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“ Olen oma tööd alati teinud südamega”  
Tar tumaa par imaks külaraamatukoguhoidjaks valiti Tiina Ar ike 

Sind tunnistati sel aastal Tartu 
maakonna parima külaraamatukogu-
hoidja tiitli vääriliseks. Mis Sa ise arvad, 
mille eest see tunnustus tuli? 

Sellele on keeruline vastata, sest see oli 
kolleegide valik. Olen oma tööd alati 
teinud südamega ja nüüd, uutes tingi-
mustes, paistab see rohkem välja. Võõpste 
raamatukogu on paari viimase aastaga 
oma arengus suure sammu edasi teinud. 

Kas kiitus või preemia saamine 
innustab paremini töötama? 

Üldiselt innustab küll. Kuid sellise tiitli 
puhul oli mul esimeseks tundeks paras 
hirm, mis oli seotud minu ühe hea/halva 
iseloomuomadusega: kohusetundega. 
Heana võimaldab see hästi oma tööga 
hakkama saada ja halvana võib muuta 

sind töönarkomaaniks, lõpetades 
läbipõlemisega. 
Mis on Sinu meelest raamatukogu ja 
raamatukoguhoidja missioon külas? 
Kuidas on see Sinu tööaastate kestel 
muutunud? 
Mõnes mõttes on see olnud läbi aastate 
sama, kuid ajaga on muutunud ümbritsev 
keskkond, vajadused, tingimused ja 
võimalused, mille tõttu raamatukogu 
missioon on omandanud uue väärtuse. 
Mida väiksemaks jääb küla, seda suurem 
on raamatukogu kohustus hoolitseda küla 
vaimsuse eest, eriti kui külas puudub ka 
kool. 

Kolleegi küsitlesid 
Aasa Sulg ja Tiina Sulg 

Intervjuu jätkub lk 2 
 

Raamatukogu on jäänud tänini inimvaimu pangaks, mis annab igale soovijale krediiti ja kannab mõõtmatuid protsente. 

 
SÜGISE JA RAAMATUTE ILU MÕJUB IMELISELT: Kui raamatulehtedel 
kujutatud elu ja inimsaatused on läbi aasta kirevad, värviküllased ja kütkestavad, 
siis looduses muutuvad lehed vaid sügiseti kirjuks. 
 

Alustuseks 
Tartumaa raamatukoguhoidjate lehe 

väljaandmise alustamisele aitasid kaasa 
kõik need kolleegid, kes toetasid kas 
suusõnal või e-kirjaga vastavat 
mõttemõlgutust. Teie toetav suhtumine 
andis julgustust ning “Meie Leht”  
number 1 on saanud kibekiiresti 
virtuaalreaalsuseks. 

Lugejal on alati õigus hinnata, kas 
ajaleht on huvitav. “Meie Leht”  on aga 
selline väljaanne, mille puhul tegijate ja 
lugejate rollid on ühildunud. Teisisõnu: 
kes lugejaist leiab, et lehest on midagi 
puudu, peab ise asuma kaastööliseks 
või organiseerima vastava kaastöö. 
Meist, ja üknes meist, Tartumaa 
raamatukoguhoidjatest sõltub, et “Meie 
Leht”  oleks sisukas ja ootatud 
väljaanne. Kõigil meil on võimalus, ehk 
isegi moraalne kohustus teha “Meie 
Lehte”  paremaks ja mitmekesisemaks. 

“Meie Leht”  stardib kavatsusega 
tutvustada raamatukogude töid ja 
tegemisi, tõstatada probleeme ja neile 
lahendusi otsida, jagada lugemis- ja 
reisielamusi, anda edasi teadaandeid ja 
õnnitleda sünnipäevalapsi. Kindlasti 
mahub “Meie Lehe”  külgedele ka palju 
muid teemasid ja nende käsitlusi. 

Avanumbrisse oleme kopeerinud 
meie käsutuses olevatest värskematest 
vallalehtedest raamatukogude kohta 
avaldatut. Seda tasuks ehk edaspidigi 
teha, sest vallaleht on ju kohalik leht ja 
laiema avalikkuse ette ei jõua. “Meie 
Lehes”  avaldatud materjalid on tänu 
Internetile kättesaadavad kõikjal 
maailmas. 

Tänan kõiki, kes esimese numbri 
ilmumisele kaasa aitasid ja loodan, et 
“Meie Leht”  saab tõeliseks meie leheks 
meile kõigile 

Hele Ellermaa, 
Kõrveküla raamatukogu direktor  



2 KÜSIMUSED JA VASTUSED Meie Leht 

13 küsimust, 13 vastust 13. simunakuu päeval 
Tiina Ar ike: “ Mulle meeldib, et saan oma lugejate kohta öelda “ minu lugeja” ”  

 

 

Mõttevahetus 
 
 

Tiina Arikest küsitlevad  
Aasa Sulg ja Tiina Sulg:  
Millal ja kuidas sattusid raamatu-

kogutööle? Oled selle tööga rahul? Kas 
loed mõnikord töökuulutusi, et ehk on 
kusagil mujal parem? 

Tulin Võõpste raamatukokku tööle 
peale Viljandi Kultuurikooli lõpetamist 
1984. aastal. Seega täpselt pool oma elust 
olen seotud raamatukogutööga. 

Raamatukogundust õppima ei sattunud 
ma juhuslikult, vaid see oli mu kindel 
soov. Olen oma tööga rahul ja loodan 
seda ka edaspidi teha.  

Raamatukogundus, kui kiiresti arenev 
ala, nõudis uusi teadmisi ja nii õppisin 
sama eriala Viljandi Kultuurikolledžis 
1997-2001 uuesti. Viibimine uues ilusas 
Viljandi Kultuurikolledži hoones, suure 
hulga tegusate noorte keskel, andis endale 
uut jõudu ja tegutsemistahet. 

Töökuulutusi olen vahel vaadanud küll, 
kuid ei kujuta ennast mõnel teisel tööl 
lihtsalt ette. 

Mis on raamatukogutöös Sulle kõige 
rohkem rõõmu valmistanud? Ja mis 
kõige enam kurvastanud? 

Kõige rohkem valmistab rõõmu tunne, 
et sinu tööd vajatakse. Mulle meeldib, et 
saan oma lugejate kohta öelda “minu 
lugeja” .  

Tunnen ennast alati oodatud Kastre 
Hooldekodus. Südame teeb soojaks, kui 
daamid on raamatukogu külaskäigu puhul 
endale soengugi pähe teinud. Suures linna 
raamatukogus on lugejad võõrad ja sellist 
kontakti ei teki.  

Kurvastab, et kiire elutempo tõttu 
paljud inimesed on hakanud vähem 
lugema ja üldkultuurilised teadmised on 
muutunud pinnapealsemaks.  

Mõnikord mõtlen murelikult, kas 
suudan leida selles meeletus infolaviinis 
seda kõige vajalikumat infot. 

Mis on Su enda viimase aja 
lugemiselamus ja mis raamat parasjagu 
öökapil lugemisjärge ootab? 

Pikemat aega on mu lugemislaual 
olnud 700-leheküljeline “Äärmuste ajastu: 
lühike 20.sajand 1914-1991” , mis on väga 
sisutihe raamat ja mille lugemine võtab 
aega. 

Võõpste raamatukogu kaasaegsust 
tõendavad avarad ruumid ja 4 arvutit. 
Kas raamatud ja arvutid on partnerid või 
konkurendid? 

Kindlasti partnerid, mitte mingil juhul 
ei ole nad konkurendid, ei praegu ega ka 

tulevikus. Raamatu puhul on aga oluline 
ka tunne, mis tekib käeshoitavast 
raamatust. 

Millist netilehekülge kasutad kõige 
sagedamini? Millest tunnevad rõõmu 
lugejad-arvutikasutajad? 

Kõige rohkem kasutan raamatukogu 
programmi Urram, Eesti Rahvusraamatu-
kogu ja Eesti Lastekirjanduse Teabe-
keskuse kodulehekülgi - neis on 
juurdepääs tööks vajalikele andme-
baasidele. 

Täiskasvanud lugejad kasutavad kõige 
enam interneti-panga teenuseid, lapsed 
kasutavad suhtlemisvõimalusi. 

Sa kuulud Eesti Raamatukogu-
hoidjate Ühingu maaraamatukogude 
sektsiooni ja oled kursis külaraamatu-
kogude olukorraga Eestis üldiselt. Kas 
Võõpste paistab olemasolevate 
tingimuste tipus olevat? 

Külaraamatukogudel on palju lahenda-
mist ootavaid probleeme, kuigi ruumide 
osas on viimastel aastatel muutused 
märgatavad. Rohkem kui ruumid teevad 
külaraamatukogudele muret töökoormus, 
kutsestandard, palgad ja komplektee-
rimise probleemid, mida me sektsioonis 
ka lahendada püüame. 

Võõpstes on küll palju ruumi, kuid 
maja on juba aastates, kuid ma arvan, et 
väärib korrastamist ja valla abiga see ka 
toimub. Uued ruumid võimaldavad 
korralda teistlaadi üritusi: on toimunud 
käsitöö- ja marginäitusi, avaramaid 
raamatuväljapanekuid. Lastega on tehtud 
kirjandusõhtuid, informiine, lastekirjan-
duse eurovisiooni, näidendites lavastusi. 
Raamatukogus on võimalik anda ruumi ka 
inglise keele klubile. 

Oled aidanud Võõpste pereklubil 
projekte kirjutada. Kas koos pereklubi 
juhatusega oled mõelnud ka Euroopa 
Liidu struktuurfondide projektide 
pähkleid purema hakata? 

Minu projektid on vaid loonud 
Pereklubi tegevuseks paremaid tingimusi, 
Pereklubi edu on tingitud selle tuumiku 
aktiivsest tegutsemisest. Eks tulevik 
näitab, kas nii väiksel seltsil on üldse 
võimalust EL struktuurfondidest raha 
saada. 

Seekordsete raamatukogupäevade 
moto on “ Mitmepalgeline raamatu-
kogu” . Kuidas Sina seda lahti mõtestad? 

Mitmepalgeline raamatukogu - 
raamatukogu erinevate huvide ja 
vajadustega inimestele, mitmekesine 
raamatuvalik, erinevad üritused. 

Kui mitmepalgeline on raamatukogu-
hoidja töö?  

On erinevus linnaraamatukogu ja 
maaraamatukogu töötaja vahel.  

Linnaraamatukogus teeb töötaja 
tavaliselt ühte teatud töölõiku, kuid 
maaraamatukogus peab kõikide töölõiku-
dega hakkama saama üks inimene. 
Erinevaid töölõike on väga palju, 
tavalisele lugejale ei pruugigi need silma 
paista. 

Minu töö on viimastel aastatel teinud 
mitmekesisemaks ka töö avalikus 
internetipunktis, kus praeguseks on 
lugejate käsutuses 3 arvutit. 

2002. aastal alustasin üleminekut 
elektronkataloogile, seda tööd jätkub veel 
aastateks. Alustasin 2003. aastal ka 
elektroonilist laenutamist, uued raamatud 
on juba kataloogis ja 2000 raamatut 
varustatud ka vöötkoodidega. 

Suure muutuse tõi kaasa Mäksa 
raamatukogu likvideerimine ja sinna 
Võõpste raamatukogu laenutuspunkti 
avamine. Kes on harjunud lugema, see 
ilma ei saa, seepärast viin Mäksa rahvale 
kord nädalas uut vaimutoitu. 

Vastus küsimusele, mida ei esitatud, 
aga mida tahaksid ise öelda? 

Nii töise jutu peale küsiksin lihtsalt 
endalt: “Oled Sa õnnelik inimene?”  Õnnel 
on mitmeid definitsioone. Mulle meeldib 
kõige enam kunagi kuuldud ütlus: ”Õnn 
on see, kui tahad hommikul tööle minna 
ja õhtul koju tulla.”  Jah, ma olen õnnelik 
inimene. 

Artikli esmatrükk: Mäksa valla leht 
(oktoober 2003). 

NB! Intervjueeritava foto lk 5. 
 

 

Kodulooline raamat 
 
 

 

Raamat raamatukoguhoidjalt 
 

“ Lehekülgi Ulila ajaloost I ”  
Koostaja Sir je Dementjeva, väljaandja 
Puhja vallavalitsus, 60 lk., Ulila 2003 

Raamat jäädvustab Ulila raamatukogu 
arengulugu ja lisaks ka kohaliku 
kultuurielu ja suveaia lugu. Autor loodab, 
et raamat on esimene osa pikemast 
jadaväljaandest, mis kajastab 
lühiülevaates Ulila ajaloo igat tahku ja 
lõpeks tutvustab ka Ulilast pärit kuulsusi. 

 

 
 

“ Meie Lehe”  esimese numbr i 
valmimisele aitasid kaasa Aasa Sulg, 
Tiina Sulg, Siiri Ušakova. Heikko 
Ellermaa, Hele Ellermaa, Toivo Ärtis. 
 

 



Meie Leht LUUP 3 

Soola ja leiba Uula raamatukokku! 
Elga Alber tunneb rõõmu korralikust remondist ja täispuidust raamatur iiulitest 

 

 

Sündmus 
 
 

2. septembr il, jaheda sügistuule ja päikesepaiste saatel 
avas Uula raamatukogu oma uksed uues kohas. Oli lõppenud 
pea terve suve kestnud raamatukogu kolimine. 

Endises lasteaia hoones on raamatukogul kasutada kolm 
suuremat ja üks väiksem ruum. Sisse pääseb sõimerühma uksest. 
Raamatukogu sai hästi remonditud ja ilusti hoitud ruumid ning 
kogu ulatuses uue mööbli. Riiulid on täispuidust, mida ei saa 
isegi kõik põhjanaabrite raamatukogud endale lubada, 
laenutuslett aga töövajadustele vastavalt projekteeritud (tänud 
Kultuuriministeeriumile ja Puhja Vallavalitsusele!). Ja kui 

vallavanem Vahur Jaakma punase kattega ja ratastega tooli 
soolaleivakingituseks tõi, paistis Elga Alberi suurim soov täide 
minevat. 

Raamatukogu avamisel viibisid külalised Puhja 
Vallavalitsusest, Kõrveküla Raamatukogust, lähemad kolleegid, 
teiste valla allasutuste juhatajad ja loomulikult Uula 
raamatukogu lugejad.  

Arvukate külaliste head soovid ja muhedad ütlemised 
saadavad loodetavasti Elgat paljude ilusate aastate jooksul. 
Omalt poolt soovin: raamatuid, raamatuid ja lugejaid. 

Raamatukoguhoidja Sirje Dementjeva 
Artikli esmatrükk: Puhja valla leht. 
NB! Fotohetk Uula raamatukogu avamiselt lk 5. 

 

 

Ikka valguse poole 
Raamatukogu Laine ehk Laine Meos on valgustanud nelikümmend aastat rõngulaste vaimu 

 

 

Ametitähtpäev 
 
 

August Sang luulendas kord mõtte, et 
hea töö on nagu ilus laul. Kui lugeda 
Rõngu raamatufänni Lehte Puuderselli 
südamlikku kirjutist Laine Meose 
aastakümneid väldanud tuumakast 
tegevusest kultuurirõõmu loojana, tajud 
taaskord, et August Sangal oli tuline 
õigus: hea töö on tõesti nagu ilus laul. 

Kolleegid õnnitlevad Laine Meost 
tema ametitähtpäeva puhul ning 
soovivad talle jätkuvat vaimuerksust 
rõngulaste teenimisel ja teenindamisel. 

Mõned inimesed on sarnased soojade 
hommikutega, mis on alguseks kaunile 
suvepäevale. Kas natuke pateetiline 
algus? Vahest mitte. Soojade 
hommikute sarnased inimesed väär ivad 
lugupidamist ja nendest peakski 
kir jutama kõrgstiilis, sest nad on 
andnud osakesi oma vaimsest r ikkusest 
millegi kauni loomiseks. 

Inimene ei ela üksnes leivast, ta vajab 
ka vaimutoitu ja nagu rahvaluules 
öeldakse – ilo. Üheks selliseks 
vaimutoidu ja ilo loojaks ja teistele 
jagajaks on olnud see blond õbluke naine. 
Tema käed on nelikümmend aastat 
ulatanud raamatuid Rõngu rahvale, alati 
sõbralik ja nõuandev sõna suus. Eks ikka 
selleks, et lugejaga jagada oma mõtteid ja 
tundeid ja vahest mõnda arglikumat isegi 
julgustada rinda pistma sügavasisulise 
teosega. Keegi ei lahku ta juurest, saamata 
abi kas meelelahutuslikuks lugemiseks, 
õpinguteks või isegi teaduslikuks tööks. 
Kui momendil vajalikku teost ei leidu, 
tellitakse see peatselt. 

Kui paljud eesti kirjanikud on tema 
nõul ja juhatusel leidnud tee Rõngu rahva 
juurde! Tänu tema eestvõtmisele tunnevad 
Rõngu õpilased meie kirjarahvast 
nägupidi ja on saanud osa kõrgvaimsu-
sega inimeste rikkusest. Tema eest-
võtmisel, tema kustumatust energiast 
sündis ka Rõngu õpilaste kirjanduslik 
almanahh „ Ise öeldud, hästi öeldud“ . 

Selle naise suust kuuleb harva sõna 
„ei“ , ikka tuleb ta särasilmselt kaasa kõigi 
ettevõtmistega – enamasti nende algata-
jana-, mis on mõeldud Rõngu rahva 
vaimu valgustamiseks. 

Hea lugeja, eks oled sinagi kogenud 
rõõmu heast raamatust, sisukast üritusest, 
liigutavalt headest ja ilusatest sõnadest, 

mis võivad kõlada kauni muusikana, kui 
oskad ainult kuulata ja oma hinge avada. 
Taiplik lugeja, Sa tead juba, kellest on 
juttu – raamatukogu Lainest, nagu ütleb 
rõngulane, Laine Meosest, nagu kõlab 
ametlikus kõnepruugis. 

Tänulik lugeja, ma usun, et Sa oled 
minuga sama meelt, kui ma pöördun tema 
poole tänusõnadega neljakümne aasta 
jooksu tehtud sisuka töö eest. Aitäh! 

Lehte Puudersell, 
raamatufänn 

Esmatrükk ajalehes “ Rõngulane”  
 

 

Töökogemus 
 

 

 

See pöördumine võlglastele on ehk 
veidi hinge minevam kui tavaline palve. 
(Kogemus: Räägi inimesega!) 

 
“Melliste ja Võõpste raamatukogu 

ootavad kõigilt oma lugejatelt kauaks 
kätte jäänud raamatute kiiret tagastamist. 

Põhjusi selleks on: 
1.Teie poolt ammu laenutatud 

raamatuid ootavad lugemiseks ka teised. 
2.Teie kodusesse raamaturiiulisse saab 

ruumi rohkem. 
3.Kõik raamatukogu raamatud on vaja 

sisestada arvutisse. 
4.Teie nimi ei ripu enam internetis 

Tartumaa raamatukoguvõlglaste nime-
kirjas. 

5.Te ei pea enda hingel kandma 
võlglase tunnet ja saate võimaluse nautida 
uusi lugemiselamusi. 

NB! Viivistasu seni veel ei võeta. 
Teid oodates Aasa Sulg ja Tiina Arike”  
 
 

 
RAAMATUKOGU LAINE: Laine 
Meos on juba 40 aastat (!!!) juhatanud 
Rõngus raamatukogu ja ergastanud 
vaimuelu ning pälvinud sellega 
kohaliku elanikkonna suure tänu ja 
lugupidamise. 



4 HORISONT Meie Leht 

Oh ja  A h J y v ä s k y l ä s  
Äksi raamatukoguhoidja Anita Pr iks: ” On ikka tõsi küll, et oma silm on kuningas!”  

 

 

Sündmus 
 

 
Küllap ei uskunud aastapäevad tagasi Jyväskylä 

sõprusvalla raamatukogudes tutvumisreisil olles meist keegi, 
et sealse kolleegi Seppo Monto ettepanekust vastastikku 
naabermaal tööl käia ükskord ka asj a saab.  

Kevadisel kohtumisel Jyväskylä valla keskraamatukogu 
juhataja Seija Laitinen-Kuismaga arendasime koostöömõtet edasi 
ja tänu Soome haridusministeeriumi ja Jyväskylä valla toetusele 
saime suvel järgneva kutse: 

TYÖVIERAILU SUOMEN KIRJASTOTOIMEEN 
TUTUSTUMISEKSI: 

Kutsumme teidät työvierailulle oheisen ohjelman mukaisesti. 
Työ-vierailun tarkoituksena on edistää ammatillisen osaamisen 
ja tiedon vaihtoa kirjasto- ja informaatiopalvelualalla Suomen ja 
Viron kirjas-tolaitosten kesken. 

ehk maakeeli panduna: “Tulge meie raamatukogundusega 
tutvuma.”  

Ja nii see algas… Kõigepealt valdasid sõitasoovijaid mitmed 
kahtlused ja kõhklused, et võõras maa ning võõrad kombed ja 
kuidas küll inglise ning soome keeles suhtlemisega hakkama 
saada. Viimaks aga oli Hele Ellermaal Tartumaa 
raamatukogudest kaheksa julget leitud, ettevalmistused tehtud, 
komandeeringud vormistatud ja ühel udusel septembripäeval 
istusimegi Karin Evikuga Vedu raamatukogust Pendolino junas 
(ehk rongis) ning teekond Kesk-Soome oli alanud. Mööda 
vilksatasid vastküntud põllusiilud, kuldsed metsatukad ja 
peegelsiledad järvesilmad. Kaunis oli see sügisene Soomemaa! 

Jyväskylä jaamas ootasid meid Pentti ning Kaisa, kelle 
külalislahkes kodus Palokal need päevad elasimegi. Just nende 
rõõmus meel ja abistav käsi aitasid üle saada 
kohanemisraskustest. Aitäh! 

Et Soome mitte lulli lööma ei sõidetud, sellest annab ilmeka 
ülevaate järgmise nelja päeva tihe tööplaan: 

Esimene päev 

Vaajakoskis asuvas Jyväskylä valla keskraamatukogus võttis 
meid vastu raamatukogu juhataja ning kogu külastusprojekti 
autor ja hing Seija Laitinen-Kuisma. Tema ning teiste 
raamatukogutöötajate selgituste abil saime teada, kuidas töötab 
raamatukogu kui tervik Soomes, kuidas seal raamatuid valitakse, 
ostetakse, säilitatakse, parandatakse, lugejaile tutvustatakse jne. 
jne. Samuti arutasime Paloka raamatukogu tulevikku ja uute 
ruumide perspektiive. Eestimaisel raamatukogutöötajal on raske 
uskuda, et üks raamatukogu kahjulike materjalide tõttu tervisele 
ohtlikuks kuulutatakse ja kõik selle raamatud hävitatakse. 

Teine päev 

Jyväskylä linnaraamatukogus andis juhataja Liisa Laatu 
ülevaate oma raamatukogu elust ja tegevusest Kesk-Soome 
maakonnaraamatukoguna. Erialasele infole lisaks sai läbi 
arutatud ka elu Euroopa Liidus. Seejärel uurisime põhjalikult 
raamatukogu ja interneti suheteid ning raamatukogu kodu-
lehekülge. Kuidas teostada raamatukogus vajalikke otsinguid 
ning saada infot Kesk-Soome kohta? Pole probleemi, nüüd 
oskame sedagi! Tutvusime raamatukogu kogude (lugemisvara 52 
keeles) ja Kesk-Soomet puudutava kirjandusega, laenutusrobotite 
ja kaugteenindusega. Avaras majas lugejail ning raamatutel 
niipea ruumipuudust karta pole. Tundus, nagu oleksime hoone 

kõikide soppidega tutvumiseks vähemalt 100 korda liftiga üles-
alla sõitnud.  

Kolmas päev 

Külastasime hubast Säynätsalo raamatukogu, mis asub koos 
vallamajaga Alvar Aalto projekteeritud punastest tellistest 
ehituses ning viisime end kurssi väikeraamatukogude eluga. 
Edasi sõitsime moodsasse klaasseintega Muurame raamatu-
kokku, et üheskoos lahata raamatukogu tööd laste ja noortega. 

Tööpäeva lõppedes väisasime aga kaht põnevat üritust. Esmalt 
osalesime Paviljonkis peenel väikekirjastuste uudisteoste 
esitlusel, kus sai sirvida alles trükivärvist niiskeid raamatuid, 
vestelda kirjastajate ja kirjanikega.  

Õhtu jätkus Vesanka raamatukogus õuepeol, millega 
külarahvas tähistas sügise saabumist. Juhataja Kaisa Hillebrandi 
juhatuse all esitati mitmeid toredaid taidlusnumbreid, lauldi 
üheskoos eesti keeles “Kui sul tuju hea” , söödi päikesesuppi ning 
imetleti kunagises laudas asuvat fantastilist kunstinäitust ja 
spetsiaalselt selleks sündmuseks kohale toodud metallist 
elevante. Jäi üle vaid imetleda kohalike elanike häid ideid, 
entusiasmi ja kunstiande rohkust. Isegi võimsad virmalised olid 
neil peovalgustuseks tellitud!!! 

Neljas päev 

Jyväskylä maakonnaraamatukogus osalesime raamatukogu 
ning lasteraamatuid tutvustavas tunnis paarikümnele algklasside 
lapsele. Saime lähema ülevaate soome lastekirjandust. Valiku 
mitmekülgsus on vapustav! Veel kuulasime äärmiselt huvitavat 
kirjeldust sealse raamatukogu muusikaosakonna loomisest ja 
tegevusest. Meie aga õpetasime omapoolse panusena kollegidele, 
kuidas hääldada Õ-tähte. 

Õhtud olid seevastu meie päralt. Vaba aega kasutasime 
loomulikult Jyväskyla vaatamisväärsuste avastamiseks. 
Tähtsamaks võiks neist pidada soome arhitekti ja disaineri Alvar 
Aalto tegevust kajastavat muuseumi, mis asub Aalto enda poolt 
kujundatud hoones. Tema loomingut elututelt fotodelt vaadates 
ei leidnud me selles esialgu midagi erilist, kõik tundus ainult 
veidi kandilisevõitu. Hiljem tema projekti järgi ehitatud 
Säynätsalo vallamajas ja lihtsas valges Muurame kirikus ringi 
kõndides mõistsime aga nende hoonete unikaalsust ning autori 
geniaalsust. On ikka tõsi küll, et oma silm on kuningas! 

Ülipõneva mulje jättis Muurame Saunaküla selles asuva paari-
kümne erinevat tüüpi saunaga, mis pärit paljudest piirkondadest 
Soomes, ja samuti muinaskunstikeskus Kivikäs oma väljapane-
kutega Skandinaavias paiknevaist arvukatest kaljujoonistest. 

Raja Teele kombel sai kõnnitud Jyväskylä põhjamaiselt 
lakoonilist stiili uues ning vanas kabeliaias. Üle said vaadatud 
linna suurim lillepood Viherlandia, Perunka võimas 
tervisekeskus ja Laukaa piirkonna imekaunis loodus ja nagu 
Põhjala muistendeist pärit maalilised kärestikud. 

Ja kuidas siis võõrkeelse suhtlemisega toime tulime? Saime 
üsna ruttu aru, et kui inimestel on tõsine soov üksteist mõista, 
siis ei suuda neid mingid tühised keeleprobleemid takistada. 
Ainult et kolmanda päeva hommikul alustasin ka Kariniga 
vestlust automaatselt inglise keeles! 

Küllap imestavad lugejad, et miks on sellel reisikirjal nii 
imelik pealkiri. Eks ikka seepärast, et kõike huvitavat, kasulikku, 
ennenägematut ning kaunist uudistades õhkasime iga natukese 
aja järel tahtmatult südamest: “Ah!”  ja “Oh!” , Oh!”  ja “Ah!”   

Oh, kui tore reis oli!!! 
Anita Pr iks 
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Omalooming: Siiri Ušakova 
 

 
KUI VÄRSKELT TRÜKILÕHNALIST SA RAAMATUT 

käes hoiad 
ja esmaavajana sellest rõõmu saad, 
sind haarab ärev-magus, kummaline tunne 
ja seda mõista võib koos sinuga  

vaid see, 
kes sama tundnud, kuigi vahel õhtul  

vajudeski unne, 
ta ikka mõtteis: 
“ Homme jätkub lehekülgedel taas 

ootusrikas rännutee…”  
 
Siis hiljem … raamat koha leiab riiulis, 
kas kinke-, raamatu-  või erakogus …  
Kuis jälle kõlavad ta tegelaste hingeviiulid? 
Neil kõigil, keda autor leheküljel kokku kogus! 
 
Ju tihti kirjutatud raamat meenutab … su oma elu  
või mõne lähedase, sõbra, tuttava … 
see äratundmine neid peatagu  

aeg-ajalt tänapäeva melus* 
ja pangu mõtlema:  

“ Kes oli minu poole abi ootel ruttaja?”  
 
Ei meeldi kellelgi, 

kui jõhkralt käristades lehti,  
neid eemaldatakse ta eluraamatust. 
Ja paraku ei keegi täpselt aima,  

kuivõrd piinavalt su hingel haiget tehti … 
See kajastub vaid mõnel … 

kauges  IGAVIKU  RAAMATUS. 
 
Mis eelis konkurendil? Elektroonilisel eluraamatul? 
Tea! Tema, tundeid-mõtteid väljendada eal ei suuda! 
Ning “ hiirenuppu”  vajutada võib  

nii pahatahtlik kui ka saamatu –  
ja ühe klahvikäsuga su elulehekülgi kustutab või muudab. 
 

2 
 
Ei saa ju eluosakene  –  

trükilõhnaline raamat  –  kaduda,   
sest pole kaduv teda austav, toetav hing! 
On antud hoida pühana  –  ja tuleb aduda* … 
… meil pärandina  –  elav raamat  –  

esivanemate elupuu üks ring. 
 
On elav raamat … 

väärtus …   
inimese hingeeluks …  

 
On elav raamat …  

väärtus …  
inimese hingeiluks … 

 
On elav raamat …  

väärtus … 
 

Siiri Ušakova 
 

*melu – lärm, kära 
*aduda – mõista, aru saada 

 
 

 

Fotokroonika 
 

 

 
 
 
 

 

“Meie Leht”  plaanib argielujuttude kõrval igas numbris jätta 
ruumi ka kaunilt seatud sõnadele ja mõtetele. Kaastöödena on 
oodatud omaloomingulised luuletused, laastud, mõtisklused… 
Kindlasti väärivad avaldamist ka loetud raamatutest leitud 
mõtteterad ja huvipakkuvad tsitaadid (lisada autor ja teos). 

 

 
 

 
Üks kena väljakirjutus ajakirjandusest ...Raamatukogu on 

jäänud tänini inimvaimu pangaks, mis annab igale soovijale 
krediiti ja kannab mõõtmatuid protsente. Ilmselt oli see 
Videvikust, kus autorit pole, vaid kokku kogunud Ü.Kard. Ehk 
on see lause kuhugi hea moto. Veel on sügisvärvikirevust!...Aasa  
 
 

 
TÖÖ KI IDAB TEGIJAT: Tänavu kolleegide poolt Tartumaa 
parimaks külaraamatukoguhoidjaks valitud Tiina Arike oma 
töölaua taga Võõpste raamatukogus, mis on saanud viimastel 
aastatel Mäksa vallavalitsuse eestvõttel “ uue näo” . 

 
UULA RAAMATUKOGUL UUS KODU: Endises lasteaia hoones 
on raamatukogul ja selle perenaisel Elga Alberil kasutada kolm 
suuremat ja üks väiksem ruum. 
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Raamatukogupäevad “ Mitmepalgeline raamatukogu”  
20.-30. oktoobr ini toimuvate raamatukogupäevade 

„ M itmepalgeline raamatukogu“  ettevõtmisi Tar tumaal: 

Kõrveküla raamatukogu 

16.10 kell 13 kohtumine fotonäituse ”Mälestusi oma saarest”  
autori Janika Kronbergiga 

20.10 kell 12 Juuro Kuusiku eksliibrise ja maalinäituse 
avamine autori osavõtul ja tema 75.sünnipäeva tähistamine 

23.10 Tartumaa raamatukogude elektroonilise ajalehe ”Meie 
leht”  presentatsioon 

29.10 kell 17 ”Austraalia tähtede all”  - külas on täheteadlane 
ja programmeerija Tõnu Tuvike 

5.11 kell 12.30 Kohtumine Helga ja Enn Nõuga, Helga Nõu 
kunstinäituse avamine 

Härma raamatukogu 

13.-20.10 Joonistuste võistlus ja näitus “Tark mees taskus” 
15.-29.10 Kirjanduse näitus:" Hõimurahvaste kirjandus meie 

raamatukogus" 
17.10 kl.13 Mordva kultuur ja kirjandus. Kohtumine ersa 

rahvakunstiansambliga "Digalja" 
20.10 -ettelugemispäev “Tark mees taskus” - koolile ja 

Kõrveküla lasteaiale 
20.-24.10 Infootsing “Otsin endale sobivat raamatut”  (6.-9.kl.) 
20.-24.10 Informiin “Eesti raamatu ajalugu”  (4.-5.kl.) 
24.10 (ca) Raamatusõprade ringi kohtumine Soome 

Instituudis 

I lmatsalu raamatukogu 

20.10 kell 10.00 raamatukogu päevade avamine. Toimub X 
üleriigiline ettelugemispäev “Tark mees taskus” (lasteaialastele 
ja Ilmatsalu Põhikooli I ja II klassi õpilastele) 

21.10 kell 11.00 on raamatukogus külas Anne Maasik ja 
Heikki Rein Veromann. Kavas: 3 ennemuistset juttu koos 
regilauludega. (õpilastele) 

22.10 uute raamatute näitus (keskmisele ja vanemale 
koolieale) “Uut lugemisvara sügisõhtuteks”  

23.10 III üleriigiline eesti raamatu päev 
Näitus: “Parimad ja ilusamad kodumaised trükised” 
28.10 viktoriin: “Tark mees taskus”  (Kreutzwaldi teemaline) 

õpilastele. 

Kuuste raamatukogu 

Koostöös kooliga traditsiooniline kodukandi luuletaja Kalju 
Kanguri etlusvõistlus lastele. 20.-22.10 eelvõistlus kõigile 1.- 5. 
klassi õpilastele ja kirjaniku sünnipäeval, 25. oktoobr il parimate 
lõppesinemine. 

Kolkja ja Varnja raamatukogud 

Raamatukogupäevade üritus toimub 18. novembril 2003.a. 
kella 11.00 - 15.00.  

Kavas: Varnja ja Kolkja raamatukogude ning Varnja Elava 
Ajaloomuuseumi külastamine, lõuna ja vestlus Kolkja kala-ja 
sibula restoraanis: Eesti Rahvusraamatukogust (Krista Talvi), 
uutest eesti raamatutest (Maire Liivamets), oma teostest (Riina 
Rossa) 

Laeva raamatukogu 

20.10 Ettelugemispäev: lasteaialastele - Kitzberg "Piibelehe-
neitsi" ja algklassidele - "Ennemuistsed jutud Reinuvader 
Rebasest" 

23.10 Eesti kirjanikelt ilmunud noorsookirjanduse tutvustus ( 
kooli kesk- ja vanemale astmele) 

28.10 Infootsingu võistlus kooli vanemale astmele( õppekava 
piires) 

Lohkva raamatukogu 

Laupäeval, 25. oktoobr il kell 15.00 Lohkva Noortekeskuses 
Lohkva raamatukogu korraldusel Fr. R. Kreutzwaldi aastat ning 
raamatukogupäevi tähistav kirjanduslik pärastlõuna. Külas on 
näitleja Anne Maasik kavaga “Ennemuistsed jutud” . 
Kuulutatakse välja ka valla omaloominguliste tekkelugude 
võistlus ning küsitlus “Lemmikraamatud aastal 2003”  

Rõngu raamatukogu 

20.10 kell 9.30 Rõngu MSeltsi ruumes 9.kl. õpilastele "Rõngu 
murdekeel" 

20.10 kell 13.00 Rõngu rahvamaja ruumes "Fr. R. 
Kreutzwaldi muinasjutud" (koos A. Maasiku ja H.-R. 
Veromaniga laulavad õpilased 1-6 klassini regivärsilisi laule) 

23.10 raamatunäitus "Eesti kaunis raamat" Rõngu rahvamajas 
27.-31.10 miniraamatute ja kirjanduslike nõude (kruusid, 

klaasid) väljapanek 
29.10 rõngulase Helge Lukki luulevihiku "Luigelaul" 

presentatsioon koos naisansambli ja etlejatega 
Lisaks ilmub kaks artiklit "Rõngulases" 

Vara raamatukogu 

23.10 kell 13.00 Vara raamatukogus ja kell 15.00 Koosa 
raamatukogus esinevad Anne Maasik ja Heikki-Rein Veroman 
Kreutzwaldi kavaga 

4.11 kell 15.00 vestlusringis hingehoidja Naatan Haamer. 
Samas avatakse Kallaste raamatukogu juhataja Siiri Ušakova 
Ave Alavainu luulest inspireeritud kollaažtööde näitus 
"Hingeliselt" 

***  

Ps toimub mitmeid väljapanekuid, õpilaste klassikülastusi. 
Raamatukogupäevade raames lähevad Vedu raamatukogu 

lugejad 21.oktoobr il tutvuma Soomepoiste muuseumiga. 
Lastele tuleb koolivaheajal külla Tartu Mudellennuklubi 

Kotkasulg. 
 
 

 

Meie tähtpäevad 
 
 

 

Õnnitleme oktoobr i ja novembr i 
sünnipäevalapsi: 

 

3. oktoober  I lle Edenberg  43 
7. oktoober  Veera Orlova  67 
15. oktoober  Laine Meos  61 
17. oktoober  Tiiu Rõzova  54 
23. oktoober  I lme Par is  58 
25. oktoober  Aili Annast  41 
31. oktoober  Helju Kurs  63 

19. november  Hilja Kikerpill  54 
28. november  Anna Toropova  52 

30. november  Virve Tamm 67


