
ESS juhatuse koosolek 05.09.2012 

Osavõtjad: Imbi Traat, Ene-Margit Tiit, Kalev Pärna, Jaan Pelt, Juta Sikk, Krista Fischer. 

ESS juubelikonverents – 20 aastat Eesti statistikaseltsi. Uued suundumused statistikas 

1. Uued liikmed vastu võtta. Võeti vastu Kristi Kuljus, Kris Allik, Ernst Tungel. 

2. Väljaastumised. Ei. 

3. Mis on tehtud seosed konverentsiga (Imbi) 

a. Broneeritud aula (Rita Hade 5209), senati saal alguse kohviks (Eve Lember 5610), 

raamatukogu konverentsisaal, valge saal banketiks. Kas saal kaarjalt? Otsustati 

klassikaline asetus vaatega otsaseina. 

b. Tehnika vaja veel läbi rääkida (Toomas Petersell 5592) 

c. Kaja ettepanek: tallinlased tahaksid jälgida Tallinnast. Kas Skype teel või muul 

moel. 

d. Laekunud ettekanded 

4. Kutsutud külalised (Imbi) 

a. Hannu Niemi, Jyrkki Möttonen, Biruta Sloka (saadab kellegi), Ezbieta Golata, 

Dietrich von Rosen 

b. Vastust ei ole Leedust, Rootsi statistikaseltsilt (Imbi tegeleb veel). Gunnar 

Kulldorff ja Ilkka Mellin kui asutajad ei saa tulla. 

c. On lubatud katta majutus 2 ööd 26-28 sept. Võhandu võib ka majutust tahta. 

d. Grantidel vaja teha külalise vastuvõtu eelarve (Imbi, Tõnu) 

5. Auliikme diplomid tellida (Kalev). Ka raamid. 

6. Programm koostada (Kalev, Ene) 

a. Avama kutsutud Ene Ergma, positiivne, aga kinnitus puudub 

b. Võhandu lubas rääkida, aga pole täpsustanud 

c. Tõnu – Huberi andmeanalüüs SJS artikli põhjal 

d. Esimesele päevale inglisekeelsed pluss mõned eestikeelsed 

e. Ene tahtis rahvastikku esimesele päevale 

f. Lõpupaneel, mis asjad kokku võtaks. Ene kontakteerus Linnar Viigiga moderaatori 

asjus (teadlaste hulgast), aga viimane ei saa tulla. Ettepanek: Andres Kuusk. 

g. Kas trükime programmi? 

h. Mis vahendeid vajame? 

i. Sellesse sissejuhatav artikkel statistika arengust Eestis. 

7. Meedia kajastus. Ene on sellega tuttav, võtab enda peale 

8. Bankett, kohvipausid (Juta Sikk?) . Rektoraat on tellinud Entrist. Kohvikul on uus 

korraldaja, kontakt Saadjärv Liis vanal kohviku numbril). Küsida pakkumised. 

Raamatukogus saab omast kohvikust kohvipausid (Rein Muuga 5086707) 



9. Prognoositav osavõtjate arv. 100. 

10. Osavõtjad meie instituudist. Kas instituut saab osavõtutasu ülekandega ära maksta? Kas 

ka Esa Läära eest saab maksta. Ta tahab kuulama tulla. 

11. Reklaamime veel võimalust, et asutus võib maksta osavõtutasu. Arved välja saata (Imbi). 

Seni kaks arvet tellitud. 

12. Kirjanduse müük ja seltsi väljaannete jagamine konverentsil. Kes tegeleb? Kelli? Tuleb 

infolaud ESAst. Paar tudengit appi kutsuda: Rauno Viin, Marja-Liisa Roos, Kaur Lumiste. 

13. Seltsi liikmemaksu (7 või 2 EUR) tasumine ja uute liikmete (5 EUR sisseastumismaks) 

avaldused (Juta Sikk). Imbi annab liikmete nimekirja. 

14.  Konverentsi osavõtjate registreerimine, osavõtumaksu (25 EUR) kasseerimine. Kas Jaan 

Pelt? Jaan teeb pangakonto väljavõtte, kelle eest ülekandega makstud. 

15. Osavõtumaksu soodustused. Ettekandjad ja külalised on vabad. Doktorikool saab maksta 

oma doktorantide eest. Kas püüame kõigile doktorantidele ja tudengitele öelda et ise 

maksma ei pea. Bankett siiski vajab maksmist (10 EUR?). 

16. Finantsid 

a. Doktorikool (Imbi räägib) 

b. MSI (Kalev) 

c. Teaduskond (Tõnu) 

d. Grandid (Imbi, Tõnu, …) 

e. SAS Instituut (Oleg Bogdanovi kiri. Vaja pöördumist. Kalev?) 

17. Külaliste programm. Saabumispäeva õhtusöök (Imbi grant). City tour. Kes? Juta teadis 

Varakambri näitusest TÜ ajaloomuuseumis. 

18. Teadete edastamine konverentsil 

a. Krista Biomeetriaühingust. 

b. Imbi Rahvusvahelisest statistika-aastast 2013 

19. Mida teha imelike osavõtjatega. Kui osavõtumaksu maksavad, siis las tulevad. 


