IX Peipsimaa Arengufoorum

Loodus - Peipsimaa suurim väärtus”
“
10.12.2020, kell 10.00-19.00 Ranna Puhkebaas

Konverentsi moderaator on Kristo Elias

PÄEVAKAVA:
09.45 – 10.00 Hommikukohv ja registreerimine
10.00 – 10.05 Avasõnad
Aleksandr Širokov, Peipsiääre vald
10.05 – 10.30 Peipsimaa turismi tegemised
Kadi Ploom, Peipsimaa Turism
10.30 – 11.30 „Turismi tulevikuplaanid 2021-2024“
Liina Maria Lepik ja Kristiina Jors,
EAS Turismiarenduskeskus
11.30 – 12.00 E9 ja E11 matkarajad
Marika Kose, Eesti Maaturism
12.00 – 12.40 Lõunasöök
12.40 - 13.00 Viirelaid - hüljatud väikesest maalapist
unistuste sihtkohaks Priit Villemson
13.00 – 13.30 „Rattamatkaja elamuste reis“ Kristo Elias
13.30 – 14.10 „Nõiad, külahullud ning ülikonnastatud
kummitus. Metsamajutuse pidamise
eripäradest Peruu Amazonases“ Ivo Tšetõrkin
14.10 – 14.45 „Elamusi loodusest“ Remo Savisaar
14.45 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 15.30 Loodusretked kelgukoertega Heinrich Lukk
15.30 – 16.00 Peipsimaa tublide tunnustamine 2020
16.00

Loodusretk Vahur Sepa juhendamisel

18.00

Õhtusöök ja elav muusika lõkke ääres

REGISTREERU
Registreerimine, kuni 05.12.2020

Täpsem info:
Kadi Ploom
+372 5696 4686
kadi@visitpeipsi.com

www.visitpeipsi.com

IX Peipsimaa Arengufoorumi
esinejate tutvustused:
Kadi Ploom
Viimased viis aastat olen tegelenud Peipsima
piirkonna turismi arendamise ja turundamisega. Nende aastate jooksul oleme ellu
viinud hulgaliselt põnevaid projekte Peipsimaa
tutvustamiseks erinevatel messidel, FAM reisidel kui ajakirjades. Ettevõtjatele on korraldatud
koolitusi ja ühiseid väljasõite, et tugevdada
koostööd ja arenguid. Inimene õpib läbi elu, seetõttu olen
ette võtnud ka koolitee Tartu Ülikoolis kutseõpetaja erialal, et
mõne aasta pärast oma teadmisi jagada noortele turismihuvilistele.

Liina Maria Lepik
Liina Maria on EAS turismiarenduskeskuse
juht, kes astus turismivaldkonda selle aegade
kõige tormilisema ajajärgu alguses ehk märtsi
algusest. Tema eelnev taust on olnud väga
erinevates sektorites – finantssektoris üles
ehitanud LHV Panka, käivitanud Tallinna Filmilinnaku projekti, juhtinud e-Eesti Esitluskeskust uue
keskuse ja kontseptsiooni elluviimise faasis. Üles-ehitamine,
muudatuste juhtimine, innovatsioon ja uued sektorid on olnud
läbivaks teemaks ning põnevateks väljakutseteks, milles
saadud kogemust nüüd turismivaldkonnas maksimaalselt ära
kasutada Eesti turismi uue õitsengu hüvanguks.

Kristiina Jors
Kristiina Jors on töötanud EASi turismiarenduskeskuses alates 2004. aastast erinevatel
ametikohtadel tootearenduse ja turunduse
valdkonnass ning tänaseks jõudnud sihtkohtade arendusjuhi positsioonile. Tema töö
eesmärgiks on tagada sujuv koostöö Eesti
erinevate turismiorganisatsioonide vahel ning
kaasa aidata olukorrale, et sihtkohtadel oleks
piisavalt inimesi, oskusi ja finantse piirkondliku turismi
arendamiseks.

Marika Kose
Sündinud 1971. Bioloog, botaanik-taimeökoloog. Looduse vahendamisega klassiruumis ja õues tegelenud üle 20 aasta, hetkel
Eesti Maaülikoolis loodusturismi lektor. Ettevõtjana Kollamaa puhkemaja perenaine. Jõuluajal Memmeliine Kabli Päkapikumaal, mis on
kohalike ettevõtlike naiste koostööprojekt juba 10
talve. Südamelähedased teemad on maaettevõtlus ja
naisettevõtlus, looduses liikumine ja loodusharidus ning
sündmuste ja turismi korraldamine maapiirkonnas.

Priit Villemson
Lugu sellest kuidas juhtus nii, et ühest väiksest
saarest Eestis sai paljudele unistuste sihtkoht.
See on lugu sellest, mis juhtub kui visata Hunt
Kriimsilm oma 9-nda ameti juurde ja ta alustab
taastama kohta, mis ei ole selleks ette nähtud.
Sellel teekonnal on Priit läbi elanud nii õnne kui
õnnetust aga kõigest on ta välja tulnud ja jätkab seda
reisi läbi elu. Viirelaid pole lihtne koht kus alustada oma äri.
Logistiliselt keerulise kohapeal ja meri ei ole Tallinn-Tartu kiirtee
kus kõik liigub kui kellavärk. Sellel teekonnal on olnud palju
raskusi aga jätkuvalt paljud soovivad külastada Viirelaidu.
Viirelaiust on tekkinud Eesti oma paradiisisaar kuhu inimesed
tulevad hea meelega. See on teinud Viirelaiust isegi raskel
koroona aastal eduka koha kus suudeti müügitulu suurendada
kuigi aasta varem oli hooaeg sisuliselt 100% välja müüdud.

www.visitpeipsi.com

Kristo Elias
Kristo Elias on Eesti Rahvusringhäälingu
ajakirjanik, ETV loodussaate "Osoon" toimetaja-saatejuht ja Vikerraadio saate “Ökoskoop”
reporter. Kristo üheks suurimaks kireks on
lisaks põnevale loodusajakirjaniku tööle ka
jalgrattasõit. Seda harrastab ta nii igapäevase
transpordina aastaringselt Tallinnas, aga on juba
kaheksa suve järjest võtnud ette koos sõpradega nädalaajaste
matkadena. Läbitud on nii Eesti põnevaid paiku, kui avastatud
lähimaid naabermaid nii põhjas kui lõunas. Kaheksa aastaga on
Kristol tekkinud paras kogemuste pagas jagamiseks, kuidas
asjaarmastajatest rattamatkajad oma marsruute valivad, mida
ootavad oma matkamarsruutidest ning mida milliseid elamusi
pakub rattamatk võrreldes mõne muu reisimisviisiga.

Ivo Tšetõrkin
Ivo Tšetõrkin on ninast sabani seotud LõunaAmeerikaga. Tema teiseks koduks on Peruu ja
Amazonase vihmamets, millest on valminud
raamat „Minu Amazonas. Jõkke pissimine
keelatud!“ ning ETV reisisarjad „Õhinapõhised
Peruus“ ning “Meelte sagedus Amazonases”.
Tema autorisaade Reispass on Raadio2 eetris igal
pühapäeval kell 15.
Ivo asutatud Amazonas Reisid korraldab juba üle 10 aasta
väikegrupireise, mille keskmes on mitte vaid ajalugu, “suured
kivid” ja kadunud kultuurid, vaid inimene ja tänapäev, elu siin ja
praegu. Reisimisel on olulised kõik meeled – neid on antropoloogide hinnangul inimesel rohkemgi, kui 6 – ning ühtegi neist
ei tohiks lukustada hotelli või bussi kolmekordse pakettakna taha.

Remo Savisaar
Remo on loodusfotogaaf, olles professionaalsel tasemel tegelenud sellega üle 15 aasta.
Oma fotodega on ta rahvusvahelistelt fotokonkurssidelt pälvinud rohkelt esikohti ja
kõrget tunnustust. Filmimine ei ole talle samuti
võõras – loodusoperaatorina on ta filminud
mängu-, lühifilmide, reklaamide ja televisiooni
tarbeks. Ta on kirjutanud ja fotodega illustreerinud kokku üle saja
loodus- ja fototeemalise artikli. Tema fotosid ja fotolugusid on
avaldatud erinevates ajakirjades (mh ka National Geographic).
Remo näitusetööd on olnud nähtaval nii meil kui ka kaugemal –
Soomes, Lätis, Venemaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias,
Itaalias, Hispaanias, Suurbritannias, Hiinas.

Heinrich Lukk
Heinrich Lukk on Kelgukoerte Treeningkeskuse asutaja, kelgukoerte kasvataja ja
treener ning Eestis ainuke kelgukoerarakendi
juht, kes osaleb oma koertega pikamaavõistlustel. Igapäevaselt kuulub tema tegevusse ka matkade korraldamine EmajõeSuursoos ning Järvselja metsamaastikul.

Vahur Sepp
Loodusretke käigus tutvustab Vahur Sepp
metsloomade kombeid, selgitab looduses ja
ühiskonnas toimuvate protsesside vahelisi
seoseid, räägib jahindust ja selle vajalikkusest.
Matkarajal õpetab Vahur Sepp kuidas käituda
metsas, tunda ära loomi ja linde ning lugeda
nende tegevusjälgi. Lisaks põnevale ja
arendavale ajaveetmisele annab selline loodusretk
mõtlemisainet teemal inimese eluviisi mõju
loodusele.

