ERÜ juhatuse esimehe ja liikmete valimine aastateks 2020–2023
Juhatuse esimehe kandidaat
TUULIKI TÕISTE
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu esitab ERÜ juhatuse esimehe kandidaadiks Tuuliki Tõiste.
Tuuliki on lõpetanud raamatukogunduse Viljandi
Kultuurikolledžis 2001. aastal, saanud infoteaduste
bakalaureusekraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis 2003.
aastal ja infojuhtimise magistrikraadi Tallinna Ülikoolis
2013. aastal. Samal aastal anti talle ka raamatukoguhoidja kutse IV aste.
Tuuliki on ERÜ liige alates 2004. aastast. 2013. aastast on
Tuuliki ERÜ uue mõtte töörühma liige, osaledes aktiivselt
koosolekutel ja mõttetalgutel. Aastatel 2015–2019 on
Tuuliki täitnud ERÜ juhatuse liikme kohustusi. Juhatuses
töötatud aastatel on Tuuliki õlgadel olnud
raamatukogupäevade ajal läbiviidavate teadus- ja
erialaraamatukogude
päevade
korraldamised/juhtimised. 2015. aastal moodustati ERÜ
juurde raamatukogude tuleviku üle arutlev töörühm.
Arutelude tulemusena valmis visioonidokument „21.
sajandi raamatukogu“. Tuuliki osales selles protsessis nii
TalTechi raamatukogu kui ERÜ juhatuse esindajana.
2017. aasta oktoobrist on ta ERÜ-s tegelenud ka autoriõiguse küsimustega Euroopa Parlamendi uue
autoriõiguse direktiivi valguses. Juhatuses töötamise perioodil on Tuuliki esinenud erialaste
ettekannetega nii RR-i infopäeval, ERÜ koolitustoimkonna ja ERÜ Noorteklubi ning mitmetel teistel
erialastel üritustel, samuti kirjutanud erialastel teemadel ajakirjas „Raamatukogu“ ja ERÜ
aastaraamatus. Lisaks on ta osalenud raamatukoguhoidjate kongressi korralduses, Kultuur 2030
aruteludel ja väliskülaliste (kolleegide) vastuvõtmisel Eestis ning panustanud töörühma liikmena ERÜ
arengukava 2019–2024 koostamisse.
Tuuliki on aktiivne ka oma raamatukogus, ta on Tehnikaülikooli raamatukogus teeninduskeskuse
juhina töötanud alates 2009. aastast; enne töötas ta Tallinna Keskraamatukogus. Ta lööb kaasa
ELNET Konsortsiumi teenuste/haldurite töörühma töös, on raamatukogu nõukogu liige ja juhib
teeninduse töörühma tööd. Tuuliki suhtub oma töösse ja võetud ülesannetesse alati täie tõsidusega.
Tema tegemisi on Tehnikaülikooli raamatukogus tunnustatud tiitliga „Aasta tegija“ ja Tehnikaülikooli
kolleegipreemia tänukirjaga.

Tuuliki on hea suhtleja ja asjalik tegutseja. Ta võtab asju ette, teeb ise ja suudab teisi kaasata
ning on väga hea kolleeg, kellega koostööd teha ja ühise eesmärgi nimel töötada.
Tuuliki Tõiste on teadlik ja andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse esimehe kandidaadiks.

Gerda Koidla
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu arendusjuht
Tõnis Liibek
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

Kandidaadid ERÜ juhatusse

GERLI LEHEMETS
Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ juhatuse
liikmekandidaadiks Paikuse kooliraamatukogu ja
Pärnu Keskraamatukogu Paikuse haruraamatukogu
juhataja Gerli Lehemetsa.
Gerli on juba kaastegev olnud eelmises juhatuses
aastatel 2017-2020,
kuid
tema
hea
töö
kooliraamatukogude esindajana väärib tema esitamist
uude juhatusse.
Paikuse raamatukogu täidab nii rahvaraamatukogu,
kui ka kooliraamatukogu ülesandeid. Gerli oli aastaid
Pärnumaa kooliraamatukogude sektsiooni esinaine.
Gerli on raamatukogunduslikult maastikul aktiivne
raamatukoguhoidja, kes on oma igapäevatöös hea
algatusvõime ja korraldusoskusega, viies läbi mitmeid
üritusi, tehes kolleegidega nii lähedalt kui kaugelt
palju
koostööd,
võttes
alati
osa
raamatukogunduslikest diskussioonidest. 2019 aastal
korraldas Lasteraamatukogutöötajate päeva Paikuse raamatukogus.
Gerli on võtnud oma südamemureks just laste – ja noorte lugemisharjumuste väljakujunemisele
kaasaaitamise, sestap on ta käivitanud raamatukogus lugemispesa ringi, mis lapsi raamatute juurde
toob, tutvustades neile uusi raamatuid, kirjanikke, mängides nendega lugemismänge ja
meisterdades raamatutegelasi. Lugemispesa on laste hulgas väga populaarne, kust mingi hinna eest
puududa ei taheta. 2019. aastal lööb ta kaasa koos 200 õpilasega Lugemisisu projektis.
Gerli on väga aktiivne inimene, kes jõuab palju. Ta on kujundanud raamatukogust kultuuri- ja
õpikeskuse, kus toimub alati midagi põnevat: näitused, väljapanekud, teematunnid, viktoriinid.
Ta on ka aastaid kooliajalehte ”Koolipasun” toimetanud ning kajastab ka raamatukogu tegemisi
osavalla ajalehe veergudel.
Tunnustused:


Paikuse Põhikooli hea kolleeg 2014



Aasta kooliraamatukoguhoidja nominent 2016



Pärnumaa hariduse sõber 2016

Usun, et Gerli annaks ERÜ juhatusele palju juurde, olles tuttav nii kooliraamatukogude kui ka
rahvaraamatukogudega.

Heinike Sinijärv
Pärnu Keskraamatukogu direktor

MARIS NOOL
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu esitab ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Maris Noole.
Alates 2012. aastast töötab Maris Nool Tallinna
Tehnikaülikooli
raamatukogus
teeninduskeskuse
raamatukoguhoidjana, alates 2019. aastast on ta teenuste
arendusspetsialist.
Maris Nool on lõpetanud 2012. aastal Tallinna Ülikooli
infoteaduse eriala bakalaureuseõppe ja 2017. aastal Tallinna
Ülikooli infoteaduse info- ja teadmusjuhtimise suuna
magistriõppe cum laude. Tema lõputööst ilmus ülevaatlik
artikkel
„Turundagem
targalt:
ülikooliraamatukogu
sotsiaalmeedias“ ajakirjas Raamatukogu 1/2018.
2018. aastal esines Maris ettekandega "Instagram as
University Library Marketing Tool: the Case of Tallinn
University of Technology Library" ja viis koostöös
kolleegidega läbi töötoa “To be or not to be – it’s not the
question about library social media marketing!” BOBCATSSS
konverentsil Riias. Konverentsilt tuli ta tagasi auhinnaga
„Parim töötuba“.
Maris Nool on ERÜ liige alates 2013. aastast. Alates 2014. aastast on ta ERÜ noorteklubi liige ja alates
2017. aastast kuulub noorteklubi juhatusse. ERÜ noorteklubis on ta osalenud mitme ettevõtmise
korraldustiimis ja kirjutanud toimunud üritustest artikleid Raamatukogu ajakirja. 2017. aastal
korraldas ta noorteklubi suveseminari „BibliCamp 4 – Raamatukogu ja heategevus“; 2018. aastal
talveseminari „Sotsiaalmeedia turundus mäluasutustes“ ja sellest inspireerituna ka suveseminari
„BibliCamp 5 – Sotsiaalmeedia raamatukogus“. Aastatel 2017 ja 2018 osales Maris ettevõtmise
„Raamatukoguhoidja portree“ läbiviimises. Lisaks sellele on ta esindanud ERÜ noorteklubi noorte
infoseptsialistide kohtumistel Šventoijs, Cesises ja Vilniuses.
2018. aastal toimunud XI Eesti Raamatukoguhoidjate Kongressil Rakveres tegi Maris Nool
posterettekanded „Vestle vabalt - ühe teenuse areng Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus“ ja
„ERÜ Noorteklubi 4,45“ ning videoettekande ERÜ Noorteklubiga „Tulevik algab täna!“.
Kongressil esitleti ka ERÜ kingitust Eesti riigi 100. sünnipäevaks – virtuaalnäitust „Sajandi
raamatukoguhoidjad“. Maris Nool koostas ja kujundas virtuaalnäituse veebilehe ühingult saadud
andmetega. Samal aastal valmis tema poolt koostatud veebileht "Pärnumaa rahvaraamatukogud
kuni 31.12.2017". Sellel veebilehel on jäädvustatud Pärnumaa raamatukogude haldusreformieelne
võrgustik.
Tehnikaülikooli raamatukogus haldab Maris Nool õpikute kogu ning raamatukogu Facebooki ja
Instagrami kontot, töötab aktiivselt välistudengitega. Lisaks sellele on ta raamatukogu uue veebi
peatoimetaja ja osaleb aktiivselt jooksvates projektides. Oma panuse eest raamatukogu töödesse ja
tegemistesse on Maris valitud Tehnikaülikooli raamatukogu Aasta Tegijaks aastatel 2013, 2018 ja
2019.
2019. aastal sai Maris ERÜ aastapreemia aktiivse tegevuse eest ERÜ noorteklubis, virtuaalnäituste
„Sajandi raamatukoguhoidjad“ ja "Pärnumaa rahvaraamatukogud kuni 31.12.2017" veebilehe
tegemise ning pühendunud ja aktiivse töö eest Tehnikaülikooli raamatukogus.
Maris Nool on teadlik ja andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks.

Gerda Koidla
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu arendusjuht
Tõnis Liibek
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

KRISTINA PAI
Esitan ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Eesti Raamatukoguvõrku Konsortsiumi tegevdirektori
Kristina Pai.
Kristina on töötanud Tartu Ülikooli raamatukogus
komplekteerimisosakonnas,
kodumaise
kirjanduse
osakonna juhatajana ja palju aastaid TÜ raamatukogu
kogude direktorina. Praegu on ta ELNETi tegevdirektor.
On kuulunud mitmetesse ekspertgruppidesse, praegu
osaleb aktiivselt ERÜ kogude toimkonna (oli aastaid selle
esimees) ja Uue Mõtte töörühma töös.
Kristina valdab mitmeid võõrkeeli. Oma organiseerimisvõimet on rakendanud mitmete rahvusvaheliste
konverentside korraldustoimkondades, pidevalt on ta osa
võtnud erialastest konverentsidest nii Eestis kui mujal.
Kristinal on magistrikraad alates 2001.aastast, praegu on
tal käsil semiootika doktoriõpe.
Lisaks erialasele tööle võtab Kristina aktiivselt osa
Kaitseliidu tegevusest, tunneb suurt huvi reisimise ja
kunsti (eriti naivismi) vastu, südamelähedane on talle
suguvõsa uurimine ja veel palju, palju muud.
Kristina on korduvalt valitud ERÜ juhatuse liikmeks ja oleks tore, kui ta seal jätkaks.
Kristina Pai on andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse liikmeks.
Tiina Sarjas EMÜ raamatukogust

LEMBI OPER
Esitame Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liikme kandidaadiks Harku raamatukogu
direktori Lembi Operi.
Lembi Oper töötab Harku raamatukogus alates 2003.aastast.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse
erialal ( lisaeriala soome keel ). 2016.a. lõpetas Lembi
raamatukoguhoidjate kutsekoolituse ja talle omistati
kutsekvalifikatsiooni VI aste. Lembi on ERÜ liige 2017. a
märtsist
Kutsetöös on Lembi pühendunud lasteteenindusele,
raamatukogus töötab laste lugemisring, viiakse läbi laste
suvelugemise programme, kaasatakse erinevaid inimesi laste
lugemisharjumiste kujundamisse.
Lembi peab oluliseks raamatukogutöötajate täiendkoolitust
ja on ise selles aktiivselt osalenud loengute ja artiklitega.
Lembi peab oma töös oluliseks valla raamatukoguteeninduse
arendamist, kogukondliku sidususe arendamist. 2020. aastast
ühendati Harku valla raamatukogud ühtsesse süsteemi,
Lembi on osalenud aktiivselt uue süsteemi aruteludes.
Vallaraamatukogude probleemid on maaraamatukogude jaoks aktuaalsemad kui kunagi varem.
Lembi soovib maaraamatukogude probleemide lahendamisele kaasa aidata laiemalt kui vaid ühe
valla piires.
Lembi Oper on väärikas kandidaat ERÜ juhatuse liikmeks. Lembi Oper on andnud oma nõusoleku
kandideerimiseks. Esitamist toetas Jüri raamatukogu direktor Ülle Siska.
Rutt Enok
Harju maakonnaraamatukogu direktor

KATRE RIISALU
Esitan ERÜ juhatuse liikme kandidaadiks Katre Riisalu.
Katre Riisalu on ERÜ liige alates 2000. aastast, juhatuse liige
aastatel 2008–2011, 2011–2020 juhatuse esimees.
Katre on tegude- ja missiooniinimene, alati positiivne ja
toetav. Ta on tasakaalukas, otsustusvõimeline, objektiivne
ja paindlik ning tema peale võib loota igas olukorras. Ta
tegutseb mõtestatult ja aktiivselt ise ning suudab innustada
teisi.
Katre on kutseühingut juhtinud viimased üheksa aastat.
Nende aastate jooksul on tehtud palju, kuid olulised
„maamärgid“ on ERÜle arengukava(de) koostamine,
raamatukogude valdkonna arutelude koordineerimine
kultuuripoliitika 2020 koostamisel ning aktiivselt osalemine
ka uue Kultuur 2030 arueludes, raamatukogude
visioonidokumendi „21. sajandi raamatukogu“ ning selle
alusel rahvaraamatukogude kvaliteedi hindamise mudeli
koostamine. Kindlasti on seda kõik ERÜ liikmed märganud,
sest tegemist on dokumentidega, mille tähtsust ei saa ülehinnata.
Et saavutada Eesti raamatukogudele laiemat kõlapinda on Katre meie häid kogemusi püüdnud
jagada ka kolleegidega rahvusvahelisel tasandil. Raamatukogude uusi suundi ja põnevaid tegemisi on
ta tutvustanud IFLAl neljal korral poster-ettekandega ja 2019. aastal pidanud ettekande
raamatukogude piiriülesest koostööst Balti riikides IFLA raamatukoguühingute sektsioonis. Katre on
taastanud head koostöösuhted Balti riikide kutseühingutega.
ERÜ on olnud partneriks mitmetes toredates koostööprojektides, varasemast ajast meenuvad
Tabamatu Vilde ja Tõe ja õiguse lemmiktegelase valimine, Ole IT-vaatlik eelmisel aastal jm. Kõik, kes
vähegi jälginud on märganud, et Katre on neist ettevõtmistest, ja mitte ainult neist, ka meedias
rääkinud. Viimati vanglaraamatukogude kaitseks ETVs.
See ei ole olnud lihtne, sest kõike tuleb teha põhitöö kõrvalt - Katre Riisalu on Eesti
rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juht.
Tema kogemust ja teadmistepagasit vajab ERÜ jätkuvalt ning seepärast esitan Katre Riisalu juhatuse
liikme kandidaadiks järgmiseks kolmeks aastaks. Ta suudab kutseühingu tegevust jõudsalt edasi
arendada ning teha koostööd erinevate inimeste ja raamatukogudega.
Katre Riisalu on andnud nõusoleku kandideerida ERÜ juhatuse liikmeks.

Reet Olevsoo
Büroo juhtaja
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

PILLE TOOL
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) kooliraamatukogude sektsiooni juhatus esitab ERÜ
juhatuse liikme kandidaadiks Tallinna 21. Kooli raamatukogu juhataja Pille Tooli.
Raamatukogundusliku hariduse on Pille
omandanud Viljandi Kultuurikoolis ja Tallinna
Pedagoogilises
Instituudis.
Oma
erialateadmisi ja oskusi on ta pidevalt
täiendanud erinevatel kursustel ja läbi
praktilise töö eri tüüpi raamatukogudes. Pille
omab töökogemust Rahvusraamatukogus,
kõrgkooli
raamatukogus
ja
kooliraamatukogus. Lisaks on ta lühiajaliselt
töötanud Torontos Museum of Estonians
Abroad (VEMU) ja tutvunud raamatukogu
tööga. Pille on näidanud üles huvi
raamatukogunduse üldise arengu vastu, ta
on esinenud erinevatel teabepäevadel ja
raamatukogunduslikel üritustel. Ta on kirjutanud artikleid ajakirjale „Raamatukogu“, ja kogumikus
Eesti Mereakadeemia 95 : 150 aastat Eesti mereharidust, Tallinn : Eesti Mereakadeemia, 2014
Töötades TalTech Eesti Mereakadeemia raamatukogu juhatajana (2005–20016) juhtis ta
raamatukogu protsesse, korraldas andmebaasi üleminekut, organiseeris raamatukogu kolimist
Lasnamäelt Koplisse. Lisaks koordineeris ta mereakadeemia kirjastamis- ja mälutoatööd.
Alates 2017 aastat töötab Pille Tallinna 21. Kooli raamatukogu juhatajana. Pille on aktiivne oma
raamatukogus, korraldades Tallinna ühe suurema kooli raamatukogu tööd.
Pille võtab aktiivselt osa kooliraamatukogude sektsiooni tööst ning osaleb üritustel.

Maie Põiklik
ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja kt

KRISTA VISAS
Pärnu Keskraamatukogu soovitab ERÜ
juhatuse
liikmekandidaadiks
Pärnu
Keskraamatukogu turundusjuht Krista
Visase.
Krista Visas on lõpetanud Tartu Ülikooli
eesti filoloogina ja töötab Pärnu
Keskraamatukogus 1995.aastast. Krista
omab raamatukoguhoidja kutset tasemel
VII.
Soovitame
Kristat
ERÜ
juhatuse
liikmekandidaadiks, sest kahe eelneva
koosseisu juhatuse liikmena on ta olnud
väga ettevõtlik ja aktiivne. Ta on osalenud
IFLA kongressidel, Eesti Raamatukoguhoidjate kongressi korraldustoimkonnas
(2018).
Krista on löönud kaasa maaraamatukoguhoidja päeva ja Kohalike omavalitsuste teabepäeva
korraldamisel 2019. aastal.

Pärnu Keskraamatukogu turundusjuhina on Krista kõigi raamatukogu ürituste eestvedaja – näiteks
raamatukogu 110. aastapäevale pühendatud konverents „Raamatute raamid”, kirjanduslikud
mälumängud, maakondlik nutimäng.
Oma rikkalike kogemusi on ta jaganud ETKA Andrase kogemustuuril „Raamatukoguteenuste
turundamine praktikas”, raamatukoguhoidjate kokkusaamistel.
2019.aasta sügisel asus Krista õppima TÜ Pärnu Kolledži teenuste disaini ja juhtimise erialale.
Pärnu Keskraamatukogu esindajana osaleb Krista rahvusvahelises Nord Plus projektis „Age should
not be a limit: teaching digital skills for elderly people”
Krista tegutseb aktiivselt sotsiaalmeedias, et raamatukogu oleks nähtav Pärnu linna kultuuripildis. Ta
on keskraamatukogu visuaalse identiteedi nö tellija (koduleht, FB), ERÜ Facebooki sisustaja.
Krista on LC Pärnu Livonia liige, EYS Veljesto vilistlane
Kristal jätkub energiat ja tahtmist osaleda ERÜ juhatuse töös ja aidata kaasa, et kõik uus ja
kaasaegne ka raamatukoguhoidjate igapäevaellu jõuaks.

Lenna Eliste
Pärnumaa Ühenduse usaldusisik

