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REGISTREERU

P :ÄEVAKAVA
10.30 – 11.00 Hommikukohv ja registreerimine

11.00 – 11.25 Avasõnad
Mustvee Vallavalitsus

Teet Helm, Peipsimaa Koostööfoorumi nimel

11.25 – 12.00 Peipsimaal tehtud 2019; Peipsimaal tulemas 2020
Kadi Ploom, Peipsimaa Turism

12.00 – 12.45 Sihtkohtade tulevik Eestis 2020+
Margus Sameli, EAS turismiarenduskeskus

12.45 – 13.40 Lõunasöök

13.40 – 14.30 E-akadeemia; Ärimudelite toetusVisit Estonia tegevused;
Piret Koodi, EAS turismiarenduskeskus

14.30 – 15.15 Inspiratsiooniloeng "Unista suurelt!”
Liina Pulges, Unistuste Agentuur

15.15 – 15.30 Virgutuspaus

15.30 – 16.30 Nature tourism and the importance of cooperation
Frank Tuominen, Carfield - Bike Rental

16.30 – 16.45 Tartu rattaringlus - senised õppetunnid ja tuleviku väljakutsed
Marika Post, Tartu Linnavalitsus

16.45 – 17.00    Konverentsi kokkuvõtete tegemine

17.00 – 17.30 Soovijail on võimalus teha ringkäikSirutuspaus.
Mustvee kultuurikeskuses ja kaalu muuseumis

17.30 – 23.00 PEIPSIMAA 10 AASTAT
Peipsimaa maitsete buffet- õhtusöök külmlaua
ja sooja toidu valikuga.

Tunnustame Peipsimaa parimaid
turismiarendajaid, turismitegusid ja turismiobjekte.

20.00 – 23.00 Õhtuse elava muusika eest seisab ansambel
Funkito

VIII Peipsimaa Arengufoorum

PEIPSIMAA 10
10.12.2019  Mustvee Kultuurikeskus

Registreeri üritusele kuni 05.12.2019

Eesti
tuleviku heaks
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VIII Peipsimaa
Arengufoorumi
esinejate tutvustused

Gaute Kivistik

Rohke Debelak

Eesti humorist, ajakirjanik
ja muusik

Eesti Taandarengu Fondi
asutaja ja selle arengu
peamine takistaja.

Konverentsi moderaator ja
õhtujuht

Aastaid tagasi konkureerisid turistide
pärast riigid, siis tekkisid sihtkohti
arendavad organisatsioonid. Lisaks

investeerivad riigid järjest enam
siseturismi ehk konkurents läheb veelgi

tihedamaks. Esmakülastust motiveerib
sageli midagi suurt ja kuulsat. „Betoon“ saab

aga lõpuks vaadatud ja siis on küsimus, kas külastajad tahavad
tagasi tulla. Edukas sihtkoht näeb aina uute elamuste
pakkumist võimaldavaid seoseid ning arendab end külastaja
loogikast ja teekonnast, mitte omavalitsuste piiridest lähtudes.
Turism on traditsioonidega, aga ka väga dünaamiline
valdkond, mille arendamiseks on pidevalt vaja värskeid, samas
töötavaid ärilahendusi.

Oma 10 aastase karjääri jooksul olen
tegelenud turismivaldkonnas nii
turundamise kui arendamisega.

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.

EAS turismiarenduskeskuse tutvus-
tavad teenused, milles ettevõtted

saavad koostööd teha. E-akadeemia –
Visitestonia keskkonnas toimiv turismi-

ettevõtte e-õppeprogramm müügist
juhtimiseni. Turismi ärimudelite toetus -

Toetame turismiettevõtete ärimudelite uuendamist ning selle
kaudu Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime
kasvu.

After 16 years in the restaurant world
of which 10 years as a restaurant
manager I decided it was time for a

change in my life. As by accident I was
offered to buy a small bike rental

company in the beginning of 2018, so I
took the chance and bought it. I started to

develop the company and last season Carfield had 48 re-rental
points.
I have never liked to compete, so it has always been natural for
me to rather cooperate than to compete against each other.
My belief is that in this rapidly changing world, small
entrepreneurs has no chance of surviving without cooperating
more with each other. By buying Carfield I have had the chance
to be a part of an ongoing development of a network between
tourist entrepreneurs across the city lines of 8 different cities in
the archipelago of Finland.

Liina Pulges räägib lugusid sellest,
kuidas ta on aidanud ellu viia nii teiste

kui ka omaenda unistusi.

Alustasin tööd Tartu rattaringluse
projektijuhina 2018 aasta maikuus,
töökohustuseks Tartu rattaringluse

käivitamine aasta pärast. Enne seda
töötasin pikalt Valga maavalitsuses ja

hiljem linnavalitsuses välissuhete ning
peamiselt välisprojektide valdkonnas.

Selle aasta aprillis loodi Tartu Linnavalitsuse allasutus Tartu
Linnatransport ( rattaringlus, bussid, taksod) ning töötan
loodud asutuses projektijuhina. Mu süda kuulub jätkuvalt
rattaringlusele, kuid lisandunud on teisigi huvitavaid projekte.

Margus SameliKadi Ploom

Piret Koodi

Frank Tuominen

Liina Pulges

Maarika Post

EAS turismiarenduskeskuse direktorPeipsimaa turismi juhataja

EAS turismiarenduskeskuse
kliendisuhete juht

the owner of Carfield bike rental

Unistuste Agentuuri juht

Tartu Linnatranspordi projektijuht

Eesti
tuleviku heaks

Euroopa Liit
Euroopa

Regionaalarengu Fond


