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Aastaaruanne 2017
Väike- Maarja Valla Raamatukogu
Harukogude arv: 3
Elanike arv teeninduspiirkondades (01.12.16)
Väike- Maarja 2379
Simuna
847
Kiltsi
819
Triigi
407
Alljärgnev on Väike- Maarja raamatukogu tegevusaasta sisuline analüüs, harukogude aruanded on
esitatud eraldi ning nende andmed kajastuvad koondtabelites.
1.Põhilised tegevussuunad
2017. aasta on Väike-Maarja raamatukogule Erich Meerja aasta kõrval koostöö aasta.
Erich Meerja, teeneka raamatukogu juhataja ning kohaliku kultuuriloo kandja, mälestuseks
paigutati Väike-Maarja raamatukogu 111. sünnipäeval maja ette nimeline pink. Sündmus on
oluline, sest kogukonnas ja ajaloos on tähtis järjepidevus ning Meerja oma 30 aastase tööperioodi
jooksul Väike-Maarja raamatukogus mõjutas kindlasti lugejate väärtusi. Inimene sai oma pikaaegse
panuse ja pühendumise tõttu austusavalduseks igati väärilise maamärgi. Sündmus pälvis üleriigilist
tähelepanu.
Aasta jooksul on raamatukogu teinud koostööd teiste valla allasutustega sündmuste planeerimisel
ja läbiviimisel. Kõige rohkem ikka naabrite, noortekeskuse ja lasteaiaga, aga ka spordikeskuse,
koolidega, muuseumi ja seltsimajaga.
Tänu noortekeskuse mobiilse noorsootöö meeskonnale sai Kiltsis hoogu järjepidev sündmuste sari
Tubane teisipäev. See toimib 3 nädalaste intervallidega- noorsootöötajate teisipäev, meisterdamise
teisipäev ja raamatukogualaste tegevuste teisipäev. Plaan on seda laiendada ka Triigi raamatukokku.
Aurukoda, allasutuste juhtide, KOV esindajate ning kultuurivaldkonnaga seotud valla MTÜ-de
koosolekud, jätkusid kuni KOV valimiste rutuni.
Tänavune laste- ja noortekultuuri aasta tõi raamatukokku ka Laste Vabariigi. Noortekeskuse
juhatajat saime aidata nii nõu kui jõuga planeerimisel ning päeva läbiviimisel. Raamatukogu oli sel
päeval avatud, saalis toimus üks õpitubadest ning lubasime kasutada oma kööginurga vahendeid
kohvikuks.
Kas just selle teema-aasta tähe all, aga alustasime lasteosakonna kohandamist väikelastele
sobivamaks ja mugavamaks.

2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
• Raamatukogudevõrgus muutusi ega reorganiseerimisi ei toimunud. Haldusreformi tulemusel
liitus Väike- Maarja vald küll Rakke vallaga, kuid sealne raamatukogu jääb eraldi juhtimise
alla.
• Raamatukogu lahtiolekuajad jäid kõigis valla raamatukogudes samaks.
• Raamatukogu nõukogu oli juhile toeks erinevate sündmuste kavandamisel ja läbiviimisel,
kuid senise koosseisu tööaeg lõppes Väike- Maarja raamatukogu sünnipäeval juunis. Uus
juht ei ole veel nõukogu kokku kutsunud.
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•

Raamatukoguteenuse kvaliteedihindamist ei ole 2017 läbi viidud, kuid see on plaanis
teostada järgmisel hooajal. Kvaliteedihindamise vajadust ja valmisolekut on kinnitanud ka
harukogude raamatukoguhoidjad.

2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu
Täienduskoolituseks
Üritusteks, näitusteks

Seisuga
31.12.16. €
115 341
57 248
20 808
12 672
8 136
5 533
--755

Seisuga
31.12.17 €
103 440
58 232
19 114
14 900
8 214
4 280
301
626

Muutus %
-10,32
1,66
-8,14
17,58
0,96
-22,65
-17,09

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2017. aastal raamatukogu projektitaotlusi ei kirjutanud.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Avaliku internetipunkti infotöötaja on veel lapsehoolduspuhkusel, tema tööülesandeid täidab üks
koguhoidjatest. Vahetus direktor, Irma Raatma jäi pensionile.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse teema
Eesti ulmekirjandus – mis elukas see on?
Kirjastamise üldisest seisust ja Tänapäeva
kirjastuse tegemistest.
Kuidas kasutada ruumi kui ruumi ei ole?
Põhjamaade kirjandus.
Täiskasvanu kui õppija.
Ülevaade uuemast noortekirjandusest.
Noored ja raamatukogu.
Õppereis Tallinna
Biblioteraapia
Õppereis Tartusse
Raamatukogutöö kvaliteedi hindamise mudel.
Raamatukoguhoidja päev.
Pildi sisse minek. Raamatukunsti projekt
lastele.
Kirjandustuur.
Infoturbe teadlikkuse tõstmise koolitus.

Korraldaja
LVKRK
LVKRK

Osalejate arv

LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK
LVKRK

1
1
2
1
2

LVKRK
LVKRK

2
2
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Koolituste teemad on huvitavad ja tihti jätkub arutelu bussis või hiljem kogus oma olukorrale ja
tegevustele mõeldes. Täiendkoolitused on teadmiste täiendamise kõrval hea võimalus
raamatukogude töötajate infovahetuseks ja kokkusaamiseks.
LISA 1
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Avalikud esinemised käivad kaasas suuremate sündmuste avamisega või teemaüritustega. Järjest
enam tuleb ette ka töötubade läbiviimisi.
Konkreetselt AIP arvutikoolitused toimuvad aga järjepidevalt teisipäeviti. Mullu võimaldasime
individuaalkoolitusi 28 inimesele, kokku 131 tundi.
LISA 2
2.4.4 Erialahariduse omandamine
2017. aastal Väike-Maarja Valla Raamatukogu töötajatest keegi erialaharidust ei omandanud.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Anu Laumets LV Keskraamatukogu tänukiri pikaaegse järjepideva töö eest VM Valla
Raamatukogus
Riina Tülli Lääne-Viru aasta raamatukoguhoidja nominent.
2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid
ja asukoht.
Raamatukogu asukoht korrusmajade juures ning noortekeskuse ja lasteaia naabruses on hea. Asula
ise on ju väike ning seega ei saa öelda, et jääme keskusest kaugele. Ruumide seisukord on samuti
hea.
2017. aastal Väike-Maarja raamatukogus remonti ei tehtud. Küll aga vaadati koos valla
ehitusnõunikuga üle remondivajadus. Väiksematest töödest tuleb ette võtta ripplae kunagise
veekahjustusjälgedega elementide vahetamine ja silluse värvimine ning aknaraami ja aknalaua
vahede silikoonimine. Veidi suuremad tööd on AIP WC poti vahetus ja paigaldus ning trepikoja
klaasidega seina uue ukse paigaldamine, et taastada otseühendus ülemise korrusega ja seal asuva
noortekeskusega. Kõige suurem mure on põrandakatte kehva seisu pärast, kuid valla eelarves on
see hetkel kavandatud ette võtta aastal 2020.
LISA 3
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Väike- Maarja raamatukogul on peaukse juures olemas kaldtee, kuid kindlasti on vaja inimesi
abistada raskete ustega.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Üldine hinnang raamatukogu infotehnoloogilisele baasile on hea. Aasta lõpus said ka Kiltsi ja
Simuna koguhoidjad omale uued tööarvutid.
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3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimisel on järgitud rahvaraamatukogude komplekteerimise põhimõtteid. Kogude
juurdekasv 2017. aastal oli 812 teavikut. Annetusena saadi aasta jooksul 25 teavikut, mis on 3,07%
raamatute komplekteerimise koguarvust. Aasta lõpul oli kogu suurus kokku 22 126 teavikut.
Komplekteerimiskuludeks oli kasutada riigi poolt 8 214 ja KOV poolt 10 900 eurot. Valla poolt
eraldatav summa on viimased aastad tõusnud, mis on väga hea.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatuid komplekteeriti tänavu 812, kuid mitte ühtegi e-raamatut.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine (sh välja tuua ostetud ajakirjade ja ajalehtede nimetuste arv)
Ajakirju ja ajalehti on ostetud 28 nimetust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid komplekteeriti tänavu 3, neist 2 DVD-d ja 1 CD.
3.2 Inventuurid, mahakandmised
Saabunud teavikuid
815
Kustutatud teavikuid
1567
Tänavu toimusid kõikides Väike- Maarja valla raamatukogudes inventuurid ja kogud vaadati
eelnevalt kriitilisema pilguga läbi. Kui seni on teavikute mahakandmisel oldud pigem
tagasihoidlikud, kustutati aasta lõpul rohkem raamatuid, sest suur osa neist teavikutest kandis juba
vananenud infot, oli korduvalt parandatud või lugejatel puudus huvi nõukogudeaegse kirjanduse
vastu.
VT väljavõte inventuuri kokkuvõttest
Raamatukogu Inventuuri
Akti nr/
aeg
kuupäev

Teavikukogu
algseis

Simuna

13.11.2017

17 599

Kohal ja
laenutatud
eksemplarid
17 592

Triigi

14.11.2017

6 660

6 648

Kiltsi

15.11.2017

11 031

11 012

Väike-Maarja

27.-28.11.
2017

21 415

21 298

Akt nr. 10/
14.12.2017
Akt nr. 16/
11.12.2017
Akti nr. 31/
6.12.2017
Akti nr. 34/
22.12.2017

Kogus on kasutusel veel hulgiarvestusraamat. Selle andmed ei kattu URRAM-i statistikaga ning
kuna alles sai tehtud inventuur, on aruande aluseks programmi andmed.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Meie raamatukogus on võimalik:
laenutada teavikuid ja neid kohapeal kasutada,
rentida raamatukogu ja AIP ruume,
teha koopiaid,
kuulutusi vm lamineerida,
printida sh ka värviliselt,
skaneerida.
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. Lugejaarvutite olukord ja kasutamine.
AIP kasutajate arvuteid kokku 6, nendest 2 vanemat vahetame järgmisel aastal välja. Enamasti
leiavad arvutid laste poolt kasutust mängimiseks ning koolitööde tegemiseks ja printimiseks.
Täiskasvanud käivad oma e-postkastis, internetipangas, sotsiaalmeedias ja loevad ka ajalehti veebi
vahendusel. Infotöötaja abi vajatakse keerulisemate toimingutega nagu ID-kaardi põhised
toimingud (ARK, ID- kaardi sertifikaatide uuendamine, aasta lõpus ettevalmistused KÜ
seonduvates küsimustes ja äriregistri kannetega). Teisipäeviti (va suvekuudel) toimub
arvutikasutajate koolitus. 2017. aastal toimus 141 individuaalkoolitust 28 inimesele, grupikoolitusi
ei olnud.
Personali arvuteid kokku 4, neist 1 sülearvuti ja 3 töökohaarvutit. Arvutites on töökeskkonnaks
Windows 7. Raamatukogus on Wifi leviala.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Simuna
Kiltsi
Triigi

Lugejad
2016
541
289
112
111

Lugejad
2017
558
272
90
101

Muutus
(+-)
+17
-17
-10

Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Simuna
Kiltsi
Triigi

8544
5399
1921
1588

6877
5143
1586
1408

-1667
-256
-335
-180

Raamatukogu
Simuna
Kiltsi
Triigi

Laenut-d
2016
16112
10497
4236
4012

Laenut-d
2017
15745
10334
3726
3737

Muutus
(+-)
-367
-163
-510
-275

Virtuaalkülast.
2016
10905
3975
Päringud*
2016
17
35
25
20

Virtuaalkülast.
2017
17236
5923
-

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
15
28
12
14

Muutus
(+-)
-2
-7
-13
-6

+6331
+1948
-

4.3 RVL teenindus
2017 laenutati teistest kogudest meile 340 ja andsime välja 52 raamatut. Raamatukogudevaheline
laenutus on oluline osa meie raamatukogude lugejateeninduses, kuid see on hetkel suhteliselt
kaootiline- sobiva teaviku olemasolul võib kuluda aega enne kui see lugejani jõuab. Teavikute
vahendamisel ja kohaletoimetamisel kasutame oma töötajate tuttavate, teiste lugejate ning LääneVirumaa Keskraamatukogu kollektiivi abi.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
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Mullu saadud 812 teaviku hulgast on ilu- ja lastekirjandus 594 teavikut. Sellest lõviosa on siiski
ilukirjandus.
Tellitud on olulisemad teosed ja sarjad. Peamiselt küsitakse siiski kohustuslikku kirjandust, neidki
raamatuid on saanud kordustrükina juurde osta.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk

Simuna
Kiltsi
Triigi

Lugd
2016
195
100
23
16

Lugd
2017
109
103
18
14

Muutus
(+-)

Külastd 2016

Külastd 2017

Muutus
(+-)

Laenut
2016

Laenu
t 2017

Muutus
(+/-)

-86
+3
-5
-2

1869
1910
240
180

961
1582
348
120

-908
-328
+108
-60

632
1492
199
164

553
1149
207
202

-79
-343
+8
38

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Peamiselt laenutatakse kohustuslikku kirjandust, kuid mõnelgi juhul on koos otsides leitud
lisalugemist. Tihti on lastele laenutajateks hoopis vanemad või vanavanemad, lasteaiarühmale
õpetaja.
Gümnaasiumis on korraldatud kohtumisi noorsookirjanikega, sel aastal käis külas Aidi Vallik.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Vt LISA 4
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Otseselt erivajadustega sihtrühma jaoks teenuseid ei pakuta. Valdkond vajab meil läbimõtlemist
ning planeerimist koos vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga ja konsulteerimist Lääne-Virumaa
Keskraamatukoguga.

Koduteenindus
Simuna
Kiltsi
Triigi

Kordade arv
8
9
11
6

Teenuste arv
8
9
11
6

Kasutajate arv
3
2
2
2

Teenused teistele asutustele
Ürituste arv
Osavõtjate arv
Väike-Maarja Lasteaiast käib 1 rühm(4-5 aastased) regulaarselt kuni 2x kuus
kolmapäeviti raamatukogus raamatuid valimas, laenutame õpetaja nimele.
Mullu oleme koosolekuteks rentinud ruume Keskerakonnale 3 korral. Oma valla
seltsidele ja ühingutele võimaldame ruumide kasutamist tasuta, võimalust on kasutanud
Väike-Maarja naisselts ja Kodutütarde kohalik rühm.
Kiltsi - Pandivere Pansionisse
10
2
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
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4.6.1 kohalikul
Sündmused:
(Sulgudes koostööd tehtud asutus)
Kogupere arvutiviktoriin „Oskar Lutsu jälgedes „Kevadet“ otsimas“
Kaisuloomade öö (noortekeskus, lasteaed, muuseum)
Vastlatrall(spordikeskus, seltsimaja, noortekeskus)
Aidi Vallik Väike-Maarja Gümnaasiumis (kooli raamatukogu)
Mare Rebase maalinäituse ja kohtumine autoriga
Rahvajuttude pajatamine (kooli raamatukogu)
Raamatukogu sünnipäev ja Erich Meerja pingi avamine
Tasuta raamatulaat Pandivere päeval
Vanavanemate päev (seltsimaja, noortekeskus)
Ave Alavainu muusikakohvik (seltsimaja)
Vella Lillebergi näitus
Ettelugemise päev(lasteaed ja VMG 11. klass)
Hingedepäeva hommikumõtisklused, laternate töötoad ja laternamatk (lasteaed,
muuseum, kodutütred)
Astrid Lindgreni nädal (kool, noortekeskus, lasteaed)
Kihelkonna noortepäeval kadripäeva mäng (noortekeskus, Simuna spordihoone)
AIP 20 pidunädal (Omniva)
Näitused ja väljapanekud:
J.R.R. Tolkien 125 ja „Kääbik“ 80
Jaanus Vaiksoo 50
Oskar Luts 130 ja „Kevade“ 105
Tiia Toomet 70
Aleksander Puškin 180
Ilmar Trull 60
Naistepäev ja lugemist naistele
In memoriam Enn Vetemaa
Kevadine aed
Lennart Meri
väljapanek Ave Viidemanni heegeldatud kaisuloomadest
Aino Pervik 85
Näitus raamatuseljaluule
Leelo Tungal 70. Seltsimees laps ja sõjajärgne lapsepõlv.
Suvi maal ja linnas.
Suvelilled sinu aias
Teadmistepäeva raamatusudoku. Rannap, Marklund, Christie, Kangro, Waltari
Sahvri abi
Mari Saat 70
Reisi raamatuga soojale maale
Taeva puudutus. Kosmoseajastu 60.
Ave Alavainu 75
Karl Ristikivi 105
Olev Remsu 70
Astrid Lindgren 110
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4.6.2 riiklikul
Osalemine Wiedemanni keelepäeval
Laste Vabariigi võõrustamine
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil sündmustel ei osaletud ega korraldatud.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Konkreetselt AIP arvutikoolitusedalgajatele toimuvad teisipäeviti ning osalejateks on seeniorid.
Mullu võimaldasime individuaalkoolitusi 28 inimesele, kokku 131 tundi.
Veebruaris oli meie lugejatel võimalus osaleda eneseabi teemalises vestlusringis „Kuidas avastada
ennast“, mida viis läbi Olga Metsa.
Raamatukogu tutvustasime VMG 2. b klassile, kes meil aasta lõpul külas käisid.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukoguteenuste ja/või tegemiste tutvustajatena oleme kasutanud kohalikku Väike-Maarja
Valla Infolehte, mis jõuab kõige suuremal hulgal inimesteni (kojukanded). Internetis oleme leitavad
oma kodulehe ja Facebook`i vahendusel. Viimane kanal võimaldab nii raamatukogu kui
valdkonnaga seonduvat infot vahendada kiiresti ning tihedamalt kui paberkandjal (kuulutused
teistes KOV allasutustes ja teadetetahvlitel, kutsed, flaierid).
Tänavu raamatukogu oma väljaandeid ei koostanud.
4.9 Andmebaasid.
Väike-Maarja Valla Raamatukogu kodulehelt saavad huvilised edasi minna järgmise jaotuse alt:
Andmebaasid
ESTER, ISE, Kodulugu, DEA, DIGAR, ISIK
Lääne-Virumaa infoportaalid ja ajalehed
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Lääne-Viru Maavalitsus, Väike-Maarja vald
Kohalikud ajalehed
Virumaa-Teataja, Kuulutaja, Virumaa Nädalaleht, Väike-Maarja Infoleht
Riik ja ühiskond
Riigiportaal Eesti, Estonica. Entsüklopeedia Eestist, Kohalike omavalitsuste portaal (KOP),
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Eesti Riigi Teataja, Eesti Statistika, Piirkondlik portree
Eestist
Kultuur
Kultuuriministeerium, Kultuurikava, Eesti Filmi Andmebaas, Rakvere Teater, SA Virumaa
Muuseumid, Väike-Maarja Muuseum, Emakeele Selts, Kirjandus ja folkloor, Eesti Kirjanike Liit,
Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvaluule, EEVA (Eesti vanema kirjanduse
digitaalne tekstikogu), ERNI, Liivametsa lugemised, Varraku raamatublogi,
Sõnastikud ja keelenõuanded
Eesti Keele Instituudi sõnastikud, Keelenõuanne, Eesti-Inglise-Vene sõnaraamat
Ajalugu
AIS, VAU, SAAGA
Raamatukauplused
Apollo, Raamatukoi, Rahva Raamat
Noortele
Rajaleidja, Targalt internetis
Lastele
Lasteluule andmebaas Arkaadia, Lasteluule andmebaas, Lastekas.ee, Meieoma.ee, Miksike.ee, Delfi
Täheke, Laste- ja noorteleht
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Raamatukoguhoidjale
ERÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Rahvusraamatukogu,
keskraamatukogu, EMS Eesti märksõnastik, Raamatukogusõnastik

Lääne-Virumaa

5. 2018 aasta tegevused
Eesmärgid 2018. aastaks:
Raamatukogu nõukogu kinnitamine
Arengukava koostamine ja kvaliteedihindamise läbiviimine
Järjepidevam töö laste ja noortega
Suuremate sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel pigem keskenduda kvaliteedile ja
mitmekülgsusele kui sagedusele
Koostöö jätkamine teiste valla allasutustega
Koostajad Kristel Lehtme, Irma Raatma
Direktor/eelmine direktor
Kuupäev 5. veebruar 2018

LISA 1
Koolituste arv kokku

Simuna
Kiltsi
Triigi

18
14
7
10
KOKKU

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
59
37
14
32
142 tundi

Koolituseks kulutatud

301 eurot

LISA 2
Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused
1. Kokkuvõte Oskar Lutsu arvutiviktoriinist
2. Mare Rebase maalinäituse avamine
3. Meerja mälestuspäev ja raamatukogu 111. sünnipäev
4. Ave Alavainu luuleõhtu läbiviimine
5. Hingedepäeva hommikumõtisklus
6. Hingedepäeva küünlalaternate meisterdamine
7. Hommikumõtisklus jaguajast ja advendikalendri tegemine lastega
8. Jõulukaunistuste töötoa juhendamine

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Väike-Maarja raamatukogus ehitus-, renoveerimis- ega remonditöid ei teostatud.
Kiltsi

Lugemissaali
paigaldamine.

ja

kööginurga

remont,

õhksoojuspumpade
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LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu
Ürituse nimi
nimi
Kaisuloomade öö raamatukogus
Kohtumine Aidi Vallikuga
Kosmosekino
„Ott
kosmoses“,
„Klaabu
kosmoses“
Ettelugemispäev LA koolieelikute ja VMG 11.
klassiga
Sügisvaheaja lastekino nii Harry Potteri kui
kodumaiste lastefilmidega
Hingedepäeva hommikumõtisklus ja laternate
meisterdamine
Mardihommik
Pipi Pikksuka nädal
Hommikumõtisklus jaguajast ja advendikalendri
meisterdamine

Osavõtjate arv
32
52
55
36
11
47
41
62
17

