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1.Põhilised tegevussuunad
Asuküla Raamatukogu põhilisteks tegevussuundadeks on:
1. Teavikutefondi elanikele kättesaadavaks tegemine (koju- ja kohallaenutus).
2. RVL – raamatukogudevaheline laenutus.
3. Muusika ja muinasjuttude kuulamine.
4. Eakate ja kaugemal elavate inimeste koduteenindus.
5. Lugejakoolitus.
6. Raamatukogutunnid.
7. Raamatunäitused.
8. Kirjandusüritused.
9. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (nii paberkandjal kui ka internetis).
10.Kodulooalane töö.
Plaanis on fondi puhastamine, lastetöö, kodulugu, lugejakoolitus.
2. Juhtimine
2.1 Raamatukogudevõrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu põhimäärus oli kinnitatud Ridala Vallavolikogu määrusega 06.mai 2010 nr 23.
Raamatukogu juhindub oma töös põhimäärusest, Rahvaraamatukogude seadusest, KOV korralduse
seadusest, Avaliku teabe seadusest, Interneti kasutamise juhendist, AIP-i kasutusjuhendist.
Asuküla Raamatukogu 5-liikmeline nõukogu on moodustatud Ridala Vallavalitsuse korraldusega
16.september 2010 nr 449.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

Seisuga
31.12.16. €
13,86
8,64
1,38
0,76
0,62
0,43

Seisuga
31.12.17 €
16,85
10,1
2,3
1,65
0,65
0,42

Muutus %
+21,57%
+16,9%
+66%
+117%
+4,83%
+2,32%

2.3 Projektid
2.4 . Personali koosseis, juhtimine ja areng
Personali koosseisu kuulub 1 täistööajaga töötaja, kes lisaks raamatukogu tööle ka kütab, koristab,
lükkab lund ning tegeleb kõigi majandusküsimustega, valmistab ette ja viib läbi üritusi, koostab
eelarveprojekti vallavalitsusele esitamiseks.
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2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolitustoimkonna korraldatud AKADEEMILINE
KOOLITUS. Koolituse eesmärk oli anda akadeemilise õppevormi kaudu uusi teadmisi
raamatukogutööga seonduvate kaasaegsete arengute osas.
Koolitus toimus 21. märtsil 2017 Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis.
Mai Põldaas - Raamatukogu kui kohtumispaik.
Marju Selg - Meetodeid raamatukogu ja sotsiaaltöö ühisteks ettevõtmisteks. Marju Selg tutvustas
sotsiaalpedagoogikast välja kasvanud eluilmakeskset sotsiaaltööd ning arutles selle üle, kas sellest
võiks kujuneda terviklik ja mitmekülgne sotsiaaltöö teooria.
Janek Kraavi - Transgressiivne kirjandus.
2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused:
1. juuni – Muinasjutukonverents Haapsalus
30. oktoober – Vabariiklik maaraamatukoguhoidjate päev Haapsalus
11.detsember – Ethel Reiter - Emotsioonide ohjamine
2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ettekanne Asuküla seltsi ja raamatukogu tegevusest Ridala Vallavolikogu väljasõiduistungil
Asukülas, 18.juuli 2018.
2.4.4 Erialahariduse omandamine
Töötajal on raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon
2.4.5 Töötajate tunnustamine
Ridala Vallavolikogu Tänukiri panuse eest Ridala valla arengusse, 10.oktoober 2017.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. Raamatukogu ruumid ja asukoht.
Asuküla raamatukogul on kasutada kolm ruumi Asuküla Algkooli/Seltsimaja hoones. Raamatukogu
asukoht on hea, sest bussipeatus on kohe maja ees. Tänu vallavalitsusele sai raamatukogu kevadel
võimaluse tellida 3 täiesti uut näituseriiulit.
Mais 2017 paigaldati Asuküla Raamatukogu ja Seltsimaja ruumidesse 2 õhksoojuspumpa – 1
raamatukokku ja 1 seltsimaja saali.
Õhutemperatuur ruumides on nüüd ühtlasem ja hoone ning ka raamatute tervise seisukohalt parem,
aga kuna hoone on vana ja soojustamata, siis ei anna õhksoojuspumbad oodatud efekti.
Rõõm on tõdeda, et seoses Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisega läks ühinemislepingusse
Ridala valla viie seltsimaja renoveerimine, sh ka Asuküla Raamatukogu-Seltsimaja. Kokkulepped
peavad ning hea meel on selle üle, et täiendavat remondiraha taotletakse Haapsalu Linnavalitsuse
poolt Hasartmängumaksu Nõukogult Asuküla Raamatukogu-Seltsimaja remondiks. Remonditööd
algavad Asukülas plaanitavalt 2018. a. juuli lõpus.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogul puudub kaldtee.
2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Internetiühendust pakub Telia ja lepingulised andmed sellele 4G ühendusele alates aprillist 2016 on
20Mbit/10Mbit. 2014 aastast on raamatukogus võimalus lugejal olla oma sülearvuti või telefoniga
WIFI levialas.
Välja on vahetatud AIP-i arvuti.
01.11.2013 liitus Asuküla raamatukogu raamatukogude info- ja kataloogisüsteemiga RIKS.
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3. Kogud
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise põhimõtted on aastaid olnud samad - soetada eesti kirjanike teoseid,
lastekirjandust, kooli kohustuslikku/soovituslikku kirjandust, teatmekirjandust, tuleb lähtuda ka
teeninduspiirkonna lugejate soovidest.
Raamatuvalikut aitab teha Lääne maakonna keskraamatukogu komplekteerimisosakond, kelle tööga
olen väga rahul. Alati saab esitada ka lugeja ja enda soove. Lugejad on raamatute valikuga rahul.
Kui siiski Asukülas ei ole soovitud raamatud, siis sai kasutatud RVL teenust.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017. aastal 352 elanikku, kellest 176 on raamatukogu
kasutajad, mis teeb lugeja hõlveks 50%.
Laste osakaal kasutajate hulgas 18,18 %, laste laenutuste osakaal 9,6 %.
Külastusi ühe elaniku kohta 7,11, laste % külastajatest 23,47.
Laenutusi ühe elaniku kohta 11,6. Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osakaal 41,17 %.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ilu- ja lastekirjanduse osakaal raamatufondist 65,8 %, teabekirjanduse osakaal 34,2%.
Raamatuid soetati 2017. a. 143 eksemplari, sellest annetusi 18 ehk 12,6 % kogu juurdekasvust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud raamatukokku 10 nimetust, ajalehti 2. Kultuuriajakirjadest oli 2017. a. tellitud
Täheke. Perioodika annetusi 1 – National Geographic.
3.1.3 Auviste komplekteerimine
3.2 Inventuurid, mahakandmised
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Raamatukogu pakub lugejatele ja raamatukogu kasutajatele järgmisi teenuseid:
teavikute kojulaenutus, teatmekirjanduse ja ajakirjanduse kohallaenutus.
Koduteenindus kaugemal elavatele ja eakatele lugejatele.
Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)
Päringutele vastamine. Lugejakoolitus.
Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine. Avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.
Printimise, skaneerimise ja koopiate tegemise võimalus.
Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine
lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Raamatukogus on avalik teave kättesaadav nii elektrooniliselt, kui ka paberkandjal (Ridala
Vallavolikogu protokollid, Ridala valla arengukava jms.).
Lugejate käsutuses on üks AIP arvutit, ( arvuti on varustatud ID-kaardi lugejaga) ja printer-skannerkoopiamasin.
Raamatukogu lahtiolekuajad on üleval Ridala valla kodulehel, Lääne Maakonna Keskraamatukogu
kodulehel, Facebookis on Asuküla Külaraamatukogul konto, kus on jooksev info raamatukogus
toimuva kohta.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.
Raamatukogu
Asuküla

Lugejad
2016
89

Lugejad
2017
110

Muutus
(+-)
+21
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Raamatukogu

Külastused
2016

Külastused
2017

Muutus
(+-)

Asuküla

2274

2501

+227

Raamatukogu
Asuküla

Laenut-d
2016
4269

Laenut-d
2017
4078

Muutus
(+-)
-191

Virtuaalkülast.
2016
105
Päringud*
2016
34

Virtuaalkülast.
2017
91

Muutus
(+-)

Päringud*
2017
28

Muutus
(+-)
-6

-18

Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2017. aastal 352 elanikku, nendest 176 olid raamatukogu
kasutajad. Kasutajate hõlve 50 %. Koduteenindus on korraldatud nii, et lugeja helistab töötajale, kui
on soov raamatuid vahetada ja siis lepime päeva kokku, millal raamatuvahetus toimub.
Koduteenindust teeb raamatukogutöötaja.
*Infopäringud (teatmebibliograafilise töö korraldamine) Järjepidev töö registreerimisel.
4.3 RVL teenindus
RVL laenutuse raamatuid käin ise kas siis Lääne maakonna keskraamatukogus toomas või
broneerin raamatu telefoni teel ja lugeja ise läheb raamatule Haapsallu järgi. RVL toimub ka
vallasiseselt – nii Uuemõisa kui ka Ridala raamatukogust.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Uute raamatute tellimisel on lähtutud Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Lääne Maakonna
keskraamatukogu lasteosakonna bibliograafi Krista Kumbergi soovitustest, noorte lugemishuvist
ning kooli kohustusliku/soovitusliku kirjanduse nimekirjadest, samuti auhinnatud lasteraamatute
nimekirjadest.
4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Rmtk
Asuküla

Lug-d Lug-d Muutus
2016
2017
(+-)
34
32
-2

Külast-d
2016
481

Külast-d
2017
587

Muutus
(+-)
+106

Laenut
2016
444

Laenut
2017
362

Muutus
(+/-)
-82

Lugejate arv on stabiilne, külastuste arv suurem võrreldes 2016 aastaga, aga laenutuste arvu
vähenemise taga on kindlasti suur nutiseadmete pealetung. Loetakse põhiliselt soovituslikku
koolikirjandust, väga palju Tomuskit, Kivirähki ja Keräneni.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
2017 aasta oli Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud Laste – ja noorte kultuuriaastaks.
Asuküla avas selle aasta Uuemõisa lasteaia Murakate ja Vaarikate (kokku 31 last ja 6
lasteaiaõpetajat) külaskäiguga raamatukokku. 19.jaanuaril oli Asuküla raamatukogu külastajatele
suletud kell 10-12, sest raamatukogu oli broneeritud lasteürituseks. Koos valmistati järjehoidjaid,
toimus ettelugemine L.Tungali raamatust “Lumemees Ludvigi õnn”. Ühiselt otsiti õues loomade
jälgi ning pandi head ja paremat söögiks lindudele ja loomadele. Vahvat lustimist pakkus lastele ka
seltsimaja hoovis olev mänguväljak. Kõik osalised olid väga rõõmsad ja vahvat meeleolu jätkus
kõigile terveks päevaks. Üritus sai teoks tänu Ingrid Lõppe organiseerimisele, kelle poeg on Muraka
rühma laps.
Muinasjutu- ja meisterdamistuba on laste poolt alati väga oodatud ja see toimub septembrist – juuni
kuuni 1 kord kuus juba seitsmendat hooeaga. Kõige pisemad osalised on olnud 2-aastased. Iga kord
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on meil ka teema, mille alusel siis valime jutukese ja meisterdame või joonistame vastavalt teemale.
Need kokkusaamised raamatute keskel on alati laste poolt oodatud.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused.
Juba alates 2010 sügisest on Asuküla selts koostöös Asuküla raamatukogu ja vabatahtlike abiga
pakkunud paikkonna lastele- ja noortele vaba aja sisustamise võimalusi Asuküla seltsimajas ja
raamatukogus. Viimasel kolmel aastal on tegevus hoogustunud. Nimelt oleme juba kolm hooaega
lõpetanud erinevate huvitavate ettevõtmistega, mis kestavad terve päeva.
2017 aasta mais sõlmisid Ridala Vallavalitsus ja Asuküla selts koostöökokkuleppe noorsooteenuste
pakkumise osas kogukonnateenusena ja seoses sellega on tegevus ka mitmekesisem.
2016 aastal pakkus põnevust õuealale paigaldatud orienteerumisrada, sel aastal kutsusime külla
INNOKA töötoa ratastel. Päev oli põnev ja täis leiutamist ning katsetamist erinevate
robootikavahenditega.
Õppeaasta jooksul korra kuus on toimunud muinasjutu- ja meisterdamistoad erinevate teemadega
(enamasti rahvakalendriga seotud). Räägime ja jutustame ning siis meisterdame.
28.jaanuar – küünlapäeva pannkoogituba: dekoreerisime küünlaid
11.veebruar - valmisid Eesti teemalised kingitused sõbrale
11.märts – karbi valmistamise töötuba
8.aprill - munapühade eel: valmisid munahoidjad, linnupesad ja popcorni topsid - laste loovusel ei
ole piire
Koostöös Ridala Pritsumeeste Seltsiga oli Asuküla lastel ja noortel võimalus 2016/2017 õppeaastal
osaleda Päästeala Noorteringi töös. Ring toimus Asuküla Seltsimajas/Raamatukogus, kuid olid ka
huvitavad väljasõidud näiteks Päästeametisse, kus nähti lähedalt tuletõrjeautosid ja räägiti
raudteeohutusest. 13.mai – Päästeala Noorteringi lõpetamine Haapsalu Kiltsi lennuväljal. Seal oli
tuletõrjespordi rada, päästeautod. Külas ka noorkotkad. Testiti, mis aasta jooksul on meelde jäänud
ja jagati tunnustust.
14.oktoober – helkuri valmistamise töötuba
18.november – töötoas valmis 2018 aasta kalender
9.detsembril oli INNOKAS taas meie päralt – seekord sõitsime ise neile külla ja põnevat
tegutsemist jätkus kolmeks tunniks.
16.detsembril oli traditsiooniline jõulueelne päev, kus valmisid toredad jõulukaardid ja ühiselt ehiti
kuuske ning kaunistati saali. Juba mitmendat aastat oleme ette võtnud ka ühise piparkookide
küpsetamise ja kaunistamise. Lapsed ja noored lausa ootavad seda päeva.
Aasta lõpetasime 29. detsembril ÜHENDUSSILLAGA Asuküla seltsimajas/raamatukogus – see
üritus toimus koostöös Haapsalu Noorte Huvikeskusega ja MTÜga Loov Noor. Päeva alustasid
Jaanus ja Janika Leoste (HITSA robootikakoolitaja, Jänku-Jussi „emme”) EV3 robotitega. Õhtul
disko. Seda vahvat üritust kajastas ka Lääne Elu. https://online.le.ee/2018/01/03/asukulas-ehitatiuhendussilda-haapsaluga/
Uue aasta plaanides on jätkata koostööd omavalitsuse, teiste maakonna raamatukogude ja
koolidega, MTÜdega ( Loov Noor, Topu Rannaelu jt ), Haapsalu Noorte Huvikeskusega, kaasata
vabatahtlikke ning rohkem huvilisi (noori ja nende vanemaid) osa võtma tegevustest.

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Kordade arv
Koduteenindus

Teenuste arv

Kasutajate arv
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4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul
Möödunud aastat võib nimetada aktiivseks aastaks, ongi ju raamatukogu olnud läbi kõigi oma
tegutsemisaastate kultuurielu kandja Asuküla mail. Võib rõõmsalt tõdeda, et elu maal ei ole soiku
jäänud – inimesed tahavad kodunt välja tulla ja koos käia.
Ja nagu üks lugeja on tabavalt öelnud - raamatukogu on lisaks infoasutusele ka aina rohkem
muutumas kultuurikeskuseks. Selle Asuküla piirkonna jaoks on see maja ja sh. raamatukogu alati
olnud kogukonna kooskäimise kohaks. On üsna loogiline, et raamatukogu on ühistegevuse
keskuseks ja eestvedajaks.
Korra nädalas teisipäeviti või kolmapäeviti, ehk siis 4 korda kuus toimetab Asuküla raamatukogu
ruumides Asuküla Käsitööklubi, kus käivad koos 20 eri vanuses käsitööhuvilist. Toimuvad
erinevad õpitoad. Kes õpitubadest osa ei võta saavad ikkagi kohale tulla ja jätkata oma pooleliolevat
käsitööd ning saab nõuandeid näiteks Haapsalu salli või mütside-kinnaste-sokkide kudumisel.
Aastaringselt on huvilistel võimalik kududa kiritelgedel kaltsuvaipu.
Kooskäimised annavad võimaluse suhelda teiste küla elanikega ning see omakorda on heaks
eelduseks elujõulisema, turvalisema kogukonna loomisel. Käsitöötoas käivad kaasas ka lapsed,
kelledele see on heaks võimaluseks koduküla kaaslastega kohtuda. Vanemad lapsed õpivad
vanematelt tegijatelt uusi käsitööoskusi.
Korra kuus laupäviti on lastel võimalik osaleda Muinasjutu-ja meisterdamistoas, mis tegutseb
Asuküla Seltsi ja Asuküla Külaraamatukogu koostöös juba kaheksandat! hooaega. Lapsed on
vanuses 3-15 aastat ja eriti rõõmustav on see, et on ka palju uusi osalejaid. Tavaliselt osaleb 6-15
last. Juhendajate tegevus on üdini vabatahtlik ja suur rõõm on selle üle, et nii paljud ulatavad
abikäe, et panustada kogukonnas koos toimetamisel. On ju seltsi üks tegevussuundi ka vabatahtlike
kaasamine.
Muinasjutu- ja meisterdamistoa eesmärk on pakkuda piirkonna lastele kasulikku ja arendavat
loovtegevust, tuua lapsed ja vanemad läbi muinasjutu raamatute juurde meie kiirel e-ajastul.
Muinasjutu kuulamine on ehe ja meeliülendav kogemus. Muinasjutud rikastavad meie elu, avavad
ukse uude salapärasesse maailma, mängivad meie hingekeeltel, näidates elu mitmekesisust,
avastamata võimalusi ja lahendust väljapääsmatuna tunduvast olukorrast.
Asuküla lapsed käivad erinevates Ridala valla ja Haapsalu koolides ja lasteaedades, mistõttu
paljudel lastel (eriti uutel elanikel) puudub võimalus küla teiste lastega tutvumiseks. Ühised
üritused seltsimajas ja raamatukogus annavad hea võimaluse kohtumiseks ja tutvumiseks. Nendest
lastest saavad ühel hetkel noored inimesed, kes maailmas rännates mingil ajahetkel omale kodu
looma asuvad ja valivad heade lapsepõlvemälestuste taustal ehk suurema tõenäosusega elupaigaks
just Asuküla.
Koostöösuhted on head Ridala vallas tegutsevate Ridala ja Uuemõisa raamatukogudega; samuti ka
Lääne Maakonna Keskraamatukoguga, kes korraldab teabepäevi ja õppeseminare ning
komplekteerib fondi.
Otse loomulikult on väga hea koostöö Ridala Vallavalitsusega, kes toetab raamatukogu võimaluste
piires kõigis ettevõtmistes, nii teavikute ostuks lisaraha andmises, mööbli muretsemisel jne.
Väga hea koostöö on ka külavanem Virve Targamaaga, kes on suureks abiks uute raamatute
transportimisel Haapsalust Asukülla ja ka ürituste korraldamisel. Virve on ka väga aktiivne lugeja.
Muinasjutu- ja meisterdamistuba toimub aga tänu väga heale koostööle vabatahtlikega. 2016 aastal
on aidanud vabatahtlikena lasteüritusi läbi viia Viivika Pall, Evelyn Targamaa, Maire Suurkask,
Ingrid Lõppe, Katrin Päevakene.
Mõned näited toimunud suurematest üritustest:
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Frankofoonia kuu Läänemaal, märts 2017
Iga aasta märtsis tähistab kogu maailm frankofoonia ehk prantsuse keele kuud. Eesti Prantsuse
Instituut pakub selleks puhuks palju põnevaid üritusi.
28.veebruaril toimus Asuküla Külaraamatukogus emotsionaalne Prantsuse õhtu Stéphane Claveli
juhtimisel, kes rääkis prantsuse keelest ja kultuurist, merest, mägedest ja traditsioonidest. Stéphane
kõneles eesti keeles, aga loomulikult saime kuulda ka prantsuse keele kõla. Kui aga tekkis
tõlkevajadus, siis oli abiks Stéphane abikaasa Jana Porila, kes on prantsuse keele tõlk ja õpetaja.
Stéphane on Haapsalus elanud rohkem kui viis aastat ja tegutseb Haapsalus koos Eesti Prantsuse
Instituudiga, kuid ühtlasi on ta ka kohaliku frankofiilide ühingu eestvedaja ning annab ka ise
huvilistele prantsuse keele tunde. Saime muuhulgas teada ka seda, et Stéphane on Asuküla
suveprantslane!
Oli väga tore ja kodune kohtumine ning mõnus õhtupoolik raamatute vahel.
Kohtumisõhtut toetasid Eesti Prantsuse Instituut, Europe Direct Läänemaa, Haapsalu Frankofiilide
Ühing ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu.
Kaunis suvepäev Asukülas 15.juulil 2017 – Asuküla raamatukogu, Asuküla seltsi ja Ridala valla
õnnestunud koostöö!!! Eriline tänu Maire Vilbasele, kelleta me poleks hakkama saanud!
2017. aastal tähistasime 230 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest ja 120 aasta
möödumist seltsitegevuse algusest Asuküla maadel ja Ungru kooli asutamisest 255 (1762) aastat.
Nende märkimisväärsete sündmuste puhul on paigaldatud Ridala kihelkonda esimene infotahvel
just Asuküla paikkonnale ajalooliselt oluliste sündmuste kajastamiseks.
Selle päeva raames esitlesime Salme Aasmäe raamatu „Lastelastele” teist osa. Raamatu
väljaandmist toetasid Ridala Vallavalitsus ja Kutuurkapital, kohal oli S. Aasmäe lapselaps.
Kuna tegemist on koolile oluliste daatumitega, siis ka meie suvine pärastlõuna oli koolitundide
vormis. Sõna tervituseks sai Ridala vallavanem Helen Rammu.
Esimeseks tunniks oli Ajalootund koolihariduse radadel. Tundi viis läbi Asuküla Algkooli vilistlane
Õie Tammissaar.
Ajalootunnis said sõna kooli vilistlased Alma Kallion, Lembit Noor, Maive Tammissaar ja Arnold
Aljaste.
Õpetaja Vilma Põlluse mälestusi vahendas tema tütar Mirje Ansip.
2010 aastal tehtud filmi ühest koolipäevast Asuküla Algkoolis näitas kooli juhataja ja õpetajana
töötanud Kädly Künnap.
Teiseks koolitunniks oli Kirjanduse tund, kus tuli esitlusele Asuküla Algkooli õpilase Salme
Aasmäe raamatu „Lastelastele“ 2 osa esitlus, tundi aitas läbi viia Salme pojatütar Õie-Mari Aasmäe.
Ilmestamaks Salme Aasmäe raamatut, esitas Asuküla seltsi näitetrupp vahelugemisi ja
dramatiseeringuid Salme lugude ainetel.
Peale koolitundide lõppu saabus vahetund, kus huvilised said tutvuda kodulooliste väljapanekutega,
saalis oli üleval raamatu 2 osa illustreerinud kunstniku töö, Asuküla Algkooli vilistlase Naima
Neidre pastellid, eksliibrised ja illustreeritud raamatud olid välja pandud seltsimajas ja
raamatukogus; oma töid eksponeerisid näitusena Asuküla Käsitööklubi liikmed ja Piret Silma
juhendamisel oli huvilistel võimalik kududa Külvaipa oma triip.
Kohale oli tuldud lähedalt ja kaugemalt, oli palju rõõmsaid kohtumisi endiste kolleegide ja
kaasõpilaste ning õpetajate või naabritega.
Õues tutvustasid Külamessil oma tegemisi meie oma inimesed ja naabrid Ridala valla erinevatest
piirkondadest. Müüdi nii mett, koduleiba ja õlut, lambavilla ja -lihatooteid, astelpajutooteid ja
jäätist, köögivilja, maasikaid, teraviljahelbeid ja jahu, kuuseistikuid ning lilli, kirivöid, ehteid,
lõikelaudu, käsitöökaarte, raamatuid, paekivist tooteid jms. Ühesõnaga täiesti tõsiseltvõetav
tootmine siinmail. Külamessil osalejate arvates võiks taoline üritus saada traditsiooniks!
Infot meie paikkonna turismiettevõtete kohta leidsid huvilised õues olevatelt infotahvlitelt.
Avatud olid Külaköök ja Külakõrts, mekkida sai ka kohapeal suitsutatud kala.
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Mänguväljakul oli Lasteaala, kus lapsed said meisterdada, joonistada või niisama mänguväljakul
lustida, osavust proovida tasakaalulindil ja ronida õunaeda paigaldatud ripptelki. Pille Raudsepa
juhendamisel toimus lastele Asuküla Minirammumehe võistlus.
Sooja suveõhtu lõpetas simman seltsimaja õuel, kus oma toredate pillilugude ja lauludega
rõõmustasid meid Siim ja Priit Rikker.
Oli imelilus suvepäev Asukülas ja üle ootuste rahvarohke – sel päeval külastas meid üle 200
inimese!
Kuna kõik tegemised on koondunud just raamatukogu ruumidesse, siis julgen ka Käsitööklubi
iganädalasi kokkusaamisi liigitada ürituste alla, sest klubilised tutvuvad nii käsitöö-, aiandus-,
kokandusraamatute, kui ka ilukirjanduse valikuga ning nii mõnigi kord võetakse huvipakkuv raamat
koju kaasa. Arutletakse ka loetu üle ja soovitatakse raamatuid teistelegi lugemiseks.
Käsitööklubi, raamatukogu ning Asuküla seltsiga koostöös sai korraldatud aasta lõpul Jõulupidu
koos tantsu ja näitemängu vaatamisega. Külas oli seekord SEE teater oma jandikogumikuga
„Kiusatused. Peost osavõtjaid oli 53.
4.6.2 riiklikul
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Peamised sihtrühmad olid nii noored kui ka vanemaealised, kes vajasid juhendamist CV
kirjutamisel, e-posti konto loomisel, ka Facebooki konto loomisel.
Olen juhendanud lugejat internetis vajaminevate lehtede leidmisel - näiteks Haigekassa, Statistikaamet, Maksuamet jms. Juhendasin ka blankettide täitmisel, näit. Euroopa ravikindlustuskaardi tellimisel interneti kaudu ja hambaravihüvitise taotluse täitmisel. Juhendan ka ID-kaardi kasutamisel,
s.h. ka sertifikaatide uuendamisel; maksekorralduste teostamisel internetipangas.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogus toimuva kohta saab infot Facebookist ja valla kodulehelt. Infot ürituste kohta saadan
ka meili teel või helistan lugejatele, kes ei kasuta internetti.
4.9 Andmebaasid.

5. 2018 aasta tegevused
Kokkuvõtvalt võib öelda, et oli jälle üks töine aasta.
Raamatukogu kasutajate arv on kasvanud, käiakse lehti ja ajakirju kohapeal lugemas ja kui inimene
ei avalda soovi, siis ma ei ole ka lugejaks registreerinud. Huvi raamatute vastu on, sest endale koju
soetamiseks on raamatud kallid. Raamatukogus käivad inimesed ka lihtsalt omavahel suhtlemas.
Jätkub lugejateenindus, koolituste ja ürituste korraldamine, igakuine (va suvekuud) Muinasjutu- ja
meisterdamistuba Fantaasiatoa nime all, sest seda lapsed väga ootavad.
2018. aastal toimub raamatukogus inventuur.

Koostaja: Imbi Sildaru, Asuküla Külaraamatukogu juhataja
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