Kutsume Teid osalema 22. oktoobril 2015 hotell Meri konverentsisaalis
(Pargi 16, Kuressaare) toimuvale konverentsile

MERI KUI ELATUSALLIKAS!?
Saare maakonnaga seostub ikka ja alati meri, seda peab oluliseks nii kohalik kogukond kui ka meie külastajad, kellele meri seostub kui
põnev puhkuseveetmise võimalus. Kohalikud hindavad mere tähtsust ka majanduslikult. Meri on igapäevane ja tavaline, tihti ei panda
tähele olulisi muutusi meid ümbritsevas keskkonnas või ei kasutata ära potentsiaalseid võimalusi.
Konverentsiga püütakse teadvustada mere kui keskkonna, majandustegevuse ja turismilist tähtsust.Tuuakse uut valgust toimunud
muudatustesse, ajaloole ja võimalustesse. Konverents aitab kaasa mereliste võimaluste ja arengute tutvustamisele, mis võiks anda
mõtteid merega seotud tegevustele.
Konverentsi programm
09:45
10:00

Kogunemine, registreerimine
Konverentsi avamine – SA Saaremaa Turism esindaja, Angela Nairis

10:15 -10:35

Urmas Dresen „Kaotatud merekultuuri taasleidmine“
Urmas Dresen töötab Eesti Meremuuseumis alates 1979.aastast ja 1998.aastast muuseumi direktorina. On lõpetanud
Tartu Ülikooli ajaloolasena. Tema erinevate merenduslike projektide juhtimine sai alguse Maasilinna laevavraki
ülestõstmisest ja konserveerimisest, Dreseni tööde hulka mahub nii Lennusadama arendamine koos vesilennukite
angaaride restaureerimisega kui ka jäämurdja “Suur Tõll” restaureerimine

10:40-11:00

Jana Pavlenkova „Vana meri - uus majandus“
Jana Pavlenkova on keskkonnaseire tehnoloogia magister, Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
peaspetsialist. Peamiselt tegeles keskkonnaprojektidega piloot- või arengustaadiumis: kaevandusveel baseeruv
küttesüsteem, soojuspumpade ning päikesepaneelide koostoime. Maakonna tasemel vastutab nutika spetsialiseerumise
ning sinise majanduskasvu integreerumise eest.

11:05 -11:30

Tanel Viks „Elu võimalikkusest väikesaarel?“
Tanel Viks on alates 2013 Vormsi vallavanem ja aastast 2002 saarel tegutsev ettevõtja. Tegutseb aktiivselt ka kaitseliidus
ning teda on autasustatud mitmete teenetemärkidega.

11:35 -12:00

Jaanis Prii „Mereharidus Saaremaal“
Jaanis Prii on TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, kus
hoiab sidet ettevõtjatega. Ta on olnud TTÜ ja Eesti Mereakadeemia väikelaevaehituse ühisõppekava üks väljatöötajatest
ja selle õppekava eestvedaja.

12:00-12:30

Kohvipaus – tasuline 3 €/ 1 osaleja

12:30-12:50

Maili Roio „Meri kui elatusallikas: veealune kultuuripärand“
Arheoloog Maili Roio töötab Muinsuskaitseametis veealuse pärandi vaneminspektorina. On Läänemeremaade veealuse
kultuuripärandi töögrupi ja Euroopa Arheoloogia Nõukogu veealuse kultuuripärandi töögrupi liige. Algatajaks mitmetele
rahvusvahelistele projektidele, mis käsitlevad veealuse pärandi uurimist ja säilitamist.

12:55-13:15

Arvo Kullapere „Mere- ja rannikuturismi võimalused saarestikus“
Arvo Kullapere on sündinud ja kasvanud saarestikus, täna igapäevaselt tegev Vilsandil. Tema töö on alati seotud olnud
saarestiku looduskeskonnaga ja saarestike probleemidega. Arvo Kullapere on olnud pikaaegne Vilsandi Rahvuspargi juht,
hetkel aktiivne Eesti Saarte Kogus.

13:20-13:40

Toomas Saat „Kõht täis Läänemerest!“
Toomas Saat sündinud 1954 Muhus, täna väga palju seotud Vilsandi saarega. Ta on bioloog-zooloog, Tartu Ülikooli
ihtüoloogia ja kalanduse professor ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor. Toomas Saadi peamised
uurimisvaldkonnad: luukalade embrüoloogia; Eesti kalandus; kalafauna dünaamika, kaitse ja ratsionaalne kasutamine;
mageveekalade ajaline ja ruumiline levik Läänemere kaldalähedastel aladel.

13:45

Konverentsi lõpetamine

Konverentsile registreerumine: Konverentsil osalemine on TASUTA, kohvipaus 3 €/ 1 osaleja. Palume oma osalus eelnevalt
registreerida. Registreerimine 21. oktoobrini aadressil info@saaremaatourism.ee või telefonil 505 0100.
Konverentsi korraldab SA Saaremaa Turism

