
         

Koolitusseminar „Jätkusuutlike turismitoodete 
loomine elava pärandi võtmes”

14. märts 2023 kell 10.30 Audru osavallakeskus, Pärna allee 7.

Kohtumise eesmärk on innustada osalejaid märkama oma olulist vaimset elavat 
kultuuripärandit ja hoida ning kasutada seda jätkusuutlike turismitoodete loomisel. 

Vaimne kultuuripärand kui elav pärand on oma olemuselt väga mitmekesine. Milline 
koht on traditsioonilistel teadmistel, oskustel ja traditsioonidel meie igapäevaelus?  
Milline on selle tähendus meie, meie kogukonna ning piirkonna jaoks, mida soovime 
oma kultuurist nii Eesti kui välismaistele külalistele tutvustada? 

Kohtumisel tutvume vaimse kultuuripärandi olemusega ja otsime oma elava pärandi 
seoseid ja võimalusi jätkusuutlike turismitoodete loomisel. Oma värvikatest ja 
inspireerivatest praktilistest kogemustest sellel teekonnal räägivad ettevõtjad Piret 
Leskova, Kaire Käära, Anu Randmaa, Peipsimaalt Õnne Uus ja Liis Lainemäe.

Sihtgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna ettevõtjad.

Otsime vastuseid järgmistele 
küsimustele: 
Milline on minu kogukonna ja piirkonna 
vaimne pärand? 
Kuidas mõtestada oma päritud kultuuri 
tänapäeval?
Kuidas aitab vaimne pärand kaasa 
turismitoodete loomisele ja kestlikule 
arengule?

Ajakava:

10.30 – 11.00 Kogunemine ja hommikukohv.
11.00 – 11.30 Leelo Viita, Eesti Rahvakultuuri Keskus. Vaimsest kultuuripärandist ja 
seostest loomemajanduse ning jätkusuutlikkusega. 
11.30 – 12.00 Piret Leskova, mahenäksi vabrik Ää Süük OÜ, Mulgimaa päranditoidud.
12.00-12.30 – Lõunasöök
12.30 - 13.00 Kaire Käära, Häädemeeste muuseumi juhataja ja giid, turisti vaade 
pärandkultuurile.
13.00 – 14.00 Peipsimaa rahvas:
Õnne Uus, Peipsimaa Pärmuskeksus – Sinilniku töötoa saamislugu.
Liis Lainemae, Sibulatee projektijuht – Sibulatee kui turismitoode.
14.00 -  14.30 Anu Randmaa, Tõstamaa Käsitöökeskus, Tõstamaa roositud lugu. 
14.30 – 16.00 Kohvipaus. Seminar. Seminaris otsime vastuseid küsimusele:



              

Milline on minu piirkonnale omane vaimne kultuuripärand, mida olen juba kasutanud ja 
mille baasil veel luua jätkusuutlikke turismitooteid, mille kaudu tutvustada oma 
piirkonda, paika ja kultuuri? 
Seminari viivad läbi Leelo Viita ja Piret Leskova

Koolitusseminar toimub Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse 
koostöös.

Koolitusseminar on osalejatele tasuta.

Kontakt ja registreerimine:

Eveli Ilvest
Romantiline Rannatee
+372 5664 0673
eveli.ilvest@plp.ee
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