ESINEJATE TUTVUSTUS
Toomas Kokovkin, moderaator
Toomas Kokovkin töötab käesoleval SA Hiiumaa Muuseum juhatuse liikmena,
samuti on ta Eesti esindaja UNESCO MAB (Inimene ja Biosfäär) Komitees. Hariduselt
geograaf, saarte uurija, hingel fotograaf ja inimese vaatleja. MTÜ Arhipelaagi
juhtides tõi Eestimaale koostöös Rootsi WWF-ga 2002. aastal loodussõbraliku
lihaveisekasvatuse kogemuse. Avaldanud raamatuid: Kohtumispaik, The Väinamere
Project, Idarand, Kärdla. Sisepeegeldus, Iidlaste moodi Hiiumaa. Teatriprojektide
promootor: USA -Eesti Stage Island programm, suveteatri lavastused Hiiumaal,
viimati (2013) etendus "Tuvi" Tallinnas, mis 2014 aastal märgiti Eesti teatri
aastaauhindade nominendiks.
Hannes Rumm, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Hannes Rumm on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal 1994 ja on
tüüdanud mitmetes Eesti juhtivates ajakirjandusväljaannetes nagu Eesti Päevaleht,
Postimees ja Eesti Ekspress. Aastatel 2001–2004 oli Riigikantselei Euroopa Liidu
infosekretariaadi juhataja, olnud Eesti Olümpiakomitee nõunik ja XI Riigikogu
koosseisus 2007–2011. Alates 2011 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.
Knud Andersen, Taani
Knud Andersen on Østkraft’i juhatuse esimees. See on Bornholmi saare kohalik
energiakompanii, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, puiduhakkest, õlest,
biomassist ja päikesepaneelidega. Kuidas „rohelise“ energia tootmine mõjutab
turismi arengut?

Martina Schwinkerdorff, ühendus B7, Saksamaa, Rügen
Martina Schwinkendorf esindab Saksamaa saart Rügenit. Ta töötab Rügeni
regionaalse arengu ja Euroopa Liidu rahastuse osakonnas, mille ülesannete hulka
kuulub ka rahvusvahelise koostöö koordineerimine.
Rügeni saar on üks Saksamaa siseturismi sihtkohti, mida iseloomustab
väikeettevõtluse ülekaal kohalikus saare majanduses. Kuidas väikeettevõtjad
suudavad toime tulla maailma majandustrendide tõmbetuules? Millisest koostööst
ollakse saarel huvitatud, ja kes on võimalikud koostöö partnerid?

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

Kalevi Westersund, Soome Purjetamise ja Paadisõidu Föderatsiooni Paadisõidu
Komitee ekspertliige, ICCY liige
Enam kui 40-aastase purjetamise ja meresõidu kogemusega endine Helsingi
Purjetamisklubi HSK liige, kus muuhulgas oli 8 aastat ametis asekommodoorina.
Tegev mitmetes meretemaatilistes komiteedes, mis toetavad ja edendavad
rahvusvahelisi suhteid purjetamisklubide ja organisatsioonide vahel, näiteks Kalevi
ja Pärnu Jahtklubi, Kungliga Klubben Motorbåt, International Council of Cruising
Yahts, ICCY , British Cruising Association, CA. Suurimat huvi on pakkunud
purjetamiskruiisid ja eskaadrisõidud. Töötanud Soome Purjetamise ja Paadisõidu
Föderatsioonis kruiisi-kordinaatorina, mille tegevuses osaleb tänini Paadisõidu
Komitee liikmena.
Soome saarestik sai tuttavaks aastatel 1970-80 ja varastel 90.ndatel tekkis huvi
uuesti avatud Balti riikide vete vastu. Juba 1991.aastal avanes Kalevi ja Pärnu
Jahtklubide abiga 17nel Helsingi Purjetamisklubi jahil võimalus osaleda eriloa alusel
Muhu Väina regatil Lehtmast Pärnusse. “On olnud väga inspireeriv võtta ette
avastusretki ja seikluseid, ning leida pea veerand sajandit tagasi siit eest peaaegu
puutumatu loodus. Siit on olnud võimalik leida väga lähestikku asetsevaid väga
erinevaid piirkondi nii geograafilises kui ajaloolises mõttes. Ja siiani on. Peale kõiki
omandatud kogemusi on olnud meeldiv korraldada teistele eskaadrisõite ja
kirjutada artikleid.”
Alar Schönberg, Puulaevaselts Vikan
Pärit Läänemaalt, Noarootsist. Peale Noarootsi Gümnaasiumi jätkusid õpingud TÜ-s
skandinavistika erialal. Nii bakalauruse kui magistritööd käsitlesid rannarootslaste
ajalugu ja identiteeti. Sama teemaga jätkas peale ülikooli - Rannarootsi muuseumi
direktorina 1998-2003. Puulaevaselts Vikan asutaja ja juht, tegeleb ajalooliste
paatide ja laevade ehitusega ja ekspeditsioonide korraldamisega. Samuti MTÜ
Eestirootsi Akadeemia asutaja ja üks eestvedaja, tegeleb rannarootslaste kultuuri ja
ajaloo uurimise ja propageerimisega.

Hanna Westerin, Gotland, B7 juhtkomitee liige, poliitik
Hanna on öelnud: „Ma olen uudishimulik inimene, alati avatud uutele väljakutsetele.
Mulle meeldib kaasa lüüa kohalikus poliitikas, ja samuti koos lähedastega veeta
aega ajaloolisel Gotlandi saarel. Ma tean, et koostöö abil on võimalik saavutada
imesid isegi väikeses kohalikus kogukonnas. Usun inimestesse ja seega õiglusesse ja
solidaarsusesse.

Jaano Martin Ots, ajakirja Paat peatoimetaja, MTÜ Eesti Väikesadamate
Arenduskeskuse juhatuse esimees
Jaano Martin ots on alates 2010. aastast Eesti paadiajakirja "Paat" peatoimetaja ja
MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskus juhatuse esimees. Suvisel ajal tegutseb ta
ka purjelauasõidu instruktorina Pärnu surfiklubis Aloha ning on osalenud paljude
purjetamis- ja paadisõiduteemaliste ürituste, laagrite ning võistluste korraldamisel.
Lisaks ajakirjandusele ning avaliku sektori kommunikatsioonijuhtimisele on Jaano
Martin Ots varem tegutsenud ka turismialal, töötades Eesti turismifirma esindajana
erinevates sihtkohtades.

