EKKL KORRASHOIU
SÜGISFOORUM
17. – 18.11.2022

Kutse EKKL sügisfoorumile (üldkoosolek-aastakonverents-koosviibimine) Laulasmaale 17.-18. novembril 2022
EKKL juhatus kutsub Teid osalema EKKL Laulasmaa sügisfoorumi üritusele! Pakume üritusest osavõtjatele
kiiresti muutuvas maailmas ja karmi talve eel häid näpunäiteid, kuidas olukorras hästi toime tulla ja edukas olla.
Kinnisvara korrashoiu aastakonverentsil annavad Teile alustuseks majandusolukorrast ülevaate ja prognoosi
tippanalüütikud. Aastakonverentsi kahes teemapaneelis saate oma tegevusteks kasulikke juhiseid kinnisvara
energiakasutuse ja valdkonna IT lahenduste ekspertidelt. Õhtust pidulikku koosviibimist ja kolleegide
sotsiaalset suhtlust sisustab rahvusvaheliselt tunnustatud peoloog Tõnis Milling. Täismahus osavõtupakett
sisaldab SPA lõõgastust ja majutust ning soovijatele ka ekskursiooni Arvo Pärdi keskuses. Ürituse slogan on:
„Millised väljakutsed meid lähiajal ees ootavad ja kuidas korrashoidja saaks sellest välja tulla edukana
(alles jääda)?!“
Kõik liidu liikmed on oodatud osalema Laulasmaa üritusele, et teha olulisi otsuseid ja kaasa rääkida, kuulata
valdkonna ettekandeid ja ka vabamas õhkkonnas meeldivalt koos kolleegidega aega veeta ja suhelda. Veidike
kõrgema osavõtutasuga olid oodatud registreeruma osavõtuks ka väljaspool liikmeskonda tegutsevad
korrashoidjad, kes veel pole liidu liikmed aga asjast huvitatud.
NB! Ürituse aktuaalne info, kava ja osavõtuks registreerimise leht saavad jooksvalt olema kättesaadavad liidu
kodulehe www.ekkliit.ee vastava Laulasmaa ürituse uudise all.

17.11. NELJAPÄEV
Kellaaeg

Teema

10.00 - 10.15

Arvo Pärdi keskuse ekskursiooniks registreerunud osavõtjate kogunemine Arvo Pärdi keskuse fuajees

Ettekandja

10.15 - 11.30

Ekskursioon Laulasmaa SPA (LaSpa) lähedal asuvas Arvo Pärdi keskuses

11.30 - 12.00

Kõikide osavõtuks registreerunute saabumine Laulasmaa SPA (LaSpa) hotelli konverentsikeskusesse
üldkoosolekule ja aastakonverentsile

12.00 – 12.15 Ürituse avasõnad ja tervitus ning sõnumid korrashoidjatele

Ivo Jaanisoo, MKM ehituse asekantsler

12.15 – 12.45 Olukorrast majanduses: kuumast saunast jääauku

Mihkel Nestor, AS SEB Pank,
majandusanalüütik

12.45 – 13.15 Meie viroloogiline trip

Hardo Pajula, EBS, vaba
majandusmõtte professor

Kellaaeg

Teema

13.15 – 13.45 EKKL üldkoosolek
• Üldkoosoleku rakendamine
• Sertifikaatide kätteandmine
• EKKL 2023 eelarve kinnitamine
• Informatsioon KIKKE likvideerimisest
• Informatsioon EKKL uue kodulehe rakendamisest

Ettekandja
MTÜ EKKL juhatuse esimees
Heikki Lind ja tegevjuht
Jüri Kröönström

13.45 – 14.30 Lõuna
14.30 – 14.50 E mobiilsuse ja kinnisvara väljakutsed ja lahendused

Alan Vaht, Alexela

14.50 – 15.10 Hoone energiatarbimise ja sisekliima andmepõhine hindamine

professor Martin Thalfeldt, Taltech

15.10 – 15.30 Päikesepaneelide, generaatorite ja akude kasutamine hoones

Priit Pikk, Helioest OÜ

15.30 – 15.40 Hinnad tõusevad ja elekter kaob – kuidas olla valmis selleks
talveks?

Janek Hintsov, NEWSEC

15.40 – 16.00 Diskussioonipaneel: Korrashoidjate tegevus hoonetes energia ja
sisekliima vaates

Paneeli juhib Janek Hintsov, osalevad
Alan Vaht, Martin Thalfeldt, Priit Pikk

16.00 – 16.20 Kohvipaus
16.20 – 16.40 Kinnisvara korrashoiu aasta konkurentsiraportist

Sigrid Kõiv, Äripäev

16.40 – 17.00 BIMi kasutamise eeldused hoone halduses

Kaur Tull, Tulitec OÜ asutaja

17.00 – 17.15 Kuidas korrashoidja saab tuge ehituse e hüppe programmist

Regina Viljasaar-Frenzel, MKM

17.15 – 17.35 BRUCE on valmis Teile teenust pakkuma

Kaia Kirs, Reminet OÜ

17.35 – 17.55 Mis on ESG, vastutustundlik ja jätkusuutlik majandamine – miks ja Rain Rosin, Eften
kuidas ESG rakendada kinnisvara korrashoius
17.55 – 18.15 Diskussioonipaneel: Korrashoidjate uued võimalused IT maailmas Paneeli juhib Kaia Kirs, osalevad
Sirgrid Kõiv, Kaur Tull, Regina
Viljasaar-Frenzel, Rain Rosin
18.15 - 20.00

Pakett 1 osalejate majutus Laulasmaa SPA hotellis ja lõõgastumine SPA-s, pakett 2 osalejatele seminari
järelarutelu ja omal käel lõõgastumine SPA-s, valmistumine õhtusöögiks ja õhtuseks programmiks

20.00 - 00.00 Pidulik õhtusöök LaSpa saalis, vaba suhtlus, õhtut veab sõnaliselt ja muusikaliselt rahvusvaheliselt
tunnustatud peoloogia professor Tõnis Milling (paketid 1 ja 2)
00.00

Öörahu

18.11. REEDE
Kellaaeg

Teema

08.00 - 11.30

Hommikusöök LaSpa hotelli söögitoas, hommikusaun ja ujumine SPA keskuses, puhkus ja jalutuskäik
Laulasmaa männimetsas ja Läänemere ääres

11.30 - 12.00

Majutuse vabastamine hotellis (check out hiljemalt 12.00).

Kutsetunnistuse omajatele lisainfo - EKKL-l ürituse korraldajana ja kutse andjana saab olema oma andmebaasis üritusel
vähemalt 17.11.22 täismahus osalejate kohta vastav info ning EKKL 2022 kogu sügisfoorumi täismahus läbijad saavad
kutsetaotlemisel kajastada oma koolitustundide koondarvutustabelis antud üritusel osalemist kohustusliku erialase
täienduskoolituse mahus 8 ak.tundi.

