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Aastaaruanne 2016 
Tapa Linnaraamatukogu struktuuriüksus Jäneda raamatukogu 
http://janeda.tapa.lib.ee/ 
Elanike arv: 461 
 
1. Põhilised tegevussuunad 
 
2016. a tähistas Jäneda raamatukogu oma 95. sünnipäeva erinevate tegevustega läbi kogu aasta. 
Raamatukogule olulisi sündmusi ja inimesi kajastasid mitmed üritused, näitused ja väljapanekud, 
samuti vastselt täiendatud ajalooülevaade kodulehel. Oli hea koostööaasta Jäneda Kooli, Jäneda 
muuseumi ning teiste heade partneritega. Jäneda lossi remonditud 1. korrus andis võimaluse 
tegevuste ja näituste laienemiseks raamatukogust väljapoole. Uuel aastal avaneb samasugune 
võimalus taastatud terrassil.  
Toimusid toredad kohtumised kirjanikega, õpilased osalesid innukalt Nukitsa konkursi 
raamatukoguüritustel ning kohaliku kogukonna osalus raamatukoguga seotud tegevustes muutus 
aktiivsemaks. 
Raamatukogu tähistas Merekultuuriaastat mitmete väljapanekute ja lasteüritustega. 
 
2. Juhtimine  

2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud 
Jäneda raamatukogu on Tapa Linnaraamatukogu harukogu, mis teenindab peamiselt Jäneda 
piirkonna elanikke.  Kuna teeninduspiirkond asub Tapa valla piiril, siis on lugejate hulgas ka 
mitmeid naabervaldade elanikke. Asukoht küla keskel on sobiv ning lahtiolekuajad, mis pole juba 
üle 10 aasta muutunud, on saanud inimestele harjumuspärasteks.  
Raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 10 – 18. Reede on sisetööpäev, vajadusel 
töötan sel ajal Tapa raamatukogu teenindusletis. Puhkuse ajal (juulis) on raamatukogu suletud. 
Raamatukogu nõukogu (3 liiget) tegutseb Tapal. 
 
2.2 Eelarve 
 
Tabel 2 
Põhieelarve  Seisuga  

31.12.15. €  
Seisuga  
31.12.16 €  

Muutus %  

Eelarve kokku     
Personalikulu     
Komplekteerimiskulu    

sh KOV-lt    

sh riigilt     

Infotehnoloogiakulu     
* Ürituste/näituste 
korraldamise kulu 

   

 
2.3 Projektid 
Tabel 3  
Projektid, toetused (Kellelt saadud?) 
Projekti nimi 

Periood Eraldatud 
summa 

Projekti üldmaksumus 

Kohtumine Kätlin Vainolaga 
(Kultuurkapital) 

aprill 200 €  
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Kohtumine Indrek Harglaga 
(Kultuurkapital) 

oktoober 115 €  

 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi poolt jagatud toetused on olnud väga olulised, ilma 
nendeta poleks arvatavasti neid kohtumisi toimunudki. Mõlemad üritused olid väga meeleolukad 
ning nende kirjanike raamatute laenutused kasvasid päris jõudsalt. 
 
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng 
Töötab üks täiskohaga raamatukoguhoidja, kellel on ka 0,3 koristajakohta.  
 
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest:  
 
Koolituse teema Korraldaja Osalejate arv 
Virumaa rahvariided 1 t. LVKRK  
Eesti, Islam – 
kultuurierinevused 2 t 

LVKRK  

Tõsimängud ja mängustamine 
4 t 

LVKRK  

Kunda hariduselust ja 
rahvaülikoolist 1 t 

LVKRK  

Tsemenditööstuse ajaloost ja 
sõbrakaubandusest Kundas 4 t 

LVKRK  

Raamatukogutöö tulemuste 
hindamine ja statistika 2 t 

LVKRK  

„Tõest ja õigusest“ nii ja naa“ 
2 t 

LVKRK  

Koolitused, millel osalesin, olid huvitavad ja vajalikud. Väga värskendavalt mõjuvad väljasõidud, 
teiste paikkondade ja raamatukogudega tutvumised ning siis jääb aega ka kolleegidega kogemuste 
vahetamiseks. 
LISA 1 
 
2.4.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: Sel aastal ei ole olnud. 
2.4.3 Erialahariduse omandamine Ei omanda praegu. 
2.4.4 Töötajate tunnustamine Ei ole tunnustatud sel aastal. 
 
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu ruumid 
ja asukoht  
Raamatukogu asub 100-aastase maja 1. korrusel. Ruumide seisukord on hea, kuid parandamist 
vajavad aknad. Ka vananenud keskküttesüsteem ei ole külmade ilmadega väga töökindel. 
Veebruaris vahetasime kõik raamatukogu elektripirnid töökindlamate LED-pirnide vastu. Seega on 
ka valgust rohkem. Endiselt otsime lahendusi raamatukogu näituseala uuendamiseks. 2016. aastal 
renoveeriti raamatukogu terrass ning teine, väiksem sissepääs majja.  
LISA 3 
 
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.  
Sügisel remonditi maja teine sissepääs, kus on madalam trepp, seega raskendatud liikumisega 
inimesele veidi turvalisem. Parandati astmeid ja paigaldati käsipuu. See on ilmselt parim võimalik 
lahendus liikumispuudega inimestele, sest kaldteed oleks muinsuskaitse all olevasse majja keeruline 
ehitada, mistõttu juurdepääs ratastooliga puudub endiselt. 
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2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas 
Maikuus ühendati raamatukogu arvutid kogu majaga ühisesse arvutivõrku, on ka ühine Wi-Fi. 
Raamatukogu sai e-lugeri,  uue lauatelefoni ning uue printer-skänner-koopiamasina. 
Internetiühendus on üsna kiire ning probleeme pole olnud. 
 
3. Kogud 
 
Fondi komplekteerib raamatukogu soove arvestada püüdes ning valla ühtsele 
komplekteerimiskavale toetudes Tapa Linnaraamatukogu komplekteerija Mae Mitt. Tema koostab 
ka kirjed ja eeltöötleb raamatud. 
 
3.1 Komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud) 
Komplekteerimine toimub peamiselt jooksvalt, kuid vajadusel ka tagantjärele, et kulusid kokku 
hoida. Endiselt on suur sise-RVL-i osakaal (vt. 4.3). 
Sel aastal saabus raamatukogusse kokku 294 teavikut (-37 vrd 2015). Neist oste 254 (-12 vrd 2015) 
ja annetusi 40 (-25 vrd 2015). Seega on teavikute juurdetulek (sõltuvalt teeninduspiirkonna elanike 
arvust ja raamatute hindadest) aasta-aastalt vähenenud. 
Lugejatest moodustavad lapsed ja noored 30,8%, kogusse saabunud  teavikutest oli ilu- ja 
lastekirjandust  tervelt 73,8%. Kõikidest laenutustest moodustas ilu- ja lastekirjandus 53%, 
perioodika 19% ning ülejäänu, 28%, aimekirjandus. 
Sihtrühmade vajadusi arvestades  moodustas suurema osa sise-RVL-i vahendusel saadud 
raamatutest just täiskasvanutele mõeldud kirjandus. 
Mahakandmisi sel aastal ei olnud, kuid riiulite täituvust ja raamatute kasutamist vaadates peaksin 
seda peatselt jälle tegema. 
 
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat) 
E-raamatuid ei ole tellinud, kuna puudub selleks sobilik laenutuskeskkond. 
 
3.1.2 Perioodika komplekteerimine 
Raamatukogus käib 9 ajakirja ja 7 ajalehte. Neist 1 ajakiri ja 2 ajalehte tulevad annetusena. Kahjuks 
ei ole võimalik rohkem ajakirju tellida. 
 
3.1.3 Auviste komplekteerimine 
Fondis on 4 eks. auviseid. 
 
3.2 Inventuurid, mahakandmised 
Viimane inventuur toimus 2010. a ja viimane mahakandmine 2015. a. 
 
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused  
 
Lugejateeninduse osas sel aastal muudatusi ei olnud. Endiselt kasutatakse kõige rohkem 
laenutusteenust, pikendamiseks eelistatakse tihtipeale tulla kohapeale. E-kataloog RIKSWEB-i 
võimaluste tutvustamisest  hoolimata  kasutatakse seda üsna vähe, vaid 16 korda (-10 vrd 2015). 
Päris paljud vanemad lugejad kasutavad teatud teenuste (eriti päringud, leidumus ja muu info) 
kasutamiseks endiselt telefoni. 
Kuna 2015. a lugejate rahuloluküsitlus näitas, et nad on raamatukoguteenustega valdavalt rahul, 
sooviksid vaid, et raamatukogu pakuks kohvi ja kooki, siis sel aastal olid need ürituste juures alati 
olemas. Tänu Jäneda Mõis OÜ annetatud lauanõudele muutus see ka lihtsamaks. 
Külastajate tungival nõudmisel taastasin koridoris raamatute vahetusriiuli ja lisasin väikese 
istumisnurga. 
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4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine  
AIP-i kasutamine on vähenenud, aasta jooksul oli vaid 137 kasutuskorda (-47 vrd 2015), nende 
hulgas võõraste poolt 8 korda. Kasutajad on enamasti 3-4 sama inimest. Vahel tullakse just ID-
kaardi lugeja olemasolu tõttu. 
 
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused 
Raamatukogu teeninduspiirkond on viimase aastaga vähenenud 16 inimese võrra. Õnneks ei ole see 
lugejate-laenajate hulka sama palju mõjutanud, ent vähenemine jätkub. Raamatukogu hõlve on 
43,6%. Tüüpilisim laenutaja on keskealine naissoost  peamiselt ilukirjanduse lugeja, kes külastab 
raamatukogu esmaspäeviti. 
2016. aastasse jäid mitmed suuremad üritused – Nukitsa konkurss, Jäneda Kooli kunstinädal, 
raamatukogu 95. sünnipäeva-aasta, mitmed kohtumised kirjanikega jm. See kõik suurendas 
külastuste ja laenutuste hulka. Ka kogukond tegutses aktiivsemalt  ja nii andis raamatukogu oma 
osa mitmele ühiselt korraldatud üritustele.  
Virtuaalkülastuste hulk on endiselt väike e-kataloog RIKSWEB-i kasutamise osas. Samas on 
kindlasti suurenenud kodulehe külastatavus ning sotsiaalmeedia jälgimised. Kuna Jäneda 
raamatukogul on ühine koduleht ja FB-konto Tapa Linnaraamatukoguga, siis Jäneda raamatukogu 
numbreid eraldi välja tuua ei saa.  
Lisaks postitab raamatukogu teateid oma suurematest näitustest ja üritustest FB lehele „Jäneda 
loss“. Viimane jõuluaegne postitus jõudis rohkem kui 800 vaatajani ja kogus üle 30 meeldimise 
(like). 
Tabel 5 
Raamatu-
kogu 

Lugejad 
2015 

Lugejad 
2016 

Muutus 
(+-) 

Jäneda 
raamatukogu 

204 201 -3 

 
Raamatu- 
kogu 

Külastused 
2015 

Külastused 
2016 

Muutus 
(+-) 

Virtuaal-
külast. 
2015 

Virtuaal-
külast. 
2016 

Muutus 
(+-) 

Jäneda 
raamatukogu 

4592 6066 +1474 26 16 -10 

 
 
Raamatu- 
kogu 

Laenut-d 
2015 

Laenut-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Päringud 
2015 

Päringud 
2016 

Muutus 
(+-) 

Jäneda 
raamatukogu 

8364 8525 +161 97 92 -5 

 
Infopäringud: 
Infopäringuid  olen registreerinud 92, see on peaaegu sama palju, kui aasta tagasi. Suurimateks 
päringute tegijateks on (vanemad) inimesed, kes ei kasuta internetti. 2/3 on teemapäringud. 
Levinumad neist on seotud autoparanduse, elektriteenuste,  pensioniameti, perearstiteenuste, 
haiguste ning sõiduplaanidega. 
 
4.3 RVL teenindus 
 
Välja 
Aasta Välis-RVL Tapale Lehtse Saksi Kokku 
2015 0 7 43 0 50 
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2016 1 19 34 0 54 (+4) 
Sisse 
Aasta Välis-RVL Tapalt Lehtsest Saksist Kokku 
2015 7 1074 15 2 1098 
2016 9 705 130 4 848 (-250) 
 
Süsteemisiseste laenutuste põhiosa moodustasid täiskasvanute  ilu- ja aimekirjandus. Osalt olid 
need lugejate konkreetsed tellimused, millele lisandus minu enda valik raamatutest, mida arvasin 
lugejatele meeldivat. 
Välis-RVL väljalaenutus oli naabervalda, Albu raamatukogusse ja sisselaenutused Lääne-Viru 
Keskraamatukogust. Kõik need laenutused on toimunud käest kätte, postiteenust kasutamata. Välis-
RVL-i kasutataks kindlasti rohkem, kui kättetoimetamine ja tagastamine oleks lihtsam ja kiirem. 
 
4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Lastelaenutused ja -külastused sel aastal kasvasid, kuigi laste arv on jäänud peaaegu samaks: 62 (+2 
vrd 2015).  Kuna oli Nukitsa konkursi aasta, aprillis osales raamatukogu oma üritusega 
„Kevadetervitusega mandala“ Jäneda Kooli kunstinädalal ja novembris tähistasime raamatukogu 
sünnipäeva, siis peamiselt lasteürituste kasvu tõttu kasvasid ka kõik laenutused ja külastused.  
 
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine  
Ilu- ja lastekirjandust lisandus raamatukogusse 217 eks. Sellest ainult lastele ja noortele 97 eks. (-10 
vrd 2017) ostudena ning 4 eks. annetustena. 81% raamatute rahadest kulus laste- ja noorteraamatute 
soetamiseks.  
Algklasside lapsed leiavad raamatukogust endale meelepärast kirjandust piisavalt. Kahjuks ei tunta 
eriti huvi olemasoleva noortekirjanduse vastu. Vanemad õpilased loevad ka täiskasvanutele 
mõeldud raamatuid.  
 
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine 
Tabel 6 

Rmtk Lug-d 
2015 

Lug-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Külast-d 
2015 

Külast-d 
2016 

Muutus 
(+-) 

Laenut 
2015 

Laenut 
2016 

Muutus 
(+/-) 

Raamatu
kogu 

60 62 +2 1232 1803 +571 1339 1460  +121 

 
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine 
Jäneda lasteaed asutusena raamatuid ei laena, seda teeb lasteaiaõpetaja enda nimele. Laste- ja 
noorteteeninduse üks kindel osa on soovitusliku kirjanduse laenutamine. Õnneks teeme õpetajatega 
koostööd ning katsume leida raamatuid olemasoleva kirjanduse hulgast. Koostasin Merekultuuri 
aasta puhul algklassidele temaatilise soovitusnimekirja ning õpetajad arvestasid neid raamatuid 
koolilugemise osana. Kuna lasteüritusi toimus üsna rohkesti: 23 (+11 vrd 2015), siis suurenes nii 
külastuste kui kohal- ja kodulaenutuste arv. Kõige enam lisandub laste külastusi ja laenutusi pärast 
1. klassi raamatukogumängu. See elevus hakkab vaibuma kevadel, kooliaasta lõpupoole, olenemata 
üritustest. Ikka endiselt kaasneb raamatukogu lasteüritusega raamatuväljapanek ja õpetaja „tungiv 
soovitus“ sealt raamatuid kaasa valida. Igal aastal toimub raamatukogus noortekirjanduse 
tutvustamise tund 8. klassile. Orienteerumine kaasaegse fantaasiakirjanduse maailmas, mis neid 
enim huvitab, on päris keeruline 
Õpilastelt olen kuulnud, et raamatuid ostetakse järjest rohkem ka koju ning kesk- ja vanema astme 
õpilased loevad päris palju e-raamatuid, sh võõrkeelseid. 
Aprillis osalesin Haapsalu Lasteraamatukogus toimunud lastekirjanduse kogemustuuril, millest sain 
häid emotsioone ning ideid lugemisharjumuste kujundamiseks ja ürituste elavdamiseks. 
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4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad 
üritused LISA 4 
Laste- ja noorteüritusi oli 23. Merekultuuriaastale pühendatud üritusi toimus lastele neli, lisaks 
seostasin mitmed teised üritused mere ja viikingite teemaga. Otsustasin mere- ja metsakultuuri 
käsitleda koos, kuna oleme sisemaa elanikud. Otsisime ning leidsime mõlemas sarnaseid ja 
erinevaid jooni, nii esivanemate pärimuses kui ka tänapäevases elus. Aga õppisime ka 
meremehesõlmi siduma ning signaallippudega teateid saatma. 1. – 5. kl õpilased osalesid kolmes 
Nukitsa konkursi teematunnis. Kevadel sidusime Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näituse 
Jäneda Kooli kunstinädalaga ning kõik klassid käisid raamatukogus näitusel ning kohapeal valmis 
nende ühistööna  kevadetervitustega mandala.  
Lasteaialapsed külastasid raamatukogu neljal korral, see on rohkem kui kunagi varem aasta jooksul. 
Aprillis toimus meie iga-aastane rahvusvahelisele Lasteraamatu päevale pühendatud ühisüritus 
Lehtse raamatukogu ja kooliga. Seekord käis külas lastekirjanik Kätlin Vainola ning Jäneda koolis 
osalesid kohtumisel 1.-5. kl õpilased. 
4. klassile mõeldud üleriigiline ettelugemisvõistlus „Meri lastelugudes“ toimus meil samuti, kuid 
otsustati võistelda vaid oma koolis ja klassis.  
Raamatukogu 95-ndat sünnipäeva tähistasime kogu kooliperega. „Lahtiste uste päeva“ jooksul 
toimusid üritused koos lasteaialaste ja õpilastega. Lahendasime viktoriini, vaatasime näitust, 
lugesime sünnipäevalugusid ning meisterdasime.  
3. ja 5. klassiga tähistasime Põhjamaade raamatukogunädalat ettelugemisega hommikuhämaruses 
lossi pööningul ning rääkisime ka viikingite kultuurist. Meie kõhedavõitu pööningul toimunud 
üritused on alati kõigile meeldinud. Samade klassidega viisime oktoobris läbi raamatukoguürituse 
„Allikas kui ürglooduse objekt ja põline pühapaik“. Lastele meeldis see väga, maitsesime ja 
võrdlesime allika- ja kraanivett, lugesime lugusid müstilistest allikatest ning premeerisime end tunni 
lõpus allika pervelt korjatud värskete jõhvikatega. 
Jõuluhommik 1. klassiga koosnes muinasjutu ettelugemisest, jõulusalmide „õngitsemisest“ ning 
laenutamiseks valisid lapsed raamatuid „pimekohtingu“ põhimõttel. Õpetaja filmis üritust ning 
katked tunnist läksid kooli ühisesse jõuluõhtu „telesaatesse“. 
Peamiselt lastele suunatud näitusi oli kaks, väljapanekuid kuus. 
 
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused  
Erivajadustega (meil vaid liikumispuudega) inimestele laenab raamatuid sotsiaaltöötaja.  
 
Tabel 7 

 Kordade arv  Teenuste arv Kasutajate arv 
Koduteenindus 0 0 0 

 
Tabel 8 

Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv 
 0  

 
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.  
4.6.1 kohalikul   
4.6.2 riiklikul  
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil. 
Raamatukogu peamised koostööpartnerid on Jäneda Kool, Jäneda Mõis OÜ, MTÜ Loometöö, 
Jäneda muuseum. Tapa Vallavalitsuse spetsialistidega on samuti head koostöösuhted, nagu ka teiste 
valla asutuste, Tapa Kultuurikoja ning Tapa Muusika- ja Kunstikooliga. Jäneda seenioride klubiga 
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„Kõrvelill“ teeme samuti tihedat koostööd. 
Raamatukogu 95. sünnipäev mõjutas suuremaid näitusi ning üritusi kogu aasta vältel. Kevadel 
toimus kohtumine kirjanik Mati Laosega, kes esitles oma uut raamatut „Punane Mata Hari“. Raamat 
jutustab Jäneda mõisaprouast Maria Zakrevskajast ning tegevus toimub ka Jänedal ning kajastab 
siinset ajalugu. Näitus „Juhuslik leid“, mis oli väljas septembris ja oktoobris, koosnes Jäneda 
mõisapere laste raamatutest ning kooliõpikutest. Selle näituse ning väljapaneku „H. G. Wells, 
moodsa ulmekirjanduse isa“ ajaloolised eksponaadid pärinesid algselt siitsamast, Jänedalt.  
Suvine suurnäitus „Kudumid rahvuslikus käsitöös“, mille koostas MTÜ Loometöö oma liikmete 
valmistatud esemetest, esitles samuti peamiselt meie, Ambla kihelkonna, käsitööd. 
Kohalik harrastuskunstnik Heli Rahuoja tõi välja kaks erinevat autoriehete näitust. 
Sügisene raamatukogupäevadele pühendatud kohtumine kirjanik Indrek Harglaga oli väga 
meeleolukas ja huvitav. Õhtu publiku hulgas oli ka mitmeid naaberasulate elanikke ning see kestis 
üle kahe tunni ega tahtnud kuidagi lõppeda.  
Raamatukogu sünnipäeva puhul valmis fotonäitus „Jäneda sambad“. Fotosid tegema ja saatma 
kutsusin Jäneda elanikke, kes püüdsid pildile neid inimesi, sündmusi ja paiku, kes või mis on 
justkui meie kodukoha kandvad sambad. Kokku osales 14 inimest 26 fotoga ning see oli tore, 
kogukonda haarav ja palju vastukaja tekitanud ettevõtmine. 
Detsembris vahendas valla haridusspetsialist Anne Roos meile Prantsuse Instituudi interaktiivse 
näituse „14-18“. See Esimest maailmasõda kajastav näitus oli põnev sellepoolest, et vaatamiseks oli 
vaja nutiseadet, mille käsitsemist tuli mul endal enne õppida ja siis teistele õpetada. 
2016. aastat iseloomustas ka meie küla kogukonna aktiveerumine. See algas 2015. aasta lõpul lossi 
juubeli tähistamisega. Pärast seda lõime Facebookis avaliku kogukonnalehe „Jäneda loss“, kus 
kajastatakse olulisemaid sündmusi, ka raamatukogu omi. Aasta jooksul toimus päris palju 
ühisüritusi, mille viisid läbi Jäneda külaseltsi liikmed koostöös Jäneda Mõis OÜ, Jäneda muuseumi, 
klubi „Kõrvelill“ liikmete ja raamatukoguga.  Sellised olid näiteks Presidendimatka aegne 
heategevuslik Papa Krimmi kohvik, aprillis taaskasutuspäev „Kapituulutus“, mais koristuspäev 
„Teeme ära“ ning Muinsuskaitsekuu talgud lossis. Suve jooksul panustas raamatukogu nõu ja jõuga 
Piibe maantee päeva, Unustatud mõisate mängu ning Jäneda laatade ajal toimunud Avatud Lossi 
üritustesse. 
Detsembris tähistas oma juubelit valla hariduskomisjoni liige, aktiivne talunik ning valla 
kultuuriürituste korraldaja Piret Pihel näituse ja kontserdiga Jäneda lossis ning selle läbiviimisel oli 
samuti raamatukogu abiks. 
Mõnel korral aasta jooksul olen teinud huvilistele Jäneda ajalugu tutvustavaid majaekskursioone. 
 
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele 
Individuaalkoolitusi oli kolm, üks neist raamatukoguteenuste tutvustamine, teise teemaks 
dokumentide salvestamine, e-kirjadele manuste lisamine, netipangandus jmt. Kolmas koolitus oli 
iPadi ja nutitelefoni kasutamisest QR-koodide lugemise abil interaktiivse näituse „14-18“ 
vaatamiseks. Kõik need koolitused olid vanematele inimestele. 
Rühmakoolitusi oli samuti kolm. Üks raamatukoguteenuste tutvustamine 8. ja 9. klassile, teine 
samal teemal 1. klassile ja kolmas eakatele nutitelefoni ja iPadi võimaluste kasutamisest 
interaktiivse näituse „14-18“ vaatamiseks. Vanemaealised arvasid koolitusest, et see on tore, natuke 
huvitav ka, aga liiga keeruline ning nemad ilmselt neid vahendeid kasutama ei hakka. Sama arvati 
ka e-lugeri tutvustamise järel. 
 
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded  
Raamatukogu teenuseid ja üritusi kajastatakse kodulehel tapa.lib.ee, samuti Tapa 
Linnaraamatukogu Facebooki lehel. Suurematest üritustest ja näitustest teavitan valla- ja 
maakonnalehtede ning veebilehe kultuurikava.ee vahendusel. Olulise osa moodustavad ka 
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kuulutused majas, meie- ning naaberkülade teadetetahvlitel, olen neid saatnud ka teistele asutustele. 
Tulevaste ürituste kutseid ja teateid saadan ka masspostitustena raamatukogu lugejate e-mailidele. 
Aastajagu on olnud avatud FB leht „Jäneda loss“, mille üheks haldajaks olen ka mina. Seal 
kajastatakse kogu küla, kogukonna ja ka raamatukogu üritusi. Facebookis kajastab kohalikke 
sündmusi ka grupp Tapa vald – minu kodukoht, kuhu postitab peamiselt Tapa linna elanik ja  
„Virumaa Teataja“ ajakirjanik Eva Klaas. 
Väljaannete koostamisel ei ole osalenud. Õpilaste soovitusnimekirjade väljatrükkimisel olen aeg-
ajalt sellele lisanud kasutamise mitmekesistamiseks QR-koodi, mis avab sama materjali veebilehel 
raamatukiri.blogspot.com. 
 
4.9 Andmebaasid  
Pean raamatukogukroonikat ja kogun materjale Jänedal toimunud kultuurisündmuste kohta. Püüan 
kogusse hankida uusi ja vanemaid koduloolisi teavikuid.   
Kodulehelt saab lugeda ülevaadet raamatukogu ajaloost, mida täiendasin raamatukogu sünnipäeva 
puhul ning seda avavad QR-koodid paigutasin raamatukogu uksesiltidele. Ka e-kataloog RIKSWEB 
on kättesaadav kodulehel ja m-RIKS nutitelefonis. 
 
5. 2017.  aasta tegevused 
 
2017. a on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mida sisustame kindlasti koos Jäneda Kooli õpilaste ja 
lasteaialastega. Kevadel, rahvusvahelise lasteraamatu päeva paiku ootame Lehtse ja Jäneda 
õpilastele külla lastekirjanik Juhani Püttseppa. Loodetavasti kohtume veel mitmete huvitavate 
inimestega ning koostöö valla- ja lähiümbruse asutustega jätkub ja areneb. Jätkuvalt püüan koostada 
meie inimesi haaravaid ja kaasavaid näitusi ning üritusi. 
Kuna teeninduspiirkonnas elavate inimeste ja põhikooli õpilaste arv pidevalt väheneb, peab leppima 
ka teatud statistiliste näitajate vähenemisega, kuid lisaks raamatukogu põhitegevusele tasub 
arendada kõrval- ja ühistegevusi, mida on aga numbritesse üsna raske panna. 
 
 
 
Raamatukoguhoidja 
Sirje Reinula 
 
 
 
LISA 1 
Personali koolitus  
Raamatukogu 
nimi 

Koolituste 
arv 

Koolitustundide 
arv  
(koolituse maht ) 

Koolituskulud 
eelarves 

Koolituseks 
kulutatud 

Jäneda 
raamatukogu 

7 16 t   

 
 
LISA 3 
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid  

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2016) 
Jäneda raamatukogu Raamatukogu terrassi renoveerimine. Maja teise sissepääsu 

trepiremont ja käsipuu paigaldamine. 
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LISA 4 
 Laste-ja noorteüritused  

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv 
Jäneda raamatukogu Nukitsatund 2. ja 4. kl 10 
 Seikluskirjandus 6. ja 7. kl 13 
 Nukitsatund 5. kl 12 
 Nukitsatund 1. ja 3. kl 11 
 Kus on armastus? lasteaed 22 
 Kevadetervitustega mandala 8. 

ja 9. kl 
11 

 Kevadetervitustega mandala 6.- 
7. kl 

11 

 Kevadetervitustega mandala 5. 
kl 

11 

 Kevadetervitustega mandala 2. 
ja 4. kl 

11 

 Kevadetervitustega mandala 1. 
ja 3. kl 

11 

 Kohtumine Kätlin Vainolaga 35 
 Lillehaldjad ja kevadlilled 

lasteaialastele 
19 

 Jäneda, minu kodukoht 9. kl 10 
 Merele ja metsa 5. kl 12 
 Merele ja metsa raamatuga 2. ja 

4. kl 
10 

 Merele ja metsa, randa ja telki 1. 
ja 3. kl 

11 

 Raamatukogumäng 1. kl 7 
 Allikas kui ürglooduse objekt ja 

põline pühapaik 3. ja 5. kl 
11 

 Ettelugemispäev 2. ja 4. kl 8 
 Ettelugemishommik 

lasteaialastega 
14 

 Lahtiste uste päev Jäneda 
Kooliga 

56 

 Põhjamaa rahvaste 
muinasjutuvara 3. ja 5. kl 

11 

 Metsarahva jõulud 1. kl 7 
 


