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Tartu
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Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00
Protokollis Kaidi Koort
Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Alar Sepp, Kersti Taal, Tauri Tampuu ja
Uko Viisut.
Päevakord:
•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse – 29.09.17
kinnitamine;

•

TÜ Ametiühing koostöös Tartu Ülikooliga Nordplus projektis. "Nordic Education for
Sustainability", NordBalt kestva arengu teemaline koostöö doktorantide vaatenurgast,
pilootprojekti edasiarendamine ja rahastamine aastatel 2018-2020 (Alar Sepp, Anne
Laius, Helin Semilarski, Uko Viisut);

•

TÜ Raamatukogu töötajate töö ja tervis. Küsitlusvoorud, vastanute arvu dünaamika,
tulemuste analüüsi raport ja tegevuste plaan aastateks 2018-2021 (arutelu);

•

EAKL-i haridusfoorum (Alar Sepp);

•

Organisatsiooni jätkusuutlik arendamine. Eelarve täitumine ja uute rahastusallikate
leidmine, liikmete-töötajate värbamine, koolitusprojektid ja stipendiumid, EU2017.ee
ja TÜ Ametiühingu kaasamine Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa tegevustesse,
liitumine rahvusvaheliste organisatsioonidega (arutelu);

•

TÜ Ametiühingu kodulehe kontseptsioon perioodiks 2017-2018 (Alar Sepp);

•

Kohal algatatud küsimused.

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse – 29.09.17
kinnitamine;

Kuulati:

1

Alar Sepp: Teen ettepaneku eelmise juhatuse koosoleku protokoll ära kinnitada. Mina käisin
koos Helin Semilarski ja Uko Viisutiga 12. oktoobril Kopenhaagenis Nordplus projekti
raames.

Kahjuks

Anne

Laius

ei

saanud

sõita

Kopenhaagenisse,

sest

haigestus

kopsukelmepõletikku. Lennupiletid said ostetud neljale inimesele, aga läks nii, et sõitsime
Kopenhaagenisse kolmekesi. Kindlustuselt saame Anne Laiuse lennupileti raha tagasi. TÜ
Ametiühingu raamatupidaja sõnul on vaja koostada korraldus välislähetuses käimise kohta.
Tegemist on korraldusega number 3 – Põhjamaade Nõukogu toetuse maksmine ja Nordplus
projekti koosolek Kopenhaagenis.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus kinnitas ära septembrikuu juhatuse koosoleku protokolli ja esimehe
korralduse number 3.
•

TÜ Ametiühing koostöös Tartu Ülikooliga Nordplus projektis. "Nordic
Education for Sustainability", NordBalt kestva arengu teemaline koostöö
doktorantide vaatenurgast, pilootprojekti edasiarendamine ja rahastamine
aastatel 2018-2020 (Alar Sepp, Anne Laius, Helin Semilarski, Uko Viisut);

Kuulati:
Uko Viisut: Olen haridusteaduste doktorant ja käisin Nordplus projekti raames 12. oktoobril
Kopenhaagenis toimunud konverentsil. Eesmärk oli täiskasvanud inimeste koolitamine
jätkusuutliku arengu teemal. Meie esindasime Eestit Balti riikidest. Vilniuses toimub 18.
jaanuaril 2018 konverents, mille põhifookuses on säästva arengu tutvustus ja vajalikkus.
Tegemist on konverentsiga, kus kohtuvad doktorandid ja erinevate ühiskonna huvigruppide
esindajad.
Alar Sepp: Täna rääkisin projektijuhiga ja valmistan ette Vilniuse konverentsi kutset. Vaja on
mõelda, kes võiks olla konverentsi võtmeisik. Selle inimese sõna peaks olema mõjuv. Mina
pakun võtmeisikuks välja Põhjamaade Ministrite Nõukogu juhi Eestist või Leedust.
Alar Sepp: Kopenhaagenis toimunud konverentsi ettekanded olid fantastilised. Võimalus oli
rääkida otse professoritega.
Otsustati:

2

Juhatuse esimees koos Anne Laiuse, Helin Semilarski ja Uko Viisutiga töötavad Nordplus
projektiga edasi. TÜ Ametiühingu esindajad osalevad 18. jaanuaril 2018 konverentsil, mis
toimub Vilniuses.
•

TÜ Raamatukogu töötajate töö ja tervis. Küsitlusvoorud, vastanute arvu
dünaamika, tulemuste analüüsi raport ja tegevuste plaan aastateks 2018-2021
(arutelu);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühing viis ajavahemikus 27. september kuni 31. oktoober läbi
terviseteemalise küsitluse TÜ Raamatukogu töötajate seas. Küsitluse eesmärk oli teada
saada, kas raamatukogu personalil esineb pikaaegse remondi tõttu terviseprobleemidele
viitavaid sümptomeid või mitte. Juhiabi saatis küsimustiku, mis koosnes kahest osast,
122-le töötajale. Esimesele küsitluse osale vastas 74 raamatukogu töötajat, teisele osale 69
raamatukogu töötajat. Vastamisprotsent oli kõrgem kui 50%.
Alar Sepp: 14. novembril kell 15.30 võiks toimuda raamatukogu küsitluse tulemuste
tutvustamine TÜ Ametiühingu liikmetele ja 16. novembril raamatukogu töötajatele.
Otsustati:
TÜ Raamatukogu küsitluse esialgsete tulemuste tutvustamine toimub 14. novembril kell
15.30 Avatud Hariduse Liidu õppeklassis ja 16. novembril kell 15.00 TÜ Raamatukogu
kolmandas lugemissaalis.
• EAKL-i haridusfoorum (Alar Sepp);
Kuulati:
Alar Sepp: Eesti Ametiühingute Keskliidu haridusfoorumil räägiti sellest, et plaanis on luua
liit, kuhu kuuluksid kõikide kõrgkoolide ametiühingud. Memorandumit valmistatakse ette.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks EAKL-i haridusfoorumil räägitud informatsiooni.
•

Organisatsiooni

jätkusuutlik

arendamine.

Eelarve

täitumine

ja

uute

rahastusallikate leidmine, liikmete-töötajate värbamine, koolitusprojektid ja
stipendiumid, EU2017.ee ja TÜ Ametiühingu kaasamine Eesti Euroopa Liidu
eesistujamaa

tegevustesse,

liitumine

(arutelu);
3

rahvusvaheliste

organisatsioonidega

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingus alustab 1. novembrist tööd Tauri Tampuu, kes hakkab värbama
uusi liikmeid ja tegema uut kodulehte. Tauril on esialgu tööleping kolmeks kuuks ja tema
töökoormus on 0,6. Tauri on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe.
Alar Sepp: TÜ Ametiühingul on plaanis hakata välja andma stipendiume. TÜ Ametiühing
ootab vastust Tartu Ülikooli Sihtasutuselt seoses stipendiumi väljaandmisega.
Alar Sepp: TÜ Ametiühing võiks liituda meditsiinivaldkonna kõrgharidusasutusi koondava
võrgustikuga COHEHRE. Liikmemaks esimesel aastal on 350 eurot, hiljem 850 eurot.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks uue töötajaga seotud informatsiooni.
•

TÜ Ametiühingu kodulehe kontseptsioon perioodiks 2017-2018 (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu kodulehega hakkab tegelema uus töötaja Tauri, kes teeb
koostööd Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Tartu Ülikooliga. Eesmärk on uus koduleht valmis
saada aasta lõpuks.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks uue kodulehega seotud informatsiooni.
•

Kohal algatatud küsimused

Kuulati:
Alar Sepp: Detsembris võiks korraldada väikese jõulupeo, kuhu kutsume ametiühingu
liikmed.
Otsustati:
8. detsembril toimub jõulupidu Avatud Hariduse Liidu õppeklassis, kuhu on oodatud TÜ
Ametiühingu liikmed.
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