Põhja-Eesti XII Turismikonverentsi
Esinejate tutvustused
Tõnis Blank
Tõnis Blank on lõpetanud Tartu Ülikooli majandus-küberneetika eriala. Suurem osa tema
töödest ja tegemistest (alates 1982. aastast) on seotud maaelu ja põllumajanduse
juhtimisega. Riigireform lõpetab maavanema karjääri. Selles ametis saab siis kokku töötatud
kaheksa aastat. Maavanemana tuleb olla ka müügimees – tutvustada Raplamaad
välispartneritele, aga ka Eesti inimestele. Tõnis on otsinud ikka märgilise tähendusega
lugusid, millega turiste Raplamaale tuua. Ta on olnud pikka aega Rapla Kirikumuusika
festivali toimkonnas. Paneb ka noorpaare paari looduskaunites kohtades Raplamaal.

Tarmo Mutso
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.

Jaanus Reisner
Jaanus Reisner on viimased kaheksa aastat juhtinud Kadrina valla volikogu ning olnud selle
kõrvalt tegev mitmes kohalikus MTÜs ja sihtasutuses. Koostöös kogukonnaga käivitanud
Kadrina kirjandusklubi ja kohaliku art-house filmiklubi. Taastanud Kadrina vallas asuva Kolu
mõisa ja pargi. Alates aastast 2011 SA PET nõukogu liige ja viimased neli aastat nõukogu
esimees. Tema panus kogukonna tulevikku on isaks olemine kuuele tublile lapsele.

Piret Reinson
Piret Reinson on turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas tegutsenud juba
üle 20 aasta. Suurema osa sellest ajast panganduses. Aastatel 2006-2008 tõi
Piret Hansapanga investeerimisvaldkonna kommunikatsiooni- ja
turundusjuhina tavameediasse säästmise ja investeerimisega seonduvad
teemad. Nordeaga liitus Piret 2010. aastal ning läbi kultuurisponsorluse ning
järjepideva turunduse ja kommunikatsiooni kasvatas Nordea spontaanset
tuntust kolme aastaga ligi 20%. Alates 2016. aasta 1. juunist töötab Piret
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundusjuhina. Piret juhtis Eesti brändi
uuendamise projekti koostöös Eesti Disainimeeskonnaga, mille tulemus
avalikustati 13. jaanuaril 2017. aastal (estonia.ee, brand.estonia.ee,
toolbox.estonia.ee). Ilma avaliku sektori kogemuseta (aastatel 2000 – 2005 oli
Piret ETV turundusjuht) ei oleks ta kindlasti julgenud seda väljakutset vastu
võtta. Piret on õppinud Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat ja majandust ning
omandanud rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusekraadi EBS-is.
Magistrikraadi omandas ta Tallinna Ülikoolis ning magistritöö teemaks oli
loomemajandus ja disain.

Urmas Sukles
Urmas Sukles lõpetas Rapla Keskooli 1976.aastal ning õppis Tartus arstiks. 1993. aastal valiti
ta Haapsalu linnapeaks ning selles ametis on ta töötanud, vaheajaga 2002-2009, juba 17
aastat. Ta on osalenud Haapsalus Fra Mare Thalasso Spa ning Tallinnas Pirita TOP Spa
hotelli rajamisel. Haapsalus on Urmas Sukles korraldanud mitmeid suurkontserte ja festivale.
Urmas Sukles valiti ETFL poolt 2016 aasta Eesti Turismiedendajaks.

Jaak Karp
Jaak Karp on Rapla Korvpallikooli tegevjuht alates aastast 2002. Jaagu
juhtimisel on väikelinna korvpalliklubist kujunenud ühe terviklikema
püramiidiga klubisid Eestis. Rapla on aastatega kinnistanud end ka Baltikumi
korvpallikaardil. Seitse hooaega klubi lipulaevaks olnud meistriliiga meeskond
on kasvanud asendamatuks osaks Rapla inimeste elust ning ühendab
kogukonda iga hooajaga järjest enam. Esindusmeeskond on Raplasse toonud
kaks Eesti MV pronksmedalit ning möödunud hooajal võideti ajalooline
hõbemedal. Esindusnaiskond võitis 2017. aasta kevadel Raplale esimese
täiskasvanute meistritiitli.

Hendrik Relve
Looduse- ja rännumees Hendrik Relve on avaldanud aastate jooksul üle kümne looduse ja
rännuraamatu. Maaülikoolis metsandust ja Tartu Ülikoolis ajakirjandust õppinud rännumees
teab loodusest ja põlisrahvastest palju ning oskab sellest ka kaasahaaravalt lugusid
jutustada. Üle kümne aasta on ta olnud Vikerradios autoriks populaarsele sarjale "Kuula
rändajat", mida saab kuulata igal pühapäeval. Tema üheks suurimaks kireks on puud, eriti
põlispuud nii Eestis kui kaugemal. Kuigi ta on läbi käinud kõik mandrid, paeluvad teda ikka
loodusreisid ja retked maailma põlisrahvaste juurde.

Marko Torm
Marko Torm on Eesti poliitik, koolitaja ja sporditegelane, aastatel 2006–2010
nõustas ta Rakvere linna juhtkonda ja linna hallatavaid asutusi. 2010–2013 oli
ta Rakvere abilinnapea ja linnavolikogu esimees. Aastast 2014 on Marko Torm
Lääne-Virumaa maavanem. Ta omab riigiteaduste magistrikraadi, on end
täiendanud sotsiaaltöö magistriõppes ja mitmes Põhjamaa riigiasutuses. 2015.
aastast alates on ta SA Põhja-Eesti Turism nõukogu liige ja peab oluliseks nn
suure Rakvere kui maakonnakeskuse positsiooni tugevdamist, tuues kasu kogu
maakonnale.

Ants Uustalu
Ööbiku Gastronoomiatalu peakokk ja peremees Ants Uustalu on Eesti kokandusmaastikul
tuntud ja hinnatud. Saaremaa juurtega mees on kogemusi omandanud nii Londoni kui ka
Tallinna restoranides töötades. Viimased viis aastat pakub Ants Raplamaal Ööbiku restoranis
valdavalt kohalikust toorainest puhtaid ja maalähedasi maitseid, kasutades toidu
valmistamisel põhjamaadele omast gastronoomilist lihtsust ja ilu.

Herkki Olo
Herkki Olo on töötanud ligi paarkümmend aastat erinevates kohtades Eestis omavalitsuste
ja piirkondade arendusvaldkonnas, sh 11 aastat Raplas arendusnõunikuna. Põhiliseks
fookuseks on arengukavad ja toetusrahade taotlemised erinevatest Euroopa Liidu ja Eesti
fondidest, sekka igasugused muud teemad. Herkki õppis Tartu Ülikoolis inim- ehk
ühiskonnageograafiat (see on geograafia haru, mis uurib inimeste elu ja majandustegevust
kohalikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil ruumis ja ajas). Tema huvi ja
spetsialiseerumine õppides oli kohalikule ja regionaalsele arengule. Herkki on näinud
omavalitsuste, ettevõtjate ja mittetulundusühingute hingeelu, sh turismivaldkonnas.

Karmen Paju
Karmen Paju on panustanud turismisihtkoha arendus- ja
turundustegevustesse viimased paarkümmend aastat. Turismialase hariduse
omandas ta Taani Turismiakadeemias ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.
Töötanud tegevjuhina Saaremaa Turismi-ja Puhkemajanduse ühenduses.
Aastatel 1996-2016 oli ta Kuressaare linnavalitsuses tegev
turismipeaspetsialistina, maakondliku turismiinfokeskuse juhatajana. Ta on
panustanud Saaremaa kui turismisihtkoha arendamisse Saarte
Turismiarenduskeskuse volikogu liikme ja esimehena. Alates 2016. aasta
algusest SA Põhja-Eesti Turism tegevjuht ja juhatuse liige.

