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Sissejuhatus 

Tabel 1 

Raamatukog

u nimi 

Omavali

tsus 

Teenindu

spiirkond

(01.12.20

20 

Üldkasutatav

ate 

raamatukogu

de arv  

Harukogu

de arv 

Teenindus

punktide 

arv 

Kokku 

Kohila 

raamatukogu 

Kohila 

vald 

6175 1 0 0 1 

 

Üldkasutatavate raamatukogude arv:  1 

1. Põhilised tegevussuunad  

2021. aastal oli raamatukogul rekordarv lugejaid. Raamatukogu teenuseid kasutas 1939 

registreeritud lugejat. Lugejate arv kasvas 3%, laenutuste arv 8%, laste laenutused 19%. 

Keskmiselt külastas lugeja raamatukogu 12 korral aastas. 

Raamatukogu teenuseid kasutas 31% teeninduspiirkonna elanikest. Keskmiselt külastas 

teeninduspiirkonna elanik raamatukogu 4 korda aastas. 

Täideti püstitatud aasta eesmärgid.  

Põhilised tegevussuunad: 

1) valmis raamatukogu uus kodulehekülg aadressil www.kohilaraamatukogu.ee; 

2) kontaktivaba laenutusega samaaegselt viidi läbi kogude inventuur; 

3) puhastati ja kustutati fondist aegunud ja lagunenud teavikud; 

4) viidi läbi Ilon Wiklandi kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ teematunnid. 

Külastajatele pakutakse lugemisvara, kunstinäitusi, kohtumisi huvitavate inimestega, praktilisi 

töötubasid, ruume õppe- ja kaugtöö tegemiseks. Ürituste tegemisel andis tunda 

koroonaepideemiline olukord. Oleme õppinud töötama hetke olukorrast lähtuvalt. 

Raamatukogu pakutav teenus on järjepidev ja stabiilne. Kasutajaskond kasvab nii täiskasvanute 

kui laste seas.  

Raamatukogu II korruse huviringide saali hakati septembrist 2021 rentima Kohila mõisakooli 

klassile. Raamatukogu huviringi tegevus kolis ajutiselt I korruse näitusesaali.  

Koroonaviiruse mõju 

TEENUS 

Raamatukogutöö korraldamisel Covid-19 perioodil järgiti Vabariigi Valitsuse korraldusi, 

terviseameti üldisi soovitusi ja kultuuriministeeriumi käitumisjuhendeid. Muudatused 

raamatukogu töökorralduses vastavalt juhenditele ja suunistele viis sisse raamatukogu juhataja. 

Raamatukogu teenuse kättesaadavus oli tagatud kogu aeg, kuid osadel kuudel (10. märtsist –

30. aprillini) sai teavikuid laenutada raamatukogust vaid kontaktivabalt. Raamatukogu 

lahtiolekuaegades muudatusi ei toimunud. Raamatukoguhoidjad vastasid lugejate päringutele 

http://www.kohilaraamatukogu.ee/
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raamatukogu lahtiolekuaegadel telefoni ja e-posti teel 8 tundi tööpäevas. Tellitud teavikud sai 

lugeja kätte raamatukogu lahtiolekuaegadel fuajeest. Ette tellitud raamatud pakiti ja varustati 

lugeja nimega. Raamatukogu fuajeesse sai jätta tagastatavad raamatud. Võimalus oli tagastada 

raamatuid veel raamatukogu välisukse kõrval olevasse tagastuskasti. Eelregistreerimisega sai 

soovija kasutada eraldi ruumis internetiühendusega arvutit riigi e-teenuste kasutamiseks. 

Korraga võis arvutit kasutada 30 minutit. Kohapeal oli loodud võimalus lugeda värskeid 

perioodikaväljaandeid. Viiviste arvestus oli peatatud. Ei toimunud huvitegevust. 

Alates 3. maist taastus raamatukogus tavapärane teenindus. Lubatud oli raamatukogu 

siseruumides avariiulite kasutamine ja kohapeal väljaannete laenutus ja tagastus. Lugemissaalis 

oli võimalik kasutada internetiarvuteid ja lugeda värskeid ajalehti. Külastaja pidi siiski 

raamatukogusse sisenedes kandma maski või katma nina ja suu (erand tehti alla 12-aastastele 

lastele või inimestele, kellel see ei olnud tervislikel põhjustel võimalik).  Raamatukogu 

külastades tuli järgida 25% täituvuse, hajutatuse ja 2 + 2 reeglit. 

Huvitegevuse ja ürituste puhul oli välitingimustes raamatukogu õuealal lubatud huvitegevus nii 

individuaalseks kui ka rühmategevuseks kuni 10 inimesele (sh juhendaja) ja nii, et teiste 

rühmadega kokku ei puututud. Siseruumides oli lubatud individuaalne huvitegevus, milles ei 

osalenud rohkem kui kaks isikut (sh juhendaja). Individuaalse huvitegevuse puhul tuli tagada 

täituvus kuni 25%, iga paari kohta 20 m2. Maikuus toimusidki raamatukogu huviringi 

muinasjutu-kunstituba ringitunnid raamatukogu õuealal. 

Rühmategevus siseruumides oli lubatud koolieelses lasteasutuses või õppeasutuses sama rühma 

lastele või 1.–4. klassi õpilastele. Avalikud koosolekud ja üritused või muu 

meelelahutusteenuse osutamine siseruumis ei olnud raamatukogus lubatud ka pärast 3. maid. 

Alates 1. juunist lõppes üleriigiline maskikandmise kohustus kõikides avalikes siseruumides. 

Raamatukogu külastades tuli järgida hajutatust ja ruumi täituvust 50%. Siseruumides oli 

lubatud külastada lugemissaale ja teisi avalikke ruume, kasutada avariiuleid, laenutada ja 

tagastada väljaandeid, kasutada internetiarvutit, korraldada haridusprogramme ja avalikke 

üritusi (raamatukogutunnid, töötoad, ekskursioonid jms), teha huvitegevust. Ühiskasutatavad 

asjad tuli pärast iga kasutuskorda desinfitseerida. 

Alates 23. juunist kaotati ruumitäitumuse 50 protsendiline nõue kõikjalt siseruumidest, kus see 

seni kehtis. Samas tuli jätkuvalt siseruumides arvestada hajutatuse põhimõttega ning täita 

desinfitseerimisnõudeid. 

Alates 9. augustist võis korraldada suurema osalejate arvuga üritusi. Üritustel võisid osaleda 

üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase 

vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. COVID digitõend oli võimalik luua patsiendiportaalis 

digilugu.ee. Raamatukoguhoidjad abistasid COVID digitõendite loomisel ja väljaprintimisel. 

Digitõendi väljaprintimine oli Kohila raamatukogus tasuline (mustvalge väljatrükk 0,10 EUR, 

värviline väljatrükk 0,80 EUR). 

Alates 26. augustist taastus raamatukogus kaitsemaski kandmise või suu ja nina katmise 

kohustus. Maske tuli kanda kõigis nendes raamatukogu avalikuks kasutamiseks mõeldud 

ruumides, kuhu oli võimalik siseneda igal soovijal ja kus liikus palju inimesi, kes üksteisega 

igapäevaselt kokku ei puutunud. Maskikandmise kohustus ei laienenud alla 12-aastastele lastele 

või inimestele, kelle jaoks oli kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel 

põhjustel ebamõistlik. Lisaks tuli järgida hajutatuse nõuet. Võõraste inimestega hoida 
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viiruseleviku seisukohast mõistlikku vahemaad. Piirang ei kehtinud koos liikuvale ja viibivale 

perekonnale, erivajadustega inimestele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei olnud võimalik 

mõistlikult tagada. Raamatukogus kohapeal toimuvatel üritusel said osaleda inimesed, kes 

kandsid maski ja esitasid digitaalselt või paberkujul COVID tõendi. Erandiks olid alla 18-

aastased noored, kelle puhul vastavalt valitsuse otsusele tõendit kontrollima ei pidanud. 

Alates 29. oktoobrist rakendusid uued Vabariigi Valitsuse Covid-19 kontrollmeetmed. 

Raamatukogu teenindusruumides ja üritustel oli kaitsemaski (seda ei asendanud nt sall või 

visiir) kandmine kohustuslik (v.a. alla 12-aastased).  Raamatukogus korraldavatel üritustel 

osalemiseks oli vaja esitada COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimise või läbipõdemise kohta 

tervisetõend alates 12ndast eluaastast. 12–17-aastastele kehtis ka koroonaviiruse PCR või 

antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend.  

Alates 15. novembrist 2021 kuni 10. jaanuarini 2022 kehtib juhend „Raamatukogutöö 

korraldamine Covid-19 perioodil“. Raamatukogu järgib oma töös antud juhendit. Juhend on 

leitav kultuuriministeeriumi kodulehelt:  

https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond 

TARISTU 

Raamatukogu soovib soetada 2022. a raamatukapi õue. 2021. a eelarve seda ei võimaldanud.  

EELARVE 

Raamatukogu eelarves kärpeid koroonaviiruse mõjul ei tehtud. Laste huviringi tegevus oli 

koroonast tingitult osaliselt häiritud ja eelarves jäi üle huviharidusele eraldatud rahalisi 

vahendeid.   

TÖÖKORRALDUS 

Raamatukoguhoidjatele võimaldati ühel päeval nädalas teha kaugtööd ajal kui koroonaviiruse 

levik oli väga kõrge. Lähtusime Vabariigi Valitsuse soovitusest. Kaugtöö oli ajutine meede.  

Püsivalt on raamatukogu laenutusosakonna teenindusleti ees kaitseklaas. Hetkel on nii töötjatel 

kui külastajatel maskikandmise kohustus. Desinfitseerivad vahendid on kättesaadavad kõigile 

külastajatele ja töötajatele. Ürituste tegemisel kontrollime osalejate COVID tõendeid ja enamus 

üritusi korraldame eelregistreerimisega, et tagada hajutatus. Lastele ja noortele korraldame 

üritusi ja raamatukogutunde vaid ühele rühmale või klassile korraga.  

PARIMAD UUED PRAKTIKAD 

Piirangute perioodi kestel võimaldas raamatukogu tellida endale raamatuid kontaktivabalt 

koduukseni Kohila alevi piires. Oleme seda jätkanud terve aasta vältel. Teenust kasutavad 

liikumisvaegusega vanemad lugejad. 

Toimusid veebinõupidamised ja -seminarid Rapla Keskraamatukogu ja teiste maakonna 

rahvaraamatukogudega. Lisaks toimus veebikoosolekuid vallavalitsuse töötajatega. 

https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond
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2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud 

Kohila vallas on kaks rahvaraamatukogu: Kohila ja Hageri raamatukogu. Mõlemad 

raamatukogud on eraldi valla allasutused. Koostöö mõlema raamatukogu vahel on hea. 

Raamatukogu nõukogu puudub.  

2.2 Eelarve 

Tabel 2 

Põhieelarve  Seisuga  

31.12.20. €  

Seisuga  

31.12.21 €  

Muutus %  

Eelarve kokku  177 455 184 818 +4% 

Personalikulu  105 923 106 376 +0,4% 

Komplekteerimiskulu 27 095 29 489 +9% 

sh KOV-lt 13 977 15 741 +13% 

sh riigilt  13 118 13 748 +5% 

Infotehnoloogiakulu  4 845 4 614 -5% 

 

Eelarves suurenes kõige rohkem komplekteerimiskulu. KOV-i eelarves eraldatud alaeelarve 

raames sai raamatukogu suurendada teavikute ostmise kulusid üle jäävate kulude arvelt (nt 

koolituskulud). Infotehnoloogiliste vahendite eelarves vähenes multifunktsionaalse 

koopiamasina rendi summa (jätkurent). 

Raamatukogu teenis valla eelarvesse omatulu 1129 EUR. Omatulu teeniti ruumide üüri ja 

muude teenuste müügi eest, sh kasutatud (maha kantud) raamatute müük. 

2.3 Projektid 

Tabel 3  

Projektid, toetused (Kellelt saadud?) Periood Eraldatud 

summa 

Projekti üldmaksumus 

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav 

riiklik toetus 

2021 2 135 2 135 

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riikliku toetusega sai jätkuda algklassiõpilastele 

suunatud muinasjutu-kunstituba huviringi tegevus kahele rühmale. Huviringi juhendab Kohila 

gümnaasiumi õpetaja Heli Rohtla, kellega on sõlmitud käsundusleping. Huviringis käis 26 last. 

Huviring tutvustab õpilastele eesti ja maailma lastekirjandust ning arendab kujutavat mõtlemist, 

loovust ja fantaasiat läbi käelise tegevuse (joonistamine, maalimine, meisterdamine). Lisaks 

rahastati huvihariduse toetusega laste suvelugemise programmi. Parimatele suvelugejatele 

toimus lõpupidu raamatukogu õuealal koos üllatusesinejatega. 

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 

Raamatukogu koosseis on 7,2 töökohta. Aasta lõpus oli täidetud 6,2 töökohta. Sügisel 2021 

lahkus töölt kauaaegne pearaamatukoguhoidja T.Talu. Pearaamatukoguhoidja tööülesandeid 

hakkas täitma seni raamatukoguhoidjana töötanud M.Evisalu. Töötajate töökoormus on 
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kasvanud. Kavas on võtta 2022. aastal tööle uus töötaja vabanenud raamatukoguhoidja 

ametikohale.  

Lisaks raamatukoguhoidjatele (4,5) ja juhatajale (1,0) on tööl majandusjuhataja (0,5) ja 

koristaja (1,2). Majandusjuhataja täidab ka 0,2 koristaja töökoha ülesandeid. 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  

Koroonaepideemiast ja personali nappusest tingituna ei saanud töötajad osaleda 

täiendkoolitustel. Kahel viimasel aastal on raske planeerida koolitustel osalemist seoses Covid-

19 olukorraga. Peame hoidma raamatukogu avatuna ka nendes tingimustes. Seda enam on hea 

meel, et maakonna keskraamatukogu korraldas raamatukogutöötajatele mitmeid koolitusi ja 

veebiseminare. 

Mais õnnestus korraldada ise Kohila valla rahvaraamatukogutöötajatele õppereis Tallinnasse. 

Õppereisi käigus külastati Mati Undi ja Eduard Vilde majamuuseume ning Eesti Tarbekunsti- 

ja Disainimuuseumi. Õppereisil saadi põhjalik ülevaade kirjanike elust ja loomingust ning 

tarbekunstimuuseumi kogudest. Huvitav oli näitus „Klassikud. Ivo Lill“. Õppereis oli vajalik, 

nauditi ühistegevust, saadi välja igapäevasest töörütmist. 

Lisa 1 

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused 

Tabel 4 

Raamatuk

ogu nimi  

Koolituste 

arv 

Koolitaja Koolitustundi

de arv 

(koolituse 

maht) 

Eelarve/Koolitus

eks kulutatud 

summa 

 

Kohila 

raamatuko

gu 

1 Juunika 

Koolitus, 

Loone Ots 

7 tundi * 2 

töötajat =  

14 tundi 

 2 töötajat 

 

Kohila raamatukogu töötajad osalesid Rapla Keskraamatukogu korraldatud seminar-

nõupidamistel.  

Aasta esimesel poolel viidi nõupidamised läbi veebis. Veebis toimunud koolitused andsid 

juurde praktilist IT alast kogemust. Märtsis toimus Rapla Keskraamatukogu korraldatud kaks 

veebikoolitust – veebinõupidamine ja veebiseminar. Aprillis toimus seminar-nõupidamine 

veebis, kus kirjastus Varrak peatoimetaja Krista Kaer tutvustas uusi raamatuid. 

Veebiseminaridel ja koosolekutel arutatakse lisaks päevaprobleeme jm tööalaseid küsimusi. 

Maikuine virtuaalne seminar-nõupidamine keskendus lastele.  Krista Kumberg rääkis teemal 

„Kellele see raamat on?“ ja “Laste lugemisest Metsikus Läänes” andis ülevaate Jaanus Kõuts. 

Septembrist alates toimusid Rapla Keskraamatukogu seminarid kontaktselt. Tavaliselt osaleb 

seminaridel Kohila raamatukogust kaks töötajat, mõnikord kolm. Novembris toimus seminar 

Märjamaa Valla Keskraamatukogus, kus osales kolm Kohila raamatukogu töötajat. Aasta lõpu 

seminar toimus Märjamaal Paisu talus. Osales kaks Kohila raamatukogu töötajat.  
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2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 

LISA 2 

2.4.4 Erialahariduse omandamine. 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.  

Raamatukoguhoidja M.Evisalu - 15. tööjuubel. Pearaamatukoguhoidja T.Talu - 35. tööjuubel. 

Kohila raamatukogust töölt lahkudes sai T.Talu vallavanem U.Torjuselt Kohila valla tänukirja. 

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.  

2021. a kulus raamatukogu hoone remondile ja ehitustöödele 6174 eurot. Jätkati LED 

valgustitele üleminekuga, teostati vastavalt päästeameti ettekirjutusele tuleohutusalased tööd ja 

paigaldati laenutusosakonna tuletõkkeuksele uksemagnet. Lisaks teostati remonttöid. 

Inventari soetati juurde 4019 euro eest: metall-puitriiulid laenutusaosakonda, prügikastid jm 

inventar. 

Raamatukogu uksed avatakse tööpäeva hommikul kl 8.00. Kohila mõisakooli tunnid algavad 

kl 8.30, selleks ajaks peab klassiruum olema koristatud ja suurt müra ei tohi tekitada (nt 

tolmuimeja). Ruumide rentimine koolile on ajutine lahendus. 

LISA 3 

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele. 

II korruse lugemissaali pääseb liikumispuudega inimene trepiliftiga. Seda eriti ei kasutata 

(puudub nõudlus). Raamatukogu paraaduksel on kõrge lävepakk. Ratastooliga pääseb 

raamatukoguhoonesse kõrvaluksest. Eelnevalt tuleb teavitada raamatukogu töötajat, kes 

kõrvalukse lahti teeb. 

Raamatukogu pakub liikumispuudega inimestele Kohila alevi piires koduteenust – raamatud 

toimetatakse lugeja välisukseni. Vajalik on eelnev raamatute broneerimine telefoni teel. 

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale kulus 4614 eurot. Raamatukogu soetas kaks all-in-one 

tööarvutit lugemissaali letitöötajatele. Raamatukogu rendib Radicenter OÜ-lt kodulehe 

veebimajutust. Vahetus valla IT tugi. Andmevara AS asemel pakub seda nüüd Tieto Estonia 

AS. Internetiteenust pakub vallalale Riigi Infosüsteemide Amet.  

 

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine 

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 

Soetati 2178 eksemplari. Komplekteeriti 2132 eksemplari teavikuid ja 46 uut ajakirja 

aastakäiku. Komplekteeriti 81 teavikut rohkem kui möödunud aastal. 

Annetati 132 eksemplari: 126 raamatut ja 6 ajakirja aastakäiku. Kogude juurdekasvust 

moodustab annetuste osakaal 6%. Enamus soetatud teavikutest olid raamatud, teisi teavikuid 

komplekteeriti 6 eksemplari (4 auvist ja 2 lauamängu). 

Kogude ringlus oli 0,9. 
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3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 

Komplekteeriti 2029 nimetust ja 2126 eksemplari raamatuid. Osteti 2000 eksemplari ja annetati 

126 eksemplari raamatuid. Raamatute juurdekasvust moodustab annetuste osakaal 6%. E-

raamatuid ei komplekteeritud. 

Komplekteeritud raamatutest moodustab liigialane kirjandus 32%. Liigialasest kirjandusest 

komplekteeriti kõige enam ühiskonnateaduse alaseid raamatuid, järgnesid kunsti- ja 

ajalooraamatud.  

Laenutuste koguarvust moodustab ilukirjandus 67%. 

Ilukirjanduse enimlaenutatud raamatud: 

1. Delia Owens Kus laulavad langustid 33 laenutust 

2. Mudlum Mitte ainult minu tädi Ellen 28 laenutust 

3. Justin Petrone Minu Viljandi   27 laenutust 

4. Olav Osolin Minu esimene elu  27 laenutust 

5. Eha Veem Armulauamõrv  26 laenutust 

Lisaks uuele ilukirjandusele on pikad järjekorrad muudel trükistel: Kristi Saare „Kuidas 

alustada investeerimisega“, Tom Valsberg „Eluterve pohhuist“ ja hiljuti ilmunud Ants 

Rootslane „Seitsme põlve müsteerium“. Lugejad loevad meelsasti eesti autorite teoseid. 

Ootame uustrükke järgmistest raamatutest: Katrin Reimus „Haldjatants“, Tiia Toomet 

„Kodused asjad“, Ernest Hemingway „Kellele lüüakse hingekella“, Eva Ibbotson „Reis 

Merejõele“. 

Komplekteeritud raamatutest moodustasid eestikeelsed raamatud 90%, venekeelsed 6% ja 

ülejäänud võõrkeelsed, peamiselt inglise keelsed raamatud 4%. Esimest korda laenutati inglise 

keelseid raamatuid meie raamatukogus rohkem kui venekeelseid raamatuid. Venekeelne 

kogukond on Kohilas jätkuvalt suur, kuid huvi ingliskeelse kirjanduse vastu kasvab. 

 

3.1.2 Perioodika komplekteerimine 

Komplekteeriti 46 uut ajakirja aastakäiku ja 11 ajalehte. Perioodika komplekteerimiseks kulus 

3256 eurot. Perioodika komplekteerimise summa suurenes, kuid saime tellida vähemas mahus 

väljaandeid. Perioodika hinnad kallinevad, nii pidime tegema valikuid ja osade ajakirjade 

tellimise lõpetama. Jälgime laenutuste arvu ja otsustame selle järgi. Annetusena saadi Kohila 

valla ajaleht ja mitmed muud väljaanded. Kultuuriajakirjandusele on lisandunud Loomingu 

Raamatukogu kuldsari. Õpetajate Lehte ei tellita, sest ajaleht tellitakse valla haridusasutustesse.  

3.1.3 Auviste komplekteerimine 

Auviseid komplekteerime hetkel minimaalselt. Videoid saab vaadata kohapeal raamatukogu 

videotoas. Õpetajad soovivad laenutada kirjandusteoste põhjal tehtud mängufilme koolitunnis 

kasutamiseks. Osteti 4 DVD-d: Salaaed, Seltsimees laps, Sipsik ja Talve. Muusikaplaatide 

komplekteerimiseks ei ole lugeja poolset nõudlust viimastel aastatel olnud. Pöörame tähelepanu 

kui ilmuvad uued audioraamatud või kirjandusteoste põhjal uued mängufilmid. Neid 

võimalusel komplekteerime. 
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3.2 inventuurid, mahakandmised 

15. märtsist kuni 12. aprillini toimus raamatukogus kogude inventuur. Inventuur toimus 

paralleelselt kontaktivaba laenutusega. Kontrolliti raamatukogus kohalolevad teavikud 

elektronkataloogiga. Eelmine inventuur oli läbi viidud 2011. aastal. Inventuuri käigus selgus, 

et puudu oli 102 eksemplari teavikuid kokku 360,32 EUR väärtuses. Puuduolevad teavikud 

kanti maha.  

2021. a kustutati kokku 2481 eksemplari teavikuid: 2469 raamatut ja 12 auvist. Kustutati 2196 

eestikeelset, 273 võõrkeelset, sh 249 venekeelset raamatut. Kustutati rohkem teavikuid kui 

juurde saadi. Maha kantakse lagunenud, määrdunud, katkised ja aegunud teavikud. 

Koolikirjanduse puhul püüame raamatut viimase võimaluseni hoida ja parandada. Täiendame 

kogu uustrükkidega, et saaksime vana raamatu asendada uuega. 

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule 

teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.  Raamatukogu 

põhiteenused on tasuta. Eriteenused (kopeerimine ja muu) võivad olla tasulised. Eriteenuste 

eest võetava tasu suuruse on kinnitanud Kohila vallavalitsus. Raamatukogu pakub printimise, 

paljundamise ja skaneerimise teenust, samuti rendime välja ruume ja esitlustehnikat.  

Raamatukogu pakub veel järgnevaid teenuseid: infopäringutele vastamine, kasutajakoolitused, 

RVL teenuse pakkumine, näituste eksponeerimine, kirjandusürituste korraldamine, 

koduteenindus.  

Raamatukogu õuealal on suvekuudel avatud õueraamatukogu. 2019. a Teeme Ära talgute üheks 

üleskutseks oli oma kogukonnale õueraamatukogu meisterdamine. Koostöös kogukonnaga 

valmis õueraamatukogu taaskasutuse põhimõttel ning “raamatukoguks” sai valitud vana, 

töökõlbmatu külmkapp. Nüüd on meie lugejate seas populaarne õueraamatukogu avatud 3ndat 

hooaega. Eelistame, et õueraamatukogu sisu uuendamine ning täitmine jääb raamatukogu 

ülesandeks.  

Õueraamatukogu kasutamisreeglid on väga lihtsad: 

1. Sa ei pea olema õueraamatukogu registreeritud kasutaja; 

2. Võta raamat, loe, too tagasi; 

3. Võta raamat, loe, kingi sõbrale. 

Rendime ruume asutustele ja eraisikutele. Valla allasutustele on ruumide rentimine tulu mitte 

teeniva ürituse korral tasuta. Kohila mõisakooli klassile on alates septembrist 2021 tasu eest 

renditud II korruse huviringide saal koolitundide läbiviimiseks. Raamatukogu ruume kasutavad 

tasuta Kohila Keskkonnahariduskeskus, veel kasutab raamatukogu näitusesaali ja muid ruume 

tihti Kohila mõisakool (neid ruume ei kasuta nad pidevalt ja seetõttu nende ruumide kasutamise 

eest me tasu ei küsi), lisaks on ruume kasutanud Kohila alevi lasteaiad jm asutused. 

Raamatukogu ruume kasutati 2021. a 44 korda muu ürituse toimumiskohana. Lisaks korraldas 

raamatukogu 15 üritust ise. 

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.  

Rahvaraamatukogu seadus § 15 lg 21 sätestab: 
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Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega 

tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu 

kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab 

teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. 

Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

veebilehtedele juurdepääsu saamiseks. 

Raamatukogus on avalikus internetipunktis (AIP) neli lauaarvutit, sh kaks arvutit täiskasvanute 

ja kaks alla 16-aastaste laste kasutada. Lugemissaali töötaja abistab internetipunkti külastajat. 

Külastused registreerime raamatukoguprogrammis RIKS. Raamatukogutöötjad abistavad 

erinevatel teemadel. Pakutakse abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel: gmaili konto loomine ja 

kasutamine, digiallkirjastamine, digitaalse tervisetõendi ja Covid-19 tõendi loomine, telefoni 

äpid, e-postkasti kasutamine telefonis jne. 

2021. a kasutati AIPi arvuteid 466 korral 150 kasutaja poolt. Kasutajatest moodustavad 72% 

täiskasvanud. Samas kasutuskordadest on usinamad kasutajad lapsed ehk ühed ja samad lapsed 

kasutavad arvuteid, täiskasvanud kasutajad vahelduvad. Arvutikasutajatest moodustavad 69%  

registreeritud lugejad. Lastest on peaaegu kõik raamatukogu lugejad. Alla 12-aastastel lastel on 

arvuti kasutamiseks vajalik lapsevanema kirjalik luba. Kõige enam kasutatakse arvuteid 

vahemikus kl 13-16. Võrreldes möödunud aastaga arvutite kasutamine vähenes. Samas kasvab 

raamatukogus WiFi võrgu kasutamine ja kaugtöö tegemine. 

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

Tabel 5 

Raamatu-

kogu 

Lugejad 

2020 

Lugejad 

2021 

Muutus (+-) 

Kohila rmtk 1884 1939 +55 

Raamatukogu kasutajate hulk kasvas 55 kasutaja võrra. Raamatukogu lugejate arvu ei 

vähendanud ka kaks kuud väldanud kontaktivaba laenutus.   

Raamatu- 

kogu 

Külastused 

2020 

Külastused 

2021 

Muutus 

(+-) 

Virtuaal-

külast. 

2020 

Virtuaal-

külast. 

2021 

Muutus 

(+-) 

Kohila rmtk 23742 23816 +74 26873 14574 -12299 

Raamatukogu külastuste arv suurenes. Vähenesid virtuaalkülastused, sest enam ei arvestata 

sotsiaalmeedia külastusi. Samas kasutatakse raamatukogu sotsiaalmeediat palju. 

Raamatu- 

kogu 

Laenut-d 

2020 

Laenut-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Päringud* 

2020 

Päringud* 

2021 

Muutus 

(+-) 

Kohila rmtk 38196 41160 +2964 714 402 -312 

Raamatukogu laenutuste arv kasvas. Päringud vähenesid. 2020. aastal küsisid inimesed palju 

telefoni teel nõu ja esitasid päringuid eriolukorra ajal. Nüüd on olukord stabiliseerunud ja 

eelkõige on päringud temaatilised ja seotud kirjandusega.  
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*Infopäringud  

Raamatu-

kogu 

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 

osalejate arv 

Virtuaalürituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Kohila rmtk - - - - - - 

*kui järelvaatamine võimaldati peale ürituse toimumist 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 

osalejate arv 

Virtuaalkoolituste 

järelvaatajate arv* 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Kohila rmtk - - - - - - 

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist 

Virtuaalkoolitused toimusid Rapla Keskraamatukogu organiseerimisel. Vallavalitusega toimus 

kaks sisekoolitust eelarve ja raamatukogude ruumide rentimise teemal, samuti oli 

veebikoosolekuid valla allasutuste vahel. Külastajatele virtuaalkoolitusi ei toimunud. 

Raamatu-

kogu 

Virtuaalnäituste 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

arv 2021 

Virtuaalnäitust

e külastajate 

arv 2020 

Virtuaalnäituste 

külastajate arv 

2021 

Kohila rmtk 5 - 183 -183 

2021. a ei korraldatud virtuaalnäitusi. Kontaktivaba laenutuse ajal toimus raamatukogus kogude 

inventuur. Külastaja sai vaadata tavanäitusi raamatukogu fuajees ja näitusesaalis ka 

kontaktivaba laenutuse ajal.  

4.3 RVL teenindus  

RVL välja 334 

RVL sisse 141 

Suurenes raamatute tellimine teistest raamatukogudest (RVL sisse). Raamatukogu laenutas 

raamatuid 26 maakonna rahvaraamatukogust. Ise laenutasime välja teavikuid 11 maakonna 

rahvaraamatukogule. Lisaks laenutasime raamatuid Saku Vallaraamatukogule ja Kiisa 

raamatukogule. Hea RVL toimib vallasiseselt Hageri raamatukoguga. Maakonna 

raamatukogudega tehakse RVL ring 1 kord kuus Rapla Keskraamatukogu transpordiga.  

4.4 Laste- ja noorteteenindus  

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  

Komplekteeriti 592 eksemplari lastekirjandust. Osteti 573 uut lasteraamatut ja annetusena 

täiendati fonde 19 eksemplari võrra. Laste- ja noortekirjandus moodustab komplekteeritud 

raamatutest 27%.  

 

Komplekteerime uut laste- ja noorteraamatut. Soetame auhinnatud lastekirjanduse puhul 

tavaliselt topelt eksemplari ja järelkomplekteerime koolikirjandust. Kohila alevis on kaks kooli. 

Kohustusliku kirjanduse laenutamine rahvaraamatukogust kasvab jõudsalt. Samuti suureneb 

lugejate arv. Kooliraamatukogudel ei ole võimalust osta uut laste- ja noortekirjandust soovitud 

Liik Nimetusi Eksemplare Summa 

Kokku 517  592  5 673,16  
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kogustes. Nii on tavaliselt rahvaraamatukogu kanda ka erinevates kirjandusmängudes 

vajaminevate trükiste muretsemine. Abistasime nii mõisakooli kui gümnaasiumi algklasside 

õpetajaid ettelugemispäeva kirjanduse valikul (ettelugemisvõistlus "Ega mets tühi ole"), 3.-4. 

klasside kirjandusmängust osavõtnud lastele sai mõlemale koolile muretsetud vähemalt 1 

komplekt raamatuid. Koostöö koolidega on hea. Väga palju oleneb õpetajast, kas ta suudab 

lapsi motiveerida osalema. Alati püüame tulla vastu ja aidata kirjanduse valikul.  

 

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 

Tabel 6 

Rmtk Lug-d 

2020 

Lug-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Külast-d 

2020 

Külast-d 

2021 

Muutus 

(+-) 

Laenut 

2020 

Laenut 

2021 

Muutus 

(+/-) 

Kohila 

rmtk 

718 741 +23 8886 8747 -139 7368 8756  +1388 

Suurenes lugejate arv. Veidi vähenes külastuste arv. Laste laenutused suurenesid 19%. Lapsed 

loevad. Lugejate TOP10-s on 8 poissi. Teemadest loetakse enim lastekirjandust, 

noorsookirjandust, suurtähtraamatuid, pildiraamatuid ja muinasjutte. 

Lugejad vanuseliselt Laenutusi 

9. a 1214  

10. a  1167  

8. a  1021  

11. a  932  

12. a  821  

13. a 625  

Laste laenutused moodustavad üldisest kojulaenutuste koguarvust 23%.  

5.-9 klassi õpilastele suunatud kirjandus sai uued osakonnad. Lasteosakonna asemel - 

noorteosakond ja noorteosakonna lugemissaal.  

Lapsed veedavad raamatukogus peale tunde vaba aega raamatuid lugedes ja sõpradega 

suheldes. Popiks on saanud mehhaaniliste lauamängude mängimine. Raamatukogu 

lasteosakonnas on suur kuulimäng ja fuajees lauajalgpall. Videotoas on konsoolimängude 

mängimise võimalus. Korraga on lubatud mängukonsooli PlayStation kasutada 45 min päevas. 

Raamatukogus on kohapeal kasutamiseks olemas videomängud (FIFA, Minecraft, Surviving 

Mars jt). 

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

Raamatukoguhoidjad viisid läbi 21 raamatukogutundi lastaiale ja koolile.  

Kohila raamatukokku jõudis Ilon Wiklandi elu ja loomingut tutvustav näitus „Pikk-pikk 

teekond“ 16. veebruaril. Raamatukogus said teematundides näitusega tutvuda 8 klassikomplekti 
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jagu õpilasi. Vaatamata pakasele tuldi näitust huviga vaatama. Teematundides osalesid kõik 

esimesed klassid: Kohila mõisakoolist 1T, 1P ja Kohila gümnaasiumist 1.a, 1.b, 1.c ja 1.d klass. 

Lisaks 2P ja 3P mõisakoolist. Mõeldud oli ka Hageri klassidele, kuid kahjuks koroonaolukord 

jõudis ette ja Hageri kooli ei jõutud minna. 

Lisaks viidi teematunde läbi teistel teemadel: raamatukogu pildiline ajalugu, e-kataloog 

RIKSWEB, raamatute liigitamine ja paiknemine. Tutvustati Eno Raua, Aino Perviku, Piret 

Raua lasteraamatuid ja loeti ette muinasjutte. 

Laste huviring muinasjutu-kunstituba alustas sügisest 3. hooaega. Ringi juhendab kunstiõpetaja 

Heli Rohtla. Muinasjutu-kunstitoa eesmärgiks on tutvustada eesti ja maailma lastekirjandust 

ning tekitada huvi kunsti vastu. Lugude kuulamine arendab laste mõtlemis- ja kuulamisoskust, 

käeline kunstitegevus kujutavat mõtlemist, fantaasiat ja loovust. Ringi tegevuses loetakse ja 

jutustatakse lugusid ning õpitakse kasutama erinevaid kunstitehnikaid ja materjale. Ringi 

tegevusest võttis osa 26 last. 

Raamatukogus jätkus lugemiskoera projekt. Jaanuarist maini ja oktoobrist detsembrini viis 

teraapiakoera individuaalseid lugemistunde läbi Kohila gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja Katrin Barnabas koos lugemiskoer Nubluga. Lugemiskoera tundideks kirjandust aitab 

lastel valida ja lapsevanematega koostööd koordineerib raamatukoguhoidja L.Ploomipuu. 

Tegime lugemiskoera tundideks lastele Nublu järjehoidjad. 

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: 

22. jaanuaril toimus Kohila raamatukogus loominguline töötuba kirjaniku ja kunstniku Kerttu 

Soansiga. Koolitusel osalesid Kohila Koolituskeskuse õpilased. Kõigepealt joonistati puid, 

mille kaudu said noored kunstnikud teada oma iseloomu ja temperamendi. Kerttu Soans luges 

ette jutu "Viirpapagoid Mango ja Kangi" raamatust "Inimene puudlinahas". Töötoas osalejad 

kuulasid hoolega, fantaseerisid ja joonistasid mõnuga. Valmisid vahvad illustratsioonid. 

Töötuba toimus kunstikonkursi „Mina näen nii 3“ osavõtjatele. 

Maikuus toimus Kohila gümnaasiumi 9. klasside lõpukell, mille raames viidi läbi suur 

orienteerumismäng Kohila alevis ja lähiümbruses. Kohila raamatukogu õuealal etendasid 

üheksandikud oma klassi õpilastega Aleksei Tolstoi ja Niamh Sharkey raamatu „Hiigelsuur 

naeris“ (Draakon & Kuu, 2013) järgi raamatukoguhoidja L. Ploomipuu juhendamisel 

humoorikaid lühilavastusi. 

1. juunist kuni 16. augustini toimus Kohila valla rahvaraamatukogude laste suvelugemise 

programm SUVELUGEMISE BINGO 2021. 

Bingos osalemiseks oli kolm võimalust: 

1) täis saada kõik nurgad 

2) täis saada diagonaalid ehk x 

3) täis saada kõik ruudud ehk täismäng. 

Iga loetud raamatu kohta pidi täitma tagasisidelehe. 

Suvelugemisest võttis Kohila vallas osa 76 last - 45 last Kohila gümnaasiumist sh 10 last Hageri 

klassidest, 30 last Kohila mõisakoolist ja 1 laps Tallinnast. Lapsed lugesid kokku 604 raamatut. 

Lugejaid oli kõigist klassidest 1.-8 klassini (v.a 9. kl). Kõige rohkem oli osalejaid 2. ja 3. 
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klasside õpilaste seas. Suurima lugemisega oli 3. klassi tüdruk, kes luges 18 raamatut. Kõigi, 

vähemalt kolm raamatut lugenud laste vahel, loositi välja auhinnad. Fortuuna tõi lastele 

kingitusteks raamatuid, lauamänge, mullimänge, õuemänge ja väikeseid šokolaaditahvleid. 

Tublimale 40 lugejale ja tagasiside kirjutajale toimus lõpupidu raamatukogu õuealal augusti 

lõpus. Lastele rääkis põnevaid lugusid lähemast ja kaugemast minevikust kirjanik Jaak Juske 

ning paukuvaid, põlevaid ja maitsvaid katseid tegi Teeme Keemiat teadusteater. 

Raamatukogu lasteosakonnas on võimalik eksponeerida kunstinäitusi. Lisaks korraldati 

lasteosakonnas üheksa teavikute väljapanekut. 

Suuremad kunstinäitused lasteosakonnas: 

Rapla Keskraamatukogu korraldatud Raplamaa laste ja noorte illustratsioonide konkursi "Mina 

näen nii 3" näitus. Seekordseks konkursi teemaks olid loodusteemalised luuletused. 

Konkursile laekus 63 tööd.  Konkursist osavõtjad olid vanuses 10-14 aastat. Žürii valis näitusele 

nendest 30 parimat. 

Suvekuudel oli lasteosakonnas üleval „Liisi Lukki näitus“. Kunstnik teeb joonistusi 

segatehnikas, kasutades tindipliiatseid, markereid, atsetooniga siirdamistehnikat, šabloone. Nii 

sünnivad muinasjutulised maailmad. 

Sügisel eksponeeriti Regina Lukk-Toompere raamatuillustratsioonide näitust “Kõik on 

olemas”. Näitusel olevad pildid on Lukk-Toompere loonud hollandi lastekirjaniku Toon 

Tellegeni raamatule „Kõik on olemas: lugusid oravast, sipelgast ja teistest loomadest“ (e. k. 

2018).  

Sügisel sai vaadata Rapla maakonna laste ja noorte kunstikonkursi „Oma silmaga 2021“ 

parimaid töid. Konkursi viis läbi Kehtna Kunstide kool. Selle aasta konkursi teema oli “Elu 

rikkus – elurikkus“. 

Aasta lõpetas kunstnik Kadi Kurema illustratsioonide näitus „Ahoi, värvilised!“. Näitusel olid 

väljas illustraatori pildid raamatutesse ajavahemikust 2016-2018. Näitus oli poolenisti väga 

värvirohke ja teiselt poolt mustvalge. 

LISA 4  

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  

Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 

Koduteenindus 20 20 10 

Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 

   

 

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

võimalusi pakkuv kultuurikeskkond  
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4.6.1 kohalikul tasandil   

Toimus kohtumisi erinevate autoritega, töötubasid ja kunstinäituste avamisi. Kokku 15 üritust 

ja ettevõtmist. Raamatukogus käisid külas kunstnik Kerttu Soans, semiootik Valdur Mikita, 

kirjanik Jaak Juske, eneseabiraamatute autor Merit Raju, investeerimisnõustaja Kristi Saare, 

ajakirjanik Märt Treier ja Kohilas elav, vene keeles kirjutav kirjanik Andrei Anissimov.  

Eksponeeriti 43 näitust ja väljapanekut. Palju sai vaadata kohalike kunstnike ja loomeinimeste 

huvitavaid kunstinäitusi. Raamatukogus on kunstinäituste eksponeerimine järjepidev. 

Näitusepinnad täituvad kiiresti, kuid selleks tehakse pidevalt tööd. Näituste organiseerimisega 

hakkas tegelema T.Talu teisele tööle suundumisel augustis 2021 M.Evisalu. 

Suuremad kunstinäitused: 

Kohaliku vabakutselise kunstniku Tarvo Aro Meti vitraažinäitus "Värvilised ruudud". 

Anne Ummelase käsitöönäitusel "Sõrmed - varbad sooja" sai vaadata Rapla, Juuru ja Hageri 

kihelkonnast pärit kindaid ja sukki. 

Raplamaal elav hobifotograaf Tiina Azojani näitus "Elurõõm". Näitusel esindatud  fotod on 

jäädvustatud Eestimaa eri paikades elavatest inimestest, kelle argielus jätkub rõõmu küllaga.  

Kohaliku noore looja Heili Rungi isikunäitus "Ma hoian sul silma peal". Näitus valmis 

Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuri eriala lõputööna.  

Märjamaa kunstiõpetaja Anne Aaspõllu loodusest inspireeritud kaks näitust. Näitusel "Kui 

seda metsa..." tõi kunstnik vaatajateni metsa loomuliku ilu ja näitusel “Mõni kivi”, kivid kui 

aja kadumise tummad tunnistajad, mis näivad kestvat läbi aegade. Kivid, mis tunduvad ühtaegu 

nii tuimad ja eluta, kuid samas oma erinevais vormides mõjuvad elavaina ning on pea 

märkamatult pidevas muutumises. 

Kohaliku pensionäri Helle Maali kollektsiooni näitus “Moonid”. Kogusse kuulub ligi 150 

moonidega eset. Suur osa nendest oli eksponeeritud Kohila raamatukogus.  

Kohaliku õpetaja ja raamatukogu huviringi juhendaja Heli Rohtla kalligraafia näitus “Alfabeet 

valitseb”.  

Raamatukogupäevadel oli laenutusosakonnas võimalik vaadata möödunud aegade 

ajakirjandusväljaandeid näitusel “Siis kui internetti veel ei olnud: leide Hageri muuseumist, 

Kohila raamatukogust, kodudest, pööningult, keldrist jm“. Näituse koostas Kohila 

raamatukogu koostöös Hageri muuseumiga.  

Kohaliku looja Janne Maali mänguline näitus “Nukud & miniatuurid” tõi nii väikestele kui 

suurtele külastajatele uudistamiseks Janne Maali kollektsiooni erilisemad nukud.  

Kehtna vallast pärit noore kunstniku Liisimari Randjärve näitus “Siidimaal Vietnami 

traditsioonilistel Ao dai kleitidel” pakkus silmailu aasta lõpul. Lisaks toimus siidisalli 

maalimise töötuba. 

Näitus „Eesti Vabariigi aegseid jõulu- ja aastavahetuse postkaardid Andrus Jefimovi 

erakogust“. Jõulupostkaartide näitus oli väikeseks jõulumeeleolu loomiseks pimedatel 

talveõhtutel, nostalgiliseks meenutuseks vanemale generatsioonile ning noorematele 

avastamisrõõmu pakkuv sissevaade lähiminevikku. 
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Suuremad kohtumised: 

Juunikuus oli Kohila raamatukogus külas kirjanik ja semiootik Valdur Mikita. Valdur Mikita 

teosed on pälvinud lugejatelt sooja vastuvõtu. See oli raamatukogu esimene üritus peale ürituste 

toimumise piiramist. 

Sügisel toimus elustiilidisaineri ja ajakirjaniku Merit Raju autoriõhtu „Tasakaalu hoidmise 

kunst“. Räägiti ja arutleti teemadel: Tervis, raha ja suhted on meie elu suur kolmik. Kui nende 

vallas midagi halvemuse poole muutub, on see emotsionaalselt alati väljakutse. Viimased 

aastad on korralikult kõigutanud meie tasakaalu igas suure kolmiku tüves ja pannud proovile 

emotsionaalse tasakaalu hoidmise oskuse. Mis võib meid rahu keskmest välja viia? Ja millised 

nipid ja vahendid toovad meid alati tagasi sisemise rahu ja tasakaalu juurde ega vea meid alt?  

Novembris kutsusime raamatukokku esinema investeerimiskoolitaja Kristi Saare, raamatu 

“Kuidas alustada investeerimisega” autori. Kristi Saare loeng „Investeerimise ABC“ oli 

lugejate seas populaarne ja täitus kiiresti. 

Detsembris toimus Kohila raamatukogus tele- ja raadioajakirjanik Märt Treieri raamatu 

“Eluolulised lood” esitlus. Autor rääkis humoorikaid lugusid raadioajakirjanikutööst ning 

teleuudiste tegemisest.  

Detsembri keskel oli Kohila raamatukogus Kohilas elava vene kirjaniku Andrei Anissimovi 

romaani “Euroopa tango” esitlus. Esitlusel rääkis Andrei Anissimov vene keeles. Tema jutu 

tõlkis kirjastus Aleksandra juhataja Nelli Melts. Kohtmine oli südamlik. A.Anissimovi elu ja 

loomingut kajastas ka maakonnaleht Raplamaa Sõnumid. 

Teisi üritusi: 

Kohila raamatukogu kolmas „Lugemise Väljakutse“ lõppes aprillis 2021. Kokku oli osalejaid 

10, kes lugesid läbi 296 raamatut. Enimloetud raamat oli kodulooline romaan (Madde Kalda 

„Seitse tähte taeva Sõelas“). 26. mail loositi osalejate vahel välja peaauhind (Marie Kondo 

raamat „Rõõm korrastamisest“). Kõik osalejad said raamatukogu poolt kingituseks paki 

taimeteed.  

Neljas „Lugemise väljakutse“ alustas 1. oktoobril. Sel korral teeme pisut teisiti. Oleme 

väljakutse teemad organiseerinud bingo ruudustiku alusel. Võimalik on „mängida“ nurkade 

mängu, diagonaali või teha täismäng. Täidetud lehti ootame tagasi 9. maini 2022.  

4.6.2 riiklikul tasandil  

Raamatukogul on hea koostöö Nahakunstnike Liidu ja Eesti Köitekunstnike Ühendusega. Igal 

aastal eksponeerime vitriinides köitekunstinäitusi. 2021. aastal toimus kaks näitust. Lisaks tehti 

koostööd Trüki- ja  Paberikunstikeskusega (TYPA). 

Näitused: 

Tähti Roostalu köitekunstinäitus "Köited - mälestuste killud".  

Irmeli Vaher-Jaansoni nahakunstinäitusel olnud tööd hõlmasid pikka perioodi alates ajast, 

mil Vaher Kunstiakadeemia nahakunsti osakonnas 2000. aastal magistritööd kaitses kuni 

värskeima loominguni 2021. aastast. Näitusel oli eksponeeritud kunstniku kuuest 

miniraamatute komplektist koosnev magistritöö, mis loodud 20. sajandi alguse eesti luuletajate 

tekstidele. 
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TYPA näitus ” Linoleumist kartulini”. Näituse avamispäeval toimus postkaardi trükkimise 

töötuba.  

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil  

 

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele. 

Tehti 116 individuaalkoolitust. Koolituste arv tõusis. Eelkõige viiakse läbi arvuti- ja 

nutiseadmete kasutamise koolitusi. (Vaata 4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine). Viidi 

läbi individuaalsed lugemiskoera tunnid lastele. Rühmakoolitusi toimus 61. 

Raamatukogu üüris välja ruume teistele asutustele koolituste ja ürituste läbiviimiseks. Ruume 

kasutasid vallavalitsus ja valla haridusasutused: Kohila Keskkonnahariduskeskus, Kohila 

mõisakool, Kohila vallavalitsus, Kohila gümnaasium, Kohila Männi ja Sipsiku lasteaed, Kohila 

naiskodukaitse jaoskond, Camphilli küla ja ka Eesti Keskkonnahariduse Ühing. 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  

Raamatukogu uus kodulehekülg asub aadressil www.kohilaraamatukogu.ee. Kodulehekülg 

valmis WordPressiga. Kodulehekülje põhja aitas teha raamatukogu lugeja M.Viikmaa. Uut 

materjali koduleheküljele lisame ise. Kodulehekülje kaudu saab lugeja esitada infopäringu, 

saata pikendamissoovi, infot raamatukogu pakutavate teenuste, ürituste ja lahtiolekuaegade 

kohta. Otselink viib lugeja e-kataloogi RIKSWEB, kus saab teostada otsingut ja pikendada ning 

broneerida teavikuid või uus kasutaja registreeruda raamatukogu lugejaks. 

Raamatukogul on Facebook (https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu/) ja Instagram. 

Reklaamime teenuseid ja üritusi raamatukogu kodulehel, sotsiaalmeedias ja raamatukogus 

kohapeal. Reklaamid ilmuvad valla ajalehes Kohila. Kasutame välireklaame. Otsepostitusi 

inimestele me elektrooniliselt ei ole teinud. Suhtleme lugejaga raamatukogus kohapeal. Osa 

üritusi täitub kiirelt, osade esinejate puhul tuleb teha teavitustööd, et inimesed tuleksid kodust 

välja. Teeme koostööd Raplamaa Sõnumid ajakirjaniku Helerin Väroneniga ja Kohila valla 

avalike suhete nõuniku Merle Beljäeviga.  

 

4.9 Andmebaasid. 

Raamatukoguhoidja K.Orro bibliografeeris 50 koduloolist kirjet valla ajalehest Kohila e-

kataloogi. Raamatukirjete tegemisel kasutame ESTER valmiskirjet. Rapla Keskraamatukogu 

komplekteerimisosakond jälgib kirjete korrektsust. Võõrkeelse uuema kirjanduse puhul tuleb 

kirje teinekord ise koostada. 

5. 2022. aasta tegevused 

Tähistame raamatukogude teema-aastat erinevate sündmuste ja näitustega.  

Jätkub fondide puhastamine aegunud kirjandusest. 

Dokumentide halduse süsteemi Deltaga liitumine. 

 

Koostaja: K.Bender 

Juhataja 

/digitaalselt allkirjastatud/    /Kristiina Bender/ 

http://www.kohilaraamatukogu.ee/
https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu/


20 

 

 

LISA 1. Personali koolitus 

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv  

(koolituse maht ) 

Koolituseks kulutatud 

Kohila raamatukogu 1  6 tundi * 8 töötajat 376 

 

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid 

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2021) 

Kohila raamatukogu LED valgustid, laenutusosakonna tuletõkkeuksele uksemagneti 

paigaldamine jm tuleohutusalased tööd ning remonttööd. 

 

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 

Kohila raamatukogu Kohila gümnaasiumi 9. klasside 

lõpukell. Raamatu „Hiigelsuur 

naeris“ lühilavastused 

raamatukogu õuealal. 

80 

 Suvelugemise bingo 76 

 Suvelugemise bingo lõpuüritus 35 

 Kerttu Soansi töötuba 9 

 Ilon Wiklandi kohvernäitus 

„Pikk-pikk teekond“ 

teematunnid 

116 

 Teised temaatilised 

raamatukogutunnid 

179 

 Muinasjutu-kunstituba huviring 26 
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LISA 5. Raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete 

täitmine 

 

KOGUDE KOMPLEKTEERIMINE JA TÖÖTLEMINE 

Rapla Keskraamatukogu komplekteerib teavikuid riigi eraldatud vahendite osas. 

Komplekteerimisnimestikud pannakse aegsasti üles maakonna raamatukogutöötjate siselisti. 

Toimuvad kirjanduse õpiringid, kus tutvustatakse uusi raamatuid. Abistatakse ja juhendatakse 

tööalaselt. 

RAHVARAAMATUKOGUDE TEGEVUSEKS VAJALIKE BIBLIOGRAAFIA-, 

TÄISTEKST- JA MUUDE ANDMEBAASIDE LOOMINE JA PIDAMINE 

 

RAHVARAAMATUKOGUDE STATISTILISE ARUANDLUSE KORRALDAMINE JA 

TEGEVUSE ANALÜÜSIMINE 

Aruandluse materjale tutvustatakse õppeseminaridel. Aruandluse korraldus ja ajakava ning 

dokumendid on üleval maakonna rahvaraamatukogude siselistis. Keskraamatukogu töötajate 

poolt antakse alati nõu ja abi, kui tekib küsimusi. 

ERIALANE NÕUSTAMINE JA RAAMATUKOGUTÖÖTAJATE 

TÄIENDUSKOOLITUSE KORRALDAMINE 

Täiendkoolitus on väga heal tasemel. Toimuvad õppeseminarid ja -koosolekud nii kontaktselt 

kui veebis. Tehakse ühiseid üritusi ja õppereise. 

TEATMEBIBLIOGRAAFILISE TÖÖ KORRALDAMINE 

 


