
ESS juhatuse koosolek 20.03.2012 

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

ESS juubelikonverents – 20 aastat Eesti statistikaseltsi. Uued suundumused statistikas 

1. Aeg. Plaan A: neljapäev-reede okt 4-5, lühikursus okt 3. Plaan B nädal varem, plaan C 

nädal hiljem.  

2. Koht.  Tartu. Ülikooli aula, Dorpati konverentsikeskus, Ülikooli ajaloomuuseum.  Aula 

broneerimisega tegeleb Rita Hade 

3. Ajakava.  

1. päev: 

a. 10:30 registreerumine ülikooli peahoones. Samas kohv (kohv võib-olla 

Õpetatud nõukogu saalis või peahoone kunstimuuseumis). 

b. 11:00-12:30 avaplenaar Ülikooli aulas. Tervitused, auliikme(te) 

väljakuulutamine 

c. 13:00-14:00 lõuna Dorpati konverentsikeskuses 

d. 14:00-15:30 Prognoosimise võimalikkus ja võimatus 

e. 15:30-16:00 kohvipaus 

f. 16:00-17:30 ettekanded, võimalik, et paralleelides 

g. 19:00-21:00 bankett Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis 

2. päev: 

a. 9:00-10:30 Ülemaailmne andmeuputus 

b. 10:30-11:00 kohvipaus 

c. 11:00-12:30 ettekanded 

d. 12:30-13:30 lõuna 

e. 13:30-15:00 ettekanded 

f. 15:00-15:30 kohvipaus 

g. 15:30-17:00 ettekanded, lõpetamine 

h. 17:00 üldkoosolek 

4. Teemad 

a. Prognoosimise teema all saab rääkida nii rahvastiku, majanduse, tervise, 

maailmaruumi jm teemadel. Finantsmatemaatika ja majandus. 

b. Ülemaailmne andmeuputus – tohutud geeniandmed, rahvaloenduse andmed, 

teleskoopide registreeritud andmed, mobiilside andmed. Uued ülesanded, uued 

probleemid. 

c. Teemade ja võimalike ettekandjate üle mõtlevad Ene, Krista, Kalev, Jaan jt. 

5. Ettekannete pikkused: 45 min suur ja 20 min väike. 

6. Teised kutsutavad seltsid, asutused, inimesed 



a. Leedu, Läti, Soome, Rootsi, Poola statistikaseltsid 

7. Veel ideid  

a. Tudengitööde sessioon, võimalik, et posteritel, parima premeerimine.  

b. Lühikursus. R õpetus koos mingi rakendusega (Krista mõtleb) 

8. Auliikmeid juurde 

a. Illka Mellin, Hannu Niemi, Tarmo Pukkila, Vigantas Paulauskas, Enn Saar 

9. Finantseerimine 

a. Osavõtumaks 20-50 EUR, ettekandjad tasuta, tudengid tasuta. 

b. Doktorikool. ESS on doktorikooli partner. Doktorantide osavõtumaksud, võib-olla 

ka midagi muud. 

c. Biomeetria ühingu Põhja-Balti regioon. Eelmine kord jäi kasum, mida võiks antud 

konverentsi jaoks küsida. Krista teeb seda. 

d. Meie inimeste grandid välismaalt kutsutute reisi ja majutuskulude katteks. 

e. Instituudi summad? 

f. Tartu kultuuriprogramm 

g. Archimedes? 

h. Kas veel? 

 

Märkus. Pulleritsu preemia on Statistikaameti poolt äsja rajatud tudengipreemia 

Uus koosolek seoses juubelikonverentsiga teha aprilli lõpus. 


