
 

  

  

 

Saaremaa arengukonverents 

 „Ultima Thule - Maailma Äärel on kõik võimalik“ 
 

11. detsembril Saare Golfi klubimajas (Merikotka 22 Kuressaare) 

 

Konverentsi mõte on tutvustada Saaremaad kui parimat kohta elamiseks, õppimiseks, 

töötamiseks, puhkamiseks ja investeerimiseks. Tutvustada Saaremaad kui Ultima Thulet – 

salapärast reisisihtkohta. Konverents on inspireeritud Raul Talviku raamatu „Teekond 

Maailma Ääreni“ ilmumisest. 

 

Päevakava: 

9.30 Registreerumine ja hommikukohv 

10.00 Konverentsi avab maavanem Kaido Kaasik 

10.10 „Südamete karastuseks.“ Raul Talvik  

Raul Talvik on Tartu ülikooli emeriitprofessor, kirjutanud raamatu „Teekond Maailma Ääreni“, milles astub 
vastu paljudele maailma ajaloolastele väites, et Island ei ole müütiline Ultima Thule ning see saar ei asu ka 
Inglismaa ega Norra rannikul. Et Ultima Thule asub Eestis. 
  
10.40 „Minu Ultima Thule – elades Maailma Äärel“, Kristian von Wowern 

Kristian von Wowern on taani mees, kes asus Saaremaale elama 15 aastat tagasi. "Ma olen reisinud terves 
maailmas, emal-isal oli reisibüroo ja olen üles kasvanud lennukis, olen näinud päris paljusid kohti ja 
paradiisisaari, aga minu paradiisisaar on ikka siin," on Kristian öelnud. Kristian on KonceptForm OÜ  
juhatuse esimees. 
 
11.00 „Minu Ultima Thule – ettevõtjana Maailma Äärel“, Maire Forsel 

Maire Forsel on väikeettevõtja, Leisi Lapikoja omanik, kes on tuntud oma lugusid jutustavate patjade kaudu, 
aga ka kriitikaga Eesti maksusüsteemi suhtes. „Mida rohkem on maal inimesi, seda paremini 
kriisiolukordades toime tuleme“ ütleb Maire.  
 
11.20 „Minu Ultima Thule – töötades Maailma Äärel“, Ülo Kivine  

Ülo Kivine on mandrimees, kes tuli sel kevadel Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimeheks. „ Nüüd olen siin 
avanud uue raamatu, mis on väga huvitav ja paks ja mille ma tahan lõpuni lugeda.” ütleb Ülo.  Tema sõnul on 
Saaremaa ehedalt eestipärane ja teistmoodi koht ning põhiliselt juustu- ja võitootmisele orienteeritud 
Saaremaa Piimatööstusel on alati olnud oma eriline koht eestimaalaste südames.  
 
11.40 „Minu Ultima Thule – õppides Maailma Äärel“,  Anette Vaab 

Anette Vaab on Tallinna tüdruk. Peale gümnaasiumi lõpetamist tuli ta Saaremaale, selleks, et õppida 
Kuressaare Ametikoolis kokakunsti. Sel sügisel võitis Anette Itaalias Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide 
Assotsiatsiooni aastavõistlustel pronksmedali. Miks just Saaremaale, sellest räägib Anette konverentsil. 



 

  

  

 
12.00 Kohvipaus 

13.00 „Minu Ultima Thule – puhates Maailma Äärel“, Hannaliisa Uusma 

Hannaliisa Uusma on Tartust pärit eesti laulja ja sotsioloog, teab Vikipeedia. Kes meist ei teaks tema laule 
„Depressiivsed Eesti väikelinnad“ või „Absoluutselt.“ Leisi kandis teatakse aga, et Hannaliisa on ka agar 
suvesaarlane ja Triigis asuva kohviku Agar-Agar perenaine.  
 
13.20 „Minu Ultima Thule – investeerides Maailma Äärel“, Enn Meri  

Enn Meri on Kuressaares sündinud, koos vanematega sõja eest Rootsi põgenenud ja 1990-ndate alguses 
tagasi Eestisse kolinud. Ta on Saaremaal loonud kolm firmat: Sartexi, Saare Martexi ja Merinvesti.  „Mina 
tulin siia otsesõnu emotsiooni ajel, sest tahtsin just Saaremaal midagi teha.“ on ta öelnud. Enn Meri on Balti-
Saksa Kaubanduskoja Eesti regiooni asepresident. 
 
13.40 „.Kuidas võiks Pythease Thulet Saaremaa hüvanguks ära kasutada“, Rasmus Kagge 

Rasmus Kagge on ajaloohuviline ajakirjanik, kes tutvustas Raul Talviku raamatut „Teekond Maailma Ääreni“ 
laiemale avalikkusele ETV saates Pealtnägija. Ta kuulub Eesti Pythease ühingusse, mille eesmärgiks on 
tutvustada Pythease Saaremaa-sõitu ka mujal maailmas.  
 
14.30 „Elu võimalikkusest Maailma Äärel“ , paneeldiskussioon  

 

Modereerib Tõnis Kipper 

 

Palume osavõtust teatada hiljemalt 7. detsembriks aadressil ulvi.talur@saare.maavalitsus.ee või 

telefonil 45 20 501.   

 

 


