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Päevakord:
1. 29. detsembri 2016

ja 26. jaanuari 2017 TÜ Ametiühingu juhatuse protokollide

kinnitamine (Alar Sepp);
2. Liikmeskonnast: uued ja lahkuvad liikmed (Kaidi Koort ja Alar Sepp);
3. TÜ Ametiühingu uue kodulehe kujundusest, sisust ja valmimise ajakavast (juhatuse üldine
arutelu);
4. Kohtumine EAKL-i juhatuse esimehe, TÜ Raamatukogu direktori ja Üliõpilaskonna
juhatuse esimehe ja dekaanidega (Alar Sepp);
5. Mõtted uude kollektiivlepingusse (juhatuse üldine arutelu);
6. TÜ Ametiühingu 09.03.2017 üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse üldine arutelu);
7. TÜ Ametiühingu 2017. aasta eelarve projekt ja 2016. aasta aruanne (Alar Sepp ja
Aleksander Jakobson);
8. Kohal algatatud küsimused (juhatuse üldine arutelu).
29. detsembri 2016

ja 26. jaanuari 2017 TÜ Ametiühingu juhatuse protokollide

kinnitamine (Alar Sepp)
Kuulati:
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Alar Sepp: Alustame juhatuse koosolekut eelmiste protokollide kinnitamisega. Meil on vaja
kinnitada 29. detsembri 2016 ja 26. jaanuari 2017 protokollid. Mina tegin ühe täpsustuse
jaanuarikuu protokolli, mis oli seotud Soome õppereisiga.
Soovin lisada, et kohal algatatud küsimuste juurde tulevad kolm punkti:
8.1 Haritlaste Ametiühingu aastakoosolek toimub 20. märtsil, mille raames on vaja valida
kaks esindajat ja TÜ Ametiühingu poolt juhatuse liige;
8.2 TÜ Ametiühingu dokumentatsiooni korrastamine;
8.3 TÜ Ametiühingu varade üleandmine Aleksander Jakobsoni ja vastuvõtmine Alar Sepa
poolt.
Otsustati: Detsembrikuu ja jaanuarikuu juhatuse koosolekute protokollid kinnitati.
2. Liikmeskonnast: uued ja lahkuvad liikmed (Kaidi Koort ja Alar Sepp);
Kuulati:
Alar Sepp: Meil on jaanuarikuu seisuga 211 liiget. 180 ametiühingu liiget on palgalised
töötajad, ülejäänud on seeniorliikmed ja meil on veel auliikmed, kes on liikmemaksust
vabastatud. Ametiühingu liikmete arv on kahjuks langeva trendiga. Meie ülesanne on liikmete
languse peatamine ja kasvu saavutamine.
Aleksander Jakobson on andnud märku, et tegeleme TÜ Ametiühingu andmebaasiga liiga
palju. Probleem seisneb selles, et saame TÜ rahandusosakonnalt erinevat infot liikmeskonna
kohta. Kaidi leidis ühe tuttava õppejõu Triin Vihalemma, kelle nime polnud TÜ
rahandusosakonnalt saadud andmete hulgas, aga Tartu Ülikooli kodulehel on ta töötajate
nimekirjas olemas.
Kaidi Koort: Triin Vihalemm töötab kindlasti Tartu Ülikoolis edasi. Minu arvates on vaja
küsida liikmete kohta infot nii TÜ personaliosakonnalt kui ka rahandusosakonnalt.
Jaanuarikuu algusest kuni 16. veebruarini pole TÜ Ametiühingusse uusi liikmeid juurde
tulnud. Inge Ernits, kes oli enne seeniorliikmete nimekirjas, hakkas jaanuarist maksma
liikmemaksu TÜ rahandusosakonna kaudu.
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Positiivne on see, et jaanuarikuust kuni tänaseni pole olnud lahkuvaid liikmeid. Minule pole
keegi ametiühingu liikmetest kirjutanud, et ta soovib TÜ Ametiühingust välja astuda.
Detsembrikuus lahkusid ametiühingust omal soovil Külli Valk ja Ljudmila Dubjeva. Külli
Valk töötab Tartu Ülikooli muuseumis haridusprogrammide kuraatorina. Ljudmila Dubjeva
on Tartu Ülikoolis kirikuloo teadur. Seega jäi liikmeskond väiksemaks kahe liikme võrra.
Detsembrikuus saime juurde kaks uut liiget. TÜ Ametiühingusse astusid uus juhatuse esimees
Alar Sepp ja Kalev Paiger, kes töötab Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonnas administraatorvalvurina.
3. TÜ Ametiühingu uue kodulehe kujundusest, sisust ja valmimise ajakavast (juhatuse
üldine arutelu);
Kuulati:
Alar Sepp: Eesti Ametiühingute Keskliit on kulutanud palju raha uue infosüsteemi peale,
mille raames saavad haruliidud teha endale tasuta kodulehe. Peep Peterson küsis minu käest,
kas TÜ Ametiühing on huvitatud kodulehe saamisest. Võimalik on luua TÜ Ametiühingule
eraldi pesa kodulehe saamiseks ja see on tasuta. Üllar Kallas tegeleb infosüsteemiga.
Aleksander Jakobson: See on väga hea mõte. Eesti Ametiühingute Keskliidu kaudu kodulehe
saamine on palju parem võimalus, sest sel juhul oleme Tartu Ülikoolist sõltumatud. Tartu
Ülikool tõstis TÜ Ametiühingu oma ruumidest aastaid tagasi välja ja kui meie koduleht oleks
seotud Tartu Ülikooliga, siis võib ülikool hakata ametiühingu postitusi piirama. Keskliidu
koduleht on TÜ Ametiühingu jaoks väga hea võimalus.
Alar Sepp: Me peaksime Kalle Kaldat informeerima, et soovime teha kodulehe EAKL-i
infosüsteemi kaudu. Peep Peterson lubas TÜ Ametiühingu üldkoosolekule kohale tulla.
Kaidi Koort: Ametiühingu kodulehe tekstid on koostamisel ja päris keeruline on saada
informatsiooni, sest vana kodulehte ja seal olevat infot pole alles. Seega tuleb kõik tekstid
uuesti koostada.
Kaidi Koort: Teen ettepaneku teha lihtne koduleht, kus on olemas informatsioon, mis on TÜ
Ametiühingu liikme jaoks oluline. Näiteks TÜ Ametiühingu tutvustus, missioon, visioon ja
väärtused, põhikiri, juhatus ja kontaktid. Samuti võiks olla liikmeinfo ja kirjas järgmine
informatsioon: Liikmeks astumine, liikmemaks, soodustused ja koosolekud. Kindlasti peaks
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kodulehel olema võimalus täita liikmeks astumise avaldus ja see digiallkirjastada. Kodulehel
võiks olla veel menüü „Uudised“ ja „Üritused“. Samuti võiksime kodulehel kajastada
olulisemaid Eesti Ametiühingute Keskliidu uudiseid. Kodulehel võiks olla ka menüü
„Tööelu“, kus kajastame Tööinspektsiooni uudiseid.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et uus koduleht tehakse Eesti Ametiühingute Keskliidu
infosüsteemi kaudu.
4. Kohtumine EAKL juhatuse esimehe, TÜ Raamatukogu direktori ja Üliõpilaskonna
juhatuse esimehe ja dekaanidega (Alar Sepp);
Kuulati:
Alar Sepp: Mul on olnud mitmeid kohtumisi veebruaris. Kohtusin TÜ Üliõpilaskonna
esimehe Reelika Alunurmega, kelle kaudu saame kontakti noortega. Reelikal on olemas
doktorantidele mõeldud listid. Kutsume noored kevadel TÜ Ametiühingu avatud uste päevale
ja selles osas saame kasutada TÜ Üliõpilaskonna abi, kes oli nõus tegema koostööd TÜ
Ametiühinguga. Meie üritusele lubati teha reklaami. Mina rääkisin Reelika Alunurmele enda
mõttest, et mittetöötava doktorandi aastamaks võiks olla 15 eurot. Töötavad doktorandid
maksavad ametiühingule liikmemaksu 1% oma palgast igakuiselt. TÜ Üliõpilaskonna esimees
ütles, et tema peab loomulikuks, et TÜ Üliõpilaskonna liige astub TÜ Ametiühingu liikmeks.
Reelika Alunurmega leppisin kokku, et kord kuus räägime Skype-i teel ja peame koosoleku.
Sain teada, et TÜ Üliõpilaskonna poolt tuleb ootuste nimekiri uuele Tartu Ülikooli rektorile.
Üks punkt käsitleb doktorante ja on seotud doktoranditoetusega. Arvan, et rektorikandidaatide
auladebatil võiks TÜ Ametiühing esitada ka oma soovid, näiteks 95 teesi nagu Martin Luther
omal ajal.
Kohtusin 1. veebruaril Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoniga, kelle arvates
võiks TÜ Ametiühingul olla suurem roll Lõuna-Eesti ametiühinguliikumises. Tema
suhtumine TÜ Ametiühingusse oli väga sõbralik. Peep Peterson pakkus välja osalemist
4

erinevates projektides ja võimalust olla koolitajad. Koolituse teemad võiksid olla järgmised:
töökeskkond, töötervishoid ja tööstress.
2. veebruaril kohtusin TÜ Raamatukogu direktori Martin Hallikuga, kelle tausta kohta
eelnevalt uurisin. Martin Hallik on olnud õppeprorektor Tartu Ülikoolis. Ta on päris kiiresti ja
kaugele jõudnud. Martin Hallikul on doktorikraad, kuid praegu ta enam uurimistööga ei
tegele.
Martin Hallik ütles, et tema on ka teadmatuses seoses raamatukogu remondiga. Ta pole
teadlik, millal saadakse uus hange ja jätkatakse raamatukogu ehitamisega.
Martin Hallik rääkis, et praegu töötab raamatukogu personal kolmes kohas – endises
Rahvusarhiivi hoones, Tartu linna ääres Vahi tänaval ja raamatukogus kohapeal. Vaatasin
raamatukogus ringi ja inimesed jätsid väsinud mulje.
Midagi pidin saavutama ka seoses kohtumisega. TÜ Raamatukogu hakkab toetama prillide
ostu 30 euroga. TÜ Ametiühing saab omalt poolt panna sama suure summa juurde.
Mina pakkusin raamatukogu direktorile välja mõtte, et TÜ Ametiühing võiks tulevikus
raamatukogule appi tulla. Selle raames võiks korraldada talgud.
Minu arvates võiks TÜ Ametiühing tulevikus saada tasuta ruumi raamatukokku. Tallinna
Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit sai TTÜ-lt tasuta ruumi.
Aleksander Jakobson: See pole väga hea mõte. Mõned aastad tagasi tõstis Tartu Ülikool
kontoriruumi rendihinna nii kõrgeks, et TÜ Ametiühing ei jõudnud ruumi eest enam maksta.
Alar Sepp: Tutvustasin TÜ Raamatukogu direktorile Soome õppereisi plaani, mis on plaanis
korraldada augustis.
Aleksander Jakobson: Kaidi võiks vaadata täiskasvanute koolituse seadust ja seda, kui palju
on töötajal võimalik saada vabu päevi õppereisi jaoks.
5. Mõtted uude kollektiivlepingusse (juhatuse üldine arutelu);
Kuulati:
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Alar Sepp: Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit kirjutas hiljuti alla uuele
kollektiivlepingule, mis sõlmiti Jaak Aaviksooga. Me arvame, et TTÜ Akadeemiline Ametiliit
ei tee midagi, aga nii see pole.
TÜ Ametiühingu kollektiivleping on 2010. aastast ja vajab uuendamist. Peame kõik koos
tegema kollektiivlepingut.
Kersti Taal: Mina vaataksin TÜ Ametiühingu kollektiivlepingu uuesti üle. Hästi pole meeles,
mis seal kirjas on.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhiabi saadab juhatuse liikmetele kollektiivlepingu tutvumiseks e-posti teel.
6. TÜ Ametiühingu 09.03.2017 üldkoosoleku ettevalmistamine (juhatuse üldine arutelu);
Kuulati:
Alar Sepp: Räägime üldkoosoleku eelarvest, kohast ja toitlustusest. Soovin olla üldkoosoleku
eelarvega tagasihoidlik. Olen vaadanud vanu aruandeid ja päris suuri summasid on kulutatud
üldkoosoleku korraldamiseks. Üldkoosoleku eelarve võiks jääda 300 euro juurde.
Üldkoosolek võiks toimuda 9. märtsil, mis on neljapäev.
Kaidi Koort: Üldkoosolek võiks toimuda kell 17-20. Pakun välja kolm kohta, kus TÜ
Ametiühingu üldkoosolek võiks toimuda: Tiigi Seltsimaja, Kotka Kelder ja Tartu
Laulupeomuuseum.
Kersti Taal: Laulupeomuuseumi miinus on see, et muuseum asub liiga kaugel. Me võiksime
üldkoosolekuga alustada kell 17.15.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühingu üldkoosolek toimub 9. märtsil kell 17.15-20.00.
7. TÜ Ametiühingu 2017. aasta eelarve projekt ja 2016. aasta aruanne (Alar Sepp ja
Aleksander Jakobson);
Kuulati:
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Alar Sepp: 2017. aasta eelarve projekt on seotud kokkuhoiuga 6200 euro ulatuses. Sel juhul
pole kasvu ega kahanemist. Eelmisel aastal oli tulu liikmemaksude osas 27 000 eurot. Selleks
aastaks prognoosin liikmemaksude tuluks

23 500 eurot.

Möödunud

aastal

kulus

bürootarvetele 2264 eurot. Sellel aastal peame hakkama saama 1500 euroga. Kantseleikulud
olid eelmisel aastal 650 eurot. Selleks aastaks on 250 eurot. Möödunud aastal oli telefonikulu
160 eurot. Sellel aastal on telefonikulu 110 eurot. Möödunud aastal kulus kirjandusele 450
eurot. Sellel aastal on selleks 0 eurot. Möödunud aastal kulus üldkoosoleku korraldamiseks
üle 600 euro. Sellel aastal on eelarve üldkoosolekuks 300 eurot. Möödunud aastal kulus TÜ
Ametiühingu kontoriruumi rendile üle 2000 euro aastas. Sellel aastal on soov saada
kontoriruumi rendihind alla 2000 euro.
Aleksander Jakobson: Kontoriruumi rendihinda pole võimalik muuta. Kõigile on ühesugune
rendihind.
Alar Sepp: Raamatupidajale lubasin palka juurde maksta. 2016. aasta majandusaasta aruanne
oli väga hästi tehtud. Marina on tõeline professionaal. Lubasin raamatupidajale raha juurde
maksta 250 eurot, hiljem 500 eurot.
8. Kohal algatatud küsimused (juhatuse üldine arutelu)
8.1 Haritlaste Ametiühingu aastakoosolek toimub 20. märtsil, mille raames on vaja
valida kaks esindajat ja TÜ Ametiühingu poolt juhatuse liige;
Kuulati:
Alar Sepp: Haritlaste Ametiühingu aastakoosolek toimub 20. märtsil ja teen ettepaneku, et
koosolekule lähen mina koos Aleksanderiga.
Aleksander Jakobson: Alar võiks olla Haritlaste Ametiühingu juhatuse liige.
Otsustati:
Haritlaste Ametiühingu aastakoosolekul osalevad Alar Sepp ja Aleksander Jakobson.
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8.2 TÜ Ametiühingu dokumentatsiooni korrastamine;
Kuulati:
Aleksander Jakobson: Teen ettepaneku saata Kaidi koolitusele „Kaasaegne asjaajamine ja
arhiivitöö ettevõttes: probleemid ja lahendused“. TÜ Ametiühingu dokumentatsioon on
korrast ära, sest eelmine juhiabi oli pikalt haiguslehel. Koolitus toimub Tallinnas ja hetkel on
soodushinnaga.
Alar Sepp: Koolituskuludeks olen plaaninud tegelikult 0 eurot. Selle ühe koolituse võime sel
korral ära teha, aga see on viimane koolitus käesoleval aastal, kus juhiabi saab osaleda.
Kaidi Koort: Minu arvates on oluline osaleda aastas kord või paar korda mõnel koolitusel.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatuse liikmed olid nõus, et juhiabi osaleb asjaajamise koolitusel, mis
toimub Tallinnas.
8.3 TÜ Ametiühingu varade üleandmine Aleksander Jakobsoni ja vastuvõtmine Alar
Sepa poolt.
Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu varade üleandmise ja vastuvõtmise akt on vaja lähimal ajal ära
teha. Vaatasin üle, mis on ametiühingusse ostetud. Raamatupidaja käest on vaja infot juurde
küsida.

(Allkiri)

(Allkiri)

Alar Sepp

Kaidi Koort

Juhataja

Protokollija
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