Tere jälle!
Meie elu kulgeb spiraalidena. Jõuame ikka ja jälle ringidega tagasi selle juurde, mis kunagi olnud. Aga mitte kunagi
ei ole see siiski seesama vana. Aeg muudab olukordi, lisab oma nüansse. Kuid see, mis päris ja vajalik, jääb alles
või tuleb ikka tagasi.
Hoiad käes Lümanda Teatajat, mis viimati ilmus detsembris 2014. Jätkame seda, mis kunagi katkes,
järjekorranumber seekord 74! Enam ei ole ta Lümanda valla, vaid lihtsalt meie piirkonna leht, kus kirjutame sellest,
mis tähtis just meile endile. Nagu varemgi, ilmub Lümanda Teataja uuesti iga paariskuu alguses, 6 korda aastas.
Materjalid tuleb saata paaritu kuu lõpuks. Kutsun teid kõiki julgesti kaastöid tegema, oma mõtteid avaldama,
kuulutama ja teatama! Ja muidugi, head lugemist!

Jaanika Tiitson, lehe toimetaja

Lümanda keskuse park, kooli ja Lümanda Maja ümbrus
ühtse lahenduse otsingul
Juba paar viimast aastat on kõlanud mõte, et
Lümanda keskuse kenasti korda tehtud hooned
vajavad enda ümber ka sobivat ning väärilist
keskkonda. Mõistlik on vaadelda kogu Lümanda
pargi piirkonda, kooli ja Lümanda Maja ümbrust
ühtse tervikuna. Et kõigi osapoolte ideed saaksid
lauale pandud, läbi arutatud ning lahendused
kokku lepitud, algatasime allasutuste eestvõttel
keskuse haljasalade planeeringueskiisi koostamise.
Selle tellijaks on MTÜ Lümanda Lapsepõlvemaa
ja teostajaks OÜ Outsiders, esindaja Eigo Tarkin.
Eskiisil on mitu suurt eesmärki. Esmalt kogu ala
tsoonideks jaotamine. Praegust nn grüünet näeme
ka
edaspidi
kergliiklusteega
ümbritsetud
rohealana. Pargi keskele, kunagise söökla kohale
võiks kujuneda aga uus esindusplats pidude,
kontsertide, jaanitulede jne korraldamiseks. Kõva
pinnasega väljale pole planeeritud ühtegi
statsionaarset rajatist peale elektriühenduste ning
lõkkekoha. Valmidus moodullava ja pinkide
vabaks
paigutuseks
annab
palju
tegutsemisvabadust. Platsi lähedale teede äärde
näeme
ette
kohad
nimeliste
pinkide
paigaldamiseks meie kandi olulistele inimestele.
Turistidele kerkiks praeguse infotahvli asukohale
varjualune koos infostendide, jalgrattalaenutuse ja

istumiskohtadega.
Kooli õues vajavad lahendamist kaks suuremat
murekohta. Üks neist on vananenud ja maja suunas
kaldu asfaltväljak, kust jookseb vihmavesi hoone
alla. Selle asemele oleme mõelnud väiksema platsi
jalgratta vigursõidu õppimiseks, mõned skatepargi
elemendid ning palju rohelust. Teiseks tuleb
lähiajal otsustada abihoone tulevik. Ühes otsas
asuva
puudekuuri
asemele
võiks
tulla
õuesõppeklass. Vana sööklaosa ootab aga ilmselt
ees lammutus, asemele vajaksime jalgrattaparklat.
Maja keskne osa, paekivimüüridega poiste
tehnoloogiaõpetuse klass ning abiruumid ootavad
rekonstrueerimist.
Kooli ja staadioni vahelisele alale, kus on
aastakümneid joostud 500 m ringi, võiks tulevikus
tekkida tervisepark jooksuringi, kelgumäe,
istumiskohtade ja treeningpunktidega.
Praegune eskiislahendus määrab arengud Lümanda
küla südames mitmeteks, kui mitte kümneteks
aastateks. Seetõttu on oluline, et kõik huvilised
tutvuksid selle sisuga ja annaksid oma häid
mõtteid. Eskiisiga saab tutvuda Saaremaa valla
kodulehe
Lümanda
rubriigi
alt
(https://www.saaremaavald.ee/lumanda). Samuti
ootame teid kõiki eskiisi avalikule arutelule 17.
juunil kell 17 Lümanda rahvamajas.

Lümanda vana vallamaja eile ja täna
Ülevaade ajaloost
1892. a liideti paarkümmend aastat tegutsenud
väikesed Lümanda, Atla, Karala, Kotlandi, Kulli,
Kuusnõmme, Lahetaguse ja Pilguse vallad üheks
suureks Lümanda vallaks. Sarnaselt Loona, Kärla ja
Abrukaga (Salme) sai ka Lümanda vald 1893. a
moodsa plekk-katusega kivihoone.
Uute vallamajade asukoht püüti valida suhteliselt
piirkonna keskel ühendusteede ääres, et vahemaa
kõigist kaugematest nurkadest oleks enam-vähem
võrdne. Selle ligiduses ei tohtinud asuda kõrtsi. Nii ei
asunud vallamajad mitte alati ajaloolistes keskustes,
kirikute või suuremate külade läheduses, vaid tihti
küllaltki eraldiseisvalt. Lümanda keskus tekkis Aida
väljale, kolme teeharu hargnemiskohale.
Ruumid
Igal uuel vallamajal oli peale ooteruumi ja kantselei
tingimata ka oma kohtusaal, ooteruum, kantselei ning
arestikamber, kus nii mõnigi külamees pidi vahel
mitu ööd külmas istuma. Vallalaeka ja dokumentide
jaoks pidi vallamajas olema tulekindel panipaik ning
nõutud oli ka ööbivate ülemuste ehk nn komissari
tuba.
Komissari toa sisustamisest on teada,
muretses tolleaegne talurahva asjade
Kassatski kalli mööbli ja oskas selle
korraldada, et sai vallamajade sisustuse
2400 rubla vaheltkasu.

et sinna
komissar
asja nii
pealt üle

Tööjõud
Uutes vallamajades oli alguses ametis ainult kaks
ametnikku, kirjutaja ja vahimees elasid sealsamas.
Vallavanem, kelleks valiti mõni jõukam vabatahtlik
taluperemees, käis ainult paar korda kuus allkirju
andmas. Vahimees oli ühtlasi ka käskjalg, kes
toimetas suulisel teel kõik valla korraldused ja
uudised igasse külaperesse. Hiljem hakkasid liikuma
valla ringkirjad.
Eesti Vabariigi ajal kasvas ametnike hulk
märgatavalt. Töökoormuse lisandudes võeti palgale
1-2 abisekretäri, abilise sai ka vallavanem. Lisaks
asusid tööle kantseleiametnikud ja konstaablid. Kõik
nad vajasid oma töökohta ning tavaliselt anti neile
vallamajas ka ametikorter.

Sageli korraldati vallamajades ka seltsielu üritusi.
Näiteks Lümanda karskusselts Ehe pidas siin oma
asutamiskoosoleku ja kõneõhtuid, üks ruum saadi
tasuta kasutusse raamatukogu rajamiseks. Peale II
maailmasõda kujunes vallamaja kohapealseks postija ka telefoniside keskuseks. Aastaid asusid seal
velskripunkt, raamatukogu, külanõukogu, hoiukassa
ja väike korter.
Uus aeg
Lümanda külanõukogus taastati omavalitsuslik valla
statuut viimasena vabariigis 17. augustil 1993. a.
Ühtlasi oli siis põhjust tähistada vallamaja 100.
juubelit. Kohaliku elu juhtimist jagus sinna veel 8
aastaks. Sajandivahetuseks oli selge, et mõistlikum
oli kolida ametnikud Lümanda sovhoosist tühjaks
jäänud kontor-klubisse, praegusesse Lümanda Majja.
Seal olid ruumid sobivamad ning soojemad.
Katlamaja töötas uues majas nagunii, nüüd pääseti
vana hoone kütmisest. Seega oli väärikas maja
katkematult vallamajana kasutusel 1892.–2001.a
ning asenduspinnana ka 2018.–2019. a Lümanda
Maja rekonstrueerimise ajal. 2010.–2018. a tegutses
ühes tiivas muuseumituba. Varasemalt on mitu
ideekonkurssi maja elluäratamiseks nurjunud.
Loodetavasti oleme nüüd tunnistajaks vana vallamaja
uuele tulemisele!
Urve Vakker
Huvitavaid leide arestikambrist
Mais tühjendasime valla töötajatega kogu maja, et
uuel pererahval oleks hea oma tegevusi alustada.
Arestikambrist, mida on aastaid kasutatud arhiivina,
tulid huvitavamate leidudena välja:
- Kingissepa Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu
Lümanda
vabatahtliku
tuletõrje
salga
tegevusraamat 1966–1970.
- Kaebuste ja avalduste raamat 1948. Kahjuks on
see ainult register, kaebuste sisu pole välja toodud.
- Telefonogrammide register 1950–1956.
- Lümanda Valla Täitevkomitee postiraamat 1948–
1950.
- Lümanda maksuderaamat 1931–1932.
Tõime need raamatud hoiule Lümanda Majja.

Uued tegijad, uued ideed
Talvel
toimunud
vana
vallamaja
ja
tõllakuuri
hoonestusõiguse
enampakkumise võitis OÜ
Lahhentagge,
kadakaste
karastus- ja alkohoolsete
jookide tootja. Küsisime selle
ühelt
omanikult
Maarit
Pöörilt ettevõtte plaanide
kohta.
Milline on teie taust, millega
olete seni tegelenud?
Saaremaal Lahetagusel leidsime oma kodu aastal
2012. Soovisime kasvatada oma tütart just LääneSaaremaal, kus elasid abikaasa Tarmo Virki
esivanemad. Enne seda õppisime ja töötasime 20
aastat Helsingis. Mul on magistrikraad Helsingi Aalto
kunstiülikoolist, Tarmol Helsingi ülikoolist. Lisaks
teeme mõlemad ka teist magistrikraadi, mina
Šotimaal destilleerimises ja Tarmo EBSis
majanduses. Olen 15 aastat õpetanud Soomes ja
Eestis erivajadustega lapsi, Tarmo on 20 aastat olnud
uudisteagentuuri Reuters ajakirjanik. Tarmo on
kirjutanud ka raamatu “Minu Helsingi”, kus saab
toreda ülevaate meie pere seiklustest Soomes. Minu
kunstiteoseid saab näha sotsiaalmeedias ja kodulehel.
Seega võime lubada, et vallamaja tulevik saab olema
tugevalt seotud ka kunsti, kirjanduse ja kultuuriga!
Kuidas tekkis mõte Lümanda vanasse vallamajja
oma külastuskeskus luua, millised argumendid
said otsustavaks?

Oleme oma tootmis- ja külastuskeskust planeerinud
väga mitu aastat. Meile meeldivad seosed ja
loomulikult sündivad ühendused. Nõnda oli ka
vallamajaga, maja on meile alati atraktiivne tundunud
ja on ta ju saja aasta eest olnud ka Lahetaguse (kus
meie kodu on) vallamaja. On väga loomulik luua
keskus Saaremaa sellesse ossa, kus sai alguse
Lahhentagge lugu, pärineb tooraine ning on meie
pere, sõbrad ja toetajad.
Millised on esmased muljed? Kui kaugel teie
mõtted ja teod praeguseks juba on?
Kindlus, et otsus õige oli, kasvab kogu aeg. Hindame
ja austame ajalugu ning loodame vallamajale väärika
arengu pakkuda. Tänaseks oleme arhitektiga maja ja
tõllakuuri põhjalikult uurinud ning alustanud esmaste
planeerimissammudega. Samuti on majas esimesed
üürnikud.
Milline oleks teie sõnum kogukonnale, millises
osas näete kokkupuutepunkte?
Ilma Lääne-Saaremaa looduse ja kogukonnata poleks
Lahhentagge kunagi sündinud. Paljud teavad meie
tooteid, aga pole ehk meiega kohtunud. Sellepärast on
meie uksed alati valla ja võtame kõik huvilised
rõõmuga vastu. Oleme harjunud koostööd tegema
ning uusi, pööraseid ideid on alati tore koos ellu viia.
Tulge meile külla! Samuti saame vanas vallamajas
pakkuda erinevaid rendipindu, palume huvilistel
võtta minuga ühendust telefonil 564 4563 või ekirjaga maarit@lahhentagge.com.

Saaremaa valla üldplaneeringu avalik arutelu Lümandas
Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga saab
tutvuda alates 30. juunist kuni 29. juulini 2020 kodulehel http://uldplaneering.saaremaavald.ee/ või paberkandjal
Saaremaa Vallavalitsuses Tallinna tn 10 Kuressaare (kontaktisikud: Katrin Kuusk, tel nr 452 5093, e-post
katrin.kuusk@saaremaavald.ee, Kätlin Kallas, tel nr 452 5094, e-post katlin.kallas@saaremaavald.ee ja Mark
Grimitliht, tel nr 4525044, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee) ja teenuskeskustes.
Kirjalikud arvamused esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või posti
aadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare. Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste Lümanda piirkonna avalik arutelu
toimub 10. augustil kell 19.00 Lümanda rahvamajas. Veidi lähemalt kirjutame uuest üldplaneeringust
augustikuu lehes.

Koolipere toimetusi II poolaastal
Enne ootamatu distantsõppe algust sai kooli huvitegevuses teoks palju toredaid sündmusi. Jaanuari alguses
tähistasime kooli 124. sünnipäeva õpioskuste olümpiaadi, aktuse ja koolipere enda kätega tehtud maitsva
küpsisetordi söömisega. Jaanuarikuusse mahtus veel aabitsapidu, mille korraldas 9. klass 1. klassile, ning 8.–
9. klassi külaskäik riigikogusse ja presidendi kantseleisse. 9. klass võttis ette ka reisi Tartusse. Algselt oli see
planeeritud suusareisina, aga lumepuudusel sai hoopis uute teadmiste omandamise reisiks. Külastati Tõravere
observatooriumi, TÜ füüsika instituuti, TÜ muusemi ja tagurpidi maja. Reisiga samal ajal toimus AHHAAkeskuses Eesti-Läti keskkonnaalase õpilasvõistluse “EnergyAdvice - Piirideülesed energiasäästunipid” finaal,
kus Gert Lonks, Mark Lonks ja Rando Tarkmeel saavutasid tubli 2. koha. 9. klassi tüdrukud Liisu Lilles,
Kristi Tuuling ja Victoria Vihman osalesid oktoobrist 2019 märtsini 2020 veebipõhises majandusvõistluses
Creatlon ning saavutasid lõpptulemusena vabariigis 12. koha.
Veebruaris toimusid sõbrapäeva laat, loterii MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu heaks, playback,
vabariigi aastapäeva aktus. Meie seekordseks külaliseks aktusel oli Kihelkonna koguduse õpetaja Rene
Reinsoo. 4. klass käis Tallinnas vaatamas NUKU teatri röövlimürglit “Röövel Hotzenplotz”, külastas
PROTO Avastustehase interaktiivsest fantaasiamaailma ja Vanalinna Uisuparki. Veebruari lõpus said
vanema astme õpilased käia vaatamas Eesti Laul 2020 peaproovi Saku Suurhallis.
Veebruaris Kuressaare Gümnaasiumis toimunud First Lego League (FLL) Saarte eelvoorus osales Lümanda
koolist sel aastal kaks võistkonda: PähkliMihklid ja Pingud. Sel hooajal alustanud 4. klassi õpilaste tiim
Pingud tegi ilusa üllatuse ja vääris oma uurimisprojektiga Innovatsioonikarika.
Märtsis jõuti maha pidada M. Jõgi võrkpallivõistlus, osaleti maakondlikus osaluskohvikus, jäljendusvaadendil
SÜG-is. Sellel võistlusel said sünkroonsuse eripreemia 4. klassi tüdrukud Mia Maastik, Emilie Pink ja
Ingrid Kuivjõgi. Maakondlikul kodutütarde viktoriinil saavutasid meie tüdrukud 2. ja 4. koha. Siinkohal on
paslik ära märkida ka kaks suurt tunnustust meie kodutütardele ja noortele kotkastele. Nimelt tunnustati Kristi
Tuulingut tiitliga Saaremaa “Aasta kodutütar 2019” ja Mark Lonksu Saaremaa “Aasta noorkotkas 2019”.
Tublisid kodutütreid ja noori kotkaid ootab ees veel sõjaline matkamäng Vesse.
Vahetult enne distantsõppele jäämist saime toimetada tüdrukute nädalal. Seekord said tüdrukud süveneda ilu
ja kokanduse maailma. Külas käisid juuksur Meiri Hoogand, kosmeetik Laura-Maria Jõgi ning Mardi talu
perenaine Lilian Maastik. Kahjuks ei saanud teoks vanema astme tüdrukute kokkamine koos Kristo
Putnikuga. Selle olime planeerinud märtsikuusse, aga enne algas eriolukord.
Lilian Maastiku kokkuvõtte ühest toimekast päevast kooli kodundusklassis
1.–3. klass. Pisikeste piigadega valmistasime soolaseid pulgakooke (singi-juusturullid), mille tippu sai
igaüks lisada vabal valikul värvilise ja tervisliku ampsu (kurk, tomat, paprika). Paljud lubasid, et oma
sünnipäeval teevad nad neid pulgakooke kindlasti uuesti! Mõni oli aga nendest juba enne ahju minekut nii
vaimustatud, et oleks tahtnud neid kohe suhu pista. Kuid kannatust jagus õnneks kõigil, et oodata ära ka
magustoidu valmistamine ning siis koos poiste ja õpetajatega sööma asuda. Magustoiduks tegime
puuviljasalati, mille kaunistasid lapsed vahukoore ja nonparellidega. Joogiks said mõlemad grupid katsetada
koduse limonaadi tegemist – rabarberimahl, gaseeritud vesi ja jääkuubikud.
4.–6. klass. Suuremad preilid alustasid maasika-mustika tiramisu valmistamisega, sest tordil tuli lasta pisut
külmkapis seista. Soolasteks suupisteteks valmistasid nad sooja lavaširulli (suitsuvorst, juust, paprika,
rukola), värske kurgi ja avokaado rullid ning salaami ja marineeritud kurgi snäki. Oli väga tegus ja toimekas
2 tundi mõlema grupiga. Loodan, et midagi uut ja põnevat said nad ikka ka selle lühikese ajaga teada. Kasvõi
seda, et ka köögis on suureks abiliseks “trimmer”, mis hakib ja purustab hõlpsasti pähklid, kurgi, sibula,
avokaado jne. Ning kui isegi juhtub, et elektrivoolu pole, saab vahukoore kiirelt ja lihtsalt vahtu imelise
vahustaja abiga. Aga kõige tähtsamad on köögis muidugi nobedad ja targad kokad. Seda tüdrukud olid,
kiidan neid väga!

Maikuus saime vahva uudise, kus selgus, et Lümanda kooli 9. klassi õpilane Gert Lonks pälvis
Õpilasleiutajate riiklikul konkursil kaks eripreemiat oma leiutise “Fasty” eest. Eripreemia auhinnaks on
osalemine USAs toimuval Regeneron International Science and Engineering Fair konkursil. Lisaks ka veel
Taltech’i preemia. 7.–9. klassi õpilaste arvestuses esitati kokku 164 tööd, Gerti juhendas õpetaja Janno
Tuulik. 7. klassi õpilase Juhan Tuuliku uurimistöö “Taimekoosluste muutumine kinnikasvanud puisniidul”
saavutas riiklikul keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 2. koha. Juhanit juhendasid Triin Reitalu ja Sirje
Lulla. Samuti selgus, et meie 1. klassi õpilased võitsid Tartu Ülikooli muuseumi vabariikliku
teaduskonverentsi
Hull
Teadlane. Lapsi juhendas Sirje
Lulla,
abiks
olid
ka
klassijuhataja Kairit Kiisla
ning kunstiõpetaja Kristina
Tiitson.

Tõime Tartust võidu koju! Vasakult paremale: Kimberly Mere, Elsa Põld, Andri Rõõm,
Reiko Ratas, Miina-Eliise Koppel, Linda Maastik ja Matthias Kunder.

Eriolukorra tõttu
jäid ära
paljud kevadesse planeeritud
sündmused. Pooleli jäid alanud
jalgpalliturniirid ja teised
toredad
spordivõistlused,
näitemängud mängimata ja
laululinnud välja selgitamata.
Hea uudis on vähemalt see, et 9.
klass saab ära pidada oma
lõpuaktuse.

Hoolimata vahepealsest distantsõppest, sai siiski teoks palju meeldejäävaid ja vahvaid sündmusi, mida
meenutada!
Reet Laht, huvijuht

Head pärituult meie
selle aasta lõpetajate
purjedesse!

Vasakult:
Liisu Lilles, Victoria
Vihman,
Kristi
Tuuling,
Gert
Lonks,
Rando
Tarkmeel,
Mark
Lonks, Kerli Malm.
Puudu
Vatsfeldt.

Oskar

Millega tegeleb teenuskeskuse juhataja?
Veebruari alguses ühtlustas Saaremaa vald senise
Lääne-Saare erisuse ning lõi sarnaselt teistele
piirkondadele ka Lümandasse ja Kärlale
teenuskeskuse
juhataja
ametikohad.
Peale
tööleasumist haarasid mitmed inimesed mul nööbist
ning küsisid, millega ma seal Lümanda Majas üldse
tegelen?
Töövestlusel pakkusin välja võimalusi ja ideid,
mida tavainimesena nägin, et võiks Lümanda
piirkonnas ellu viia. Samavõrra oli sellest
ametikohast oma nägemus nn suurel vallamajal
linnas ja ka mu 11 kolleegil teistes Saaremaa
piirkondades.
Tuleb tõdeda, et teenuskeskuste juhatajate
ülesanded on praegu mõnevõrra erinevad ja
muutumises. Järjest vähem on need seotud
majandusteemadega, hoonete ja kinnistute haldus
on suuresti Saaremaa Halduse rida, mida meil siin
juhib Ilmar Antov. Minu töö võtmesõna võiks olla
kogukondlikkus. See hõlmab hästi palju
infovahetust läbi Facebooki, piirkonnalehe, valla
kodulehe või ka otse huvitatud isikutega, keda
mingi teema puudutab. Kui koroonakriis vaibub ja
suvepuhkused peetud, jätkame allasutuste juhtide
koosolekutega, et meil oleks ühine infoväli ning
saaksime üksteisele toeks olla. Üksjagu aitan
inimestel koostada kirju, pöördumisi, avaldusi, nõu
anda vallaga seotud asjaajamisküsimustes. Enamust
neist teemadest ei saa ma ise lahendada, küll aga
suunata küsija edasi õige spetsialisti juurde, hoida
arengutel silma peal ja teha kõik endast olenev
positiivsete tulemuste sünniks. Kogukonnaga side
hoidmisel on väga olulised meie külavanemad ja
külade esindajad. Juuni alguses saab Lümanda
omale sarnaselt teiste piirkondadega kogukonna ehk
kantidepõhise esinduskogu, kellest kindlasti saab
hea partner siinset elu puudutavate olulisemate
otsuste tegemisel.
Teine oluline aspekt kogukonnatöös on piirkonna
arengute kavandamine ja elluviimine. Praegune
põhiteema on Lümanda keskuse haljasalade
planeerimine, millest on lähemalt ka selles lehes

juttu. Arendustöö juurde käivad igasugused
projektid ja toetusetaotlused, mida kirjutame koos
meie piirkonna asutuste või MTÜdega. Tähtis on
anda siit sisendit vallaülestesse valdkondlikesse
arengukavadesse.
Kolmanda suure bloki moodustavad minu töös nn
suurest vallamajast ehk linna keskkontorist antud
ülesanded. Aitan sealseid spetsialiste kohalike
olude selgitamisel ja välitööde tegemisel. Näiteks
teostavad teenuskeskuste juhid jäätmeveo vabastuse
otsusele eelnevaid paikvaatlusi. Eriolukorra ajal
tegelesin Lümanda kalmistu digitaliseerimiseks
vajalike andmete kogumisega hauakividelt,
kalmisturaamatutest ja vanadest andmebaasidest
geoinfospetsialistile.
Mustkatete
löökaukude
parandamiseks oli vaja probleemsed kohad
eelnevalt kaardistada. Saaremaa Halduse ning
vallaarhitektide andmebaasi loomiseks pildistasid
kõik teenuskeskuste juhid sel kevadel üles ja
kandsid
kaardirakendusse
oma
piirkonna
mälestusmärgid
ja
bussipeatused.
Oleme
kolleegidele abiks ja kohapealseks käepikenduseks.
Kui kokku võtta, siis koosnevad mu tööpäevad
paljudest suurematest või väiksematest, küllaltki
erineva sisuga ülesannetest. Üksjagu on
ringiliikumist ning suhtlemist, kaasamõtlemist ning
asjaajamist. Ühine nimetaja sellele kõigele on
endise Lümanda valla territoorium ja inimesed.
Kui tunned, et vajad abi mõne vallaga seotud
küsimuse lahendamisel või sul on ideid, mille
elluviimisel saan abiks olla, võta kindlasti ühendust!
Jaanika Tiitson
Kontaktandmed
Telefon 56 236 402,
meiliaadress jaanika.tiitson@saaremaavald.ee,
või läbi Facebook Messengeri.

Kokkuvõte teenuskeskuste rahulolu-uuringust Lümanda
piirkonnas
11.–24. märtsini toimus Saaremaa vallas mainitud
uuring. Kokku laekus 335 vastust, neist 46 ehk suisa
13% Lümanda piirkonnast. Kuna meie vastajate
osakaal rahvastikust sai piisavalt kõrge (5,47%), oli
võimalik andmete põhjalt teha ka laiemaid üldistusi.
Millisena näevad siis Lümanda piirkonna elanikud
oma teenuskeskuse rolli kevadel 2020? Märkusena
peab veel mainima, et selleks ajaks oli siin
teenuskeskuse juhataja ametis olnud poolteist kuud,
enne seda täitis samu ülesandeid Saaremaa Halduse
kohapealne juht.
29 tunnetavad teenuskeskust oma esimese
kontaktina vallaga suhtlemisel, 13 mitte.
Teenuskeskuse kasuks räägivad asjaolud, et see on
lähedal ja esmase vastuse saab kiiresti. Inimesed on
seal tuttavad, piirkonna teemadega kursis, uurivad
esmase välja ja suunavad vajadusel edasi õige
spetsialisti või instantsi poole. Samas aga oleneb ka
küsimusest: kui on juba teada, kes valla struktuuris
konkreetse teemaga spetsiifiliselt tegeleb, on kerge
pöörduda tema poole ka otse, eriti kui digikanalite
kasutamine lihtne.
Top 4 valdkonnad, mille osas vallaga asjaajamist
mainiti: teed ja transport 10, sotsiaal 8, haridus 6,
elamumajandus 5.
Kas teie probleem sai pöördumise korral lahenduse?
Jah vastuseid oli 18, ei-sid 8, osalist lahendust ka 8.
Tihti on küsimused keerulisemad ja vajavad
lahendamiseks rohkem aega. Oluline on
teenuskeskuse poolt pidada küsijaga sel ajal sidet:
esmalt anda kiirelt tagasisidet ja juhendada, kuidas
edasi toimetada. Hiljem hoida teemal silm peal ning
jälgida, et arengud toimuksid soovitud suunas.
Lubamatu on muidugi, kui inimese pöördumisele on
jäänud üldse vastamata.

Küsimusele, mis on teenuskeskuste puhul hästi
korraldatud, oli vastus selge: see asub lähedal, tänu
millele ei ole vaja pöörduda murede lahendamiseks
Kuressaarde (25). Samuti hinnati, et personal on siin
pädev ja lahendustele orienteeritud (17). Puudusena
esineb olukordi, kus probleem ei leidnud kiiret ja
asjakohast lahendust (5), keskus asub kaugel või on
sinna kehv transpordiühendus (4).
Väga aktiivselt vastati küsimusele, kust eelistate
valla kohta infot hankida–järelikult võiks ja tuleks
teavet jagada veelgi rohkem. Positiivsena jäi silma,
et valla üldiste kanalite (koduleht 28, sotsiaalmeedia
33) ning kohalike ajalehtede (24) kõrval on oodatud
ka kohalik info paberkandjal (piirkonnaleht,
otsepostitus, infostend–23). Siit võiks järeldada, et
suure hulga oma inimesi suudame „katta“ läbi kahe
kanali: sotsiaalmeedia ning kohaliku paberlehe.
Ootasime väga ettepanekuid,
teenuskeskuse
töö
muuta
kättesaadavamaks.

kuidas saaks
paremaks
ja

Mitu korda mainitud vastused:
-

tutvustage, millega teenuskeskus täpsemalt
tegeleb;
jätkake samas vaimus sotsiaalmeedia
kanalite kasutamist;
aktiivne ja külluslik infojagamine igast
võimalikust kanalist.

Püüame neid mõtteid järgida!
Suur tänu kõigile vastajatele! Saime väärt
tagasisidet ja uusi ideid. Loodan, et selline küsitlus
muutub edaspidi regulaarseks. Samas aga ei pea
seda ettepanekute tegemiseks ka ootama jääma,
need on alati oodatud igal ajal!
Jaanika Tiitson

Õnnitleme lapse sünni puhul
Meeri ja Henri Mõisakülast Koigelt! 11. jaanuaril sündis pisipoeg Sulev Zukker.
Eliise ja Alar Jõgela külast Kaasiku-Liivalt! 28. veebruaril sündis pisitütar Renate Kabel.
Liis ja Kaur Lümanda külast Rentnikult! 2. märtsil sündis pisipoeg Tristen Kokk.
Merilin ja Alan Lümanda külast! 5. märtsil sündis pisipoeg Andres Rüütel.
Janne ja Sander Varpe külast Jürnalt! 10. mail sündis pisitütar Jette Simone Viira.

Julgustame kasutama koduteenust!
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja
parandades tema elukvaliteeti. Ehk lihtsamini öeldes: tegevused, tänu millele on abivajajal võimalik elada oma kodus
ja saada seal kenasti hakkama. Teenus on suureks toeks, kui teised pereliikmed on palju kodust ära või elavad kaugel
ning on mure, kuidas üksik lähedane igapäevaste toimingutega hakkama saab.
Koduteenuse osutamisel abistatakse inimest toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast
tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalise abita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Näiteks
võib see olla puude tuppa toomine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine, toiduainete ja
majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Populaarne on ka sooja toidu toomine.
Koduteenus on kliendile tasuta, täpsem vajadus selgitatakse välja igaühe puhul eraldi. Oluline on, et inimene ei jää abita
ja lahendus leitakse juhtumipõhiselt iga inimese eripära arvestades.
Täpsem info koduteenuse kohta: sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi, tel 5750 2452.

MÄLESTAME LAHKUNUID
Jaanuar–mai 2020

Jüri Lind

1940–2020

Lümanda

Jaan Raet

1956–2020

Kotlandi

Peeter Paju

1961–2020

Lümanda

Aino Armvert

1930–2020

Kotlandi

Linda Berens

1933–2020

Varpe

Martin Roost

1959–2020

Kuusnõmme

Milvi Lember

1936–2020

Lümanda

Voldemar Õige

1934–2020

Karala

Helga Salu

1930–2020

Karala

Ulvi Mulin

1966–2020

Lümanda

Liia Kuusk

1940–2020

Koki

Uno Kütt

1931–2020

Varpe

Represseeritutel on võimalik saada toetust tervise
parandamiseks. Toetuse saamiseks on vajalik
represseeritul esitada avaldus Memento ühenduse
juhatusele. Avalduste vastuvõtmise periood
25.03-24.06.2020. Avalduse blanketid on
saadaval Saaremaa Vallavalitsuses (Kuressaare,
Lossi 1, infosekretär) ja teenuskeskustes.
Küsimuste korral pöörduda: Jaen Teär tel 509
0343, Maie Kuldkepp tel 518 0668, Rein Väli tel
523 4983.

Toimetaja Jaanika Tiitson, tel 452 5141
jaanika.tiitson@saaremaavald.ee
Trükk: Fomar OÜ, trükiarv 320
Lehte on võimalik lugeda ka Saaremaa
valla kodulehel Lümanda rubriigis
https://www.saaremaavald.ee/lumanda

