Asuküla Raamatukogu aastaaruanne 2018

Rmtkogu nimi

Elanike arv raamatukog
(01.12.17)
ude arv

Harukogude Teenindus
arv
punktide
arv

392

0

Maakonna/valla nimi
Asuküla raamatukogu,

1

0

Haapsalu
Lääne maakonnas haldusreformi järgselt 2018. aastal 16 rahvaraamatukogu: Lääne Maakonna
Keskraamatukogu Haapsalus, 3 harukogu Asuküla, Ridala, Uuemõisa; 1 väliteeninduspunkt.
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. Raamatukogutunnid.
6. Raamatunäitused.
7. Kirjandusüritused.
10. Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine (nii paberkandjal kui ka internetis).
11.Kodulooalane töö.
Plaanis on fondi puhastamine, lastetöö, kodulugu, lugejakoolitus.
2. Juhtimine. 2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Raamatukogu juhindub oma töös põhimäärusest, Rahvaraamatukogude seadusest, KOV
korralduse seadusest, Avaliku teabe seadusest, Interneti kasutamise juhendist, AIP-i
kasutusjuhendist.
Asuküla paikkonna lugejate esindajana kuulub Lääne Maakonna Keskraamatukogu 5liikmelisse nõukogusse Virve Targamaa.
2.2 Eelarve
Põhieelarve
Eelarve kokku
Personalikulu
Komplekteerimiskulu
sh KOV-lt
sh riigilt
Infotehnoloogiakulu

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

Seisuga
31.12.18 €

Muutus %

2,18
1,44
0,74

2.3 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

2.4 Personali koosseis, juhtimine ja areng
Peale haldusreformi kuulub Asuküla raamatukogu harukoguna Lääne Maakonna
Keskraamatukogu haldusalasse. 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 Lääne Maakonna Keskraamatukogu
direktorile esitamiseks.
2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest
Koolituse
aeg

Koolituse
teema

Koolitaja Koolituse
maht/kestus

Rmtkoguhoi
djate arv

22.-

Digipädev

BCS

1

23.03.2018 raamatukogu

16

Eelarve/Koolituseks
kulutatud summa

koolitus

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused
25.mail väljasõiduseminar Taebla raamatukokku: erialateave. Mihkel Mutt rääkis oma uuest
raamatust.
6. novembril õppepäev maakonna raamatukoguhoidjatele. Isikuandmete kaitse raamatukogus,
Ilme Sepp; Rahva Raamatu tutvustus; Kirjaniketuur Sõnaränd - Veiko Märka, Loone Ots,
Andra Teede, Piret Jaaks.
3. detsembri õppepäev: Kuidas kehakeel enda kasuks tööle panna? - Inga Lunge; Konfliktivaba
suhtlus igapäevaelus - Hannes Hermaküla; MTÜ Bõliina esindaja tutvustas vene rahvanukke;
Raamatukogu turundamisest - Svea Talving.
2.4.3 Raamatukogutöötaja avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
Ettekanne Asuküla seltsi ning paikkonna ja raamatukogu tegevusest, 30.oktoobril 2018
Tallinna 32. Keskkooli majandussuuna õpilastele ja Haapsalu linnavalitsuse esindajatele.
2.4.4 Erialahariduse omandamine.
Töötajal on raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon.
2.4.5 Töötajate tunnustamine.
EV100 - Lääne Maakonna Keskraamatukogu tänukiri igapäevatöö eest, 20.veebruar 2018.
Haapsalu Linnavalitsuse tänukiri südamega tehtud kogukonnatöö eest Asuküla paikkonnas,
20.oktoober 2018.
2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Asuküla raamatukogul on kasutada kolm ruumi Asuküla Algkooli/Seltsimaja hoones.
Raamatukogu asukoht on hea, sest bussipeatus on kohe maja ees. 2018 aasta lõpul sai välja
vahetatud 4 riiulit uute vastu.
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 RaamatukoguSeltsimaja. Kokkulepped peavad ning hea meel on selle üle, et täiendavat remondiraha taotleti
Haapsalu Linnavalitsuse poolt Hasartmängumaksu Nõukogult Asuküla RaamatukoguSeltsimaja rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse välja
maaküttesüsteem, soojustatakse vahelagi, ehitatakse duširuum, invakaldtee, vahetatakse aknad
ja fassaadilaudis.
Rekonstrueerimistööd algasid Asukülas 2018. a. oktoobris. Esimese tööna paigaldati õuealale
maaküttekontuur ning detsembri esimesel nädalal oli saalis ja saali eesruumis juba soe sees
ning võimalik üritusi avaramates ja soojemates tingimustes läbi viia.
Aruande kirjutamise hetkel paigaldatakse just raamatukogu ruumidesse radiaatoreid ja
torusid.
2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Raamatukogul puudub kaldtee. Asuküla raamatukogu-seltsimaja rekonstrueerimistööde
käigus on kaldtee ehitus projektis ette nähtud.
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.
2017.aastal on välja vahetatud AIP-i arvuti.
Seoses haldusreformiga muutunud töökorralduse tõttu liitus Asuküla raamatukogu
13.jaanuarist 2018 raamatukogude info- ja kataloogisüsteemiga URRAM
2018 juuli lõpust on töötajal ka uus tööarvuti.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
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 2018. aastal 392 elanikku, kellest 166 on raamatukogu
kasutajad, hõlve 42,34%.
Laste osakaal kasutajate hulgas 17,47 %, laste laenutuste osakaal 10,5 %.
Külastusi ühe elaniku kohta 6,66, laste % külastajatest 19,63.
Laenutusi ühe elaniku kohta 9,1. Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osakaal 50,5 %.
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Ilu- ja lastekirjanduse osakaal raamatufondist 70,9 %, teabekirjanduse osakaal 29,1%.
Raamatuid soetati 2018. a. 161 eksemplari, sellest annetusi 18 ehk 11,2 % kogu
juurdekasvust.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine. 3.1.3 Auviste komplekteerimine
Ajakirju oli tellitud raamatukokku 10 nimetust, ajalehti 2. Kultuuriajakirjadest oli 2018. a.
tellitud Täheke. Perioodika annetusi 1 – Eesti Ekspress.

3.2 inventuurid, mahakandmised
2018. aastal toimus raamatukogus inventuur. Inventuuri aitas teha minu abikaasa, Andi
Sildaru. Maha sai kantud 1894 aegunud, lagunenud ja kadunud teavikut. Kui raamatukogus
oleks kasutusel vöötkoodid, siis oleks saanud inventuuri teostada väiksema ajakuluga.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Haldusreformi mõju lugejateenindusele oli, sest tuli suunata ja julgustada inimesi pöörduma
Haapsalu linnavalitsuse poole ja aidata leida vajaminevaid telefoninumbreid.
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 elektrooniliselt.
Lugejate käsutuses on üks AIP-i arvuti, (arvuti on varustatud ID-kaardi lugejaga) ja printerskanner-koopiamasin.
Raamatukogu lahtiolekuajad on üleval 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

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus (+-)

Asuküla

110

95

-15

Raamatu-

Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Asuküla

2501

2629

+128

91

82

-9

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud20
17

Päringud
2018

Muutus
(+-)

4078

3551

-527

28

121

+93

kogu

kogu
Asuküla

Raamatukogu teeninduspiirkonnas oli 2018. aastal 392 elanikku, nendest 166 olid
raamatukogu kasutajad. Kasutajate hõlve 42.34 %. 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 . Aastal 2018 infopäringute arv suur – 121.
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
Uuemõisa kui ka Ridala raamatukogust. Maakonnas puuduolevaid teavikuid olen tellinud ka
Pärnu Keskraamatukogust.
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

Lug-d
2017

Lug-d
2018

Muutus
(+-)

Külast-d
2017

Külast-d
2018

Muutus
(+-)

Laenut
2017

Laenut
2018

Muutus
(+/-)

Asuküla

32

29

-7

587

516

-71

362

374

+12

Lugejate arv on stabiilne, külastuste arv vähenenud võrreldes 2017 aastaga, laenutuste arv
stabiilne. Külastuste 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.
Muinasjutu- ja meisterdamistuba – (2018 aasta algusest tegutseb Fantaasiatoa nime all) on
laste poolt alati väga oodatud ja see toimub septembrist – juuni kuuni 1 kord kuus juba
kaheksandat hooeaga. Kõige pisemad osalised on olnud 2-aastased. Iga kord on meil ka
teema, mille alusel siis valime jutukese ja meisterdame või joonistame vastavalt teemale.
Need kokkusaamised raamatute keskel on alati laste poolt oodatud.
Külmade ilmadega on suurem osa majast kasutusest väljas, kõik tegevus, nii Asuküla
Rahvakooli tegevus (käsitööklubi, näitering, reismuljete õhtud jms ning laste ringid, st
noorsotöö kogukonnateenusena on koondunud raamatukogu ruumidesse). Kuna raamatukogu
töötaja on läbinud 2017 aastal IKT-huviringi juhendajate baaskoolitusele, siis on ringid
toimunud raamatukogu ruumes ja raamatud on igal võimalikul hetkel laste- ja noorte
käeulatuseks, kui robotid näiteks koostööks valmis pole ja natuke ajule puhkust vaja.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused.
Alates 2010 sügisest on Asuküla selts koostöös Asuküla raamatukogu ja vabatahtlike abiga
pakkunud paikkonna lastele-ja noortele vaba aja sisustamise võimalusi Asuküla seltsimajas.
2017 aasta mais sõlmisid Ridala Vallavalitsus ja Asuküla selts koostöökokkuleppe
noorsooteenuste pakkumise osas kogukonnateenusena ja seoses sellega on tegevus ka

mitmekesisem, koostöökokkulepe on vastavalt Asuküla seltsi üldkoosoleku otsusele
(02.04.2017) sõlmitud 3 (kolmeks) aastaks ning jätkub Haapsalu linnaga.
Traditsiooniliselt toimuvad ka 2018 aastal harjumuspäraselt just õppeaasta jooksul korra kuus
muinasjutu- ja meisterdamistoad erinevate teemadega (enamasti rahvakalendriga seotud).
Räägime ja jutustame ning siis meisterdame. 2018.aastal alustasime lisaks ka
robootikaringiga. Kuna seltsimajaga samas majas tegutseb raamatukogu, siis on loomulik, et
tihti on kõik tegevused tihedasti läbipõimunud ja nii saab kõiki ringitunde muuta
mitmekesisemaks ning vaheldusrikkamaks.
Tavapäraselt osaleb ringide töös 4-15 last, kõige populaarsemaks laste seas osutus 2018 aastal
aga suvine päevalaager, kus oli 26! osalejat.
13.jaanuar – räägime lumejutte ja meisterdame lumekuuli
27.jaanuar - Asuküla Seltsimajas alustab tööd robootikaring Nutipesa
Tutvume robootikakomplektiga Lego Education Mindstorm EV3 ja ehitame ise roboti.
Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Samal ajal
pakub robootika ka nuputamist ja meelelahutust ning arendab meeskonnatööd
https://online.le.ee/2018/01/30/asukulas-loodi-robootikaring-nutipesa/
11.veebruar – sõbrapäevateemaline Fantaasiatuba (muinasjutu- ja meisterdamistoa uus nimi),
valmisid vahvad käepaelad, kaardid, maiustasime pannkookidega
27.-28.veebruar - Nutipesa öö raamatukogus (kooskokkamine, robootika, tants, lauamängud,
disko, öölugemine jms)
https://online.le.ee/2018/03/07/asukula-lapsed-pidasid-maha-oise-nutipesa/
17.märts - küünalde valmistamise töötuba: valmisid tassiküünlad
24.märts - lauamängu ja pannkoogihommik
7,aprill – puutöötuba Uus-Vainu puutöökojas Väike-Ahli külas. Valmisid lindude pesakastid.
14.aprill - robootikaring Nutipesa – EV3 JA BeeBot
28.aprill – Lahe laupäev koos sõprade ja põnevate tegevustega seltsimajas ja raamatukogus.
Kavas lugemine, robootika, lauamängud (lauajalgpall, Twister, Quadrillion jms) ning väike
sissepõige aianduse maailma – külvame seemneid
https://online.le.ee/2018/05/07/galerii-asukulas-korraldati-lastele-lahe-laupaev/
21.mai - robootika tutvustamine Ridala lasteaia keskmises rühmas (BeeBot, Ozobot)
http://www.ridala.edu.ee/wp/?p=12746
2.juuni – Lastekaitsepäev Haapsalu promenaadil – robootika (Beebot) ja meisterdamine (
elevant joogikõrrest ja värvipaberist). Meie tegemistest võttis 3 tunni jooksul osa ligikaudu 70
last.
13. - 15. juuni - Nutipesa suvine päevalaager: päevalaagris olid mängus meile armsaks
saanud robotid, fotograafia, salakirja lugemine, orienteerumine, meeskonnatöö ja muud
põnevad tegevused.
https://online.le.ee/2018/06/17/galerii-asukula-koolimajas-peeti-nutipesa-laagrit/
11.august – Rannalõõts 2018. Rannalapse mängumaa – kivide värvimine akrüülvärvidega,
huvilisi lapsi oli ligikaudu 70 kolme tunni jooksul.
22.september – robootikaring Nutipesa, "Rongisõit" - robot EV3 programmeeriti mängima
meloodiat "Rongisõit"
13.oktoober – robootikaring Nutipesa õpituba; programmeerimisnädal Code Week 2018( 6.21.10) raames.
25.. oktoober – sügisene koolivaheaeg NUTIPESA "Koolilapse kokakool" .
HKHK kutseõpetaja Taavi Kuusiku juhendamisel valmisid põnevad suupisted
https://online.le.ee/2018/10/26/galerii-nutipesas-asukulas-toimus-koolilapse-kokakool/
27. oktoober 2018 -Fantaasiatoas valmisid ämblikud, mesimummud ja sipelgad. Lapsed
tutvusid mesimumm-põrandarobot Bee-Botiga

10. november 2018 - Fantaasiatoas valmisid vahvad isadepäeva kaardid. Lapsed reisid koos
mesimumm-põrandarobot Bee-Botiga mööda Eestimaad
17. november 2018 - Fantaasiatoas valmisid vahvad Scrapbook tehnikas jõulukaardid
24. november 2018 Nutipesa - Reis põrandarobot Bee-Botiga mööda Eestimaad. EV 3 roboti
ülesanne: teha selline programm, et robot langetaks saha, võtaks enda ees oleva objekti
haardesse, viiks seda edasi ja vabastaks objekti haardest.
15. detsember 2018, PIPARKOOGIMÖLL.Tekitasime pühademeeleolu: küpsetasime ja
kaunistasime piparkooke, meisterdasime kinkekotte, ehtisime kuuse ja lõime tantsu.
27.-28. detsember 2018, 24 tunni NUTIPESA. Mängisime lauamänge, jooksutasime roboteid,
vaatasime ühiselt kino, lugesime raamatuid, lustisime niisama. Teisel päeval tegime ise teatrit
ja olime publikuks Asuküla näitetrupi peaaegu peaproovile, st vaatasime V. Koržetsi etendust
"Näärila ja Närula". Oli väga vaffa 24 tundi!!!
Meie tegemistega on võimalik tutvuda järgmistel FB lehtedel:
Asuküla Teataja https://www.facebook.com/groups/911871772229208/
Asuküla Raamatukogu https://www.facebook.com/Asuk%C3%BCla-Raamatukogu167578359947708/
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

Teenuste arv

Kasutajate arv

Koduteenindus

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond
4.6.1 kohalikul tasandil
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.
24.jaanuar - Reisimuljeid Taimaalt sõnas ja pildis vahendas Maie Mansberg
14. märtsil -Kirjanduslik kolmapäev Kivikülas, Lauri-Jaani talus ja kuna oli emakeelepäev,
siis oli osalisetl kaasas oma lemmikraamatuid-lugesime luuletusi ja katkendeid
lemmikraamatutest. Meid võõrustas Maie Mansberg.
24.oktoober - Reisimuljeid Albaaniast ja Makedooniast vahendas Aime Koit.
Korra nädalas teisipäeviti või kolmapäeviti, ehk siis 4 korda kuus toimetas 2018 aastal
Asuküla raamatukogu ruumides Asuküla Käsitööklubi, kus käivad koos eri vanuses

käsitööhuvilised. 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. Kord nädalas on seltsimaja
ja raamatukogu ruumides ka Asuküla näitetrupi proovid. Asukülas on näitetrupp tegutsenud
juba esimese Eesti Vabariigi ajal ja nii soovime ka praegu elus hoida paikkonna
kooskäimiskohta –raamatukogu-seltsimaja, tegutsedes majas ja pakkudes elanikele võimalusi
vaba aja meeldivaks veetmiseks Korra kuus laupäeviti on lastel võimalik osaleda Muinasjutuja meisterdamistoas (2018 aasta algusest tegutseb Fantaasiatoa nime all), mis tegutseb
Asuküla Seltsi ja Asuküla raamatukogu koostöös juba kaheksandat! hooaega. Lapsed on
vanuses 2-15 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. Fantaasiatoa 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 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 ja Uuemõisa raamatukogudega; samuti ka Lääne Maakonna
Keskraamatukoguga, kes korraldab teabepäevi ja õppeseminare ning komplekteerib fondi.
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.
Fantaasiatuba toimub aga tänu väga heale koostööle vabatahtlikega. 2018 aastal on aidanud
vabatahtlikena lasteüritusi läbi viia Anu-Aljaste Sits, Evelyn Targamaa, Maire Suurkask,
Ingrid Lõppe, Katrin Päevakene, Andi Sildaru, Virve Targamaa.
4.6.2 riiklikul tasandil
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,
Statistika-amet, 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. Infot ürituste kohta saadan ka meili teel
või helistan lugejatele, kes ei kasuta internetti.

4.9 Andmebaasid.
5. 2019. aasta tegevused
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2018 aasta oli väga töine aasta. Jätkub lugejateenindus, koolituste
ja ürituste korraldamine, igakuine (va suvekuud) Muinasjutu- ja meisterdamistuba
Fantaasiatoa nime all, sest seda lapsed väga ootavad, robootikaring Nutipesa.
2018. aastal toimus raamatukogus inventuur. Inventuuri aitas teha minu abikaasa, Andi
Sildaru. Maha sai kantud 1894 aegunud, lagunenud ja kadunud teavikut. Kui raamatukogus
oleks kasutusel vöötkoodid, siis oleks saanud inventuuri teostada väiksema ajakuluga. Nii et
2019 aasta plaani võiks võtta vöötkoodide ja lugeri soetamise.
Algas 2018. aasta väga meeldiva üllatusega, kui sain 4. jaanuaril teada, et Haapsalu linn
hakkab täiendavat remondiraha taotlema Hasartmängumaksu Nõukogult Asuküla
Raamatukogu-Seltsimaja rekonstrueerimiseks. Meeldiva üllatuse edastas aselinnapea Helen
Rammu, kes on Asuküla raamatukogu lugeja ja sel päeval raamatuid vahetama tuli.
See tõi majja projekteerija, ehitusekspertiisi, linnavalitsuse esindajad ja kui projekt oli juba
esitatud siis kahel korral ka komisjonid – esimesel korral maakondliku ja teisel korral juba
Hasartmängumaksu Nõukogu esindaja. Olid väga pingelised kohtumised, sest pidi ju vastust
andma päris erinevatele küsimustele. Siinkohal soovin tänada kõiki Haapsalu linna esindajaid,
kes on meie maja rekonstrueerimisprojektiga seotud.
05.juunil saime teate, et projekti on rahastatud, linn kuulutab välja ehitushanke ja sügisel 2018
läheb tööks.
04.juulil toimus objektiga tutvumine hankest huvitatud ehitusfirmadega.
13.juulil saime teada, et hanke võitis Ehto OÜ.
Tööd algasid Asukülas 2018. a. oktoobris.. Esimese tööna paigaldati õuealale
maaküttekontuur ning detsembri esimesel nädalal oli saalis ja saali eesruumis juba soe sees
ning võimalik üritusi avaramates tingimustes läbi viia.
Aruande kirjutamise hetkel (04.veebruar 2019) paigaldatakse just raamatukogu ruumidesse
radiaatoreid ja torusid. Ahjusid kütta tuleb seni, kui ka raamatukogu on lülitatud ümber
maaküttele.
05.juunil 2019 Asuküla Seltsimaja-Raamatukogu õuel - XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm“ tuletulemine. Meie õuele jõuab tuli seepärast, et juba esimese Eesti Vabariigi ajal
tegutsesid Asukülas erinevad seltsid ja laulu- ning pasunakoor. Ettevalmistused selleks
tähtsaks päevaks käivad raamatukogu ja seltsi koostöös. Linna poolseks koordinaatoriks on
kogukonnatööspetsialist Maire Vilbas.

Koostaja: Imbi Sildaru, Asuküla Raamatukogu peaspetsialist
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