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Seminar „Turism kõigile“ 

9.mail 2013.a, kell 9:30-13:40  

Tallinnas Nordic Hotel Forumis, aadressil Viru väljak 3  

  

  9:30-10:00 Saabumine ja hommikukohv 

10:00-10:15  Tervitussõnad 

Tarmo Mutso, EASi turismiarenduskeskus 

10:15-11:00  „Eesti avastamata aarded 2013. Ligipääsetav turism“ konkursi finaali pääsenud 

sihtkohtade tutvustus 

Lisainfo konkursi kohta: http://www.puhkaeestis.ee/et/eden-eesti-avastamata-aarded-turismis  

   

11:00-11:30 Accessible Destinations: Welcoming All Visitors 

Małgorzata Tokarska, Accessible Poland Tours 

 

11:30-12:00 Meie ootused reisimisele ja vaba aja veetmisele.  

  Tom Rüütel, Tallinna Ülikooli tudeng 

  Tiit Papp, Eesti Kurtuide Liidu juhatuse esimees 

 

12:00-12:30 Virgutuspaus  

   

12:30-12:50  Design For All (universaaldisain) mõtteviisi ja projekti Cities For All - Tallinn For All 

tutvustus  

  Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liit 

 

12:50-13:10 Turism kõigile – mida saaksime täna teha? 

  Jüri Järve, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 

 

13:10-13:40 „Eesti avastamata aarded 2013. Ligipääsetav turism“ konkursi võitja väljakuulutamine!   

Õnnitlused ja ürituse lõpp! 

 

Seminari modereerib Hannes Hermaküla. 

 

Seminarile on tellitud sünkroon- (eesti-inglise-eesti) ja viipekeele tõlge. 

 

Esinejate tutvustused järgmisel lehel. 

 

Päevakavas võib ette tulla muudatusi! 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eden-eesti-avastamata-aarded-turismis
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Esinejate tutvustused  
 

 

 
 

 

 

 

Małgorzata Tokarska 
 

 

Małgorzata Tokarska elab Warsawis, Poolas ning on esimese erivajadustega 

ja vanemaealistele inimestele reise korraldava internetipõhise reisibüroo 

asutaja ja omanik. Małgorzata on litsenseeritud reisijuht ja kuulub 

valdkondlikku võrgustikku “ENAT – European Network for Accessible 

Tourism”. Ta teeb tihedalt koostööd ligipääsetava turismi eksperdina 

puuetega inimeste kodadega ning kirjutab artikleid ja esineb konverentsidel 

ligipääsetavuse teemadel. Olles ise juba sündides erivajadusega mõistab ta 

täielikult nende inimeste probleeme ja vajadusi. 

 

 

 
 

 

 

Tom Rüütel 
 

  

 

Tudeng. Õpib Tallinna Ülikoolis magistriõppes rakenduslikku sotsiaaltööd. 

Vaatamata oma liikumispuudele üritab noormees elada teistega võrdväärset 

elu, mis enamasti ka tema sõnul välja tuleb. Tom on aktiivse eluviisiga, 

sealjuures läheb tal vaja pea kõiges, mis eeldab käelist tegevust kõrvalist 

abi. Nii ehk näeb tema asju, mis "tavalistel" inimestel ehk nägemata jääb. 

 

 

 
 

 

 

 

Tiit Papp 
 

Tiit Papp on kurtide kogukonna ja tegemistega olnud tihedalt seotud kurtuse 

tõttu lapseeast. Samuti on Tiit juhtinud Tallinna ja Harjumaa Kurtide 

Ühingut 1991. – 2008. aastal. 2008. aastast alates juhib Tiit Eesti Kurtide 

Liitu. Kurtide liidu peamisteks prioriteetideks on kujundada Eesti riigis 

jätkusuutlik, sotsiaalne ja poliitiline elukeskkond, kus kurtidel inimestel on 

ühiskonna liikmetega  võrdsed võimalused inimväärseks eluks ja 

kommunikatsiooniks, kaitsta kurtide kultuuri, haridust ja viipekeelt. Tiit 

Papp on lõpetanud Tallinna kõrgkooli “I Studium” majandusteaduskonna 

finantsisti-ökonomistina 2000. aastal. Tiit oli õpetanud 2001. – 2012. aastal 

matemaatikat ja füüsikat  kurtidele lastele Tallinna Heleni Koolis (end. 

Tallinna Kurtide Koolis).   
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Ilona Gurjanova 
 

Ilona Gurjanova on kommunikatsiooni disainer. Ettevõtjana pakub ta 

graafilise disaini ja disaini juhtimise teenuseid oma klientidele juba 20 

aastat. Olles juhatuse esimees Eesti Disainerite Liidus on ta ka 

rahvusvaheliste disainerite organisatsioonide nagu ICSID, BEDA, EIDD 

ning tunnustuse Design Management Award Europe  esindaja Eestis. Ilona 

on lektorina pidanud loenguid disaini teemadel kõrgkoolides ja seminaridel 

ning kirjutanud artikleid Eesti disainist, disainipoliitikast ning disaini 

juhtimisest. 

Ta on osalenud kuraatorina mitmete disaini projektide juures Prantsusmaal, 

Suurbritannias, Soomes, Saksamaal, Leedus ning osalenud žürii liikmena 

erinevate rahvusvaheliste disainiauhindade konkurssidel. Ilona on mitmete 

disainiga seotud projektide algatajaks: Tallinna Disainiöö, Eesti 

Disainiauhind Bruno, Eesti Disainimaja ja Tallinn For All, mille teemaks on 

universaalne disain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jüri Järve 
 

Jüri Järve on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Tallinna 

Liikumispuudega Inimeste Ühingu juhatuse liige. Tegevusvaldkonnaks 

mõlemas organisatsioonis puuetega inimeste füüsiline ligipääs 

ühiskondlikele ehitistele ning universaalse disaini põhimõtete 

rakendamine. Erialalt ehitusinsener, olles 1985 a lõpetanud TTÜ. 

Liidu üheks põhiliseks tegevuseks ligipääsetavuse alal on üle-eestilise 

ligipääsuportaali www.invainfo.liikumisvabadus.ee haldamine. Nii ELIL 

kui ka Tallinna LIÜ tegutsevad ehitusliku ligipääsualase nõustamise ja 

koolitusega. Märkimisväärne on, et TLIÜ on Tallinna linna partneriks 

uusehitiste projektide kooskõlastamisel invanõuete osas ning ehitiste 

kasutuslubade andmisel. 

Järve on osalenud mitmetes rahvusvahelistes ligipääsualastes 

infoseminarides ja koolitustes, millest viimane Universal Design - 

Barrier Free Environments koondas Eesti, Läti, Leedu, Inglismaa ja 

Hispaania oma-ala spetsialiste. 

 

 

http://www.invainfo.liikumisvabadus.ee/

