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Kai Tarmula, moderaator
Olen ettevõtja, kes hetkel naudib kasvamist koos väikese lapsega. Pühendanud põhilise osa
oma elust loomingulisele tegevusele: noorte teatri- ja liikumisõppele ning
meelelahutusürituste korraldamisele. Pikimaks projektiks on 12-aastase traditisooniga
Pärnus toimuv kuurordikontsert "Kummardus Valgrele".
Lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi küll ärijuhtimise eriala ja koostanud koos õppejõu
MSc Heli Müristajaga sündmusekorraldusest õpiku "Sündmus- ja koosolekukorraldus".
Töötanud 8 aastat Eesti esmeses cateringettevõttes Frens Pärnu esinduse juhina.
Lavastanud Haapsalus gümnaasiumiõpilastega 2 muusikali. Avanud stiilibaarid Pärnus ja
Haapsalus.
Tarmo Mutso, EAS turismiarenduskeskuse direktor
Sündinud 1969. aastal Tartus ning kasvanud Tartumaal. Hariduse omandanud Eesti
Maaülikoolis ja Eesti Diplomaatide Koolis. Välisministeeriumis olnud tegev
välismajanduspoliitika osakonnas, majandusnõunikuna Eesti saatkonnas Berliinis, - konsuli
ja majandusnõunikuna Eesti saatkonnas Viinis.
Alates 2006. aastast EASi
turismiarenduskeskuse direktor

Chantal Beck, Schweizer Tourismus Verband, kvaliteedijuht
Olen õppinud turismierialal Sierre ülikoolis Šveitsis. Peale mõneajast töötamist hotellinduses
Šhveitsis ja Prantsusmaal, asusin tööle turismioperaatorkeskustesse Itaalias ja Baselis
Šveitsis. Peale pikemat reisi Lõuna-Ameerikasse, ühinesin 2009. aastal Šhveitsi
Turismiföderatsiooniga Bernis ja asusin tööle Šhveitsi turismikvaliteediprogrammis.
Viimased kaks aastat juhin tervet kvaliteedimärgiste osakonda, mille vastutusalas on
muuhulgas ka peresihtkohtade (Family Destination) ja wellness sihtkohtade (Wellness
Destination) kvaliteedimärgised ning külaliskorterite klassifikatsioon. Peale selle on mul
ülikoolidiplom mittetulunduslike organisatsioonide ärijuhtimises ja annan Luzerni
Turismiakadeemias loenguid teemal „Poliitika turismis“.
Heli Müristaja, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži Turismikompetentsikeskuse juhataja
Töötan igapäevaselt Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, kus kursuste teemad varieeruvad
sihtkoha planeerimisest innovatsioonini turismis. Lisaks osalen mitmetes rahvusvahelistes
projektides ja viin ellu ka rakendusuuringuid turismi valdkonnas. Kitsamalt pereturismi
teemaga hakkasin tegelema 2011. aastal ning selles valdkonnas olen läbi viinud uuringuid,
teinud koolitusi ja nõustanud turismiettevõtjaid.

Piret Trei, GOSPA hotellijuht
Olen kasvanud koos GOSPA-ga, alustades 2004.aastal tööd hotelli vastuvõtuteenindajana.
Soov areneda ja õppimishimu on viinud mind Eesti esimese wellness hotelli juhtimiseni. Olen
olnud avatud kõikidele võimalustele, õppinud oma juhtide kogemustest ja enda eksimustest.
Leian, et kõige olulisemad on need inimesed, kes meid ümbritsevad. Ilma hea meeskonnata
ei saa iialgi head toodet.

Astrid Nõlvak, Hiiu Folgi peakorraldaja, pärimusmuusik
Olen lõpetanud 2002. aastal Viljandi Kultuurikolledži pärimusmuusika erialal ja hetkel õpin
magistrantuuris pärimusmuusik-helilooja suunal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia-,Tartu
Ülikooli- ja Viljandi Kultuuriakadeemia ühisõppekavas. Olen töötanud Vikerraadios saate
"Pärimuster" saatejuhina ning samuti Pereraadios oma autorisaate "Ilmavalgus"
saatejuhina. Mulle meeldivad väljakutsed ja see on mind viinud mitmete põnevate
projektideni (N: heategevuskontsert "Hea tegu ja hea lugu", kunstiline juht; Eesti
Gospelmuusika Auhinnad, haldusjuht; Let's Do It World, muusikute koordinaator jms.). Minu
suurim ettevõtmine ja korraldusalane väljakutse on olnud Hiiumaa Pärimusmuusikafestival,
mille ülesehitamist alustasin nullist ja mida olen nüüdseks juhtinud 11 aastat. Kuna tegutsen
ka tegevmuusikuna, olen välja andnud mitmeid helikandjaid ning 2004. a. esindasin
ansambel "Neiokõsõ" koosseisus Eestit Eurovisioonil Istanbulis.
Kylliki Hellström, Skanseni muuseumi turundusjuht
Sündinud ja üles kasvanud Tallinnas. Tallinna Reaalkooli vilistlane, laulnud Ellerheina kooris,
mänginud Harry Vasara nukuteatris ja õppinud tolleaegses Pedagoogilises Instituudis
kultuurharidust. Elanud Soomes ja tegelenud turismiga,Rootsis elanud aastast 1991 ja
töödanud giidina Stockholmis, Junibacken lastemuuseumis, konsultandina praktiliselt kõigis
Stockholmi ja mitmetes Rootsi suuremates muuseumites ja atraktsioonides. Nüüd juba 1
aasta Skanseni muuseumis mis on Rootsi kõige külastatum muuseum (1,4 miljonit aastas).

Jorgen Sumin, Lottemaa turundusjuht

Mailiis Tammeveski, treener, toitumisnõustaja ja ema
Olen 31-aastane kolme vahva tüdrukutirtsu ema. Pean end elukestvaks õppijaks - tunnen
suurt huvi uute teadmiste vastu, soovin areneda ja olla teadlik. Olen omandanud
magistrikraadi haridusteaduses, rühma- ja personaaltreeneri kutse ning täiendanud end
toitumisnõustaja erialal. Aktiivse elustiili tõttu pikki reise väga tihti ette ei võta, aga meie
perele meeldib olla koos ja avastada uut. Eestis rändame üsna palju ega pelga ka
kaugemaid maid.

