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Viimsi Raamatukogu aastaaruanne 2017

Tabel 1
Maakonna/linna
nimi
Viimsi vald

Elanike arv KOV-de
Üldkasutatavate
(01.12.16) arv
raamatukogude
maakonnas arv
18 983

Harukogude
arv

Kokku

2

3

1.Põhilised tegevussuunad
Aruandeaastal oli Viimsi Raamatukogu ja harukogude Randvere ning Prangli
märkimisväärsemad sündmused:
 Raamatukoguteenuste sihipärasem turundamine, eesmärgiga tõsta raamatukogu
osatähtsust kogukonna elanike hulgas, mille tulemusel kasvasid kõik lugejateeninduse
näitarvud (võrreldes 2016.a. kõigis raamatukogudes kokku kasutajaid +878, külastusi
+12 446, laenutusi +842; suurim oli kasv Viimsi Raamatukogus kasutajaid +767,
külastusi +12 366, laenutusi +11 418);
 Seoses laste- ja noorte kultuuriaastaga keskenduti kõigis vallaraamatukogudes
nimetatud sihtrühma teenindamisele. Koostöös lastekirjanik Markus Saksatamme ja
raamatuillustraator Anni Mäger´ga valmis Viimsi valla lastele maskott Vimpsik, kes
innustab lapsi lugema;
 Viimsi Raamatukogu tegevuse rahvusvahelistumine; seminari „Ehitame tuleviku
raamatukogu - betoon ja teenused" korraldamine (esinejad Helsingi kultuuridirektor
Tuula Haavisto ja Helsingi Linnaraamatukogu Oodi arhitekt Antti Nousjoki), Taani,
Rootsi ja Austria Suursaatkondadega koostöös neid riike tutvustavate näituste
eksponeerimine;
 Viimsi Raamatukogus ruumide kasutuse ümberkorraldamine (AIPi sulgemine ja sinna
teise hoidlaruumi loomine, teabesaali avamine, kuhu paigutati AIPi arvutid), teavikute
turvasüsteemi paigaldamine ja valvekaamerate lisamine laenutusruumidesse;
 Viimsi Raamatukogu IT võrgu audit ja osaliste ümberehitustööde teostamine (wifi uue
võrgu ehitamine, uute arvutite ja tarkvara hange jms);
 Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi „100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja
koostamine, töö jätkub 2018.a. (Anne Velliste, Krista Saare, Tiiu Valm);
 Uue Püünsi harukogu (rahva- ja kooliraamatukogu sümbioos) projektlahenduse
väljatöötamine (planeeritud ehitus 2018)
2017. aasta oli Viimsi raamatukogudele tulemuslik; kasvasid kõik lugejateeninduse näitarvud,
enam süüviti sisulisse töösse (kogude läbi vaatamine ja teavikute mahakandmine, korraldati
raamatuüritusi põhimõttel „pigem vähem, aga paremini“ jms) ning püüti ruumipuuduses
vaevlevas vallaraamatukogus leida võimalusi nii raamatute ümberpaigutamiseks kui
lugejatele kohallugemisvõimaluste loomiseks. 2017. aastal jagati sotsiaalvõrgustikus Viimsi
Raamatukogule ohtralt kiidusõnu, mis innustas uutele tegudele, kuid millele seavad piirid
raamatukogu ruumiprobleemid.
Laste- ja noorte kultuuriaastaga seoses loodi koostöös lastekirjanik Markus Saksatamme ja
raamatuillustraator Anni Mägeriga raamatukogu lastele maskott Vimpsik, kes osaleb üritustel,
trükistel ja kelle kujutisega anti välja Viimsi Raamatukogu 2018.aasta kalender.
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Toimusid lastehommikud kirjanike Ilmar Tomuski, Kätlin Vainola, Jaak Juske, Hilli Rand´i,
Mihkel Trumani, Kadri Hindrikuse, Loone Otsa jpt. Lastele korraldati 6. „Suvine
võistulugemine“. Kui 2012.aastal jagati lastele välja 23 lugemispassi ja küsimustele vastas 10
lugejat, siis 2017.aastal oli osavõtjaid juba 182. Laste lugemishuvi on kasvujoones, mille aitab
kaasa tulemuslikum koostöö lasteaedade ja koolidega.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
2017.aastal valla raamatukoguvõrgus ja lahtiolekuaegades muutusi ei toimunud. Tavapäraselt
olid raamatukogud suletud sanitaarpäevaks iga kuu viimasel reedel. Töötaja korralise puhkuse
ajal oli Prangli Raamatukogu avatud sellel aastal vaid kolmapäevati 10.30 - 15.30 ning
lugejaid käisid teenindamas Viimsi Raamatukogust T. Valm ja M. Matvere.
Kuna 2018.aastal on plaanis avada Püünsi harukogu (rahva- ja kooliraamatukogu sümbioos),
siis osaleti ruumide projekteerimisel. Raamatukogu kasulik pind saab olema 150 m²
Vahetus üks Viimsi Raamatukogu nõukogu liige, kusjuures nüüd kuuluvad nõukogusse: Ott
Kask - kultuuri- ja spordiameti juhataja kt, Mari-Ann Kelam – vallavolikogu liige, Leelo
Tiisvelt – Randvere Kooli direktor, Anne Velliste – kirjastus Aade toimetaja ja Ene Lill –
Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liige.
Kuna 2017.a. oli kohalike valimiste aasta, siis suheldi eriti aktiivselt nii nõukogu kui ka
kohalikel valimistel kandideerinutega vallaraamatukogu uute ruumide teemal.
2.2 Eelarve
Tabel 2
Põhieelarve
Eelarve kokku
sh Viimsi rk
Personalikulu
sh Viimsi rk
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
sh Viimsi rk
Infotehnoloogiakulu
sh Viimsi rk

Seisuga
31.12.16. €
300 840,00
253 316,00
141 064,00
116 879,00
55 890,00
31 300,00
24 590,00
19 300,00
8 860,00
8 500,00

Seisuga
31.12.17. €
314 641,00
269 006,00
142 936,00
119 691,00
52 976,00
27 000,00
25 976,00
17 500,00
16 424,00
15 124,00

Muutus %
+5%
+6%
+2%
+3%
-2 %
-2%
+5%
-2%
+ 46 %
+ 56 %

Sõltuvalt raamatukogude prioriteetide muutmisest jaotati ka 2017. aasta teisel poolel Viimsi
valla raamatukogude vahel eelarve tulud ümber. Kuna vallaraamatukogu IT valmiduse audit
viitas olulistele puudustele, tuli juba 2017.aastal alustada IT võrgu renoveerimistöödega,
mistõttu kasvasid vallaraamatukogu IKT kulud 56%. Selleks et tagada teavikute säilimine oli
hädavalik ka elektroonilise raamatukogu turvasüsteemi hange. Kuigi personalikulud kasvasid
2% oli siiski võimalik tagada kõikidele raamatukogutöötajatele palgatõus.
Komplekteerimiskulud valla eelarvest vähenesid küll 2%, kuid KOVi panus uute teavikute
hankimisse oli ikkagi 4% suurem kui riigi eelarvest rahastamine.
Eelarve kulude ümbertõstmine keskraamatukogu ja harukogude vahel on hädavajalik, sest
raamatukoguteenust tuleb vaadata valla piirides kui tervikut ja vastavalt kerkinud
probleemidele annab see võimaluse asuda neid likvideerima.
Kokkuvõttes kattis 2017.aasta eelarve Viimsi valla raamatukogude vajadused.
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2.3. Projektid
Tabel 3
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Projekt Viimsi Raamatukogu maskott 01.03.-01.06.2017
VIMPSIK loomine
Toetaja: Viimsi Vallavalitsus

Eraldatud Projekti
summa
üldmaksumus
272,00
500,00

Projekt „VI laste suvine võistulugemine“ 05.06.-18.08. 2017
Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Toetaja: Viimsi Vallavalitsus

150,00

Projekt Heino Seljamaa kohverteatri 14.07. 2017
etendus
„Okasroosike“
Prangli
Raamatukogus
Toetaja: Eesti Kultuurkapital

178,00

700,00

350,00

232,00

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi ja Viimsi Vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsoo
programmide rahastamine oli 2017.a. aastal veidi väiksem, kuid raamatukogu poolt esitatud
taotlusi oli ka vähem, sest raamatukogu suutis enamuse projektide vajadused täita oma
eelarveliste vahenditega.
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Viimsi Raamatukogu personali koosseisus muutusi ei toimunud (7,5 raamatukogutöötajat).
Kuna teisel poolaastal olid mitmed töötajad pikemat aega haiguslehel, siis võeti raamatukogu
lahtioleku tagamiseks töövõtulepinguga kuuks ajaks tööle üks erialase kõrgharidusega
spetsialist.
Kuna Viimsi Raamatukogu lugejateeninduse koormus on mitmekordistunud ja koosseis pole
pärast 2005.aastat muutunud, esitati 2018.a. eelarve projekti taotlus koosseisu suurendamiseks
ühe töötaja võrra.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
3.märtsil 2017 korraldas Viimsi Raamatukogu seminari „Ehitame tuleviku raamatukogu betoon ja teenused" (esinejad Helsingi kultuuridirektor Tuula Haavisto ja Helsingi
Linnaraamatukogu Oodi peaarhitekt Antti Nousjoki), millel osalesid ka Rahvusraamatukogu,
ERÜ, Tallinna KRK, Harju Maakonna raamatukogu ja Viimsi Vallavalitsuse esindajad.
31.märtsil korraldas RRi töötaja Kristina Rood Viimsi Raamatukogus õppepäeva
raamatukogu andmebaasidest ja nende kasutamisest.
RRi korraldatud 2 koolitusel osales 2 töötaja ja ERÜ maaraamatukogude suveseminaril
Raplamaa raamatukogudes kaks töötajat ning Harju Maakonnaraamatukogu kolleegipäevadel
3 töötajat.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koolitustel osales 4 töötajat 4 korda.
Õppereise tegi vallaraamatukogu Viimsi valla raamatukogutöötajatele 2: Rapla, Kohila ja
Märjamaa raamatukogudesse ning Harju Maakonnaraamatukogusse.
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Kokku kulutati 2017.aastal 13% vähem koolitusrahasid kui 2016.aastal. Põhjuseks oli nii
töökoormus Viimsi Raamatukogus kui ka ühekülgne ning mittevajalik koolituste temaatika.
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
2017.aastal Viimsi Raamatukogu töötajad loengute ja ettekannetega ei esinenud.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Elise Rand lõpetas edukalt Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi infoteaduse
magistriõppe ja talle omistati sotsiaalteaduste magistri kraad.
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Viimsi Vallavalitsuse tänukiri anti vanemraamatukoguhoidjatele Marika Matverele ja EneLinda Tammik ning raamatukoguhoidjatele Astra Piirisaarele ja Maie Keskkülale.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Haldustegevuse üldiseloomustus. Raamatukogu
ruumid ja asukoht.
Selleks et leevendada ruumipuudust nii teavikute paigutamiseks kui ka lugejatele vähegi
inimlikumate tingimuste loomiseks tehti 2017.a. Viimsi Raamatukogus mitmeid olulisi
ümberkorraldusi. Suleti AIP ja sinna ehitati sisse riiulid, mille tulemusel valmis veel üks
hoidla teavikute paigutamiseks. 2005st aastast suletud teabesaalis ehitati riiulid ümber, loodi 7
lugejakohta ja 3 arvutitöökohta. Lugejatele selline lahendus meeldis, kuna seni oli AIP
eraldatud lugejate teenindusalast. Samas vähenes avariiulitel olevate raamatute hulk, mis on
lugejatele tagasilöögiks. Muusikatuppa hangiti kaks mugavat kiiktooli muusika kuulamiseks.
Võib öelda, et selline ümberpaigutamine on ruumipuuduses vaevleva vallaraamatukogu jaoks
lühiajaline lahendus, sest aastas lisandub uusi teavikuid enam kui 3000 eksemplari ja kasvava
elanikkonnaga vallas kuni 500 uut lugejat. Kusjuures puudub lugejatel täielikult võimalus
individuaalseks või rühmas töötamiseks arvuti ja teavikutega.
2017.a. alguses paigutati Randvere Raamatukogu peaukse kõrvale raamatute tagastuskast, mis
on leidnud usinat kasutamist. Samas hakkas kevadel taas Randvere Raamatukogu lagi läbi
laskma, mistõttu sai veekahjustuses kannatada põrandal olev vaipkate.
Prangli Raamatukogu väikeses esikus alustati jooksvat remonti, mis jätkub 2018.a. Samas oli
olulise tähtsusega nii raamatukogu kui rahvamaja küttepuudekuuri remont, mis oli aastaid
lahendamata.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega lugejatele on tagatud juurdepääs nii Viimsi kui Randvere raamatukogudes.
Randvere Raamatukogus on juurdepääsuks küll võimalik kasutada lifti, kuid mõningate
mööndustega. Prangli Raamatukogus juurdepääsu pole. Ainsaks lahenduseks oleks
raamatukogu ümberpaigutamine teistesse ruumidesse, mis pole aga lähitulevikus
perspektiivis.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2017.aasta kevadel vahetati Viimsi Raamatukogus IT haldur, kes teostas olukorra
hindamiseks põhjaliku auditi ning kavandas edasised tegevused. Auditi tulemusel selgus, et
raamatukogu IT seisund on katastroofiline ja vajab mitmeks aastaks suuremaid
investeeringuid.
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2017.aastal teostati alljärgnevad tööd:
 raamatukogu e-posti kontod viidi üle Zone.ee keskkonda;
 raamatukogu arvutitesse paigaldati kaughalduse tarkvara;
 koliti ümber failiserver AIP ruumist tehnoruumi;
 seadistati Cobian Backup varunduste teostamiseks;
 kuna 3 aastat polnud windows`i ja Firefox`i uuendatud, siis teostati kõikides arvutites
uuendused;
 ehitati ümber AIP võrk;
 osteti ESET Internet Security Antiviiruse tarkvara;
 01.11.2017. mindi üle @viimsivald.ee posti süsteemilt üle @viimsiraamatukogu.ee
postiteenusele;
 osteti 4 uut kuvarit, 2 arvutit ja failiserver ning mitmeid lisatarvikuid;
 ehitati ümber raamatukogu Wi-Fi võrk, mis nüüd rahuldab lugejate kõik vajadused
juhtmevaba interneti järele.
Suuremad IT valdkonna tööd, nagu raamatukogu arvutivõrgu ümberehitus, suurema hulga
uute arvutite ja tarvikute ost seisab ees 2018.aastal.
Prangli Raamatukogusse osteti aasta lõpus uus arvuti, mis paigaldatakse 2018.a.
3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Ka 2017.aastal pööras Viimsi Raamatukogu uute teavikute komplekteerimise kõrval suuremat
tähelepanu koolikohustusliku kirjanduse eksemplaarsusele ja auviste ning audiaalteavikute
hankimisele. Võrreldes 2016.aastaga osteti ilukirjandust 1358 eks. võrra vähem, kuna aasta
jooksul ilmus vähem uusi nimetusi. Ka häid, lugejate poolt hinnatud autorite loomingut ilmus
tagasihoidlikumalt.
Kuna kasvanud on venekeelset kirjandust lugevate lugejate huvi, siis hangiti 2017. aastal uusi
teavikuid 105 eks. võrra rohkem kui 2016.aastal.
Kogude juurdekasv oli 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga väiksem 2048 eks. võrra (2016.a.
5218 eks., 2017.a. 3170 eks.) Ka annetusi tehti võrreldes 2016.a. vähem 634 eks. võrra
(2016.a. 955 eks., 2017.a. 321 eks.).
Viimsi Raamatukogu kasutavad kõige enam töötavad inimesed, põhikooli õpilased ja
pensionärid, kelle lugemishuvist lähtuvalt kogud komplekteeritakse. Kuna uued raamatud
saabuvad Viimsi valla raamatukogudesse otse „Rahva Raamatust“, siis on meie lugejad
harjunud, et uusi raamatuid saavad nad laenata juba mõni päev hiljem pärast kaubandusvõrku
jõudmist. Lugejad hindavad Viimsi Raamatukogu teavikute valikut kõrgelt, millele annab
tunnistust ka asjaolu, et küllalt palju Tallinna elanikke on siin ennast lugejaks registreerinud.
Randvere raamatukogu lähtus kogude kujundamisel eelkõige oma suurimast lugejagrupist ja
sihtrühmast: samas majas asuvast Randvere kooli õpilaskonnast (1.-6. klass). Seega oli
jätkuvalt põhitähelepanu enamasti suunatud laste- ja noortekirjanduse komplekteerimisele.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Seisuga 01.12 2016 oli Viimsi valla registreeritud elanike arv 18 983. Hinnanguliselt on valla
elanike arv mitme tuhande elaniku võrra suurem, kuna Tallinna elanike soodustused ei soosi
elukohta registreerimist.
2017.aastal oli ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 2,79 €, see on 0,24 € vähem kui 2016.
aastal. Vald andis elaniku kohta 1,42 € ja riigi eelarvest 1,36 €. Kuna 2017.aastal ilmus
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väärtkirjandust vähem kui varajasematel aastatel, siis võib öelda, et väiksema rahastamisega
võrreldes 2016.aastaga kogud vaesemaks ei jäänud ja lugejates proteste ei tekitanud.
Jõudsalt on kasvanud Randvere Raamatukogu kogu; kui 2016.aastal oli seal raamatuid 6319
eks., siis 2017. oli juba 7279 eks.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Viimsi valla raamatukogudes laenutatakse perioodikaväljaandeid palju, mistõttu tellitakse
praktiliselt kõik Eestis ilmuvad nimetused ja valik lugejate poolt enam soovitud välismaa
perioodikat.
2017. a tellisid Viimsi raamatukogud kokku 29 nimetust erinevaid ajalehti ( 2016.a. 28) ja
186 nimetust ajakirju (2016.a. 181 nimetust).
Viimsi Raamatukogu säilitab enamiku ajakirju 2 - 5 aastat ja ajalehti 1 aasta.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ka 2017.aastal jätkus auviste komplekteerimine Viimsi Raamatukogusse, et tagada lugejatele
hea valik välismaist kui ka kodumaist muusikat. Kui 2017.aasta alguses oli auviseid 1 279
eks., siis aasta lõpuks oli neid 1 536 eks. (kasv 260 eks.)
3.2 inventuurid, mahakandmised
Kuna Viimsi Raamatukogus on iga aastaga vähem ruumi uute teavikute paigutamiseks ja
2017.aastal korraldati ümber ka ruumide kasutus, siis kanti maha vähemkasutatavaid või
suuremas eksemplaarsuses teavikuid 3 369 eks., mis on 1 371 eks. enam kui 2016.a.
Arvestatav osa (194 eks.) katkistest teavikutest asendati Hoiuraamatukogust saaduga või
parandati kohapeal.
Prangli Raamatukogus kanti maha 301 eks.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
2017.aastal suleti Viimsi Raamatukogus AIP tuba, mis oli laenutusruumidest eraldi ja viidi
arvutid (küll 2 arvutikohta vähem, kui varem) lugejatele vastselt avatud teabesaali. Lugejad
võtsid selle muudatuse küll hästi vastu, kuid ühtlasi selgus, et raamatukogus on tipptunnil
vähe arvutikohti. Kahjuks paneb ruumipuudus piirid, et uusi arvutikohti luua. Kuigi
kohallugemise näitarv on märgatavalt kasvanud, on jätkuvalt probleemiks individuaal- ja
rühmaruumide puudumine.
Rõõmustab, et valla kõikides raamatukogudes kasvasid taas lugejateeninduse näitarvud. Eriti
tähelepanu vääriv tõus oli Viimsi Raamatukogus; lugejad + 767, külastused + 12 366 ja
laenutused +11 418.
Mis puudutab e-teenuseid, siis oleme lugejaid pisteliselt küsitlenud, kuid huvi e-teenuste vastu
puudub seni, kui e-raamatuna pole võimalik lugeda uusi, järjekorra raamatuid. Kahjuks,
autoriõiguse seadus ei luba nende teavikute laenutamist.
2017.a. viis raamatukoguhoidja Elise Rand oma magistritöö raames Viimsi valla piirides läbi
kasutajauuringu. Küsimustik koosnes 45 küsimusest ja sellele olid oodatud vastama kõik Viimsi
valla elanikud olenemata sellest, kas nad on Viimsi Raamatukogu kasutajad või mitte.
Küsimustikule sai vastata 12 päeva jooksul veebipõhises küsitluskeskkonnas Google Vormid või
paberkandjal Viimsi Raamatukogus, Viimsi Päevakeskuses ja Viimsi Vallamajas.
Kasutajauuringu kohta jagati infot Viimsi Raamatukogu ja Viimsi valla veebilehtedel, Viimsi
Raamatukogu, Viimsi valla ja magistritöö autori Facebooki lehekülgedel, Facebooki gruppides
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(“Viimsilased”, “Viimsis: teenused, tooted, kohad, vallalehes “Viimsi Teataja”, raamatukogu
kasutajatele saadetud raamatukogu uudiskirjas ning raamatukokku, vallamajja, päevakeskusesse ja
raamatukogu arvutitöökohtade juurde paigutati vastavsisulised plakatid.
Küsimustikule vastas 212 inimest: 205 veebipõhises küsitluskeskkonnas ning 7 paberkandjal.
Uuringus kasutati 206 inimese vastuseid, kes olid Viimsi valla elanikena registreeritud. Uuringu
tulemusena selgus, et kõige sagedamini kasutavad Viimsi Raamatukogu lugejad raamatukogu
raamatute laenamiseks, vähem ajalehtede ja ajakirjade laenamiseks, ajalehtede ja ajakirjade
lugemiseks lugemissaalis ning üritustel osalemiseks. Viimsi Raamatukogu kasutajad on suures
osas rahul sellega, kuidas raamatukoguhoidja teda teenindab, samuti ollakse suures osas täiesti
rahul Viimsi Raamatukogus pakutavate teavikute valikuga.
Põhjustena, miks mõned kasutajad hetkel Viimsi Raamatukogu teenuseid ei kasuta toodi esile:
 isiklikud põhjused (nt kiire elutempo, töökoha tõttu käiakse mujal lähemal asuvas
raamatukogus jne),
 raamatukogu füüsilise ruumiga seotud põhjused (nt ruumid on väikesed, puudub rühmatöö
tegemise võimalus jne),
 raamatukogu fondi komplekteerimisega seotud põhjused (nt raamatute valik võiks suurem
olla jne),
 raamatukogu teenustega seotud põhjused (nt printimise võimalus, koduteenindus).
Kokkuvõttes ilmnes raamatukoguteenuste turundamise suurem vajadus, mitmeid vastanute
nimetatud teenuseid raamatukogu pakub, kuid kasutajate teadlikkus nendest on madal.
Raamatukogu mittekasutajate vastused olid seotud isiklike eelistuste ja vajadustega (nt pole
vajadust nähtud, kasutatakse teist raamatukogu jne), Viimsi Raamatukogu kogudega (nt ollakse
kuulnud, et raamatukogus pole lastele venekeelseid raamatuid jne) ning teadmatusega
raamatukogu poolt pakutavatest teenustest/vähese turundustegevusega (nt ei teata raamatukogu
asukohta, ei olda kursis raamatukogus toimuvate üritustega jne).
Arvamused selle kohta, mida võiks Viimsi Raamatukogu teha, et mittekasutaja seda külastaks olid
seotud Viimsi Raamatukogu kogudega (nt rohkem venekeelseid raamatuid nii lastele kui ka
täiskasvanutele jne) ning Viimsi Raamatukogu asukohaga (nt raamatukogu võiks asuda aleviku
keskuses).

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine
Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu on Viimsi valla kõigis raamatukogudes loodud
juurdepääs avalikule informatsioonile. Viimsi Raamatukogus on avaliku teabe leidmiseks 4
arvutitöökohta, Randvere Raamatukogus 2, mida kooliõpilased kasutavad kodutööde
tegemiseks ning Prangli Raamatukogus 2. Viimsi Raamatukogus arvutitöökohtade arv
vähenes ühe võrra, kuna AIPi ruum võeti kasutusele hoidlana. Kuna kaasaja lugejad tulevad
valdavas osas raamatukogusse oma seadmetega, siis ehitati Viimsi Raamatukogus uus Wi-Fi
võrk, et pakkuda parimat teenust.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused
Tabel 5
RaamatuLugejad
Lugejad
kogu
2016
2017
Vald kokku
4 417
5 295
Sh Viimsi rk
3 833
4 600
Prangli rk
92
106
Randvere rk 492
589

Muutus
(+-)
+ 878
+ 767
+ 14
+ 97

2017.a. kasvas Viimsi valla raamatukogude lugejate arv kokku 878 võrra, millest märgatav
kasv oli vallaraamatukogus + 767 lugejat.
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Vald kokku
Sh Viimsi rk
Prangli rk

74 152
55 280
3 313

86 598
67 646
3 310

15 559

15 642

Randvere rk

Muutus Virtuaal(+-)
külast.
2016
+12 446 149 815
+12 366 147 095
-3 0
+ 83

2 720

Virtuaalkülast.
2017
166 280
166 210
0
70

Muutus
(+-)
+ 16 465
+ 19 115
0
- 2 650

Kuna vallaraamatukogus kasvas lugejate arv, siis kasvas ka külastuste arv võrrelduna
haruraamatukogudega enim + 12 366 võrra.
Virtuaalkülastuste arv Viimsi Raamatukogus on kasvanud aasta- aastalt, kuna raamatukogu
veebileht muutus pärast 2016.aasta uue veebilehe loomist informatiivsemaks. Võib nentida, et
veebilehe kaudu jagatav informatsioon on kasutajatele vajalik infoallikas.
Raamatukogu
Vald kokku
Sh Viimsi rk
Prangli rk
Randvere rk

Laenut-d
2016
129 639
111 666
9 823
8 150

Laenut-d
2017
139 554
123 084
8 306
8 164

Muutus
(+-)
+ 9 915
+ 11 418
- 1 517
+ 14

Päringud*
2016
4 829
2 498
2 309
22

Päringud*
2017
10 607
8 633
1 948

Muutus
(+-)
+ 5 778
+ 6 135
- 361

26

+4

Võrreldes 2017.aastaga kasvas laenutuste arv enim vallaraamatukogus + 11 418. Kuigi
lugejate arv Prangli raamatukogus kasvas 14 võrra, vähenesid laenutused 1 517 võrra.
Infopäringuid registreeriti möödunud aastal järjepidavalt infosüsteemis RIKS, millega võib
eekõige põhjendada päringute arvu kasvu.
4.3 RVL teenindus Kokkuvõttes olid Viimsi raamatukogude lugejateeninduse näitajad head,
see tähendab kasvuga. Kahtlemata oleks vallaraamatukogu töö veelgi tulemuslikum, kui
raamatukogu asuks vahetus valla tõmbekeskuste läheduses ning ruumid võimaldaksid
lugejatele kõiki nende soovitud kaasaegseid teenuseid.
RVLi teeninduse näitajad kasvasid võrreldes 2016.a.; RVL välja +134 võrra ja RVL sisse
+110 võrra. RVLi kasutamine on aktiivne Viimsi valla raamatukogude vahel. Põhjus on ühelt
poolt selles, et vallaraamatukogu kogu on komplekteeritud universaalsuse põhimõttel,
mistõttu harukogudes ei leidu näiteks kõike teadmiskirjandusest. Teiselt poolt on näiteks
mõne teaviku lugemise järjekord vallaraamatukogus pikk, samas kui harukogu väiksema
lugejate arvu juures teavik on jõudnud juba riiulile.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
2016.aastal komplekteerisid Viimsi raamatukogud laste- ja noortekirjandust alljärgnevalt:
Viimsi Raamatukogu 274 nimetust (võrreldes 2017.a. 13 vähem) ja 368 eks. (võrreldes
2017a. 28 vähem), Randvere Raamatukogu 184 nimetust (võrreldes 2017.a. 47 vähem) ja 194
eks. (võrreldes 2017.a. 53 vähem), Prangli Raamatukogu 26 nimetust ja eksemplari. Eesti
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autorite raamatuid komplekteeriti 2-3 eksemplaris ja koolisoovituslikku kirjandust suuremas
eksemplaarsuses. Loomulikult aitas see kaasa lasteteeninduse arvnäitajate kasvule.

Rmtk

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6
Lug-d Lug-d Muutus Külast-d Külast-d Muutus
2016
2017
(+-)
2016
2017
(+-)
1 420 1 693 +273
26 113
29 769
+ 3 656

Vald
kokku
Sh Viimsi 1 076
Prangli
14
Randvere
330

1 276
21
396

+200
+7
+ 66

13 774
376
11 963

17 719
482
11 568

+ 3 945
+106
- 395

Laenut
2016
77 408

Laenut
2017
79 685

Muutus
(+/-)
+ 2 277

72 993
353
4 062

74 975
562
4 148

+ 1 982
+ 209
+ 86

Võrreldes 2015. ja 2016. laste- ja noorteteeninduse näitarvude kasve on 2017.aastal toimunud
oluline edasiminek. Lugejaid on võrreldes 2016.a. rohkem 273, külastusi 3 656 ja laenutusi
2 277. Sellele on kahtlemata mõju avaldanud laste suvine võistulugemine, huvitavad
kohtumised/üritused raamatukogudes ja teadlik, läbimõeldum laste lugemisharjumuste
kujundamine ning arendamine.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Laste lugemisharjumuste arendamiseks tegid valla rahva- ja kooliraamatukogud tihedat
koostööd. Alustati regulaarsete ühisnõupidamistega, et koos planeerida üritusi ja vahetada
kogemusi ning vältida dubleerimist. Eraldi teemana toimusid arutelud Püünsi Kooli ja
Vallavalitsusega seoses 2018.a. loodava rahva- ja kooliraamatukogu loomisega; selle
ruumide projekteerimine tulenevalt kavandatavatest ülesannetest.
Laste lugemisharjumuse arendamise eesmärgil korraldas vallaraamatukogu aasta jooksul 11
nii raamatuid kui raamatukogu tutvustatavat raamatukogutundi Viimsi lasteaedade rühmadele
ja ühe Haabneeme Kooli 1.klassi õpilastele. Kokku osales raamatukogutundides 169 last.
Kuna Randvere raamatukogu põhilugejaskonnaks on kooliõpilased 1.-6. klassini, oli
raamatukogu üheks olulisemaks ülesandeks lastes lugemisharjumuse tekitamine, selle
kujundamine ning arendamine. Seepärast on raamatukogul tihe koostöö kooli ja õpetajatega
eesmärgiga toetada kooli õppekavas kinnitatud eesmärke, olgu selleks siis õpetajate
nõustamine uudiskirjanduse teemal, soovituslike raamatute nimekirjade koostamine või
erinevate teematundide ettevalmistamine ja läbiviimine. Ka 2017.aastal toimus Randvere
Raamatukogus lugemisharjumuste kujundamise ja arendamise eesmärgil lastele erisuguseid
üritusi: teematunnid, ettelugemised, uute raamatute tutvustamised, kohtumised kirjanike ja
kunstnikega, õpitoad – kõik see, mis võiks lapses huvi tekitada raamatute ja lugemise vastu.
Üritused võeti laste poolt hästi vastu ning neid oodatakse ikka suure rõõmuga.
Üle aastate kasvasid 2017.aastal Prangli Raamatukogu laste lugejate, külastuste ja laenutuste
arv. Selle arvu kasvule aitas kaasa suvitajate lapsed ja Prangli vanaemadel külaskäivad
lapselapsed, kes meelsasti külastavad raamatukogu.
Ent ometi peab iga raamatukogu oma tegevust ja tööd planeerides järjest rohkem mõtlema
muutunud maailmale, kus üha enam hangitakse infot, aga ka meelelahutus- ning
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kultuurielamust visuaalse kaudu. Kuigi tänapäeva raamatukogu puhul eeldatakse, et
külastajale peakski pakkuma väga erinevaid võimalusi ja tegevusi, siis paratamatult tuleks
suures plaanis mõelda sellele, kuidas säilitada lugemis- ja tekstist arusaamise kultuuri. Küllap
võiks aeg-ajalt mõtteharjutusena endalt küsida, kas iga kadunud lugeja asemele tuleb uus
lugeja (mitte too statistikanumbri taga peituv näitaja), aga ikka see päris ja tõeline, kes suudab
ja tahab veel aru saada pikast tekstist, seda kogeda ja nautida.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
2017.aastal korraldasid Viimsi valla raamatukogud lastele ja noortele kokku 50 üritust, millest
võttis osa 1644 last. Kuigi eelpool nimetatud arvud veidi vähenesid pöörati sellevõrra enam
tähelepanu ürituste sisu tasemele – parem vähem aga sisukamaid.
Viimsi Raamatukogu kutsus üritustele valla lasteaedade ning Viimsi ja Haabneeme koolide
lapsi, kusjuures korraldati üritusi, mil polnud ruumikitsikuse tõttu vastu võtta kõiki soovijaid.
Meeldejäävamad olid kohtumised kirjanike Ilmar Tomuski, Kätlin Vainola, Jaak Juske ja
Kadri Hinrikusega. Lustakad ja osavõtjate rohked olid Viimsi Raamatukogu maskoti Vimpsik
nimepidu koos kirjanik Markus Saksatamme ja raamatu illustraator Anni Mägeriga ning 6.
laste suvelugemise lõpupidu.
Randvere Raamatukogus jätkus juba 2016. aastal alanud LasseMaia detektiivibüroo sarja
raamatute projekt 2. klasside õpilastele, mille raames pidid lapsed lugema LasseMaia sarja
kuuluvaid raamatuid ja seejärel raamatukogus küsimustele vastama. Isetegemisrõõmu
pakkusid lastele kindlasti mitmed õpitoad, kus nad saidki just nimelt ise midagi luua. Näiteks
õpituba Janusz Korczaki raamatu „Kuningas Macius Esimene“ teemal. Poola Vabariigi
Suursaatkonna töötaja vahendusel sai kaasa mõelda sellele, mis tähendab olla kuningas, kanda
vastutust, võtta vastu otsuseid ja kõik muu, mis seotud riigijuhtimisega. Lisaks oli võimalus
välja mõelda oma riik, lipp, vapp ja teisetele seda esitleda. Kohtumine-õpituba kunstnik Tiia
Metsa, raamatu „Vahva Toomas“ autoriga, oli aga hea võimalus lastel osa saada Eesti ja
Tallinna ajaloost. Koos meisterdati valmis ka oma Vana Toomas. Raamatu „Seitse elevanti“
autorid Tia Navi ja Marja-Liisa Plats pakkusid lastele samuti palju. Tegemist on erilise
raamatuga, mis annab väga ilusal moel võimaluse rääkida hoolimisest, sõprusest,
andekspalumisest ja -saamisest. Aga loomulikult said lapsed teada ka elevantide kohta ning ka
ise elevante meisterdada. Eriliseks tegi kohtumise ka see, et kunstnik oli kaasa võtnud
originaalpildid ja nii said lapsed osa lausa kunstinäitusest. Väga eriliseks kujunes 1. klasside
õpilastele suunatud projekt “Kirjanik ma olen ise! Kunstnik ka!”. Selle raames tegid lapsed
ise raamatuid, mis pärast raamatukokku näitusele kõigile tutvumiseks välja pandi. Väikesed
kirjanikud ja kunstnikud pakkusid imepäraseid lugemis- ja vaatamiselamusi.
Samuti oli sellel aastal raamatukogul pakkuda loovkirjutamise õpituba.
Kõige muu hulgas aitasid Viimsi ja Randvere raamatukogud ette valmistada ka üle-eestilise
3.-4. klasside kirjandusmängu Viimsi valla vooru.
Samuti aitas Randvere Raamatukogu töötaja Randvere Kooli 5. klasside õpilastel valmistuda
Tallinna ja Harjumaa koolide kirjanduslikuks mälumänguks “Maagiamäng”, kus saavutati
lausa 3. koht.
Prangli Raamatukogu korraldas Heino Seljamaa Teater Kohvris nukuetenduse „Okasroosike
ja ürituse Jõulud raamatukogus.
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4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Viimsi Raamatukogu osutas 2017.a. koduteenindust 232 korda 29 kasutajale ning Prangli
Raamatukogu 91 korda 2 le kasutajale. Koduteeninduse arv on veidike kasvanud, kuna
eakamate lugejate kasvab aasta-aastalt elanikkonna vananemise tõttu. Rannapere Pansionaadi
(raamatukogu asub selle II korrusel) elanikest on lugemisvõimelisi mõned, kes käivad
raamatukogus perioodikat lugemas või kirjandust valimas, seejuures kasutades lifti.
Tabel 7
Koduteenindus
Viimsi Raamatukogu
Prangli Raamatukogu

Kordade arv
232
91

Teenuste arv
482
2

Kasutajate arv
29
2

Rannapere Panssionaadist osaleb Viimsi Raamatukogu üritustel alati 2-3 patsienti, kuna liftiga
on võimalik ka ratastooliga kohale tulla.
Kuigi Randvere raamatukogus ei osutata otseselt teenuseid erivajadustega sihtrühmadele,
tuleb ära märkida, et Randvere Kool on kaasav kogukonnakool ja siin õpib erivajadustega
lapsi nii põhikooli riikliku õppekava, lihtsustatud õppekava kui ka toimetulekuõppe alusel.
Raamatukogule on töö nende lastega kahtlemata põnevaks väljakutseks.
Seejuures tuleb kurbusega tõdeda, et Eestis on ikka veel osa erivajadusega inimestest ilma
jäänud / jäetud iseenesest mõistetavast igaühe lugemisõigusest: puuduvad just neile eriomaselt
sobivad raamatud (näiteks sümbolipõhised (pildi)raamatud vms.).
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
2017.aastal tegi Viimsi Raamatukogu koostööd alljärgnevate asutustega:
 Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool (ürituste reklaam, esinejad ja
osavõtjad üritusele, laste ettelugemisvõistluse jt maakondlike voorude
ühiskorraldamine jms),
 ML Viimsi Lasteaiad (raamatukogutunnid, rk. üritused jms),
 Ajaleht „Viimsi Teataja“ (ürituste reklaam, artiklid raamatukoguteenustest jms),
 Viimsi Huvikeskus (ürituste reklaamid nende infostendidel ja nende ürituste reklaamid
raamatukogus),
 Restoran Tampe (sponsoreerisid laste suvelugemise võistluse lõpuüritust jms.),
 Viimsi Kunstikool (õpilaste töid eksponeeritakse raamatukogu seminariruumis),
 Viimsi SPA (sponsoreerisid laste suvelugemise võistluse lõpuüritust jms.),
 Viimsi Päevakeskus (ürituste korraldamine jms),
 Viimsi Pensionäride Ühendus (raamatukogu ruumide kasutusele andmine),
 Viimsi Vallavalitsus
Randvere Raamatukogu tegi koostööd Randvere Kooli, Randvere Lasteaia, Viimsi
Raamatukogu, Viimsi Keskkooli Raamatukogu, ajalehega „Viimsi Teataja“.
Prangli Raamatukogu teeb koostööd kohaliku ajalehega „Viimsi Teataja“.
4.6.2 riiklikul
2017.aastal tegi Viimsi Raamatukogu jätkuvalt koostööd alljärgnevate institutsioonidega:
 Eesti Rahvusraamatukogu (rändnäitused, raamatukogutöötajate koolitused jms),
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Eesti Rahvusarhiiv (rändnäituste „Eesti vapp“, "Estonia - riik ja rahvas" ning "Kirju
ühest sajandist" eksponeerimine raamatukogus,
Eesti Hoiuraamatukoguga (Viimsi Raamatukogust mahakantud teavikute üleandmine
jms),
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (koolitused, kogemuste vahetamine),
Eesti Lastekirjanduse Keskus (raamatukogutöötajate koolitused jms)

Randvere Raamatukogu tegi koostööd Eesti Hoiuraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse
ja kirjastusega Egmont.
4.6.3 rahvusvahelisel tasandil.
Rahvusvahelisel tasandil tegi Viimsi Raamatukogu 2017.aastal koostööd alljärgnevate
institutsioonidega:
 Helsingi Linnaraamatukogu seminari „Ehitame tuleviku raamatukogu- betoon ja
teenused“ ettevalmistamine ja läbiviimine koos Tuula Haavisto, Helsingi
Linnaraamatukogu direktor/Helsingi kultuurivaldkonna direktor ja peaarhitekt Antti
Nousjokkiga,
 Taani Suursaatkonnaga näituste ''Taanlasest maailmamees Søren
Kierkegaard'', "Õnnelikud taanlased" eksponeerimine raamatukogus ja Silvi Teesalu
loeng Viimsi Keskkooli õpilastele teemal „Õnnelikud taanlased“ korraldamine,
 Rootsi Suur Saatkonnaga näituste "Siin kasvavad lapsed", "Rootsi trükivabaduse
seadus" ja "Elupusle - Rootsi pere roll ühiskonnas" korraldamine raamatukogus,
 Austria Suursaatkonnaga Salzburgi liidumaa kunstnike näitus „Salzburg: visioonid“
korraldamine raamatukogus,
 Prantsuse Kultuuri Instituudiga Eestis koolituse"Raamat kui sõber ja abimees"
korraldamine lasteaiaõpetajatele ja lastevanematele, esinejad Nadine Marsault
(Prantsusmaa) ja Jaanika Monroc.
Randvere Raamatukogu tegi koostööd Poola Suursaatkonnaga ürituse läbiviimiseks
raamatukogus.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
2017.aastal korraldati kasutajakoolitusi oluliselt rohkem kui 2016.aastal.
 individuaalkoolitusi 24 (2016.a. 18), osavõtjaid 26 (2016a. 18
 rühmakoolitusi 23 (2016.a. 14), osavõtjaid 416 (2016.a. 288)
Kui Viimsi Raamatukogu koolitas peamiselt individuaalselt oma lugejaid ja rühmades
lasteaedade lapsi ning Haabneeme kooli õpilasi, siis Randvere raamatkogus osalesid
kasutajakoolitusel enamasti oma kooli õpilased.
Kasutajakoolituste eesmärgiks oli anda lugejatele oskused info hankimiseks võimalikult
iseseisval viisil. Koolitusi pakuti eri teemadel vastavaltkoolitavate tasemele: raamatukogu
olemus ja teavikute paigutus riiulitel, elektronkataloogi kasutamine, paberkandkandjal
teatmeteoste ning andmebaaside kasutamine jms.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
2017. aastal oli Viimsi Raamatukogu turunduses jätkuvalt oluline kasutajakesksus ning
koostöö lugejatega.
 Raamatukogu veebisait
Aadress: www.viimsiraamatukogu.ee
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Külastusi: 21 307


Interaktiivsed teenused (4):

Facebook
2017. aasta lõpuks oli raamatukogu kontoga liitunud 629 inimest, st 124 uut liitujat 2017.
aasta jooksul. Lehel postitati ja jagati 2017. aasta jooksul 184 teadet. Lehe kaudu hoitakse
lugejaid kursis raamatukogu uudistega, tutvustatakse kogusid ja teenuseid, reklaamitakse
raamatukoguüritusi ja võistlusi, antakse teada suletud päevadest jm.
Instagram
2017. aasta juunikuust suhtleb raamatukogu kasutajatega ka Instagramis. Aasta lõpuks on
raamatukogu postitanud 35 korda, kontol on 82 jälgijat. Instagrami konto peamiseks
eesmärgiks on emotsionaalsete piltide kaudu raamatukogu mainekujundus ja üldise
teadlikkuse suurendamine raamatukogust kui info-ja kogukonnakeskusest Viimsis.
YouTube
2017. aastal uusi videoed ei postitatud. Eelnevast on üleval 10 postitust, mida on 2017. aastal
vaadatud 345 korda.
Blogi - http://viimsiraamat.wordpress.com/
Pole hetkel aktiivne, 2017. aastal ühtegi uut postitust ei lisandunud, kokku külastati 2017.
aastal kolmel korral.
Kevadel korraldati kasutajauuring, mille käigus uuriti kasutaja rahulolu raamatukogu
teenustega ning pakuti kasutajale võimalust oma arvamuse avaldamiseks. Uuringutulemuste
alusel planeeriti 2017. aasta turundustegevusi ja kujundati kogusid ning teenuseid kogukonna
soovidest lähtuvalt. Suuremat rõhku pandi teenuste tutvustamisele, millest teadlikkus osutus
uuringu alusel väikseks (nt Randvere harukogu). Mitmekülgse fondi tutvustamiseks postitati
raamatupilte Facebook-i ja Instagram-i, samuti koostati regulaarselt kuu enim laenutatud
raamatute TOP-i (nimekiri Facebook-i, veebilehele ja väljatrükk raamatukogu
teadetetahvlile).
Uue turunduskanalina võeti 2017. aasta juunikuus kasutusel Instagram, mille peamiseks
eesmärgiks on emotsionaalsete piltide kaudu raamatukogu kui brändi mainekujundus ja üldise
teadlikkuse suurendamine raamatukogust kui info-ja kogukonnakeskusest Viimsis.
Septembrist võeti kasutusele e-posti turunduse tööriist Smaily, mida kasutatakse kord kuus
listiga liitunud lugejatele uudiskirjade saatmiseks (info üritustest, teenustest, suletud
päevadest jm).
Läbivaks märksõnaks turunduses on jätkuvalt ausus: reklaamiti ja tutvustati vaid seda, mida
ka reaalselt kasutajatele pakkuda suudetakse. Nii tutvustati näiteks ruumipuudusest tingitud
uuendusi raamatukogus, millega kasutajad hästi suhestusid. Füüsilise ruumi turundamine
(raamatukogu kodulehel, vallalehes Viimsi Teataja ja raamatukogu Facebook-i lehel) algatas
lugejate seas aktiivse diskussiooni raamatukogu uute ruumide olulisusest, andis lugejatele
stiimuli raamatukogust rääkimiseks ning kinnitas lugeja-raamatukogu vahelist seost.
Lugeja ja raamatukogu vahelist sidet hõlbustab ja suhtlust motiveerib ka raamatukogu
Instagrami ja Facebook-i konto. Aasta jooksul muudeti ka mõlemas kanalis ilmuvate
postituste keelt vabamaks ja vähem formaalseks, et veelgi enam lugejatega suhestuda.
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Kahepoolseks suhtluseks korraldati ka näiteks raamatukogu maskoti nimekonkurss ning
viimsilase 100 lemmikraamatu valimine.
Sidet raamatukoguga ja emotsiooni tekitamise tähtsust ilmestab hästi ka lugeja saadetud pilt
siilist õhtuhämaruses raamatukogu ukse taga, mis raamatukogu Facebook-i lehele postitatuna
ka teistes lugejates palju positiivset reaktsiooni tekitas.
Facebook-i postituste kaudu tutvustati ka raamatukogutöötajate tööd ja raamatukogus tehtavat
tegevust üldisemalt: raamatukogutöötajate õppereise teistesse raamatukogudesse,
raamatukogus toimunud seminari „Ehitame tuleviku raamatukogu - betoon ja teenused“,
koostöökohtumisi Viimsi valla kooliraamatukoguhoidjatega, raamatukogutöötajate pälvitud
tunnustusi ja näiteks seda, milleks kasutab raamatukogu lugejate annetusi. Selline tegevus on
oluline raamatukoguhoidjaameti turundamiseks ning raamatukogude väärtuse rõhutamiseks.
Oluliseks osutus ka arutelu Viimsi raamatukogutöötajatega üldisemalt raamatukogu
turundusest – milleks, kellele ja kas see on ka mitteärilise organisatsiooni jaoks vajalik.
Arutelu eesmärgiks oli raamatukogutöötajate teadmiste täiendamine, nende kaasamine
turundustegevusse ning rõhutamine, et kõik töötajad on raamatukoguturunduses olulise
tähtsusega.
2017. aastal jätkus ka traditsiooniliste turundusvõtete rakendamine: üritusturundus,
raamatukogu kodulehe, RIKSWEB-i, Viimsi valla veebilehe, Visitviimsi.com-i ja erinevate
Facebooki lehtede (raamatukogu, valla, visitviimsi.com, viimsilaste grupid jm) kasutamine
raamatukogus toimuva reklaamimiseks, plakatite kasutamine Viimsi olulisemates inimeste
liikumiskohtades ja koostööpartnerite juures (Viimsi Päevakeskus, Viimsi valla koolid ja
kooliraamatukogud) ning valla ajalehes Viimsi Teataja. Jätkati ka ürituste loomist Facebook-i,
millega kasutaja saab liituda ning mille kaudu saab üritusega liitujat teavitada.
2018. aasta üheks turunduseesmärgiks on Viimsi Raamatukogu sotsiaalmeedia strateegia
koostamine, mis annab peamised juhised sotsiaalmeedias osalemiseks ja kirjeldab peamisi
sihtrühmi. Strateegiadokument annaks raamatukogutöötajale raamistiku sotsiaalmeediaga
tegelemiseks. Sotsiaalmeedia efektiivseks kasutamiseks kirjeldatakse eesmärgid, tegevused
eesmärkide saavutamiseks ja hindamismeetod eesmärkide täitmise mõõtmiseks. Samuti jätkub
2018. aastal turundustegevuste rakendamine kasutajauuringu tulemuste alusel.
Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi „100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja koostamine,
töö jätkub 2018.a. (Anne Velliste, Krista Saare, Tiiu Valm)
4.9 Andmebaasid
Viimsi Raamatukogu teavitab oma veebilehe kaudu kõiki kasutajaid olulisematest
andmebaasidest otselinkidega. Andmebaasid on liigendatud nii sihtrühmade kui ka temaatika
järgi. Enam kasutatakse kahtlemata RIKSWEBi teavikute otsinguks.
5. 2018 aasta tegevused
 Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast ning Euroopa kultuuripärandi aastast inspireerituna
temaatiliste sündmuste sarjade korraldamine;
 Ühe täiskoormusega ametikoha loomine Viimsi Raamatukogu koosseisus nii Püünsis
loodava rahva- ja kooliraamatukogu raamatukogutöö normidele vastavaks viimiseks
kui ka seoses Viimsi Raamatukogu töökoormuse kasvuga;
 Viimsi Raamatukogu lahtiolekuaegade analüüsimine ja võimalusel uute aegade
rakendamine;
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Püünsi Raamatukogu avamiseks rahvaraamatukoguna mahukate sisuliste ja IT alaste
ettevalmistustööde tegemine;
 Töötajate töötasu vastavaks viimine riigieelarvest rahastavate kõrgharidusega
kultuuritöötajate töötasu tasemele;
 Vallaraamatukogu IT võrgu täielik renoveerimine ja võimalusel uute arvutitöökohtade
loomine;
 Vallaraamatukogu teavikute säilimise tagamiseks elektroonilise turvasüsteemi
rakendamine (raamatute kiibistamine turvaelementidega);
 IP põhise juurdepääsu tagamine e-väljaannetele;
 Kogude komplekteerimise mitmekesistamine erinevat liiki, laadi ja keeltes teavikute
(CD-d, DVD-d, e-raamatud jms) hankimise teel;
 Viimsi Raamatukogu sotsiaalmeedia strateegia koostamine;
 Raamatukogu sihtrühmade segmenteerimine, turundustegevuste kaudu
mitmekesistunud kogude ja teenuste aktiivsem turundamine;
 Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi“100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja
täiendamine (koostamist alustatud 2017.a.);
 Vallaraamatukogu ruumide jooksev remont ja teeninduse ümberkorraldamine
(teadmiskirjandusesaal, lastenurk, üritusteruum);
 Prangli Raamatukogu koridori remont;
 Randvere Raamatukogu lastesõbraliku sisekujundusprojekti lõpetamine.
Koostanud
Tiiu Valm
Direktor
19.01.2018.

16
LISA 1
Personali koolitus
Raamatukogu nimi
Viimsi Raamatukogu

Koolituste arv
15

Koolitustundide arv
(koolituse maht )
159

Koolituseks kulutatud
372,00

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Teostatud tööd (2017)
Viimsi Raamatukogu Riiulite valmistamine ja paigaldamine teabesaali, laenutusruumi,
hoidlatesse
Lugemislaudade valmistamine ja paigaldamine teabesaali
Elektrisüsteemi hooldus ja uute valgustite paigaldamine

Prangli
Raamatukogu

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi
Viimsi Raamatukogu

Küttepuude kuuri renoveerimine
Raamatukogu esiku remonditööde alustamine

Ürituse nimi
1. Kohtumine lastekirjanik Ilmar
Tomuskiga 3. ja 4. klasside
õpilastele
2. Lasteteater Koiott etendus
"Kirjad ahvile"
3. Lastehommik: Külas
lastekirjanik Kätlin Vainola
4. Maskoti nimepidu
5. Lastehommik: Külas Jaak
Juske
6. Silvi Teesalu loeng
"Õnnelikud taanlased"
7. Lastehommik: Külas Hilli
Rand
8. Külas raamatu "Hull
Teadlane" autor Mihkel Truman
9. 6. suvelugemine 2017
10. Suvelugemise lõpetamine
11.Kohtumine Kadri
Hinrikusega
12. Ettelugemise võistlus "Kõik
on kõige targemad" Viimsi voor
13. Kohtumine Loone Otsaga
14. Raamatukogutund
raamatukoguhoidja ametist
(Eralasteaed Pääsupoeg)

Osavõtjate arv
52

69
22
23
35
37
53
56
182
120
54
17
24
22
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Randvere Raamatukogu

15. Raamatukogutund lasteaiale
“Väike Päike”
16. Raamatukogutund lasteaiale
“Väike Päike”
17. Raamatukogutund lasteaiale
“Laanelinnu lasteaia” 1 rühm
18. Raamatukogutund lasteaiale
“Päikseratas”
19. Raamatukogutund lasteaiale
“Põnnipesa” 1 rühm
20. Raamatukogutund lasteaiale
“Põnnipesa” 1 rühm
21. Raamatukogutund lasteaiale
“Põnnipesa” 1.rühm teemal
“Mets ja seened”
22. Raamatukogutund lasteaiale
“Põnnipesa” 1.rühm
23. Raamatukogutund lasteaiale
“Väike Päike” 1 rühm
24. Raamatukogutund
Haabneeme Kooli 1.klassile
25. Lasteetendus "Kopraonu
kohmakad jõulud"
1. Uute raamatute tutvustamine
(3.b)
2. Raamatukogu tutvustamine
eelkoolile
3. Teematund: Aino Pervik (1.a)
4. Uute raamatute tutvustamine
(5.a)
5. Ettelugemine (1.a)
6. Ettelugemine (3.b)
7. LasseMaia lugemisprojekti
lõpetamine
8. Raamatukogutund (1.c)
9. Indrek Koffi ja Ulla Saare
kohtumine 1. ja väikeklassidega
(1.a, 1.b, 1.c. 2.h, 3.h, 4.h)
10.. Emakeelepäeva tähistamine
(Randvere lasteaia Merekivide
rühm)
11. Teematund "Kirjanik ma
olen ise! Kunstnik ka!" (1.a)
12. Teematund: Astrid Lindgreni
raamatutegelaste tutvustamine
(3.c)
13. Teematund: Astrid Lindgreni
raamatutegelaste tutvustamine
(3.b)
14. Reeli Reinausi kohtumine 5.

22
19
22
18
8
9
20
14
17
22
116

13
14
23
21
21
8
72
19
77

7

20
16

13

44
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Prangli Raamatukogu

klassidega
15. Uute raamatute tutvustamine
(2.b)
16. Kuningas Maciuse õpituba
(2.c)
17. Randvere lasteaia
Merekivide rühma külastus
18. Kohtumine Mihkel
Trumaniga (3. klassid)
19. Tia Navi ja Marja-Liisa
Platsi kohtumine-õpituba (1.a)
20.Loovkirjutamise õpituba
(5.b)
21. Kohtumine tõlkija ja
kirjastaja Leelo Märjamaaga
(2.b)
22. Uute raamatute tutvustamine
(1.a)
23. Kohtumine-õpituba kunstnik
Tiia Metsaga (2.a)
24. Kohtumine-õpituba kunstnik
Tiia Metsaga (2.b)
25. Uute raamatute tutvustamine
(5.b)
26. Raamatukogutund: ajalehedajakirjad (2.a)
27. Kohtumine Loone Otsaga
(2.c)
28. Ettelugemispäeva
tähistamine (2.b)
29. Ettelugemine eelkoolilastele
30. Ettelugemine eelkoolilastele
31. Raamatukogutund: Astrid
Lindgren 110 (2.a)
32. Kohtumine ajakirja Minu
Maailm peatoimetaja Ethel
Lillemägiga (4.a)
33. Kohtumine Heli IllipeSootakiga (2.a)
1. Emakeelepäev raamatukogus
2. Heino Seljamaa Teater
Kohvris etendusega
“Okasroosike”
3. Jõulud raamatukogus

21
22
32
37
24
20
19

20
22
20
18
25
27
24
17
16
23
24

25
9
70
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