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Esinejate tutvustus
Cédric Van Styvendael valiti Housing Europe’i presidendiks käesoleva aasta juunis toimunud
üldkogul Amsterdamis.
Alates 2009. aastast on ta Prantsusmaal Lyonis tegutseva
elamuorganisatsiooni Est Métropole Habitat tegevjuht ning olnud pikaajaliselt seotud
Prantsusmaa üleriigilise elamuvaldkonna liidu USH tegevusega, olles muuhulgas USH
täitevkomitee liige ja Rhone piirkonna elamumajanduse eest vastutava ühenduse asepresident.
Housing Europe’i presidendi ametisse astudes kirjeldas Cédric Van Styvendael end selles ametis
kolme sõnaga: lahkus, võrdsus, võitlusvalmidus.
Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioone esindav katusorganisatsioon. Ühendus on asutatud aastal 1988 ning tegevuse eesmärk
on kaitsta kodanike õigust kvaliteetsele ja taskukohasele eluasemele.
Housing Europe’isse kuulub 44 üleriigilist või piirkondlikku
elamuorganisatsiooni 23-st erinevast riigist. Liikmeskonda kuuluvad
organisatsioonid esindavad enam kui 26 miljonit leibkonda kogu Euroopa
Liidus ning 11% Euroopa elamufondist.
Est Métropole Habitat on Prantsusmaal Lyonis tegutsev
elamuorganisatsioon, mis haldab ligikaudu 16 000 eluaset ja
kuulub Prantsusmaa üleriigilisse elamuvaldkonna gruppi GIE
EST Habitat. EMH visiooniks on saavutada oma tegevusega
linnas elukeskkond, mis oleks kvaliteetne, sidus ja tasakaalus.
Jarek Kurnitski on Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor ning oma
erialaorganisatsiooni REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste
katusorganisatsioon) asepresident. TTÜ-s on Jarek Kurnitski Ehituse ja arhitektuuri instituudi
direktor, teadmistepõhise ehituse tippkeskuse ja ligininullenergiahoonete uurimisrühma juht.
Ühe Euroopa juhtiva teadlasena hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas on ta tuntud
Euroopa liginullenergiamääratluste ning Eesti ja Soome energiatõhususe metoodikate
väljatöötajana.
TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut on Eesti ehitusinseneeria ja ehitusteaduse häll, TTÜ
kõige vanem ja kuulsusrikkaim valdkond mitmetel perioodidel. 130 töötaja ja ca 1000
üliõpilasega instituut on käibelt Eesti majanduse suurima sektori esindaja ja seoses
hoonete keskse rolliga EL-i kasvustrateegias selge ambitsiooniga olla üks juhtiv valdkond
TTÜ-s. Instituudi viimase aja teadussaavutused ja edulood on seotud kahe
institutsionaalse uurimistoetusega mehaanika ja energiatõhususe valdkonnast ning
liginullenergiauuringud on kasvanud Teadmistepõhise ehituse tippkeskuseks. Instituudi
missiooniks on koolitada vastusvaldkonna insenere ja arhitekte kõige kõrgemal tasemel
vastavalt tööturgude vajadustele ja olla ehitusteaduses juhtivate ülikoolide hulgas
vähemalt Põhjamaade mastaabis.

Eleonora Gaydarova omab magistrikraadi linnamajanduses Erasmuse Ülikoolist Hollandis ja
doktorikraadi sotsiaalteadustes Bulgaaria Teaduste Akadeemiast. Tal on kauaaegne ametialane
kogemus elamuvaldkonnas, linnalise arengu valdkonnas ja kogukondade arendamises.
Osalenud üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides korterelamute renoveerimise ja
korteriühistute teemadel. Käesoleval ajal Bulgaaria Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Uue
Bulgaaria Ülikooli lektor elamuvaldkonna ja jätkusuutliku elukeskkonna teemadel. Alates 2014.
aastast Suurbritannias tegutseva ühenduse Chartered Institute of Housing liige.

Bulgaaria Korteriühistute Liit (CAC) on üleriigiline
katusorganisatsioon,
mis
ühendab
Bulgaaria
korteriomanikke ja korteriühistuid, et parandada
elukeskkonna kvaliteeti kortermajades. Liit kaitseb
korteriomanike huve, kogub ja jagab neile vajalikku infot,
tegeleb uurimistööga ning korraldab koolitusi.
Sergejs Sidorko on kauaaegne pühendunud ühistulise liikumise eestvedaja Lätis ning alates
1997. aastast ühe Läti suurima 1800 korteri ja 1050 liikmega elamukooperatiivi juht. Lisaks on
ta olnud erinevatel vastutavatel ametikohtadel mitmetes elamuorganisatsioonides alates
2002. aastast, korraldanud koolitusi ja pakkunud nõustamist Läti elamukooperatiividele.
Sergejs Sidorko on ESEB juhatuse liige, Õigusinstituudi lektor ning tal on oma iganädalane
raadiosaade, mis keskendub elamumajanduse ja renoveerimise teemadele.
The Building and Energy Conservation Bureau (ESEB) ehk Ehituse ja Renoveerimise Büroo
on 2012 aastal Lätis asutatud MTÜ, mis tegeleb eluhoonete ja avalike hoonete olukorda
puudutava
info
jagamisega
ühiskonnas,
poliitikakujundajate
seas
ja
finantsinstitutsioonide hulgas, et leida lahendusi hoonete eluea pikendamiseks.
www.ekubirojs.lv

Vytautas Turonis on Leedu Haldusekspertide Assotsiatsiooni juhatuse esimees ning vastutab
selles ametis organisatsiooni tegevuse jätkusuutlikkuse ja haldusettevõtete
koostöövõrgustiku tegevuse eest. Lisaks on ta haldusettevõtte Mano Būstas tegevjuht ning
haldusettevõtete grupi City Service SE juhatuse liige, vastutades gruppi kuuluvate ettevõtete
tegevuse eest Baltikumis.
The National Buildings Administrators' Association (NBAA) ehk Leedu Haldusekspertide
Assotsiatsioon ühendab Leedu haldusettevõtteid. Ühendus aitab vahetada kogemusi,
pakub koolitusi ning osaleb seadusloomes.

Saskia Lührs on töötanud pea 10 aastat energiatõhususe, energiapoliitika, energiaturgude,
poliitilise nõustamise ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Enne IWO-ga ühinemist 2017.
aastal töötas ta Berliinis Saksamaa Energiaagentuuris, keskendudes rahvusvahelisele ja
Euroopa koostööle energiapoliitika valkonnas ning energiatõhususe projektidele Kesk-Aasia
riikide ning Türgiga. IWO-s tegeleb Saskia Lührs Balti riikidele ja Poolale suunatud projektide
ja koolitustega ning koordineerib suhtlust Euroopa partneritega.

Ida-Euroopa Elamuvaldkonna Associatsioon (IWO e.V.) on loodud
Berliinis 2001. aastal. Organisatsioon ühendab partnereid era- ja
avalikust sektorist, et toetada elamumajanduse ja ehitussektori
jätkusuutlikku arengut Ida-Euroopas (nii Euroopa Liidus kui
kaugemal), Kaukaasias ja Kesk-Aasias. IWO ühendab kultuurilised ja
poliitilised arusaamad tehnilise oskusteabe ja tugeva
kontaktvõrgustikuga piirkonnas ja kaugemal. IWO tegevust toetavad Saksamaa, Euroopa
Liit, rahvusvahelised finantsasutused.
IWO on üks Valgevenes Minskis asuva elamuorganisatsiooni IVIM kaasasutajatest ja
organisatsiooni toetaja.
Olga Maksymenko on Ukraina Ekspertide Valkondadevahelise Assotsiatsiooni president. Ta on
juhtimise, standardiseerimise ja sertifitseerimise ekspert ning osalenud erinevates projektides
Euroopa Liidu ja Ukraina seadusandluse ühtlustamisel. Olga Maksymenko erialaseks huviks on
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite rakendamine elamumajanduses ja kommunaalteenuste
valdkonnas, samuti personali kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise protseduurid ja
standardid.

Ukraina Ekpertide Valkondadevaheline Assotsiatsioon
ühendab erinevaid eksperte, ekspertide organisatsioone ja
asutusi, et luua professionaalset arengut toetav keskkond,
vahetada kogemusi ja töötada välja ametialaseid
standardeid.
Andres Jaadla on Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees ja olnud liidu juhatuse liige alates
organisatsiooni loomisest 1996. aastal. Aastast 2014 kuulub ta Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse.
Andres Jaadlal on pikaajaline omavalitsusjuhi kogemus Rakvere linnapeana ja Rakvere
Linnavolikogu liikmena. Ta on üks üleeuroopalise liikumise Linnapeade Pakti algatajatest, olnud
Läänemere Linnade Liidu asepresident ning on käesoleval ajal Euroopa Regioonide Komitee
liige.

