Aastaaruanne 2018
Võsupere haruraamatukogu
Elanike arv: 404
1.Põhilised tegevussuunad
* 2018 aasta oli Võsupere raamatukogule suurte muutuste aastaks, seoses haldusreformiga
muutus raamatukogu omanik kelleks sai Haljala Vallavalitsus ja 1.augusti seisuga kadus
eraldiseisva asutusena Võsupere raamatukogu ja muutus Haljala vallaraamatukogu
haruraamatukoguks. Raamatukoguhoidja töökoormus on nüüd 0,75 ja raamatukogu on avatud
neljal päeval nädalas.
* Aasta alguses toimus suur fondi puhastamine, maha kanti 723 teavikut.
* Mais viidi läbi planeeritud inventuur mida ei olnud 14 aastat tehtud. Inventuur andis
selguse, et fondiga on kõik korras.
* Raamatukogul on kohalikus kultuurielus kindel koht, pakkudes mitmekülgset lugemisvara,
kirjanduslikke näitusi ja üritusi.
* Kultuuripärandiaastaga kaasnes vanade mardi- ja kadrikommete tutvustamine, lastele
loomade rahvapäraste nimede tutvustamine ja vanade jõulukaartide näitus.

1.2 Projektid
Projektid, toetused (Kellelt saadud?)

Periood

Eraldatud
summa

Projekti üldmaksumus

0

0

0

0

Projekte ei ole kirjutatud.
2. Personali koosseis, areng
Raamatukogus töötab üks inimene osalise tööajaga ( 0,75) kes teenindab ja koristab ruumid.
Omavalitsuse seisukoht oli et haruraamatukogus on teenindatavate arv väike ja majanduslikult
ei ole mõttekas täistööajaga raamatukogu lahti hoida? Raamatukogu on avatud neljal päeval
nädalas 30 tundi. Puhkuse, koolituste ja haiguspäevade ajal on raamatukogu suletud.
2.1.1 Ülevaade täienduskoolitusest.
Teema
Erialased täienduskoolitused

Korraldaja

LVKRK korraldatud koolitused

LVKRK

Osalejate arv

Raamatukogu – sotsiaal-haridusliku töö keskus

Õppereis Ida-Virumaale

Rahvusraamatukogu,
LVKRK
Rahvusraamatukogu,
LVKRK
LVKRK

Muud koolitused

0

E-kodaniku juhendajate koolitus

1
1
1
0

Täienduskoolitused on raamatukoguhoidjale vajalikud. Võimalusel võetakse neist osa, aga
vahel ei sobi ühistranspordi ajad või ei taha lugejale pettumust valmistada kuna koolituse ajal
on raamatukogu suletud.
2.1.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:
Ei ole esinenud.
2.1.3 Erialahariduse omandamine.
Töötaja ei omanda erialaharidust. 2008 aastal omistati töötajale raamatukoguhoidja III
kutsekvalifikatsioon.
2.1.4 Töötajate tunnustamine.
“Tänukiri“ lasteaiarühmadelt Kullaterad ja Rõõmupallid meeldiva koostöö eest.
2.2.1 Raamatukogu haldusjuhtimine.
Raamatukogu koos lasteaed- külakeskusega on ehitatud 2011 aastal, ruumid on soojad ja
valged, sisustatud uue kaasaegse mööbliga. Raamatukogu kogupindala on 60 m2 millest
lugejate kasutuses 47 m2. Kuna katuselt äravool lekkis oleks tarvis lage pahteldada ja värvida.
2018 aastal remonditöid ei teostatud.
Raamatukogu asukoht Võsupere külas on hea, sest Võsupere küla (128 elanikku) on
teeninduspiirkonna suurim küla. Raamatukogus töötab üks inimene (0,75 töökoormusega) kes
teenindab, korraldab üritusi, paneb välja näitusi, komplekteerib raamatud ja ajakirjanduse,
korraldab RVL-i ja koristab ruumid ning peseb aknad. Töötaja peab pidevalt oma teadmisi ja
oskusi arendama, et oleks võimalik lugejatele kvaliteetset teenust pakkuda. Positiivne muutus
seoses uue töökorraldusega on, et raamatukoguhoidja ei pea enam Rakverest raamatupakkide
kohaletoimetamise ja töövahendite muretsemisega tegelema.
2.2.2 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
Aasta jooksul töid ei teostatud ja pole ka plaanis.
Raamatukogul puudub kaldtee, aga seda ei ole kusagile võimalik paigaldada. Trepp on madal
ja nii lai, et kõrvalise abiga saab liikumispuudega inimese sealt üles aidata. Siiani ei ole
vajadust olnud kuna raamatukogu ei ole külastanud liikumispuudega inimesed.
2.3 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
2018 aastal arendustegevust ei toimunud, sest 2016 aastal paigaldati nii lugeja kui töötaja

arvutisse programm Windows 10. Osteti uus printer-skänner-koopiamasin. Wi-Fi levib nii
raamatukogus sees kui väljas ja seda saavad kõik soovijad tasuta kasutada. Mõlema arvutiga
on ühendatud ID-luger.
Raamatukogu infotehnoloogiline baas on rahuldav.
3. Kogud komplekteerimine ja töötlemine
3.1 komplekteerimise põhimõtted ja uuendused (sh e-teavikud)
Komplekteerimine toimub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kaudu. Komplekteerimisel
püütakse leida tasakaal eelarve võimaluste ja lugejate eelistuste vahel. Valikud tuleb teha
kõikidele lugejarühmadele mõeldes. Eelistatakse eesti autorite loomingut, teatmekirjanduses
Eestit puudutavat kirjandust samuti Eesti laste- ja noortekirjandust. Võõrkeelset kirjandust ei
ole komplekteerinud nõudluse puudumise tõttu, vajadusel saab tellida RVL-i kaudu teistest
raamatukogudest. Arvestatakse oma valla teiste raamatukogude tellimustega ja püütakse
vältida liigselt topelt tellimusi. Annetuste osakaal kogude juurdekasvust on väike, sellel aastal
5 raamatut. Lugejad pakuvad raamatuid mis neil riiulis aastakümneid seisnud aga sellisele
kirjandusele nõudlus puudub. Fondi suurus seisuga 01.01.2019 on 8434 eksemplari
raamatuid, 14 auvist ja 2 elektroonilist teavikut. Raamatutest on ilu- ja lastekirjandust 6053
eksemplari (71,7%) ja liigikirjandust 2381 (28,2%) eksemplari. Raamatufondi ringlus oli 0,5.
Täiskasvanute laenutuste edetabel:
1.Aliis, Jõe „Viimane laev“
2.Katrin, Pauts Öömees“
3-6.Mart, Kadastik „Luikede järv“
3-6.Audrey, Carlan „Kalendritüdruk. Jaanuar. Veebruar“
3-6Jussi, Adler-Olsen „Patsiendikaart nr 64“
3-6.Carla, Neggers „Lesk“
7-8.Jane, Harper „Põud“
7-8.Arvi, Kruuberg „Vikerkaar sinises taevas“
9-10.Eet, Tuule „Jaanituli Käopesas“
9-10.Leelo, Tungal „Naisekäe puudutus, ehk, Seltsimees laps ja isa“
Kõige enam laenutatakse uuemat eesti kirjandust, põnevikke, kriminulle ja elulugusid. Lapsed
ja noored laenutavad enamuses kohustuslikku kirjandust. Poiste hulgas on populaarseks
saanud Hirmsa Henry lood , oodatakse põnevusega uusi osasid. Kahjuks kõiki soovitud
raamatuid ei ole võimalik komplekteerida, puuduvad raamatud tellitakse RVL-i abil teistest
valla raamatukogudest.
Lastelaenutuste 2018 aasta edetabel:

1.Andrus, Kivirähk „Karneval ja kartulisalat“
2-3.Francesca, Simon „Hirmsa Henry aluspüksid“
2-3.Ilmar, Tomusk „Volli kasvab suureks“
4-8.Francesca,Simon „Hirmsa Henry täid“
4-8.Eno, Raud „Sipsik“
4-8.Knut, Hamsut „Maa õnnistus“
4-8.Stephenie, Meyer „Keemik“
4-8.Eno, Raud „Karu maja“
9-10.Peep, Ehasalu „Hambad ja haldjad“
9-10.Kristiina, Kass „Sandri mikroskoop“
3.1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)
Raamatute komplekteerimisel on põhimõte, et eesti kirjanduse paremik jõuaks lugejateni.
Pikalt töötanud raamatukoguhoidja teab oma lugejate eelistusi ja lähtub sellest kirjanduse
tellimisel. Õpilaste puhul jälgitakse, et kohustuslik kirjandus ja uuem eesti lastekirjandus
oleks võimalusel olemas. Kuna raamatukogu asub lasteaiaga ühes majas ja koostöö on tihe
tellitakse lasteaialastele sobivat uuemat eesti kirjandust. Raamatuid lisandus 2018. aastal
Võsupere raamatukokku 188 eksemplari, millest 183 osteti ja 5 saadi annetusena. E-raamatuid
ei ole komplekteerinud kuna nõudlust pole.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine
2018 aastal osteti kogusse 17 aastakäiku ajakirju nendest 2 kultuuriajakirja (Looming,
Täheke). Perioodi jooksul kustutati 31 aastakäiku ajakirju. Ajalehti osteti 4 nimetust (Maaleht,
Eesti Ekspress, Postimees, Virumaa Teataja) annetusena saadi juurde 2 nimetust (Haljala
valla sõnumid ja Kesknädal). Perioodika kojulaenutusi oli aasta jooksul 1787.
Perioodika laenutuste edetabel:
1.Kroonika
122 laenutust
2.Targu Talita
116 laenutust
3. Eesti Naine
98 laenutust
4. Imeline Ajalugu 96 laenutust
5. Tiiu
73 laenutust
6. Tehnikamaailm
72 laenutust
7.
Maakodu
59 laenutust
8.
Kodu & Ehitus
48 laenutust
9.
Mari
36 laenutust
10.
Tervis Pluss
36 laenutust
3.1.3 Auviste komplekteerimine
Auviseid ei ole komplekteerinud.

3.2 inventuurid, mahakandmised
Aasta alguses alustati fondi puhastamisega, kanti maha 709 lagunenud, määrdunud või sisult
vananenud raamatut. Mai alguses viidi läbi inventuur, selgus et puudu on 13 raamatut summas
30,07 eur ja 1 trükitud noot summas 9,43 eur. Arvestades sellega, et viimane inventuur viidi
läbi 14 aastat tagasi oli tulemus hea.
4. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
Seoses haldusreformiga muutus Võsupere raamatukogu Haljala Vallaraamatukogu
harukoguks ja tööle jäi raamatukoguhoidja 0,75 töökoormusega. Alates 2018 aasta
septembrikuust on raamatukogu avatud neljal päeval nädalas. Raamatukogu lahtiolekuaegade
muudatused, ürituste toimumine ja muu info on üleval Haljala Vallaraamatukogu kodulehel.
Lugejatele pakutakse endiselt võimalust raamatuid, ajakirju ja ajalehti koju laenutada ning
kohapeal lugeda. Samuti interneti kasutamise, printimise, koopiate tegemise ja skaneerimise
võimalust. Vajadusel saab arvutikasutamisel paluda raamatukogutöötaja juhendamist ja abi.
Näituste ja väljapanekutega tutvustatakse lugejatele nii eesti kui välismaa kirjanike loomingut
ja tähtpäevi. Samuti rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid. Lastele korraldatakse kirjandust
tutvustavaid ja mängulisi üritusi.
Lugejate rahulolu-uuringuid ei ole tehtud kuid lugejate siirad tänusõnad väljendavadki
teenindusega rahulolu.
4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.
Lugejaarvutisse on paigaldatud programm Windovs 10 ja LibreOffice ning arvutiga on
ühendatud ID- luger ja printer-skänner-koopiamasin.
AIP-i kasutamine on 2018 aastal suurenenud. Kui 2017 aastal kasutati AIP-i 83 korral siis
2018 aastal 109 korral.(Sellest 32 korda kasutasid lapsed) Enamasti kasutatakse AIP-i
väljatrükkide tegemiseks ja digiallkirja andmiseks. Lapsed kasutavad e-kooli ja mängivad
mänge. Külastajad kasutavad ka oma arvutiga Wi-Fit.
4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.
Teeninduspiirkonna elanike arv 2018 aastal oli 404 nendest külastas raamatukogu 36,4% (2017
aastal 42,9%). Iga lugeja külastas raamatukogu keskmiselt 14 korda aasta jooksul ja laenutas
46 teavikut. Raamatukogu oli 2018 aastal avatud 208 päeval (2017 aastal 226 päeva) ja
keskmine külastuste arv päevas oli 10,2. Lugejate, laenutuste ja külastuste arvud kõik langesid
võrreldes 2017 aastaga, selle tingis septembrikuust raamatukogu lahtiolek neljal päeval nädalas.
Raamatukogu kasutavad ka kahe lasteaiarühma 20 last keda ei ole lugejaks registreeritud. On
positiivne, et registreeriti 9 uut lugejat.
Raamatukogu

Lugejad
2017

Lugejad
2018

Muutus
(+-)

Võsupere

166

147

-19

Lugejatest 78 on töötajad, 36 pensionärid ja 29 lapsed. Lisaks veel 4 RVL lugejat.
Külastused
2017

Külastused
2018

Muutus
(+-)

Virtuaalkülast.
2017

Virtuaalkülast.
2018

Muutus
(+-)

Võsupere

2350

2115

-235

0

0

0

Raamatu-

Laenut-d
2017

Laenut-d
2018

Muutus
(+-)

Päringud*
2017

Päringud*
2018

Muutus
(+-)

7286

6800

-486

22

18

-4

Raamatukogu

kogu
Võsupere

*Infopäringud registreeritakse jooksvalt URRAM-is. 2018 aastal registreeriti 18 infopäringut.
Päringuid jääb iga aastaga vähemaks tänu nutiajastule.
4.3 RVL teenindus
Teistelt raamatukogudelt laenutati aasta jooksul 494 korda (2017 aastal 676) Kõiki raamatuid
ei ole lugejad konkreetselt tellinud vaid muretsen ise, et oleks suure lugemusega külastajatele
midagi pakkuda. Teistele laenutati 297 korda (2017 aastal 418) . Enamus RVL-i toimus oma
valla raamatukogude (Võsu, Vihula ja Karepa) ning Kadrina valla Viitna raamatukoguga.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogust telliti teatme- ja õppekirjandust mida oma kogus ei leidu.
Peale ühinemist Haljala Vallaraamatukoguga on RVL-i vahendamine paremaks muutunud.
Koos raamatupakkidega liigub ka RVL, aga seda vaid korra kuus. Kui lugejal on kiirelt vaja
mõnda raamatut peab ta ise järele minema või tuttavate abi paluma.
4.4 Laste- ja noorteteenindus
4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine
Komplekteerimisel arvestatakse igas vanuses laste lugemishuviga, et kõigile oleks pakkuda
nii kooli- kui ajaviitelugemist. Enne komplekteerima asumist tutvutakse Eesti Lastekirjanduse
Keskuse soovitustega ja arutatakse valikuid lasteaiaõpetajatega. Eelistatud on Eesti kirjanike
looming ning kooli- ja lasteaia õppekavas olev kirjandus. Komplekteerimisel tuleb jälgida
kordustrükke kohustusliku kirjanduse teostest, et vajadusel lagunenud või kadunud raamat
asendada. 2018 aastal osteti lastele ja noortele ilukirjandust 55 ning aimekirjandust 3 raamatut
Mis moodustab kogu ostetud kirjandusest 31,7%. Kindlasti aitab iga uus raamat teenindusele
kaasa kuna ajaviitekirjanduse lugemisel eelistatakse uudiskirjandust. Uued lasteraamatud
panen alati nähtavale kohale näoga lugeja poole.
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
(+/-)

Võsupere

24

28

(+)4

468

528

(+)60

391

423

(+)32

Vaadates lastest lugejate, külastuste ja laenutuste arve, oli 2018.aasta hea aasta – kõik arvud
suurenesid. Vaba aja veetmise kohana kasutavad õpilased raamatukogu koolivaheaegadel –
raamatukokku tullakse lauamänge mängima ja sõpradega aega viitma, meisterdama ja
arvutit kasutama. Sagedased külastajad on lasteaialapsed.
4.4.3 Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine
Lastes lugemishuvi tekitamine algab juba esimesest eluaastast viies laps kokku raamatuga.
Asudes lasteaiaga ühes majas on seda lihtsam teostada kutsudes lasteaiarühmi raamatukokku.
Raamatukogu lastenurka on püütud kujundada koduseks. Võimaluste piires on lastenurka
lisatud mänguasju ja pehmeid patju istumiseks. Sellel aastal sai soetada kaks pehmet
vaibakest. Lasteteeninduses on väga oluline nendega suhtlemine ja lastega ühel tasandil
olemine. Olulised on mängulised tegevused mis seotakse raamatutega. Hoopis põnevam on
koos raamatukogutädiga meisterdada, joonistada, lauamänge mängida ja lugeda kui iseseisvalt
tegutseda. Koolilastega on võimalik tegeleda ainult koolivaheaegadel ja suvel, sest
koolibussid jõuavad hilja.
4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad
üritused. Laste- ja noorteürituste põhieesmärgiks on alati kirjanduse ja raamatukogu
tutvustamine. Aasta jooksul said lapsed näitustel tutvuda kirjanike loominguga kellel oli
tähtis sünnipäev (Eno Raud, Astrid Reinla, Jaan Tangsoo, Lehte Hainsalu) ning erinevate
teemanäitustega ( aasta lind, aasta loom,munapühade kaunistused ja toidud, tähelepanelik
liikleja, rahvusloom hunt, jõulumuinasjutud, soovituslik suvelugemine) Lasteüritusi toimus 8
ja üritustel osales 45 last. Tihe koostöö toimus Võsupere lasteaiaga, neile tutvustati
emakeelepäeval raamatukogu tööd ning uuriti kes neid raamatuid kirjutab ja kuidas pildid
raamatusse saavad. Raamatukogupäevade ajal loeti hundijutte, tutvuti huntide eluga ja
mängiti äraarvamismänge. Jõule oodates värviti pildirulli, kuulati jõulumuusikat ja lauldi
jõululaule. Koolilastega meisterdati lehvikuid ja halloweeni kaunistusi. Suvel peeti kabesimultaani ja iga laps tutvustas oma lemmik multifilmikangelast.
4.5 Erivajadustega sihtrühmade teenused
Piirkonnas ei ole erivajadustega inimesed teenuseid soovinud.

Koduteenindus

Kordade arv

Teenuste arv

Kasutajate arv

0

0

0

Koduteenindus toimub valla sotsiaaltöötajate abiga kui selleks tekib vajadus.

Teenused teistele asutustele

Ürituste arv

Osavõtjate arv

0

0

0

Raamatukogu teeninduspiirkonnas ei ole haiglat, hooldekodu jne.
4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja
võimalusi pakkuv kultuurikeskkond.
4.6.1 kohalikul Koostöö toimib kohalikul tasandil:
Haljala valla raamatukogudega – raamatute vahetamine ja jooksvate probleemide
lahendamine.
Kadrina valla Viitna raamatukoguga – RVL-i abiga raamatuvaliku suurendamine.
Võsupere lasteaiaga – päevakavadeks ja unejuttudeks materjali otsimine, koos ürituste
ettevalmistamine ja korraldamine.
Haljala Vallavalitsus – valla teadete edastamine, avalduste blankettide väljatrükkimine ja valla
kodulehelt info edastamine kodanikele.
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu – koolitustel osalemine, komplekteerimise korraldamine ja
abi saamine probleemide lahendamisel.
Aasta jooksul korraldati 8 üritust lastele ja pandi kokku välja 30 näitust. Aastaringselt on
väljas uudiskirjanduse näitus mida uute raamatutega pidevalt täiendatakse. Olid kirjanike
tähtpäevadele pühendatud näitused ( Anton Hansen Tammsaare, Eno Raud, Astrid Reinla,
Teet Kallas, Jaan Tangsoo, Lehte Hainsalu, Hando Runnel, Doris Kareva) Väljapanekud aasta
looma ja linnu kohta. Rahvuslooma hunti tutvustati näitusega nii lastele kui täiskasvanutele.
Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva näitus. Viimase saja aasta parimad Eesti raamatud.
Suvelugemist soovitas kirjanik Peeter Helme. Mardi- ja kadrikommete tutvustus. Jõulu- ja
näärikaarte meilt ja mujalt.
Lastele tutvustati munapühade kaunistusi ja toite, septembris pöörati tähelepanu ohutule
liiklemisele ja detsembris soovitati jõulumuinasjutte- ja salme.
4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Rühmakoolitusi läbi ei viida kuna puuduvad vahendid ja võimalused. Lasteaialastele
tutvustatakse laenutamise põhimõtteid ja kuidas riiulitest otsitav raamat üles leida.
Individuaalset nõustamist vajavad enam vanemad inimesed. Abi vajatakse pangateenuste
kasutamisel, id-kaardiga sisselogimisel ja digiallkirja andmisel, tuludeklaratsiooni ja digiloo
täitmisel. 2018 aastal oli paljusid vaja abistada id - kaardi sertifikaatide uuendamisel.
4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Kõige kiirem viis teadete edastamiseks on info saatmine lugeja meilile. Kahjuks paljudel
vanematel inimestel meilikonto puudub. Paberkuulutused on üleval raamatukogus kohapeal

ja küla infotahvlil. Peale raamatukogude liitmist ühise juhtimise alla on
raamatukoguteenuste ja ürituste tutvustus Haljala Vallaraamatukogu kodulehel ja facebooki
kontol.
4.9 Andmebaasid. Kas ja milliseid andmekogusid pakutakse lugejaile kodulehe
vahendusel? E-kataloog.
5. 2019 aasta tegevused
2019 aasta on kuulutatud eesti keele aastaks,sest 100 aastat tagasi seadustati eesti keel
riigikeelena – raamatukogu ürituste ja näitustega soovitakse samuti väärtustada eesti keelt ja
kirjandust.
Tuleb harjuda uue töökorraldusega ja teha koostööd valla kõikide raamatukogudega.
Pakkuda ka 2019 aastal piirkonna elanikele erinevaid raamatukoguteenuseid ja korraldada
üritusi. Olla inimestele nõu ja jõuga abiks nende murede lahendamisel ja pakkuda lihtsalt
elanikele kooskäimiskohta.
Jätkata koostööd Võsupere lasteaiaga.
Osaleda ettepanekutega Haljala valla raamatukogude arengukava koostamisel.

Raamatukoguhoidja: Aili Raudla
Kuupäev: 17.jaanuar 2019

LISA 1
Koolituste arv kokku

Koolitustundide arv

Koolituseks kulutatud

(koolituse maht )
3

29

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

LISA 3
Raamatukogude ehitamine, renoveerimine, remondid
Raamatukogu nimi
Võsupere
haruraamatukogu

Teostatud tööd (2018)
Töid ei teostatud.

LISA 4
Laste-ja noorteüritused
Raamatukogu nimi

Ürituse nimi

Osavõtjate arv

Võsupere

Emakeelepäev – kes neid
raamatuid kirjutavad.

5

Meisterdame lehvikuid.

5

Multifilmitegelased - igaühel
oma lemmik.

7

Kabesimultaanid.

3

Ettelugemispäev „Kolm
põrsakest“ ja äraarvamismäng.

7

Ettelugemispäev – Markus
Saksatamme naljajutud hundiga.

5

Meisterdame Halloweeni
kaunistusi.

2

Oodates jõule

11

