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Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Anne Laius, Mare Piirsalu, Alar Sepp,
Kersti Taal ja Szilard Tibar Toth.
Päevakord:
•

Pikaajalise Tartu Ülikooli Ametiühingu esimehe Aleksander Jakobsoni austamine;

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine;

•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustik (Alar Sepp);

•

Uue Nordplus projektiga seotud tegevused (Alar Sepp);

•

Kohal algatatud küsimused.

•

Pikaajalise Tartu

Ülikooli

Ametiühingu esimehe Aleksander Jakobsoni

austamine;
Kuulati:
Alar Sepp: Aleksander Jakobson on olnud pikaaegne Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees,
kes on juhtinud ametiühingut üle 20 aasta. Aleksander lahkub töölt enda soovil juuni lõpus,
aga ametiühingu liikmeks jääb edasi. Minu ettepanek on Aleksandrit austada tehtud töö eest ja
võimalused tänamiseks on järgmised: auesimees, auliige või emeriitliige, kes on
liikmemaksust vabastatud. Aleksander võiks olla näiteks emeriitliige.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Emeriitliige ei kõla eriti hästi. Aleksander võiks olla auesimees.
Avo Ennok: Mina olen ka auesimehe tiitli poolt.
Alar Sepp: Aleksander võiks olla vabastatud ka liikmemaksust.
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Stefan Groote: Olen nõus Aleksandri austamisega.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et Aleksander Jakobsoni tänatakse pikaaegse töö eest
auesimehe tiitli ja liikmemaksust vabastamisega.
•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine;

Kuulati:
Alar Sepp: Minu ettepanek on maikuu juhatuse koosoleku protokoll ära kinnitada.
Otsustati:
18. mai juhatuse koosoleku protokoll kinnitati ja allkirjastati ära.
•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustik (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Raamatukogu on olnud rasketes probleemides üle aasta. Inimesed on
kannatanud remondi tõttu ja töötingimused on halvenenud. Olen koostanud töötajate
töötervise küsimustiku, mis koosneb kolmest osast. Küsimustiku esimene osa on seotud
hingamisteedega ja sellele aitas kaasa professor Alan Altraja, kes andis inglise keelse
küsimustiku. Tegin küsimustiku ümber eesti keelde ja selle olen juhatusele juba ära saatnud.
Loodan, et see on juhatuse liikmetel olemas. Teine osa, mis võttis eriti kaua aega, on seotud
nahaga. Selles osas on peamiselt ei või jah vastused. Kolmas küsimustiku osa on veel
tegemisel ja kolmandat osa pole ma juhatusele saatnud.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Küsimustiku teise osa esimene küsimus vajab muutmist, sest tavainimese jaoks
on vaja selgitada, mis on atoopiline dermatiit (kas olete lapsena põdenud või põete praegu
atoopilist dermatiiti?). Keeruline sõna võiks küsimustikust välja jääda või lisada juurde
täiendav selgitus. Neljateistkümnenda küsimuse juures võiks sõna „odavad“ kõrvarõngad
välja jätta ja kirjutada lihtsalt kõrvarõngad.
Anne Laius: Kirjutada näiteks mitteväärismetallist kõrvarõngad.
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Alar Sepp: Nüüd on küsimus selles, kas me teeme kolme osa põhjal ühe küsimustiku või
saadame vastajatele küsimustiku kolmes osas eraldi?
Avo Ennok: Oleneb küsimustiku sisestamise maketist. Parem on teha üks küsimustik ja see
saata vastajatele ühes osas.
Alar Sepp: TÜ Raamatukogu töökeskkonnavoliniku võiks ka kaasata. Küsimustiku viime läbi
tasuta küsitluskeskkonnas ja interneti teel.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et töötervise küsimustik saadetakse vastajatele
elektrooniliselt ja kolm küsimustiku osa ühendatakse üheks tervikuks.
•

Uue Nordplus projektiga seotud tegevused (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühing sai Nordplus projekti raames rahastuse kaheks aastaks. Anne
Laius, kes on astunud ametiühingu liikmeks, osaleb Nordplus projektis. Anne andis väga
olulist informatsiooni, kuidas saada projekti rahastus. Nüüd on plaanis mitmed projektiga
seotud tegevused. 22. juunil toimub projektiteemaline koosolek Skype’i teel, millest võtavad
osa erinevate riikide esindajad. Järgmine koosolek toimub 10. või 13. oktoobril
Kopenhaagenis, kus osaleb kindlasti Anne Laius. Võib-olla sõidan mina ka Kopenhaagenisse.
Vaatan, kuidas raha jätkub. Teine koosolek toimub 2018. aasta alguses. Selleks ajaks peavad
projektitekstid valmis olema. Kui Nordplus projektiga hästi läheb, siis on võimalik saada ka
jätkuprojekt.
Sõnavõtud:
Anne Laius: Tegemist on säästva arengu projektiga, mis ei hõlma ainult keskkonnakaitset,
vaid siia kuulub ka majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline valdkond. Olen läbi viinud säästva
arengu projekti Tartu Ülikoolis.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks Nordplus projektiga seotud informatsiooni.
Nordplus projektiga tegeleb Anne Laius, kuid projektijuht on Alar Sepp, kellel on allkirjade
andmise õigus.
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•

Kohal algatatud küsimused

▪

Hooajaline Pärnu puhkekodu

Kuulati:
Kaidi Koort: Majutamine hooajalises Pärnu puhkekodus on läinud hästi. Puhkekodus on
kokku 77 klassiruumi. 15. juuni seisuga on broneeritud 66 klassiruumi, 11 ruumi on vabad.
Esimeses vahetuses on kolm vaba ruumi, kuuendas vahetuses on neli vaba ruumi ja
seitsmendas vahetuses on vabu ruume neli.
Puhkajate leidmine Pärnusse pole olnud lihtne ülesanne. Kui tulin maikuu lõpus puhkuselt
tagasi, siis avaldasin teate Tartu Ülikooli siseveebis. Teade ilmus siseveebis kaks korda ja
mõned

puhkajad

sain

juurde.

Võtsin

ühendust

ka

Eesti

Maaülikooli

kommunikatsioonispetsialistiga, kes edastas teate Eesti Maaülikooli töötajatele e-posti teel.
Mõned puhkajad sain juurde ka Eesti Maaülikoolist. Lõpliku ülevaate puhkajate arvu kohta
saan anda augustis.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et juhiabi jätkab hooajalise Pärnu puhkekodu korraldamist
ja juhatuse esimehel on lepingute allkirjastamise õigus.
▪

SEB Panga kaardimakseterminali pakkumine

Kuulati:
Alar

Sepp:

SEB

Pank

tegi

TÜ

Ametiühingule

pakkumise.

SEB

Pank

pakub

kaardimakseterminali, millega saab kontoris teha kaardimakseid 8 euro eest kuus. Kui palju
inimesi käib kontoris sularahaga maksmas?
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Minu arvates pole kaardimakseterminal kontorisse vajalik, sest Pärnu puhkekodu
eest tasus sularahaga 12 inimest, aga enamus puhkajaid maksis internetipanga kaudu.
Sularahaga maksavad mõned pensionärid, kes ei kasuta internetti.
Alar Sepp: Võib-olla saame kaardimakseterminali abil kontorisse rohkem inimesi. Selline
pakkumine tuli SEB Pangalt – mugav, paindlik ja soodne. Nii SEB Pank reklaamis
kaardimakseterminali.
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Kersti Taal: Sularahaga maksavad tõesti ainult vanema põlvkonna inimesed ja sellel pole väga
mõtet.
Stefan Groote: Me peaksime makseterminali eest maksma 100 eurot aastas ja mina ei poolda
selle ostmist.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et ametiühing ei võta SEB Panga kaardimakseterminali
pakkumist hetkel vastu, aga tulevikus mõeldakse selle teema peale.
▪

TÜ Ametiühingu missiooni, visiooni ja väärtuste kinnitamine

Kuulati:
Kaidi Koort: Saatsin maikuus juhatuse liikmetele e-posti teel täiendatud missiooni, visiooni ja
väärtused. Ma ei hakka praegu tervet teksti ette lugema. Loen ette ainult missiooni, mis on
järgmine: Tartu Ülikooli Ametiühingu missioon on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja
sotsiaalsete õiguste ning huvide eest seismine. Koostöös Tartu Ülikooliga muudame paremaks
töötajate ja tudengite töö- ning õppetingimused. Väärtuseid on kokku viis ja need on
järgmised: ettevõtlikkus, koostöö, avatus, õiglus ja akadeemiline vabadus. Loodan, et juhatus
on nõus missiooni, visiooni ja väärtused ära kinnitama.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu missioon, visioon ja väärtused kinnitati juhatuse poolt ja need tulevad
ettekandmisele üldkoosolekul 2018. aastal.
▪

Stipendiumi eeskiri

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingul on plaanis hakata maksma stipendiume, mis on uus
akadeemiline suund. Ametiühing võiks stipendiume maksta intressidelt. Stipendiumi saajad
on olemas, aga stipendiumi eeskiri ja fondi põhikiri on tegemisel. Hetkel olen ennast pannud
karmi olukorda ja pean arvatavasti esimesed stipendiumid oma raha eest kinni maksma, sest
pole saanud üldkoosoleku volitust. Arvan, et stipendiumid anname üle detsembris,
rahvusülikooli aastapäeval. Palun juhatuse liikmete kommentaare stipendiumi eeskirja ja
fondi põhikirja kohta kirjalikult. Täna stipendiumi eeskirja ega fondi põhikirja ära ei kinnita.
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Juristid vaatavad dokumendid enne kinnitamist üle. Soovisin teha koostööd ka TÜ
Üliõpilaskonnaga, aga üliõpilasesindus polnud nõus kaasa lööma. TÜ Üliõpilaskonnal ei ole
raha.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus ei kinnitanud stipendiumi eeskirja ega fondi põhikirja. Stipendiumi
dokumentatsioon kinnitatakse lõplikult üldkoosolekul.
▪

Järgmine juhatuse koosolek

Kuulati:
Alar Sepp: Juulikuus ei toimu juhatuse koosolekut. Järgmine juhatuse koosolek toimub 31.
augustil kell 15.00 ja plaanin rääkida järgmistel teemadel: TÜ Ametiühingu koduleht, TÜ
Ametiühingu strateegia ja kollektiivlepingu uuendamine.

(Allkiri)

(Allkiri)

Alar Sepp

Kaidi Koort

Juhataja

Protokollija
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