja 

sama palju rahul raamatukogutöötajate ja teenustega. Vast kõige enam andis mõtlemisainest 

asjaolu, et raamatukogu kodulehel ja sotsiaalmeedias jagatud infot raamatukogu kohta kasutab 

veidi üle 50% vastanutest, millest tulenevalt tuleb kasutajatele enam tutvustada 

sotsiaalmeedias jagatava info võimalusi. Positiivne oli, et saime mõningaid vihjeid, keda 

kutsuda sündmustele esinema. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Arvutite kasutamine 2022.aastal oli aktiivne; kasutajaid 508 (2021.a. 340) ja kordi 1 550 

(2021.a. 832). Enam oli kasutajate hulgas lapsi, kes mängivad videomänge. Suurt muret nende 

osas ei ole, sest mängude valik on tagasihoidlik ja mänguaega on piiratud kuni tunnini. 

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte. 

Tabel 6 

Raamatukogu Lugejad 2021 Lugejad 2022 Muutus (+-) 

Rahvark-d  

vallas kokku 

15 656 17 495 + 1 839 

Sh valla keskrk  11 965 14 842 + 2 877 

Viimsi vallas jätkus raamatukogu kasutajate arvu kasv, peamiselt küll vallaraamatukogus, aga 

2022. aastal lisandus uusi kasutajaid ka harukogudes. 

Tabel 7 

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2021 

Külastused 

2022 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Virtuaal-

külast. 

2022 

Muutus 

(+-) 

Rahvark-d  

vallas 

kokku* 

143 216 196 476 + 53 260 222 452 310 321 + 87 869 

Sh valla 

keskrk 

120 408 166 348 + 45 938 222 452 310 321 + 87 869 

 

Tabel 8 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2021 

Laenut-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Päringud**

* 2021 

Päringud**

* 2022 

Muutus 

(+-) 

Rahvark-d  

vallas kokku* 

177 414 208 090 + 30 676 14 034 24 037 + 10 003 

Sh valla 

keskrk  

155 387 182 032 + 26 645 10 532 22 000 + 11 468 
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Märgatavalt kasvasid ka külastuste ja laenutuste näitarvud (peamiselt vallaraamatukogus, 

külastusi võrreldes 2021.aastaga enam 45 938 ja laenutusi 26 645). Kuna päringuid hakati 

hoolikamalt registreerima, siis näitarvud ka kasvasid. Samas on üldine küsimus, miks peab 

päringuid registreerima, kuna see on laenutusprotsessi lahutamatu osa. Mida nende 

numbritega analüüsi käigus edasi tehakse. 

4.3 RVL teenindus  

RVLi näitarvud 2022.a. vähenesid. Kui 2021. aastal laenati RVLi teel välja 132 eks, siis 

2022.aastal vaid 31 eks, sisse laenutati 2021. aastal 175 eks ja 2022. aastal 29 eks. RVLi  teel 

laenasid Viimsi raamatukogust Saku Vallaraamatukogu ja Kiili raamatukogu. 

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

2022.aastal lisandus kogusse juurde 884 nimetust ja 1 093 eksemplari uut laste- ja 

noortekirjandust. Kahtlemata mõjutas see mingil määral laste huvi kirjanduse vastu, kuigi 

põhiosa laenutustest moodustab kooli soovituslik kirjandus 

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 12 

Rmtk Lug-d 

2021 

Lug-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2021 

Külast-d 

2022 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2021 

Laenut 

2022 

Muutus 

(+/-) 

Rahvark -

d 

vallas 

kokku* 

2 578 2 199 - 379 27 394 34 592 + 7 198 23 201 34 592  + 11 391 

Sh valla 

keskr 

1 839 1 579 - 260 16 569 22 521 + 5 952 18 275 27 684 + 9 409 

 

Kahjuks, vähenes 2022.aastal laste- ja noorte lugejate arv 379 võrra. Põhjendusi on selleks 

mitmeid; täiskasvanud, kelle lugejate arv on kasvanud, laenavad kirjandust ka lastele või 

kasutavad õpilased Haabneemes suurepäraste kooliraamatukogude teenuseid. Siinjuures tuleb 

mainida, et vallaraamatukogul on väga tihe koostöö nii Viimsi kui Haabneeme koolidega. 

Rõõmustav on, et kasvasid nii laste külastuste (+ 7 198) kui laenutuste (+11 391) näitarvud. 

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.  

Laste lugemisharjumuse kujundamiseks toimusid 1. juunist – 18. augustini juba 11 korda 

suvelugemised, mis kandsid raamatukogude aasta puhul  nimetust lugemistalgud. Oluliselt 

muutus suvelugemise korraldus. Lastele ei antud raamatukogus  koostatud raamatute 

nimekirju, mille hulgast nad võisid varajasemalt valida lugemist, vaid raamatukogu pakkus 

teemad, mille alt lapsed võisid endale ise huvipakkuvaid raamatuid valida. Peamine oli, et 

lapsed loeksid vähemalt 5 raamatut, et saada lõpuürituse kutse. Teemad olid järgmised: 

sõprus, loodus, huumor, põnevus, kool ja kodu ning varia. 
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Raamatukogusse “kasvatasime lugemispuu”, kus igal teemal oli oma oksaharu ja kuhu laps 

riputas nn erivärvilised viljad iga loetud raamatu pealkirja ja oma nimega.   

Tavapäraselt said lugemistalgutel osavõtjad lugemispassid, kuhu pärast raamatu läbi lugemist 

ja raamatu kohta esitatud paarile küsimusele vastamist pandi passi tempel. Küsimustikule võis 

vastata ka veebis ja nendele vastamisel polnud muretsemiseks põhjust, sest kuna ikkagi oli 

suvevaheaeg olid küsimused tunduvalt lihtsamad kui koolis kontrolltöö ajal. Enamusele 

küsimustest võis vastata ühe sõnaga. 

Kokkuvõttes osales lugemistalgutel 106 last, kes lugesid läbi 858 raamatut. 25.augustil 

toimuvale lõpupeole kutsus raamatukogu maskott Vimpsik 72 vähemalt 5 raamatut läbi 

lugenud tublit last. 

Sagedased olid erinevate koolide ja klasside ning ka lasteaia rühmade raamatukogutunnid 

vallaraamatukogus, kus tutvustati kogusid ja erinevaid teenuseid. Nii mõnedki 

kirjandusõpetajad hakkasid eelistama oma tunde läbi viia raamatukogus raamatute keskel. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused:  

LISA 4  

2022.aastal korraldati lastele ja noortele mitmeid põnevaid sündmusi: kohtuti kirjanike Ülle 

Kütseni, Kadri Hindrikuse, Anti Saare, Indrek Koffi, Kätlin Vainola, Markus Saksatamme ja 

Els Heinsaluga. Huvitavoli kohtumine lastekirjanduse uurija Krista Kumbergiga. Sündmustest 

osa saama kutsuti nii Viimsi kui Haabneeme koolide klasse, kusjuures kohati oli soovijaid 

enam, kui oli võimalik vastu võtta. 

Põnev koostöö oli Poola Suursaatkonnaga, kes vahendas raamatukogusse näituse 

„Mesilased“, millega kaasnevalt kohtusid õpilased kolm korda mesinikega; maitsesid mett, 

aga said teada ka palju huvitavat mesilastest. 

Eriliseks sündmuseks oli ERÜ projektikonkursi "Raamatukogud-muuseumid-noored" raames 

toimunud koostöö Foorumteatri ja Viimsi Noortekeskusega.  Projekti eesmärk oli aidata 

probleemkirjanduse abil leida paralleele kirjanduse- ja noorte maailma vahel, analüüsida 

eskaleeruvaid probleeme, otsida üheskoos positiivseid lahendusteid, "kirjutada“ lugu ümber 

ning panna raamat elama.  

Projekti etapid: 

• Viimsi Raamatukogu valis enam kui 20 noorsookirjanduse teost, mis käsitlevad 

koolikiusamist, perekonna probleeme jms. Võeti ühendust MTÜ Foorumteatriga, et 

planeerida  töötubade ajagraafik ning projekti lõppfaasi etenduse aeg ning selle 

esindaja Kertu Roosmaga. Võeti ühendust Viimsi Gümnaasiumi teatrikunsti õpetaja 

Külli Tähega, kelle teatritrupi õpilased (7 õpilast) olid peamised töötubade ja etenduse 

teostajad. Lisaks leiti 3 õpilast, kes olid huvitatud projektis osalemisest. Kokku osales 

projekti töötubades ja etendusel 10 noort;  

• Koos Kertu Roosma ja Külli Tähega korraldas Viimsi Raamatukogu kultuuri- ja 

huvijuht Sune Teemaa-Reinpõld töötoad ja etenduse Viimsi Kooli aulas;  

• Esimesel kohtumisel noortega salvestati väljamõeldud lugu koolikiusamisest ja 

tutvustati elu valupunkte käsitlevaid raamatuid;  
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• Töötubades mängiti erinevaid Foorumteatri metoodikast lähtuvaid mänge ja tutvustati 

Foorumteatri põhimõtteid: Foorumteater toob vaatajateni loo elust enesest, mis algab 

hästi, kuid lõpeb halvasti. Publik saab peategelasele kaasa tunda ja mõelda, kas oleks 

saanud teha midagi teisiti ja pealtvaatajate abiga mängitakse loole uus lõpp;  

• Esimeses töötoas vaatasid Viimsi noored Foorumteatri noorte lugu ja hakkasid ise oma 

lugusid välja mõtlema. Esialgu lavastati liikumatud pildid. Edaspidi hakkass vormuma 

2 erinevat kooli- ja pereteemalist lugu, mis Foorumteatrile omaselt algasid hästi, aga 

lõppesid halvasti. Juhendajate käe all täiendati lugusid, et need mõjuksid usutavalt ja 

kaastunnet äratavalt. Viimases töötoas toimus lugude ettemängimine ja filmimine; 

Noorte soovil publikut viimasesse töötuppa ei kutsutud. 

Alates 2021. aastast hakkas vallaraamatukogu lastele korraldama erinevaid meisterdamise 

töötubasid, kus saab lõigata, voltida, kleepida ja värvida. Töötubades valmistati lastega suuri 

ruumilisi läbikumavast paberist lumehelbeid, nimetähtedega helkureid, origami mänguasja nn 

kaleidocycle, liblikaid, kokkuvolditud mini-loomaraamat jpm.  

Rannarahva festivalil Viimsi vabaõhumuuseumis oli meiega kaasas tekstiilikunstnik Liina 

Luht, kelle juhendamisel valmistasid huvilised papptaldrikutest kalu, mille igaüks oma soovi 

järgi rõõmsavärviliselt kaunistas. Olime kohal ka Lubja mäel Viimsi kogupere teatrifestivalil 

Ville ja pakkusime lastele võimalust paberist volditud nägudele erinevaid ilmeid joonistada.  

Kunstikonkursi „Kui Viimsi raamatukogus on lugemiskoer“ arvukast osavõtust innustust 

saades kuulutati välja omavalmistatud hüpiknukkude konkurss. Et aidata lastel hampelmann-

nukud liikuma panna, korraldati 6 töötuba. Valmis hulgaliselt karusid ja piparkoogimehikesi, 

kes kõik nöörist tõmmates hoogsalt käsi ja jalgu liigutavad. Konkursi kokkuvõtteid tehakse 

veebruaris 2023. 

Koos Viimsi valla kooliraamatukogudega valmistati ette ja viidi läbi ettelugemispäeva, 

kirjandusmängu, lugemisprogrammi „Lugemisisu“ jpm. Tihe koostöö oli jätkuvalt ka Viimsi 

Kunstikooli ja Viimsi Gümnaasiumi draamaringiga. 

Vallaraamatukogus käisid koos robootika-, tüdrukute tehnoloogia ja mõttespordiring, 

kusjuures juhendajateks olid asjatundjad. 

Kokkuvõtteks korraldati lastele- ja noortele 2022. aastal üle 50 erineva sündmuse, töötoa, 

raamatukogutunni ja näituse, millel osales 1 423 last. 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

2022.aastal teenindati 12 (sh 7 Pranglil) koduteeninduse  kasutajat 424 ( sh 278 Pranglil) 

korda.  

2022.aastal alustati Viimsi Pihlakodu hoolealustele vallaraamatukogus eksponeeritud näituste 

vahendamist ja raamatute laenutamist. Samuti toodi Pihlakodu ratastoolipatsiendid 

vallaraamatukogusse vaatama filmi „Georg Ots“ ja kuulama kontserti. 

Tabel 13 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 424 878 12 
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Tabel 14 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

Viimsi Pihlakodu 3 25 

 

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  

2022.aastal korraldati Viimsi raamatukogus 93 üritust, milles osales 1 991 osavõtjat. 

Näitustest võib ära märkida alljärgnevad: Ukraina fotograaf Oleksandr Rusinovi fotonäituse, 

Sirje Eelma graafika näituse ''Raamatu kogu'', Poola Vabariigi Suursaatkonna näituse 

„Lennake mesipuu poole“, Rein Mägari näituse „Maastik suurte kividega ja teisi pilte“, Taavi 

Tulevi geomeetriliste piltide näituse, koostöös Tallinna Ungari Kultuuri Keskusega Virág 

Dóczi näituse ''Isikueetika'' ja Kata Bereczki näituse ''Elu teekond'' , vitriininäituse „Kitsune“, 

Mare Iknojani loodusfotode näituse, graafikakunstniku Viive Noore ja Argentiina-Itaalia 

päritolu fotograafi José Luis Ledesma ühisnäituse "Jää ja tule vahel" ja palju teisi huvitavaid 

näitusi. Vallaraamatukogu 1. ja 2. korruse näitusgaleriid on kunstnike poolt väga hinnatud ja 

sageli on eksponeerimise soovide järjekord pikk. 

Kohtumisõhtutel ja raamatuaruteludega esinesid Jaanika Merilo, Tarmo Vahter, Tiit 

Aleksejev, Maarja Vaino, Märt Treier, Ilona Martson, Paavo Kangur, Tristan Priimägi, Maris 

ja Tiit Pruuli, Heido Vitsur, Valdur Mikita, Jan Kaus, Marju Kõivupuu, Jaan Aru jt. 

Regulaarselt toimusid Heili Sisaski kunstiajaloo loengud, Tiina Pargi reisiõhtud ja Eve Esteri 

kultuurfilmide õhtud. Kuigi 2022.aasta sügisel avati kultuurikeskus Artium, jätkusid 

vallaraamatukogu saalis kontserdid, kus esinesid Eeva Trei ja Sergei Pedersen, Maire Eliste 

Muusikakooli klaveri- ja kitarriklassi õpilased, Tallinna Kitarrifestivali raames Ungari 

meisterlik fingerstyle kitarrist Tom Lumen, Rainer Vilu, RaRa naiskoor jt. 

Marja Matiiseni juhitud kaheaastase lapitöö algkursuse lõpetasid esimesed 15 tublit ja välja 

kuulutati järgmine kursus aastaks 2023. 

Raamatukogu osales Rannarahvafestivalil, Viimsi infopäeval jt valla ühisüritustel. 

2022.aasta oli vallaraamatukogus eriti sündmuste rohke, raamatukogu ruume ja töökorraldust 

teati ja möödas olid koroona kitsendused, nii, et osalejadki tulid tagasi. 

4.6.1 kohalikul tasandil   

2022.aastal tehti koostööd: 

• Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja 

osavõtjad üritustele, laste ettelugemisevõistluse jt maakondlike voorude ühine 

korraldamine jms), 

• ML Viimsi Lasteaiad (raamatukogutunnid, rk. üritused jms),  

• ajaleht „Viimsi Teataja“ (ürituste reklaam, artiklid raamatukoguteenustest, rubriik 

„Raamatukoguhoidja soovitab“ koostamine jms),  

• Viimsi Kunstikool (näitused, tegevustoad),  
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• Viimsi Muusikakool (kontserdid),  

• Viimsi Pensionäride Ühendus (raamatukogu ruumide kasutusele andmine, 

bridžimängijad, näitetrupp jms),  

• Viimsi Vallavalitsus (avalikud arutelud, koolitusedraamatukogu ruumides),  

• Viimsi Vallavolikogu (vallavolikogu istungid raamatukogus 

4.6.2 riiklikul tasandil  

2022 .aastal tegi Viimsi raamatukogu koostööd:  

• Eesti Rahvusraamatukoguga (raamatukogutöötajate koolitused jms),  

• Eesti Hoiuraamatukoguga (Viimsi Raamatukogust mahakantud teavikute üleandmine, 

kogumisaktsioon Viimsis),  

• Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste vahetamine raamatukogus),  

• Eesti Lastekirjanduse Keskusega (raamatukogutöötajate koolitused jms), 

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

2022.aastal aastal tehti koostööd:  Poola Suursaatkonnaga – näitus „Ta lendab mesipuu poole 

ja 3 tegevustuba mesinikega; Tallinna Ungari Kultuuri Keskusega Virág Dóczi näitus 

''Isikueetika'' ja Kata Bereczki näitus ''Elu teekond'' ning kitarrist Tom Lumeni kontsert; 

Ukraina Kultuurikeskusega – ettevõtlus konverents ja fotograaf Oleksandr Rusinovi 

fotonäitus. 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Vallaraamatukogus oli individuaalkoolituste peamine sihtrühm vanemaealised, kellele õpetati: 

sotsiaalmeedia (FB), Zoomi ja Skype’i, gmaili kontode loomist ja haldamist, RIKSWEBi 

kasutamist ja digiallkirja andmist ning Print In City konto loomist jms 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Peamised kanalid raamatukogu teenuste tutvustamiseks olid:  

• Raamatukogu veebisait www.viimsiraamatukogu.ee, külastusi: 269 000 postitusi: 234 

• Facebook, millel on 1 700 jälgijat, aasta jooksul tehti 234 postitust. Sisestati 76 üritust, 

mis jõudis 4 800 inimeseni. 

• Instagram, millel on 592 jälgijat, aasta jooksul tehti 234 postitust. 

• YouTube, lisati 2 video, kokku vaadati Youtube’i videosid 363 korral 

• Smaily.com, mida kasutatakse kord kuus lugejatele uudiskirjade saatmiseks, 

sündmustest teavitamiseks. 

• Viimsi valla Kultuuriaken - https://kultuuriaken.viimsi.ee/et  - teavitati kõikidest 

Viimsi raamatukogudes toimuvatest üritustest. 

• Raamatukogu uudiste ja sündmuste reklaamimisel on oluliseks kanaliks ajaleht 

„Viimsi Teataja“. Samuti koostab Reet Kukk rubriiki „Raamatukoguhoidja soovitab“, 

kus jagab regulaarselt huvitavaid lugemiselamusi  

Avaldatud artiklid: 

Kukk, R. Sügisõhtutel on taas aega lugemiseks. Viimsi Teataja 23 september 2022, Leht 13 

Kukk, R. Raamatud, mis aitavad maailma mõista. Viimsi Teataja 25 märts 2022, Leht 16 

http://www.viimsiraamatukogu.ee/
https://kultuuriaken.viimsi.ee/et
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Kukk, R. Raamatud kevadisele lugemislauale. Viimsi Teataja 22 aprill 2022, Leht 17 

Kukk, R. Kevadised raamatusoovitused.  Viimsi Teataja 20 mai 2022, Leht 17 

Kukk, Reet. Raamatusoovitused tänavuse aasta viimasteks talveõhtuteks.  Viimsi Teataja 26 

veebruar 2022, Leht 15 

Kukk, R. Pimedal ajal otsime taas vaikust ja rahu.  Viimsi Teataja 18 november 2022, Leht 12 

Valm, T. Laste suvised lugemistalgud. Viimsi Teataja 9 september 2022, Leht 4 

Valm, T. Raamatukogud otsisid Viimsist inspiratsiooni. Viimsi Teataja 18 november 2022, 

Leht 9 

Valm, T. Käesolev aasta on Eestis raamatukogude aasta. Viimsi Teataja 14 jaanuar 2022, Leht 

2 

Valm, T. Raamatud, lugemine ja raamatukogud. Viimsi Teataja 16 detsember 2022, Leht 2 

Valm, T. Viimsi raamatukogu näitab oma toetust Ukraina-teemalise väljapanekuga. Viimsi 

Teataja 11 märts 2022, Leht 7 

4.9 Andmebaasid.  

Jätkus Viimsi valla koduloo andmebaasi koostamine. Kodulehe vahendusel pakutakse 

lugejale alljärgnevaid andmebaase: EBSCO, Digar, Ellu, Erb, e-Varamu, Vau, Arhiiviteabe 

virtuaalne uurimissaal VAU,  Eesti raamatukogude e-kataloogid: ESTER, RIKSWEB, 

URRAM, Eesti trükise Punane Raamat I, Eesti Entsüklopeedia, ESTONICA. Entsüklopeedia 

Eestist, Viimsi valla kodulooline anmebaas, Eesti biograafiline andmebaas ISIK, Eesti 

kaasaegsed anekdoodid, Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas, Eesti 

lühendmõistatused, Eesti mõistatuste esimene e-antoloogia, Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade 

Andmebaas (Berta), Eesti rahvalaulude antoloogia, Eesti Rahvameditsiini Ravimtaimede 

Andmebaas (HERBA), Eesti vanasõnad, Keelenõuanne, Kõnekäänud ja fraseologismid, 

Rahvaastronoomia uskumusteated, Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas, 

VEPER - Väliseesti isikulooline andmebaas, Eesti tsitaatide andmebaas. 

5. 2023. aasta tegevused: 

• raamatukogu kujundamine multifunktsionaalseks kultuuri-ja hariduskeskuseks, mis 

katab peamised kogukonnakeskuse funktsioonid, sh kultuurilised, hariduslikud, 

sotsiaalsed funktsioonid (sündmuste korraldamine koostöös valla erinevate asutuste ja 

organisatsioonidega);  

• tähelepanu keskpunkt - laste- ja noorte lugemishuvide arendamine mitmesuguste 

tegevuste ja sündmustega 

• uute huviringide ja õpitubade jt ühistegevuste järjepidev arendamine; 

• Prangli harukogu ruumiprobleemi lahendamiseks projekteerimise protsessi 

algatamine.  

Koostaja Tiiu Valm 

Direktor 

Allkiri   ………………     /Nimi/ 
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LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Viimsi Raamatukogu 4 65 340 
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LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Viimsi Raamatukogu Nukitsa konkursi raamatute 

väljapanek 

92 

 Helkuri töötuba 10 

 Raamatukogutund koos Ülle 

Kütseniga 

16 

 Raamatukogutund koos 

Kadri Hinrikusega 

19 

 Maire Eliste Muusikakooli 

talvekontsert 

23 

 Külas lastekirjanik Anti Saar 29 

 Kohtumine Indrek 

Koffiga 

39 

 Kohtumine lastekirjanik 

Kätlin Vainolaga 

28 

 Kohtumine Krista 

Kumbergiga 

36 

 Muinasjutu lugemine koos 

Vimpsikuga 

17 

 Kohtumine Els Heinsaluga 52 

 Kohtumine raamatukogu 

maskott Vimpsikuga 

34 

 Jutu- ja mänguhommik kogu 

perele 

23 

 Maire Eliste Muusikakooli 

väike jõulukontsert 

69 

 Jõulujutte loeb jõulujutte 28 

 Kohtumine kirjanik Markus 

Saksatammega. 

38 

 Kohtumine kirjanik Markus 

Saksatammega. 

28 

 Viimsi Kooli 4. klass 

külastab Viimsi raamatukogu 

seoses näitusega "Mesilased" 

ning muuhulgas kohtuvad ka 

kohaliku mesinikuga 

38 

 

 Haabneeme Kooli 4.a klass 

külastab Viimsi 

raamatukogu seoses 

näitusega "Mesilased" ning 

muuhulgas kohtuvad ka 

kohaliku mesinikuga 

38 

 Viimsi Kooli 1. klass käis 

raamatukogutunnis. Tunni 

23 
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temaatikaks olid 

muinasjutud. 

 Raamatukogutund Viimsi 

Kooli 1.E klassile 

22 

 Raamatukogutund Väikese 

Päikese lasteaia 

Kollane rühm 

18 

 Raamatukogutund Püünsi 

Kooli 1. Bklassile 

16 

 Padriku koolieelikute 

lasteaiarühm 

raamatukogutund 

10 

 Origami mänguasja 

meisterdamine 

10 

 Lugemisisu programm 

Laanelinnu 

lasteaia Kuldnokkade rühm. 

21 

 Viimsi MLAKarulaugu maja 

Ritsikate rühma lapsed 

tutvusid näitusega  

Mesilased"ja neile korraldati 

ka vastavteematund. 

20 

 Loovustund Jooga- 

Mõmmiga 

33 

 Viimsi Kooli 2. F klass 

tutvub Viimsi 

raamatukoguga sealhulgas 

viidi läbi temaatiline tund 

muinasjuttudest 

24 

 Ruumiliste lumehelveste 

meisterdamise töötuba 

20 

 2 Ruumiliste lumehelveste 

meisterdamise 

töötuba 

10 

Püünsi harukogu 3-ndate klasside õpilased 

tutvusid luuleraamatutega 

28 

 7a klassi rühmatöö 

raamatukogus -õpilaste 

iseseisev töö Eestis ilmuvate 

ajalehtede ja ajakirjadega 

28 

 

 4.kassi .emakeeletunni 

rühmakoolitus, kuidas 

kasutada ÕS-i jt.eesti keele 

sõnaraamatuid  õppetöös 

28 

 7.kl. ajaloo rühmatund 

iseseisva tööga 

raamatukogus 

26 
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 2.-3. klassid kohtusid 

kirjanik Anti Saarega 

48 

 „Suur muinasjuttude 

jõululugemine“ 

64 

Randvere harukogu 1.- 4. klassidele kohtumine 

kirjaniku Kadri Bank´ga, 

oma esimese raamatu Marta 

ja Joosepi ajamasin  autor. 

155 

 Ruumiliste lumehelveste 

meisterdamise töötuba. 

28 

 Raamatukogutund: 

raamatutr tutvustanine, 

ettelugemine 1. kl 

23 

 Raamatukogutund 

väikeklassile 

5 

 Raamatukogudeaasta 

ettelugemine 

26 

 Randvere lasteaia rühma 

külastus/ettelugemine 

9 

 Eelkooli lastele raamatukogu 

tutvustamine 

13 

 Programmi Lugemisisu 

lõpetamine 2b 

19 

 Raamatukogutund 1. kl. 20 

 Raamatukogutund-

ettelugemine 1. kl 

19 

 Raamatukogutund-

ettelugemine 1. kl. 

16 

 

 Muinasjutuhommik 1. kl. 67 

 Sõbrapäev- raamatud 

sõprusest 

9 

Prangli harukogu Rühmakoolitus  

eelkoolilastele 

5 

 


