
Aastaaruanne 2022
KADRINA VALLA RAAMATUKOGU VOHNJA FILIAAL

Elanike arv: 585

1.Põhilised tegevussuunad
2022 aasta algas taas koroonapiirangutega, kuid olukorra muutudes hakkas raamatukogu 
elavnema. Lapsed said vahetundides raamatukogu külastada ja täiskasvanud külastajad jäid 
pikemaks ajaks vestlema. Oli huvitav koostööde aasta. Kõik ühisüritused olid huvitavad ja 
õnnestunud.
Vohnja raamatukogus toimunud üritustest olid huvitavamad Andres Pulveri kolm 
muusikakuulamise õhtut: 
„Küünlapäeva rahuliku muusika õhtu“ 
„Sõja ja rahu laulud“ 
„Kusagil Aafrikas“
Kõik valla raamatukogudega koostöös toimunud üritused olid õnnestunud, eriti Mudlumi 
raamatu „Mitte ainult minu tädi Ellen“ ettelugemine  ja video tegemine. Samuti 
pannkoogipäev Kihlevere raamatukoguhoidja suvekodus ja loovterapeudi Heli Preismanni 
sõnalis- muusikaline üritus.
 Teisel poolaastal hakkasid regulaarselt toimuma lasteaiale iganädalased ettelugemise tunnid 
ja iganeljapäevased Kadrina noortekeskuse üritused raamatukogus ning reedesed 
meisterdamisnurga töötoad.
Raamatukogude aastal külastasid Vohnja raamatukogu mitmed  külastusmängus „Avasta 
Eesti raamatukogusid“ osalejat.

2. Personali koosseis, juhtimine ja areng
Muudatusi koosseisus ja tööajas ei olnud.

2.1 Ülevaade täienduskoolitusest. 

LISA 1

Teema Korraldaja Tundide arv Osalejate arv

Erialased 
täienduskoolitused 

LVKRK korraldatud 
erialased täienduskoolitused

LVKRK 19 1

15.02 Sotsiaalmeedia konto 
haldamine ja sisuturundus 

LVKRK 4 1



raamatukogus. Brit Mesipuu

08.03 Naiste aeg kaasaegses 
vene kirjanduses Ilona 
Kivirähk

LVKRK 2 1

21.09 Koolitusreis Tallinna: 
Rahva Raamat, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Tallinna
KRK VKO

LVKRK 5 1

28.09 „Digitaalne sisuloome“ LVKRK 6 1

Muud koolitused

29.11 Eesti perekonnanimede 
ajalugu

Eesti Keele 
Instituut

2 1

2022. aastal toimunud koolitused olid kasulikud ja huvitavad. Kõik koolitused olid võrdselt 
vajalikud, hästi korraldatud ja andsid mitmekülgseid teadmisi. Veebikoosolekud aitavad aega 
ja transpordi kulusid kokku hoida.
Lisaks erialastele koolitustele osales töötaja ka MTÜ Päikesekiir, MTÜ Kadrina 
kirjandusklubi ja MTÜ Tiigisaare poolt korraldatud käsitöö koolitustel

2.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: 
-
LISA 2

2.3 Erialahariduse omandamine 
Sooritatud kutseeksam, mis lubab töötada raamatukogus.

2.4 Töötajate tunnustamine. 
-

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine. 
Raamatukogu haldusjuhtimisega tegeleb Kadrina põhikogu.
Vohnja raamatukogu asub Vohnja mõisas koos Vohnja lasteaed- algkooliga. Raamatukogu 
kogupind on 73 ruutmeetrit. Raamatukogu on heas seisukorras.
Uus Kadrina Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri ja Kadrina Valla Raamatukogu 
arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri.
LISA 3

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Liikumispuudega inimestele mõeldud kaldteed puuduva
Tabel 5
Juurdepääs võimalik 0

Juurdepääs võimalik osaliselt 0



Juurdepääs puudub 1

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Raamatukogul on kolm arvutit. Üks lugeja- ja kaks töötajaarvutit (lauaarvuti ja sülearvuti)
Raamatukogus on võimalik koopiaid teha, skaneerida, printida ja vajadusel Kadrina 
põhikogus lamineerida. Raamatukogus on WI-FI levi. Töötaja arvuti Windows 10 ( 2017),  
lugejaarvuti 2015 (uuendatud 2021), sülearvuti 2021, Windows 10, Microsoft Office, 
Photoshop. 
Raamatukogus on head infotehnoloogilised võimalused.

3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
Raamatukogu lähtub kogude komplekteerimisel Kadrina valla raamatukogu 
komplekteerimise põhimõtetest,  arvestades piirkonna lugejate soove.
2022. aastal on arvele võetud 443 raamatut, neist 154 annetust. Juurde tuli 1  auvis (annetus) 
ja 1 muu teavik. Kustutati 275 raamatut ,  2 auvist ja 1 elektrooniliste teavikute kogu. 
Kokku on arvel raamatuid 9144, auviseid 14, elektroonilisi teavikuid 0, ja muud teavikud 5.
Ajakirju tellitud 9, kustutatud 0, kokku arvel 111 aastakäiku.
Perioodika tellib Kadrina põhikogu. Kultuuriperioodikast on tellitud ajakiri „Täheke“

3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimise prioriteetideks on eesti kirjandus, väärtkirjandus ja lastekirjandus. 
Arvestades lugejate huvidega on tellitud rohkem ajaloo- ja reisiraamatuid.
Ajakirjadest on kõige rohkem laenutatud ajakirju „Kroonika“, “Tiiu“, „Eesti Naine“, 
„Maakodu“, „Käsitöö“.
Ilukirjandusest on laenutatud kõige rohkem Safier. D. “Miss Merkel: mõrv Uckermarkis“, 
Owens, D. „Kus laulavad langustid“, Vahter. T. „Madis Jeffersoni 11 põgenemist“, Ghulam. 
N. „Minu turbani saladus“, Francis, W „Suvised külalised“
Lastekirjandusest on laenutatud kõige rohkem Vyner,S „Laste värk“, „Maša ja Karu lood: 
Maša ja Karu seiklused“, Kustavus. R. “Võlutäheke: pimedas helendav raamat“,
Komplekteerimissummad on piisavad. Seoses Viitna filiaali likvideerimisega sai Vohnja 
raamatukogu annetusena raamatuid juurde ja välja vahetatud mitmeid lagunenud raamatuid. 
Fond  on liiga suur ja vajab  puhastamist.
Lugejate sihtrühma järjestus: töötajad, lapsed, pensionärid.
Kogude juurdekasv 443, millest annetusi 154
Kogude suurus 9144
Ringlus 0,5
Keskmine loetavus 34,3
Külastatavuse intensiivsus 20,1 korda aastas.
Hõlve 22,9%
Keskmine külastatus päevas 13

3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)



Kogude juurdekasv 443, millest annetusena154, s.o 34,8%
E-raamatuid ei ole

3.1.2 Perioodika komplekteerimine
Raamatukokku oli tellitud 9 ajakirja ja 3 ajalehte

3.1.3 Auviste komplekteerimine
2022. aastal lisandus 1 auvis (annetus)
Auviseid on arvel kokku 14, neist 12 audiaalteavikut ja 2 kombineeritud auvist.

3.2 inventuurid, mahakandmised
Inventuur toimus 2018. aastal.
2022. aastal kanti maha 275 raamatut  .

4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused 
Raamatukogus on võimalik skaneerida, printida ja koopiaid teha. Raamatukogus on üks 
internetiühendusega lugejaarvuti,  kus on  võimalik e- teenuseid teha. Printimisteenust on 
jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Raamatute tagastuskasti kasutati 45 korral.
Raamatukogu reklaamib Kadrina kirjandusklubi, MTÜ Tiigisaare, Neeruti seltsi ja Kadrina 
rahvamaja üritusi.

4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine. 
Vohnja raamatukogul on üks ID- kaardi lugejaga lugejaarvuti. 
Lugejaarvutit kasutati võrreldes eelmise aastaga vähem. 2021. aastal  68 korral, 2022. aastal 
31 korral.
Lugejaarvutit kasutati põhiliselt laevapiletite broneerimiseks ja printimiseks, pangateenuste 
sooritamiseks, e-posti lugemisel. 2022. aastal kasutati lugejaarvutit elektrihinna 
kompensatsiooni blankettide  printimiseks ja tervisetõendite täitmisel.
Vohnja laseaed- algkooli lapsed kasutavad kooli arvuteid.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused. Üldistav ja muutusi näitav kokkuvõte.

Tabel 5

Raamatu-
kogu

Lugejad
2021

Lugejad
2022

Muutus (+-)

Vohnja 133 134 +1

Raamatu-

kogu

Külastused
2021

Külastused
2022

Muutus
(+-)

Virtuaal-
külast.
2021

Virtuaal-
külast.
2022

Muutus
(+-)

Vohnja 2239 2699 +460 0 0 0

Külastused sisaldavad ka tagastuskasti ja raamatukapi külastusi.



Raamatu-

kogu

Laenut-d
2021

Laenut-d
2022

Muutus
(+-)

Päringud*
2021

Päringud*
2022

Muutus
(+-)

Vohnja 4634 4598 -36 105 49 -56

Raamatu-
kogu

Virtuaalürituste arv Virtuaalüritustel 
osalejate arv

Virtuaalürituste 
järelvaatajate arv*

2021 2022 2021 2022 2021 2022

0 0 0 0 0 0 0

Raamatu-
kogu

Virtuaalkoolituste arv Virtuaalkoolitustel 
osalejate arv

Virtuaalkoolituste 
järelvaatajate arv*

2021 2022 2021 2022 2021 2022

0 0 0 0 0 0 0

*kui järelvaatamine võimaldati peale koolituse toimumist

Raamatu-
kogu

Virtuaalnäituste
arv 2021

Virtuaalnäituste
arv 2022

Virtuaalnäitust
e külastajate 
arv 2021

Virtuaalnäituste
külastajate arv 
2022

Vohnja 1 1 609 60

4.3 RVL teenindus 
2022. aastal oli sisse laenutatud  410 (2021.aastal 360), välja 2022. aastal 318 (2021. aastal 
333)
Kadrina vallas on hästi toimiv raamatuvahetus. Raamatute transpordiks kasutatakse valla 
bussi, lugejate ja pereliikmete abi. Lugejad on õppinud kasutama lugejaportaali ja oskavad 
küsida ja tellida mõnes teises raamatukogus asuvat raamatut.



4.4 Laste- ja noorteteenindus 
Vohnja raamatukogu asub Vohnja lasteaed- algkooliga ühes hoones. 2022. aasta alguses oli
koroonapiirangute tõttu veel vähe üritusi. Septembrist alustati taas iganädalaste
ettelugemise tundide ja meisterdamisnurgaga. Koostöös Kadrina noortekeskusega toimusid
neljapäeviti meisterdamistunnid. Kuna külas on lapsi vähe ja Vohnja algkooli lapsed on väga
hõivatud, toimusid need üritused väheste laste arvuga.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugemisprogrammiga ei liitutud. 
Lapsed loevad põhiliselt kohustuslikku kirjandust,  kuigi raamatukogusse on tellitud  hea        

valik uuemat lastekirjandust. Vohnja kooli lapsed laenutavad õhtuõppes lugemiseks 
õpetaja poolt etteantud raamatuid ja koju laenutatakse ajaviitelugemist vähe. 

 Väiksematele lugejatele on tellitud rohkem põnevaid muusikaga pappraamatuid.
Lasteüritusi oli kokku  22  , lastele mõeldud näituseid ja väljapanekuid 4.
Näitused ja väljapanekud:

 Emakeelepäev
 Karuraamatud- Teddy Beari sünnipäev.
 1.september on tarkusepäev.

 Põnevad lauamängud.

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine 
2022. aastal oli tellitud 84 laste- ja noorsooraamatut. 2021. aastal oli tellitud 53 raamatut. 
2022. aasta tellitud lasteraamatututest 24 olid annetused. Seosed Viitna filiaali sulgemisega 
lisandusid vajalikud lasteraamatud annetusena.
Komplekteerimissummad on piisavad

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine
Tabel 6

Rmtk Lug-d
2021

Lug-d
2022

Muutus
(+-)

Külast-d
2021

Külast-d
2022

Muutus
(+-)

Laenut
2021

Laenut
2022

Muutus
(+/-)

Vohnja 38 35 -3 895 1319 +424 452 446  -6

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. 
2022. aastal võrreldes eelmise aastaga 3 lugejat vähem, 452 laste külastust rohkem ja 6 
laenutust vähem. 2022. aasta alguses oli koroonapiirangud ja lapsed käisid vaid vajalikke 
raamatuid laenutamas. Vähehaaval hakkasid toimuma ettelugemised. Sügisel taastus 
igapäevane vahetundides raamatukogus aja veetmise tava. Sellest tuleneb ka suur laste 
külastuste kasv. Raamatukogu sai juurde palju uusi lauamänge nii noorematele kui ka 
vanaematele külastajatele. Mudilastele osteti interaktiivne karu,  kellele saab raamatut ette 
lugeda või talle pildi järgi jutustada.
Ridaküla laenutuspunktis on võimalik tutvuda uute lasteraamatutega, tellida kohustuslikku 
kirjandust või mängida lauamänge. 
Kadrina noortekeskuse ja raamatukogu koostöö oli hea. 
Rühmakoolituste arv 7, arv tundides 5.
 



4.4.4 Laste- ja noorteüritused: 
Lasteüritusi oli kokku 22, osalejaid 150.
Näitused ja väljapanekud:
Emakeelepäev.
Karuraamatud.
1.september- aabitsad.
Põnevad lauamängud (valik raamatukogu ja kodust toodud lauamängudest).

Põhilised üritused toimuvad Vohnja lasteaed- algkooli lastega.  Ürituste teemad valitakse 
koostöös õpetajatega. Põhilised üritused toimusid koroonapiirangute tõttu teisel poolaastal. 
Mõned ettevõtmised, mis lastele meeldivad,  on muutumas traditsiooniks. Näiteks 
morsetähestiku lahti kodeerimise abil magusa üllatuse peidukoha otsimine. 
Pannkoogipäev Kihlevere raamatukoguhoidja suvekodus oli õnnestunud ja 
hästi võeti vastu ka loovterapeudi Heli Preismanni sõnalis- muusikaline üritus.
Raamatukogus on hea valik lauamänge ja meisterdamise vahendeid. 
Vahetunnid raamatukogus on lasterohked. Kõik külastused ei kajastu statistikas, sest igat 
edasi-tagasi jooksmist ei ole mõistlik registreerida.
Hea koostöö Kadrina noortekeskusega.
 Vohnja külas on alg- ja põhikooli lapsi vähe. Ühistranspordi halva olukorra tõttu on ka 
ümbruskonna külade lastel liikumine raskendatud. Piirkonna noored kasutavad raamatukogu 
kiire elutempo tõttu regulaarseks kooskäimiseks vähe. Vajaliku kirjanduse laenutavad neile 
tavaliselt  pereliikmed.
Üritused:

 Noortekas raamatukogus. Lauamänguõhtu. (1)
 Prožektorite meisterdamine. (4)
 Talvelinnud. Lindude tutvustamine ja ettelugemine. P. Veedla “Lindudega sõbraks“ ja

A. Kivirähk „Tädike ja sirel“. (7)
 Aastaaegade tutvustamine ja ettelugemine. Kevad tuleb. A.Kivirähk „Tont ja 

Facebook“- „Imetore etendus“. (1)
 Lihavõtted. „Munadepüha kingitus“. (8)
 Noortekas raamatukogus. Tervislik toitumine.Smuutid. (5)
 Rebimistehnikas tibu. Meisterdamine. (3)
 Morsetähestiku  lahtikodeerimine ja lihavõttejänese peidetud šokolaadimunade 

leiukohtade otsimine raamatukogus. (15)
 Kevadlilled. Kevadlillede tutvustamine ja ette lugemine. „Minu esimene lilleraamat“

„Miks konn hüppab?“-„Kuidas lumikelluke endale nime sai“ , „Laste lilleraamat“ (8)
 Liiklusviktoriin koolilastele. (13)
 Liiklusviktoriin lasteaia vanemale rühmale. (10)
 „Külas loovterapeut Heli Preismann“ Ülevallaline raamatukogupäevade üritus. (20)
 Isadepäeva tutvustus ja ettelugemine. „Minu suur karu“ lasteaia suurte rühm. (12)
 Teddy Beari sünnipäev. Lasteaialastele karuraamatute tutvustamine. Karudega 

mängimine ja ettelugemine. (3)
 Meisterdame. Halloweeni kaunistused. (5)
 Isadepäev . Väikeste rühmale   “ Tuduhiired“(vestlus ja mäng). (7)
 Kadri ja mardipäev. Lasteaia suurte rühm. (14)
 Noortekas raamatukogus. Isadepäeva kaartide meisterdamine. (1)



 Halloweenist advendiaega. Meisterdamine. (1)
 Mosaiigimustrid. Meisterdamine. (2)
 Glitter lumehelbed. Meisterdamine. (3)
 Väikeste rühma Päkapikuhommik. Koostöö õpetajatega. (7)

Ühisüritus „Suur suvine koogitegu raamatukogus“ Pannkoogipäev Kihlevere 
raamatukoguhoidja suvekodus.

 LISA 4 

4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused 

Tabel 7
Kordade arv Teenuste arv Kasutajate arv

Koduteenindus 0 0 0
.

Tabel 8
Teenused teistele asutustele Ürituste arv Osavõtjate arv
0 0 0

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja 
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond 
Vohnja raamatukogus toimuvad tavaliselt rohkem lasteüritused, kuid 2022. aastal olid 
ajakirjaniku ja muusikahuvilise Andres Pulveri ettepanekul  kolm õnnestunud muusika 
kuulamise õhtut. Erinevad muusikastiilid, mida  võibolla igapäevaselt ei kuulata, liitsid 
külastajad ja tekitasid huvi veel kohtuda. Täiskasvanute üritustel osalenute arv 101.
Raamatukogu oli kaasatud Tapa- Loobu matka ajal Vohnja külas toimunud perepäeva 
programmi. Koostöö korraldajatega oli hea.  Raamatukogus sai vaadata näituseid ja valminud
videoga tutvustati küla ajalugu. 
Suvel külastasid Ridaküla lugejad raamatukogu ja lasteaed- algkooli, et meenutada vanu 
aegu, mil Vohnja mõisas asus kolhoosi kontor.
Näitused ja väljapanekud:

 Virtuaalnäitus „Vohnja küla ajalugu pildis ja muusikas“.
 Nataša pärlitööd (täiendatud).
 Lapsepõlv tädi Leidaga (fotonäitus, täiendatud).
 Raamatukogude aastale pühendatud näitus „Raamatukogu dokumendid läbi aja“ 

(erinevad blanketid, lugemissoovitused, templid jne).
 Kadrina vald 30.
 Jah, Ukraina on olemas!
 Oskar Luts 135.
 Vabariigi sünnipäev!
 Aino Pervik 90.
 Suvi purki!
 20. august 1991.



 Aino Pervik 90- pop-up raamatute väljapanek Ridaküla laenutuspunktis.
Üritused: 
„Küünlapäeva rahuliku muusika õhtu“ külas ajakirjanik Andres Pulver.
„Sõja ja rahu laulud“ külas ajakirjanik Andres Pulver.
„Kusagil Aafrikas“  Andres Pulveri muusika kuulamise õhtu..
Tapa-Loobu matka üritusel Vohnja raamatukogus ajalootund.
Külas Kuusalu valla raamatukoguhoidjad. Raamatukogu ja küla ajaloo tutvustamine.
2022. aasta sügisel tekkis lugejatel  taas huvi kudumise vastu ja seoses sellega telliti 
raamatukokku  kohalikult lambakasvatajalt  müügiks käsitöölõnga. See võimalus tekitas huvi 
ununenud kudumismustrid meelde tuletada ja neid ka teistega jagada.
Vohnja raamatukogu töötaja on ERÜ ja Kadrina kirjandusklubi liige.

4.6.1 kohalikul tasandil  
2022. aasta kevadel ja suvel pöörduti raamatukogu poole rohkem telefoni ja arvuti kaudu. 
Küsiti infot viiruse, reeglite ja seaduste kohta. Ka ristsõnade lahendamisel tekkinud 
küsimuste korral pöörduti raamatukogu poole.
Ridaküla laenutuspäevadel korraldavad kohalikud aktiivsed inimesed erinevaid üritusi. 
Tavaliselt keraamikakoolitusi, kuid sügisel toimis laenutuspäeval Kristiina Ehini ja Silver 
Sepa raamatuesitlus. Korraldajaks oli MTÜ Tiigisaare ja üritus õnnestus hästi.
Ürituste ja koolituste toimumise vahel  toimuvad  raamatuarutelud ja  saab tutvuda uute 
raamatutega. 
Laenutuspunkti sõitmiseks kasutatakse vallatransporti.
Maakonna ja valla aasta tegijate valimist eelistavad palju inimesed teha veebipõhiselt, kui 
raamatukogus on võimalus hääletada paberkandjal.

4.6.2 riiklikul tasandil 
Puuduvad

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil 
Puuduvad

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Raamatukogu tutvustab lugeja.ee kasutamist, abistab e- teenuste kasutamisel. 2022. aastal 
vajasid inimesed abi elektrihinna kompensatsiooni taotluste vormistamisel ja tervisetõendite 
tegemisel veebis.
AIP- külastusi oli 31. Individuaalkoolitusi 10.
Vanemad inimesed üldiselt ei soovi iseseivalt e-teenuseid kasutada, vaid paluvad töötaja abi. 
Nooremad inimesed abi ei vaja ja saavad ise teenuste kasutamisega hakkama.

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded 
Raamatukogu teenuste tutvustamisega tegeletakse Kadrina põhikogus. Raamatukogu 
teenuseid tutvustab internetis valla koduleht ja Kadrina valla raamatukogu Facebooki leht.
Raamatukogu üritusi ja teenuseid tutvustab Kadrina valla ajaleht „Kodukant“
Töötaja märksõnastab Kadrina valla ajalehte „Kodukant“ ja kujundab ürituste kuulutusi.



4.9 Andmebaasid.
Raamatukogul on kroonikavihik, kodulookartoteek ja fotoalbum.  Olemas valla ajalehe 
„Kodukant“ kõik numbrid.
 

5. 2023. aasta tegevused
2023. aastal jätkatakse koostööd kõigi valla kultuuri- ja haridusasutustega ning kolleegidega. 
Eelmisel aastal lisandus palju raamatuid ja vajalik teha suurem fondipuhastus. Tuleks leida 
kohalikke aktiivseid lugejaid, kes osaleks rohkem raamatukogu tegemistes ja kaasaksid ka 
teisi.
Seoses Viitna raamatukogu sulgemisega lisandusid Vohnja raamatukogu piirkonda uued 
külad. Tuleb kaardistada sealsete elanike soovid ja vajadused.

Raamatukoguhoidja nimi: 

Ly Pajussaar

Kuupäev: 16.01.2023

LISA 1. Personali koolitus

Raamatukogu nimi Koolituste arv Koolitustundide arv 

(koolituse maht )

Koolituseks kulutatud

0 0 0 0

LISA 2. Raamatukogutöötajate avalikud esinemised
ettekanded, loengud, koolitused (teema, kellele)

LISA 3. Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid

Raamatukogu nimi              Teostatud tööd (2022)

0 0

LISA 4. Laste ja noorteüritused 

Raamatukogu nimi Ürituse nimi Osavõtjate arv

Vohnja Morsetähestiku
lahtikodeerimine  ja
lihavõttejänese  peidetud
šokolaadimunade  leiukohtade

15



otsimine raamatukogus

Vohnja Liiklusviktoriin   (2-  kool  ja
lasteaed eraldi)

23

Vohnja „Külas  loovterapeut  Heli
Preismann“  Ülevallaline
raamatukogupäevade üritus

20

Vohnja Väikeste  rühma
Päkapikuhommik.  Koostöö
õpetajatega

7

Vohnja Noortekas  raamatukogus  (3
üritust)

7

Vohnja Meisterdamised (6 üritust) 18

Vohnja Ettelugemised, teematunnid (8) 60
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