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Aastaaruanne 2015 
 
 
Raamatukogu nimi: Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus 
Jäneda raamatukogu 
http://janeda.tapa.lib.ee/ 
Elanike arv: 477 
 
 
1. Põhilised tegevussuunad  
 
Sel aastal oli üks suurematest tegevustest raamatukogu fondi korrastamine. Kõik avariiuli- ja 
hoidlaraamatud kontrollisin üle ning kandsin arvelt maha 780 raamatut. Sisustasin riiulitega uued 
hoidlaruumid vanemate ajakirjade ja raamatute jaoks ning tegelesin vanapaberi vedamisega.  
Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistasime juba traditsiooniliselt koos Lehtse raamatukoguga, 
seekord kohtusime kirjanik Ilmar Tomuskiga. Muusika-aastat sisustasime näituste ja lasteüritustega.  
Oli ka küsitluste aasta, erinevaid küsitlusi, sh raamatukogu lugejate rahuloluküsitlus, oli lausa viis. 
2015. aastal sai Jäneda loss 100-aastaseks. Seda tähistasime koostöös Jäneda muuseumi ja 
külaseltsiga 19. detsembril Jäneda lossi päeval.  
Lossi esimese korruse remont septembri lõpust detsembri alguseni mõjutas kindlasti raamatukogu 
külastatavust ja ürituste toimumist. Remondi tulemus on aga väga meeldiv ja annab majja sisenejale 
positiivse emotsiooni. Lahendamist ootab liikumispuudega inimestele parema sissepääsu 
võimaldamine. 
2016. aastal möödub raamatukogu asutamisest 95 aastat, mida rõhutame üritustel ja väljapanekutel 
läbi kogu aasta. Koostöös külaseltsi ja teiste asutustega püüame kohalikku kultuuri- ja seltsielu 
elavdada. Jätkame koos Lehtse raamatukoguga rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamist 
suurema üritusena. 
 

2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid ja nõukogud 
Tapa Linnaraamatukogu arengukava 2015–2020 võeti vastu okt 2015. Selles on muuhulgas kavas 
raamatukogu valgustuse parandamine, näituseala remont ja sissepääsu parandamine 
liikumispuudega inimestele. Tapa Valla arengukava 2015–2025, mis kehtib alates detsembrist 2015. 
a, näeb ette valla raamatukoguvõrgu säilitamise ja arendamise. 
 
2.2 Eelarve 
Eelarve koostab Tapa Linnaraamatukogu. 
 
2.3 Raamatukogudevõrgu struktuur  
Jäneda raamatukogu on üks kolmest Tapa Linnaraamatukogu harukogudest, mis teenindab 
peamiselt Jäneda piirkonna elanikke. Raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 10–18. 
Reede on sisetööpäev ning vajadusel töötan sel ajal Tapa Linnaraamatukogus. Sellised 
lahtiolekuajad on külastajatele üsna vastuvõetavad. Juulikuu on puhkuseks suletud. 
 
2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Töötab üks põhikohaga raamatukoguhoidja, kellel on ka 0,3 koristajakohta. 
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest  
Tabel 3 
Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse pikkus) 
Koolituseks 
kulutatud 

Jäneda raamatukogu 9 36  
 
Tabel 4 

Koolituse teema Korraldaja  Osavõtjate arv 
Eduard Vilde 150 LVKRK 1 
Uuemat tõlkekirjandust lastele ja noortele LVKRK 1 
Põnevaid tegevusi lastega raamatukogus LVKRK 1 
Teraapiakoer Heku lugemiskoerana 
LVKRK-s 

LVKRK 1 

Õppereis Lõuna-Eestisse LVKRK 1 
Kultuurilooline aktiivõpe 
muuseumikeskkonna näitel 

LVKRK 1 

Kultuuriloolised andmebaasid LVKRK 1 
Soouurimuslik kirjandusteadus LVKRK 1 
Nordic noir – Põhjamaade põnevik Eesti 

Lastekirjanduse 
Keskus, Norden 

1 

 
Õppereis Lõuna-Eestisse oli lisaks raamatukogualasele koolitusele ka hea näide külakogukondade 
tulemuslikust tegutsemisest. 
Osalemine 30. okt Palamusel 15. maaraamatukoguhoidjate päeval oli samuti väga huvitav ja 
muljeterohke, loen ka seda end jaoks täienduskoolituseks.  
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised 
 
2.4.3 Erialahariduse omandamine  
 
2.4.4 Töötajate tunnustamine  
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine  
 
2.5.1 Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid ja asukoht 
Raamatukogu asub Jäneda lossi 1. korrusel aastast 2011. Raamatukogu ruumide seisukord on hea. 
Parandamist vajaks akende soojapidavus, ehk ka keskküttesüsteem. 2015. a sügisel remonditi lossi 
esimene korrus ning see on nüüd väga kena ja värske. Remondi käigus paigaldati kogu majas, sh 
raamatukogus, suitsu- ja liikumisandurid. Esimesel korrusel on ka liikumisanduritel põhinev uus 
valgustus. Kavas on raamatukogu näituseala ja valgustuse uuendamine. Raamatukogu asukoht küla 
keskel on hea, kuid majja sissepääs on raskendatud liikumispuudega inimestele. Vaja oleks 
paigutada vähemalt trepikäsipuu või kohandada sissepääsuks kõrvaluks, mille astmed on 
madalamad. 2016. aastal asutakse remontima raamatukogu terrassi maja tagaküljel.  
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Tabel 5 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Jäneda raamatukogu Tuleohutuse ja 
turvalisus 

Suitsu- ja liiku-
misandurite 
paigaldamine 

 

„ Näituseala 
uuendamine 

 Tapa LRK arengukava 2015-
2020 

„ Akende 
remont 

 Tapa LRK arengukava 2015-
2020 

 
 
Millistes raamatukogudes ei ole tagatud juurdepääs liikumispuudega inimesele? 
Tabel 6 
Raamatukogu nimi Vajadused Teostatud 

tööd (2015) 
Plaan (arengukavast aasta 
vms) 

Jäneda raamatukogu Erivajadusega 
inimeste 
ligipääsu 
tagamine 

 Tapa LRK arengukava 2015-
2020 

 
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
RIKSi uuendused lisanduvad igal sisselogimisel. Uuendusi seletatakse lahti RIKSi Facebooki 
grupis, mille liige ma olen. Sügisel uuendati kogu majas wifi levi.  
 
2.7 Raamatukogude koostöö  
 
Töö koordineerimine ja koostöösuhted: 
2.7.1 kohalikul tasandil 
Hea koostöö valla teiste raamatukogudega on jätkunud. Tapa Linnaraamatukogu korraldab oma 
süsteemis täiendkoolitusi. Lehtse raamatukoguga koos viime läbi traditsioonilist kevadist kohtumist 
lastekirjanikuga, mille tehnilised küljed lahendab Tapa linnaraamatukogu ning logistikaga aitab 
Jäneda Kool. Vahetame näitusi ja osaleme üksteise üritustel. Lasteürituste läbiviimisel on jätkunud 
hea koostöö Jäneda Kooli õpetajatega. Kuna 2015. aasta sügis oli ümberkorralduste tõttu Jäneda 
Kooli õpetajatele pingeline ning omakorda avaldas mõju lossi koridori remont, siis seetõttu toimus 
ka vähem lasteüritusi ja -külastusi. MTÜ Loometöö käsitöönäitused raamatukogus on iga-aastased. 
Seenioride klubi Kõrvelill eestvedaja Eha Rehemaa on olnud raamatukoguürituste esineja ja 
näituste vahendaja. Jäneda muuseumi juhi Georgi Särekanno ja külaseltsiga koos oleme läbi viinud 
üritusi, suurem neist oli Jäneda lossi päev detsembris. Jäneda Mõis OÜ on alati nõus abiks olema. 
Ka koostöö vallaga on sujunud. Tapa valla 2015–2025. a arengukava kultuurivaldkonna 
prioriteetide hulgas on mainitud olemasoleva kultuuritaristu säilitamist ja arendamist ning 
otstarbekat kasutamist. 
 
2.7.2 riiklikul  
2.7.3 rahvusvahelisel tasandil  
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3. Kogud 
 
Fondi komplekteerimine toimub Tapa Linnaraamatukogu komplekteerija Mae Miti poolt vastavalt 
valla ühtsele komplekteerimiskavale. Kirjete koostamine ja raamatute osaline töötlemine on samuti 
tema ülesanne.  
 
3.1 komplekteerimise põhimõtted (tasakaal) ja uuendused (sh e-teavikud) 
Võimalusel arvestatakse alati harukogu soovide ja vajadustega. Suur osa fondist moodustub ka 
järelkomplekteerimise teel, mis võimaldab raha kokku hoida, ent on väga töömahukas tegevus. 
Aasta-aastalt on suurenenud süsteemisiseste laenutuste arv ehk SSL (vt 4.3).  
Sel aastal saabus raamatukogusse kokku 331teavikut (-86 vrd 2014), neist oste 266 (+19 vrd 2014) 
ja annetusi 65 (-107 vrd 2014). Seega on just annetatud raamatute osa päris palju kahanenud. 
Lugejatest moodustavad 31,75% lapsed ja noored. Kogusse saabunud teavikutest moodustas 67% 
ilu- ja lastekirjandus. Kõikidest laenutustest moodustas ilu- ja lastekirjanduse osa 57,8 %.  
Maha kandsin sel aastal fondist 780 eks. Sellele eelnev mahakandmine toimus 2011. aastal. 
Liigiliselt oli kustutatud raamatute hulgas valdavalt ilukirjandus (luule), aga ka loodus- ja 
arstiteadus. Põhjuseks enamasti kulumine ja aegumine. Kustutatud raamatutest vedasin suurema osa 
küla vanapaberikonteinerisse. 
Paigutasin suure osa avariiulite raamatutest hoidlasse, nii said uuemad raamatud ruumi juurde. 
Ajakirjade hoidlana saan nüüd kasutada ka sotsiaaltöötaja ruumi üle koridori, kuhu tõime mõned 
Lehtse raamatukogu vanad riiulid. Kuna varasem hoidlaruum kõrvalasuva Maamajanduse 
Infokeskuse keldris oli vaja tühjaks teha, asutasin hoidla ka lossi keldri vanasse kaminaruumi. Seal 
asuvad nõukogude-aegsed raamatud ja sovhoostehnikumi õpikud, millest ei tahaks kuidagi loobuda, 
kui ruumi vähegi on. Mõned raamatud nende hulgast andsin Jäneda muuseumile. Tõime ära ka kõik 
kasutuskõlblikud riiulid. See kolimine kestis kevadest sügiseni kõikidel sisetööpäevadel. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
E-raamatuid seni ei ole 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Tellitud on 10 ajakirja ja 5 ajalehte. Üks ajakiri tuleb annetusena. Üldiselt on nimetused juba välja 
kujunenud ja muutuvad siis, kui mõni ajakiri ilmumise lõpetab. Lugejad toovad tihtipeale 
annetustena ajakirjade üksiknumbreid, millest on kujunenud n-ö „vahetusriiul“. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Raamatukogu fondis on 4 eks. auviseid. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
Augustist oktoobrini kestis Tapa valla rahvaraamatukogude lugejate rahulolu küsitlus. Küsitlus 
hõlmas järgmisi teemasid: raamatukogu asukoht, ruumid, lahtiolekuajad, teenindus; teavikute valik, 
paigaldus, kättesaadavus; hinnang üritustele, näitustele ja raamatukogu teistele teenustele. 
Küsitlusele vastas 58 Jäneda raamatukogu kasutajat. Tulemusena saab öelda, et üldiselt ollakse 
raamatukoguga rahul. Üksikud märkused olid lahtiolekuaegade suhtes, raamatukogu ruumide 
jaheduse kohta talvel; teavikute paigutuse, raamatute ja ajakirjade vähese valiku kohta. Mõned 
ettepanekud tulid käsitöö- ja meenetemüügi, kohvi ja küpsiste pakkumise osas. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP-i kasutati 184 korda, sellest 3 korral lapsed. Enamus kasutajatest on ka registreeritud lugejad, 
võõraid kasutajaid oli 14 ehk 8,2%. AIP-i kasutamine on kasvanud võrreldes 2014. aastaga 75%, 
mil kasutuskordi oli 139. Kasutajateks on peamiselt 2-3 alalist külastajat. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine  
 
Tabel 7 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2014 

Lugejad 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut-d 
2014 

Laenut-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Jäneda 
raamatukogu 

202 204 +2 8765 8364 -401 

 
Tabel 8 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2014 

Külastused 
 2015 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal
külast. 
2014 

Virtuaal
külast. 
2015 

Muutus 
(+-) 

Jäneda 
raamatukogu 

4793 4592 -201 10 26 +16 

 
Raamatukogu hõlve oli 41%. Aktiivsemad laenutajad on keskealised naissoost töötajad. Õpilastest 
on agaramad laenutajad 4.-6. kl. Piirkonna elanike arv ametlike andmete järgi on kahanenud üsna 
vähe, vaid 6 inimese võrra. Tegelik olukord on ilmselt natuke nukram. Laenutuste üldarv on 
kahanenud suuresti kohalkasutuste arvelt (-276 vrd 2014). Kuna lasteüritusi ja -külastusi oli vähem, 
siis laste kohalkasutuste vähenemine on tingitud ka sellest, aga ilmselt oskavad lugejad üha enam 
ise raamatuid leida ja tagasi panna. Kahanes ka ajakirjanduse laenutuste arv (-82 vrd 2014). 
Üldine külastuste arvu vähenemine oli tingitud mitmest tegurist: keskendumine fondi 
korrastamisele ja ürituste arvu vähenemine, remont maja koridoris. Samuti toimusid Jäneda Kooli 
töökorralduses muudatused ning keskmise ja vanema astme kirjandusõpetaja muu töökoormus 
muutus väga suureks (direktori kt) – nii ei jõudnud ta raamatukogu kutsetele reageerida. 
Samas kasvas virtuaalkülastuste arv 10-lt 26-le. 
 
4.3 RVL teenindus  
 
Välja 
Aasta Välis-RVL Tapale Lehtse Saksi Kokku 
2014 0 18 55 3 76 
2015 0 7 43 0 50 
 
Sisse 
Aasta Välis-RVL Tapalt Lehtsest Saksist Kokku 
2014 2 839 91 1 933 
2015 7 1074 15 2 1098 
 
Kõik Välis-RVL teavikud tellisin Lääne-Virumaa Keskraamatukogust, postiteenust ei kasutanud, 
toimetasin ise kohale. SSL sisse-teenus näitab tõusu +165 laenutusega, seega võimalus raamatut 
kohapeale tellida on muutunud lugejatele üha loomulikumaks. 
 
 



 6

4.4 Laste- ja noorteteenindus  
Laste laenutused ja külastused vähenesid sel aastal veelgi. Kuna algklassidesse on jäänud praegu 
võrreldes eelnevate aastatega vähem lapsi, siis avaldab see oma mõju. Liitklasside tõttu käivad 
raamatukogu ühel üritusel tihtipeale kaks klassi koos. Sügisene remont majas tõi teatud vaheaja 
üritustesse, samuti minu keskendumine tööle fondiga. Selle käigus sai aga ka lasteraamatute valik 
riiulitel pisut värskema oleku ning trükitähtedega raamatud erimärgistusega kleepsu. 
 
4.4.1 Laste- ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Vt LISA 2 Laste-ja noortekirjanduse nimetused ja eksemplarid 2015. 
 
4.4.2 Raamatukogu kasutamine 
 
Tabel 9 

Rmtk Lug-d 
2014 

Lug-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2014 

Külast-d 
2015 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2014 

Laenut 
2015 

Muutus 
(+/-) 

Jäneda rk 59 60 +1 1442 1232 -210 1658 1339  -319 
 
4.4.3 Lasteteenindus s.h laste lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine  
Sel aastal toimus lastele 12 üritust. Suurim neist oli kevadine kohtumine kirjanik Ilmar Tomuskiga. 
Sellel osales kogu koolipere, lisaks täiskasvanud Jänedalt ja mujaltki. Kohtumisele eelnesid 
raamatukogukülastused, kus lapsed tutvusid I. Tomuski erinevate tegevuste ja raamatutega. 
Muusika-aasta puhul osalesid Jäneda Kooli 4. klassi õpilased maakondlikul ettelugemisvõistlusel 
ning osalesin ka koolis eelkonkursi žüriis. 
Toimusid traditsioonilised 9. kl kodulootund ja 1. kl raamatukogumäng, samuti ettelugemispäev 
lasteaialastega. Meeleolukas oli Põhjamaade raamatukogunädala raames lugemine hommiku-
hämaruses, mis toimus seekord lossi pööningul. 
Kõikide ürituste juurde tegin ka vastava raamatuväljapaneku. Ise koostasin ühe ning kasutasin ka 
Tapa Linnaraamatukogu soovitusnimekirju. 
Kindlasti pean jälgima, et lasteüritustes ei tuleks pause, sest lapsed võõrduvad raamatutest väga 
ruttu ja sukelduvad teistesse tegevustesse. Suur osa Jäneda Kooli õpilastest käib koolis 
koolibussiga, seega väheneb ka nende laste arv, kes tulevad raamatukogusse lihtsalt vaba aega 
veetma.  
 
4.4.4 Laste üritused  
Tabel 10 
Ürituse nimi/sisu Sihtrühm Osalejate arv 
1. ja 3. klassi 
kriminalistid/otsimismäng 
lastekrimkade tegelastega 

1. ja 3. kl 13 

Volli ja sõbrad/tutvumine I. 
Tomuski Volli-raamatutega 

4. kl 12 

Mees kolme näoga/Ilmar 
Tomuskit tutvustav üritus 

5. ja 6. kl 12 

Volli ei ole välja mõeldud/I. 
Tomuskit ja tema 
tegelaskujusid tutvustav üritus 

2. kl 5 

Kohtumine Ilmar Tomuskiga põhikooli õpilased jt. 50 
Minu Jäneda/kodulootund 9. kl 9. kl 8 
Enne loe, pärast 
kiida!/suvelugemise tutvustus 

4. kl 12 
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Kõlab hästi!/valmistumine 
ettelugemispäevaks 

2. ja 4. kl 8 

Raamatukogumäng/tutvumine 
raamatukoguga 

1. ja 3. kl 11 

Linnumuusika/ettelugemispäev 
lasteaialastega 

lasteaialapsed 22 

Lugemine hommikuhämaruses 
/ Põhjamaade 
raamatukogunädala üritus 

5. kl 13 

Jõuluhommik/jõululugude ette 
lugemine ja vanade 
lastemängude mängimine 

2. ja 4. kl 10 

 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega lugejatele laenutab raamatuid sotsiaaltöötaja. Olen ka ise koduteenindust osutanud, 
aga mitte just erivajadustega inimestele, lihtsalt vastutuleku korras. Arvet selle üle pole pidanud. 
 
Tabel 11 
 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus    
 
Tabel 12 
 Ürituste arv Osavõtjate arv 
 
4.6 Raamatukogu kultuurikeskusena 
 
Raamatukogu 
nimi 

Näitused/väljapanekud Üritused Üritusel osalenute arv 
kokku 

Jäneda 
raamatukogu 

7 näitust 
9 väljapanekut 

17 (sh 12 lastele) 496 

 
Jäneda raamatukogu on oma teeninduspiirkonna ainus kultuuriasutus. Täiskasvanutele toimus 
seekord 5 üritust. Üritustel osalejad on enamasti vanemaealised, neist mitmed eakate klubi Kõrvelill 
liikmed, kellega teeme pidevalt koostööd. Klubi eestvedaja Eha Rehemaa oli kahe ürituse, loengute 
„Taimedest ja inimestest“ ning „Koputamisteraapia“ läbiviijaks. Hubane ja emotsionaalne luule- ja 
lauluõhtu „Loodusest, lootusest, ajast ja armastusest“ sai hiljem samuti hea tagasiside. Detsembris 
toimus „Jäneda lossi päev“. See oli suurem üritus, mis tähistas koridori remondi lõppu ning lossi 
100-ndat sünnipäeva. Ürituse korraldasid Jäneda Külaelu Arendamise Selts, Jäneda Muuseum ja 
raamatukogu koos. Toetas ja abistas Jäneda Mõis OÜ. Avati kaks näitust – Ülle Linnuste 
„Pargimotiivid“ ja raamatukogu fotonäitus „Jäneda loss 100“. Muuseumi juhataja G. Särekanno 
andis ülevaate lossi ajaloost, tänati maja heaks oma panuse andnud inimesi ja asutusi ning koguti 
ideid lossi paremaks toimimiseks. Päeva lõpus oli pidulik tordisöömine ning ekskursioon keldrist 
pööninguni. See üritus leidis laiemat kajastust ka ajakirjanduses. Meil on veel kavas ühiseid üritusi. 
Näitusi oli 7, põhirõhuga erineval käsitööl. Kohalik käsitööehete meister Heli Rahuoja pani välja 
keraamilised ehted, oli ka metallikunstnik Viktorija Lillemetsa hõbeehete väljapanek. MTÜ 
Loometöö koostatud „Kaunis niplispits“ oli aga kõige mahukam ning näitustest enim vastukaja 
tekitanud. Niplispitsi näitus oli traditsiooniline (turismi)hooaja pilgupüüdja juunist augusti lõpuni 
ning seda kajastas ka ETV saade Prillitoos. Näitus läks edasi Ida-Virumaale Mäetaguse 
raamatukogusse. Järgmine suvenäitus MTÜ Loometööga saab olema kudumitest.  
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Fotonäitus „Jäneda loss 100“ keskendus ehitise arhitektuurile. Näitus koosnes lossi arhitektuuri 
kirjeldustest ning fotodest erinevatest aegadest. Selle näituse jaoks materjali kogumine oli väga 
huvitav. Abi sain Jäneda muuseumilt ning Tapa raamatukogu IT-spetsialistilt Vahur Saaremetsalt. 
Sellest aastast jääb meelde ka see, et üks jänedalane tähistas oma juubelit vastuvõtuga just 
raamatukogus. 
Kõrvaltegevusena kultuurivallas püüan leida neid esinejaid, kes sobiksid lossi saalis üles astuma. 
Väga hea koostöö on olnud Alburahva Teatriga ning see jätkub. Jäneda suurürituste ajal olen olnud 
abiks Jäneda muuseumile ürituste korraldamisel. 
 
Tabel 13 
Raamatukogu nimi Näitused/virtuaalnäitused, 

väljapanekud 
Üritused 

Jäneda raamatukogu Näitus „Aastal 2015“ /  Muusika, 
rukki, valguse, mulla jne aasta 
tutvustus 

Kirjandustund/vestlusring 
Eakate klubiga „Kõrvelill“ 

 Näitus „Merelainetest kantud“ / H. 
Rahuoja keraamilised käsitööehted 
 

Taimedest ja inimestest / loeng ja 
vestlusring maheviljelusest 

 Näitus „Kaunis niplispits“ / MTÜ 
Loometöö jt. käsitöötegijate 
pitsinäitus 

Loodusest, lootusest, ajast ja 
armastusest / luule- ja 
lauludeõhtu K. Veede ja A. 
Randojaga 

 Näitus „Pehmed ja triibulised“ / E. 
Rehemaa käsitöövaibad 

Koputamisteraapia / EFT e 
koputamisteraapia loeng ja 
praktiline õpetus 

 Näitus „Viktorija ehted“ / V. 
Lillemetsa hõbeehete näitus 

Jäneda lossi päev / lossi 100. 
sünnipäeva tähistamine 

 Näitus „Heli Helmed“ / H. Rahuoja 
käsitööehted 

 

 Näitus “Jäneda loss 100“ / 
fotonäitus ja arhitektuurikirjeldused 
lossist 

 

 RVP „Aita lahendada kuritegu!“ / 
väljapanek 1. ja 3. kl lasteürituse 
juurde 

 

 RVP „Head lapsed kasvavad heade 
raamatutega“ / konkursi „Hea 
lasteraamat 2014“ juurde 

 

 RVP „Kevadet täis“ /  raamatud, 
fotod ja luuletused kevadest 

 

 RVP „Aiaideed“ / väljapanek 
loengu „Taimedest ja inimestest“ 
juurde 

 

 RVP „Üksteist ära kuulata“ / 
kasvatus- ja suhteraamatud 
kooliaasta alguse probleemidest 

 

 RVP „Luuletusest lauluks“ / 
luuletused, mis on saanud tuntud 
lauludeks 
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 RVP „Saagem sõpradeks: loeme 
Põhjamaade lasteraamatuid“ / 
väljapanek Põhjamaade 
raamatukogunädala puhul 

 

 RVP “Jõuluootuses“ / väljapanek 
jõulujuttudest ja -luuletustest 

 

 Väljapanek „Aastaaruanne“ / 2015. 
a tähelepanuväärsemad sündmused 
Jänedal 

 

 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 
Rühmakoolitusel osalejad olid 5.-9. kl õpilased. Teemadeks RIKSWEB-i kasutamine, Digar ning e-
raamatu keskkonnad, e-luger. Grupitöö toimus tahvelarvutite abil. 
Kuna virtuaalkülastused kasvasid sel aastal 10-lt 26-le, siis ehk tuli see koolituste tulemusena. 
Individuaalkoolitustel osalejad on seevastu vanemad inimesed, kes vajavad abi ja juhendamist 
netipangas, telefonifirmade iseteeninduslehekülgedel, mobiiltelefonide kasutamisel jmt. On olnud 
ka korduvaid koolitusi samal teemal samale inimesele. Olen pakkunud eakate klubi liikmetele 
arvutikasutamise koolitusi, kuid huvi pole tuntud. TÕN-i üritusena toimus Eha Rehemaa loeng ja 
praktiline õppus „Koputamisteraapia“. 
 
Tabel 14 
Raamatukogu Rühmakoolit. 

arv 
Osalejate 
arv 

Individuaalkoolit. 
arv 

Osalejate arv 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Jäneda 
raamatukogu 

1 2 8 21 16 6 17 7 

 
 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus  
Raamatukoguteenuseid tutvustatakse raamatukogus kohapeal, teadetetahvlil, raamatukogu 
kodulehel. Olen kasutanud selleks RIKSi e-posti keskust, mis on mugav just masspostituste puhul. 
Ürituste reklaamimisel on väga oluline osa kuulutustetahvlil külavahel, teadetel valla- ja 
maakonnalehes. Üha olulisemaks muutub Facebooki keskkond. Sel aastal on olnud hea koostöö 
Virumaa Teataja reporteri Eva Klaasiga, kes elab Tapal ning kajastab meie valla sündmusi väga 
aktiivselt. 
 
4.9 Bibliograafia- ja infoteenindus  
Põhikooli õpilastele olen jaganud E-teenuseid tutvustavat voldikut m-RIKS. Raamatukogu 
kodulehelt saab siseneda e-kataloogi RIKSWEB, mida olen neile samuti neile tutvustanud. Otse 
kodulehel saab ka pikendada laenutustähtaega. 
 
4.9.1 Andmebaaside loomine  
Pean raamatukogukroonikat ning kogun materjale Jänedal toimunud kultuurisündmustest. Püüan 
koguda kõiki uusi koduloolisi teavikuid. 
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4.9.2 Infopäringud  
Registreeritud päringuid oli 97 (-17 vrd 2014). Kolmandik kõikidest päringutest on fakti-, ülejäänud 
teemapäringud. Enamasti on need internetiotsingud, üsna harva tuleb ette teatmeteoste kasutamist. 
Näiteks teemapäringud: off-road autode ehitus, pihkase liimiku (seen) toiduks kasutamine, onni 
ehitamine puu otsa, samblikute levik ja kaitsealad jne. Peamiselt siiski sõiduplaanid, pangabussi 
graafikud, pakiautomaatide asukohad jmt. 
 
4.9.3 Trükised ja veebiväljaanded  
Olen koostanud ja kujundanud vaid raamatukogu näituste ja ürituste reklaame ning kirjanduse 
soovitusnimekirju. 
 
 
5. 2016. aasta tegevused  
 
2016. aastal saab raamatukogu 95-aastaseks. Seega on kõik suuremad üritused sellega seotud. 
Aprillis soovime koos Lehtse raamatukoguga kutsuda traditsioonilisele külaskäigule lastekirjaniku 
Kätlin Vainola. Sügisel tahaksin kaasata jänedalasi suurema fotonäituse koostamisse. Kindlasti on 
vaja suurendada laste külastusi, selles on abiks Nukitsa-konkurss. Koostöö näituste osas jätkub 
MTÜ Loometööga, kohalike kunstnike ja käsitöötegijatega. Plaanis on ühised ettevõtmised Jäneda 
muuseumi ja külaseltsiga, samuti Alburahva Teatriga.  
Plaanidest pole kadunud terrassiremont, näituseala ja valgustuse uuendamine, liikumispuudega 
inimeste sissepääs, infotahvlid jne. 
 
 
 
Raamatukoguhoidja 
Sirje Reinula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA 1 Raamatukoguhoidjate täienduskoolituse vajadus 2016-2018 
  
Koolituse teema Koolituse eesmärk (kompetentsid) 
Erinevad veebipõhised andmekogud ja 
nende kasutamine 

selles valdkonnas orienteerumine 

Regulaarselt noorte (sh fantaasia) 
uudiskirjandus 

selles valdkonnas orienteerumine 

 
 
 
 


