26. Pärnu Juhtimiskonverents
Tule teadus appi!
13.05.2021 - 14.05.2021
Pärnu Kontserdimaja

Enamikul läbimurdeavastustest ja tähelepanuväärsetest leiutistest läbi ajaloo, alates piimhappebakterist ja Skeletoni
superkondensaatoritest Bolti isejuhtivate autodeni, on midagi ühist: need on tekkinud uudishimu tagajärjel ja tahtest nihutada võimatu ja
võimaliku piire. Impulss uue teabe ja kogemuste otsimiseks ning uudsete võimaluste uurimiseks on inimese peamine omadus.
Mitte kunagi varem ei ole me rääkinud teadusest ja teadlastest nii palju kui tegime seda 2020. aastal. Ülemaailmne Covid-19 kriis on
pannud juhte mõistma, et uued (ja keerulised) ajad vajavad ka uusi tehnilisi lahendusi. See tähendab, et me näeme innovatsiooni ning
teadus- ja arendustegevuse algatusi kui pandeemiajärgse kasvu olulisi katalüsaatoreid.
Kriisid loovad võimalusi nii majanduslikuks, sotsiaalseks kui ka keskkonnaalaseks innovatsiooniks, mis avaldub kasvavas
jagamismajanduses ning jätkusuutlikkuse, puhta tehnoloogia, energia ja tootmismeetoditega seotud valdkondades. Samuti puudutab kriis
ja loob võimalusi ka organisatsiooniliste tegurite (kultuur, juhtimine, protsessid, struktuur) arenguks.

26. Pärnu Juhtimiskonverents „Tule teadus appi!“ keskendub teaduse rollile Eesti konkurentsivõime tõstmises.
1. Kust alustada ja kuidas kasutada teadlaste oskusteavet Eesti elu edendamiseks (investeeringud ja riigi juhtimine)?
2. Kuidas ehitada läbimurdelisel innovatsioonil ja teadustööl põhinevaid ettevõtmisi nagu näiteks Synlab, Skeleton või Geenivaramu?
3. Milline on teadustegevuse käegakatsutav ühiskondlik kasu inimese jaoks?

Loe 2020.aastal toimunud Juhtimiskonverentsi lugusid ja vaata galeriid.

PÄRNU JUHTIMISKONVERENTSI EESMÄRK ON ARENDADA EESTI JUHTIMISKULTUURI.
VÄRSKEL MOEL.
EESTI PARIMATE JUHTIDEGA.
Programmijuht tänab kaasamõtlejaid Urmo Uiboleht, Urve Krause, Kristjan Rotenberg, Henry Kattago, Jaanus Vihand, Ats Alupere, Sigrid
Harjo, Tiina Drui, Kaarel Kuusk, Elmo Joa, Vilmar Neeme, Kristi Jõesaar, Jüri Joller, Reilika Puust, Ellen Tohvri, Toomas Danneberg ja Sami
Seppänen!
26. Pärnu Juhtimiskonverentsi "Tule teadus appi!" koostööpartner on

PROGRAMM
I PÄEV
09:00 - 10:00

Tere tulemast!
Sind ootavad hommikukohv ja kolleegid üle Eesti. Avatud on Sinu jaoks valitud toetajate esitluspinnad.

10:00 - 12:00

GLOBAALNE PILK
Tarmo Soomere Eesti Teaduste Akadeemia president
Meelis Mandel konverentsi moderaator, Äripäeva peatoimetaja
10:00 - 10:15 Avasõnad Miks me siin oleme ja mis kasu on Pärnu Juhtimiskonverentsist?
Vastab konverentsi moderaator, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel

10:50 - 11:20 Teadmuspõhine Eesti. Faktid, mitte paljad sõnad. Tarmo Soomere
Mis toetab Eestit selles, et just praegu on ainuõige samm alustada koostööd teadlastega ja teadmuspõhiselt
tegutsema hakata? Põimitud parimate näidetega varasematest revolutsioonilistest teadussaavutustest
ettevõtluses.
11:20 - 12:00 Teadlaste ja ettevõtjate koostöö Soome eeskujul. Antti Vasara
Soome on väga hea näide, kuidas ühendada ühiskonna, ettevõtluse ja teaduse vajadused. Aga latt peab olema
seatud kõrgele. Et olla innovatsiooniliider ei piisa sellest, et oled parim kodus – teadus- ja rakendusuuringud
peavad olema maailmatasemel. Siis leiavad meid üles innovaatilised ettevõtjad üle maailma. Nii nagu
Soomes.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 15:15

TULE TEADUS APPI!
Marjeta Venno Tartu Erakooli ProTERA direktor
Kristo Reinsalu Eesti Lennuakadeemia nõukogu juht ja Eesti Lennundusklastri eestvedaja
Ivo Suursoo Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liidu asepresident

Jaak Aaviksoo valitsust nõustava Teadus- ja Arendusnõukogu liige
Tarmo Soomere Eesti Teaduste Akadeemia president
Jürgo Preden „asjade interneti“ tehnoloogia ja lahenduste pakkuja Thinnect tegevjuht
Kristo Karjust Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor
Andres Jõesaar Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor
Ingrid Hindrikson Tallinna ülikooli ettevõtlussuhete ekspert
Rain Kuldjärv Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse innovatsioonispetsialist
Terje Kross
Tarmo Tamm Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi materjaliteaduse kaasprofessor
13:00 - 13:15 Riigi investeeringud teadmuspõhisesse Eestisse. Jaak Aaviksoo
Esmakordselt käsitleb riik teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ning ettevõtlust ühise komplektina, mille
raamiks on TAIE arengukava 2021–2035 koondades seonduvad sihid ja tegevussuunad. Jaak tutvustab riigi
plaani - kuidas meist ikkagi saaks teadmusmahukas riik?

13:15 - 14:00 Vestlusring "Kuidas teha teadus rahaks?" Jaak Aaviksoo, Tarmo Soomere, Ivo Suursoo.
Vestlust juhib Erik Puura

14:00 - 14:15 5 nõuannet, kuidas kasutada ülikoole ettevõtte arenguks. Erik Puura
Mitte kõik teadlased ei ole head ettevõtjad ja mitte kõik ettevõtjad ei ole head teadlased. Nii nagu Eestigi on ka
siinsed ettevõtted väikesed, mis seab omakorda piirid teadusarendustegevuste investeeringuteks. Tarvis on
promootoreid ja tõlke. Erik annab mõned praktilised soovitused, mida koostööd alustades silmas pidada.

14:15 - 15:15 Konkurentsieelis tuleb teadusest. Andres Jõesaare juhitud vestlusringis teadlased ja
ettevõtjad.
Ingrid Hindrikson, Tallinna Ülikooli ettevõtlussuhete ekspert
Kristo Karjust, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor
Tarmo Tamm, Tartu Ülikooli materjaliteaduse kaasprofessor

Kristo Reinsalu, Eesti Lennuakadeemia nõukogu juht ja Eesti Lennundusklastri eestvedaja
Jürgo Preden, tarkvaraarendusettevõtte Thinnect tegevjuht
Rain Kuldjärv, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse innovatsioonispetsialist
Terje Kross, Villa Benita looja

Praktiliste lugudega illustreeritud vestlusringis räägime ausalt ja avatult teadlaste ja ettevõtjate õppetundidest
Adapteri koostöövõrgustikus. Adapteri abil saab ettevõtja kiiresti ühendust võrgustikku kuuluvate
teadusasutustega, et leida endale koostööpartner.

15:15 - 15:45

Virgutuspaus

15:45 - 17:00

III SESSIOON
Nadya Zhexembajeva teadlane, ettevõtja ja autor
Tuul Sepp presidendi noore teadlase preemia pälvinud loomaökoloog
15:45 - 16:30 Juhend, kuidas ennast ja oma organisatsiooni iga kolme aasta järel taasluua. Dr Nadya
Zhexembajeva
Suured, maailma mõjutavad muutused toimuvad kiiremini, kui kunagi varem. Kuidas siis ellu jääda - ja isegi
areneda ja kasvada?
Vastus on see, mida olete varem kuulnud: peame järjekindlalt taaslooma seda, kes me oleme, mida pakume
ja kuidas pakume maailmale väärtust. Lihtsamalt öeldes peame ennast uuesti leiutama. Mida te võib-olla
pole varem kuulnud, on järgnev: see, kui tihti me peame täiesti uuesti ennast looma, on jahmatav. Nagu
näitavad rahvusvahelised uurimistulemused, peame iga kolme aasta tagant saama uueks organisatsiooniks.
Tegelikult peame leiutama nii sageli ja nii radikaalselt, et organisatsiooni traditsioonilised rollid ja protsessid
ei suuda sammu pidada. “Built to last” pole enam vastuvõetav: täna peame me tooteid ja teenuseid üles
ehitama nii, et neid oleks kogu aeg võimalik kohandada.
Nadya räägib leiutamise kuuest sambast kui strateegiast - ja sellest, mida on vaja sellise süsteemi
ülesehitamiseks, mis on igasugusteks kriisideks valmis.

16:30 - 17:00 Mida on meil õppida liikidevahelisest koostööst? Tuul Sepp
Liikidevaheline koostöö on loomamaailmas haruldane. Kuid seda ometi esineb. Tuule ettekanne sisendab
usku, et teadlaste liik ja ettevõtjate liik saab samuti koostööd teha.

18:00 - 21:00

Reket kätte!
Tenniseturniir Pärnu Tennisehallis.
Traditsiooniline Pärnu
Juhtimiskonverentsi tenniseturniir
paarismängus toimub 12.korda.
Mängima pääsevad esimesed 24
konverentsil osalejast huvilist. Turniir
toimub 1.päeva õhtul Pärnu Tennisehallis
(A. H. Tammsaare puiestee 39) ja on
konverentsipääsme ostnule tasuta.

18:00 - 21:00

Golfikepp kätte!
Haara Pärnusse tulles golfikepp kaasa,
sest sel aastal on huvilistel võimalik end
proovile panna ka golfiturniiril. Mängima
pääsevad esimesed 24 soovijat, kolmele
parimale paneb auhinnad välja Liviko.
Turniir toimub 1.päeva õhtul Pärnu Bay
Golf Links radadel ja on
konverentsipääsme ostnule tasuta.
Registreeri end konverentsi veebilehel

Registreeri end konverentsi veebilehel
või telefonil 53405426. Lisainfot turniiri
reeglite ja läbiviimise kohta saad
Donatas Narmontilt, donatas@tennis.ee.

või telefonil 53405426. Lisainfot turniiri
reeglite ja läbiviimise kohta saad
silja.magi@aripaev.ee.

II PÄEV
09:30 - 10:00

Hommikukohv

10:00 - 11:30

IV SESSIOON
Fookuses teadus minu kui indiviidi jaoks.

11:30 - 12:30

Lõuna

12:30 - 14:30

ÕNNELIKU INIMESE SESSIOON
Eva-Maria Kangro psühholoogia eriala doktor ja ettevõtja
Otto Pukk Eesti parim juht 2020 ja Soome börsil noteeritud elektroonikatööstuse Incap president
Rivo Sarapik Äripäeva ajakirjanik ja raadiosaate "Juhi jutud" juht
12:30 - 13:00 Õnnelik olemine kui inimõigus. Milline inimene on õnnelik inimene? Rivo Sarapik
13:00 - 13:30 Mida kiitus minuga teeb? Aga organisatsiooniga? Aga kolleegiga? Eva-Maria Kangro
13:30 - 14:30 Palju õnne, Eesti parim juht 2020!
Laval vestlevad kolm parima juhi nominenti ning tiitlit Parim Juht 2020 kandev Otto Richard Pukk. Vestlust
juhib Äripäeva raadiosaate "Juhi jutud" saatejuht Rivo Sarapik.

14:30 - 15:00

Virgutuspaus

15:00 - 16:00

VI SESSIOON
Kokkumäng

TOETAJAD

Hõbetoetaja

Pronkstoetaja

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Osaluspakett sisaldab:
* 2-päevast saalipiletit
* konverentsivihikut ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
* toitlustust mõlemal konverentsipäeval
* õhtusööki 1.konverentsipäva õhtul
Veebipilet sisaldab:
* 2-päevast ligipääsu konverentsi otseülekandele
* konverentsivihiku faili ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
NB! Konverentsi vaatamise õigus on personaalne ning seda ei ole lubatud jagada teistega.
Registreerimine:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni.
Tühistamine:
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palume anda sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.
Teavitades oma mitteosalemisest vähemalt 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal
hooajal, tagastame 100% tasutud maksumusest või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi, kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Privaatsus:
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
MAJUTUS
Pärnu Juhtimiskonverentsi majutuspartner on Estonia Resort Hotel, kes pakub konverentsil osalejatele erihinda. Majutust sellesse hotelli saab
broneerida koos osaluspaketiga kuni tube jätkub.
Majutuse tühistamiseks palume teavitada projektijuhti e-posti aadressil: silja.magi@aripaev.ee vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi. Kui
teavitate tühistamisest hiljem või unustate seda teha, ei ole majutust võimalik tühistada.
KORRALDUSLIK INFO
Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.
Osaleja infokirja saadame registreerimisel antud e-posti aadressil nädal enne konverentsi.
Küsimuste korral võtke palun ühendust projektijuhiga e-posti aadressil: silja.magi@aripaev.ee
REKLAAM
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

