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Juhatas Alar Sepp
Protokollis Kaidi Koort
Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Alar Sepp ja Kersti Taal.
Päevakord:
•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse kinnitamine;

•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustik (arutelu);

•

TÜ Ametiühingu kodulehe ja strateegia kontseptsioon aastateks 2017-2021 (Alar
Sepp, Stefan Groote);

•

TÜ Ametiühingu tegevused seoses Lõuna-Eesti Tervisekeskusega (Avo Ennok, Alar
Sepp);

•

TÜ Ametiühingu ja Tartu Ülikooli vaheliste kollektiivlepingu läbirääkimiste
algatamine (Alar Sepp, Stefan Groote);

•

Hooajalise Pärnu puhkekodu tegevuse kokkuvõte ja Pärnu Linnavalitsuse arve
maksmine (Alar Sepp, Kaidi Koort);

•

Kohal algatatud küsimused.

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse
kinnitamine;

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada ära juunikuu juhatuse koosoleku protokoll ja juhatuse
esimehe korraldus seoses hooajalise Pärnu puhkekoduga.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada ära juunikuu juhatuse koosoleku protokolli ja
esimehe korralduse.
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•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustik (arutelu);

Kuulati:
Alar Sepp: Olen saanud küsimustikud kolmest erinevast kohast: TÜ Kliinikumi
Kopsukliinikust, TÜ Kliinikumi Nahahaiguste Kliinikust ja Eesti Teadusagentuurist. Täna on
vaja ära otsustada, kas küsimustik sobib või mitte. Seejärel saab Kaidi alustada küsimustiku
sisestamise ja laiali saatmisega. Tean, et Kerstil olid eelmisel korral mõned ettepanekud. Mida
te arvate, kas kasutame olemasolevaid küsimustikke?
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Sobib küll, aga iga küsimustiku osa juures võiks kirjas olla, kes on selle välja
töötanud. Nimed on vaja välja tuua, sest see näitab, et küsimustiku on koostanud ülikooli
spetsialistid.
Avo Ennok: Oluline on kirja panna sissejuhatuses küsitluse eesmärk ja rõhutada küsitluse
anonüümsust.
Kersti Taal: Küsimustiku esimeses osas on selliseid küsimusi, mille võiks välja jätta. Näiteks
sünniaasta ja hariduse korral loetelu: bakalaureus, magister, doktor jne. Küsimustikus võiks
sünniaasta asendada vanusega ja hariduse korral küsida vastaja käest, kas tal on kõrgharidus
või keskharidus. Küsimustiku teises osas on vaja sõna „atoopiline dermatiit“ lihtsas keeles
välja kirjutada ja lisada juurde täpsustav selgitus, milleks on nahapõletik. Küsimustiku
kolmandas osas olevad sõnad „pneumoonia“ ja „pleuriit“ võiksid olla välja kirjutatud lihtsas
keeles, et kõik saavad aru, milliste haigustega on tegemist. Pneumoonia juurde kirjutada
kopsukoepõletik ja pleuriidi juurde kopsukelmepõletik. Odavate kõrvarõngastega seotud
küsimuse juures võiks välja jätta sõna odavad.
Avo Ennok: Kirjutada kõrvarõngad, mis ei tekita allergiat.
Kersti Taal: Me peaksime rõhutama, et vastused tulevad TÜ Ametiühingule, mitte
raamatukogule.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et juhiabi tegeleb küsimustiku koostamisega ja saadab
küsitluse juhatuse liikmetele ülevaatamiseks. Kaidi teeb küsimustikus parandusi ja täiendusi.
TÜ Ametiühing viib küsimustiku esimese osa läbi septembrikuus.
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•

TÜ Ametiühingu kodulehe ja strateegia kontseptsioon aastateks 2017-2021 (Alar
Sepp, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Strateegias on punkt ametiühingu liikmeskonna kohta. Ülevaade sellest, kes on
meie liikmed. TÜ Ametiühing pakub vaimseid üritusi oma liikmetele. Meie hulka on oodatud
ka magistrandid ja doktorandid. Oleme dialoogis oma liikmetega. Teine punkt on ametiühingu
liikmete hea käekäik. Seisame TÜ Ametiühingu liikmete hea käekäigu eest ja võimalusel
aitame neid, kes vajavad abi. Näiteks ühel Narva Kolledži õppejõul olid probleemid oma
tööandjaga ja ta kirjutas suure surve tõttu alla töölepingule, mis polnud tema jaoks soodne.
Karjäär TÜ-s peaks olema läbipaistev. TÜ Ametiühing arvestab ka töötute liikmetega. Näiteks
koostöö tegemine Eesti Töötukassaga. TÜ Ametiühing osaleb vabas akadeemilises arutelus.
Kolmas punkt on haridus- ja teaduspoliitikas kaasarääkimine.
Alar Sepp: Kodulehe ühe versiooni kunagi Stefan saatis ja vaataksin selle uuesti üle. Olen
tänulik, kui Stefan saadab kodulehe plaani uuesti. Soov on TÜ Ametiühingu koduleht sügisel
valmis saada.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu esimees saadab juhatuse liikmetele strateegia kontseptsiooni kirjalikult.
•

TÜ Ametiühingu tegevused seoses Lõuna-Eesti Tervisekeskusega (Avo Ennok,
Alar Sepp);

Kuulati:
Avo Ennok: Augustis toimus Lõuna-Eesti Tervisekeskuse koosolek ja juhatusel on plaanis
tervisekeskuse tegevust laiendada. Juhatus täiendas põhikirja ja ei plaani tervisekeskuse
tegevust ära lõpetada. Päevakorral oli ka revisjonikomisjoni moodustamine.
Alar Sepp: Mina teen ettepaneku, et TÜ Ametiühingu üldkoosolek võiks otsustada, kas
jätkame Lõuna-Eesti Tervisekeskusega või mitte.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et Lõuna-Eesti Tervisekeskusega jätkamise otsustab TÜ
Ametiühingu üldkoosolek.
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•

TÜ Ametiühingu ja Tartu Ülikooli vaheliste kollektiivlepingu läbirääkimiste
algatamine (Alar Sepp, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Plaanis on korraldada kollektiivlepingu läbirääkimiste algatamise koosolek, kus
osalevad kollektiivlepingu komisjoni liikmed. Kaidi saadab komisjoni liikmetele kirja ja
annab teada, et koosolek toimub septembrikuus. Mina pakun kuupäevaks välja 14. september.
Eesmärk on uuendatud kollektiivleping koostöös Tartu Ülikooliga valmis saada hiljemalt
detsembrikuus.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et kollektiivlepingu läbirääkimiste algatamise koosolek
toimub neljapäeval, 14. septembril kell 15.00 TÜ Ametiühingu kontoris.
•

Hooajalise Pärnu puhkekodu tegevuse kokkuvõte ja Pärnu Linnavalitsuse arve
maksmine (Alar Sepp, Kaidi Koort);

Kuulati:
Kaidi Koort: 2017. aasta suvel möödus majutamine hooajalises Pärnu puhkekodus rahulikult
ja probleemideta nagu möödunud aastal. Majutuspäevi oli sellel aastal kokku 660 ja puhkajaid
132. Pangaülekandega maksjatelt saadi koos voodipesu rahaga kokku 4173 eurot ja
sularahaga maksjatelt saadi raha 1136 eurot. Majutuse eest sai TÜ Ametiühing kokku 5309
eurot (koos voodipesu rahaga), millest peame minu arvutuse järgi maksma Pärnu
Linnavalitsusele 3300 eurot.
Pille Paulbergi töötasu oli 776,31 eurot koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega
(brutopalk 580,20 eurot). Juhatuse esimees Alar Sepp ostis Pärnu puhkekodusse vajalikke asju
278,21 euro eest (voodipesu 167 eurot, moppide komplektid 55,98 eurot, madratsikatted 4,33
eurot, välivoodi 7 eurot ja bensiiniraha Pärnusse sõitmiseks 43,90 eurot). Ranna Pesumajale
oli vaja tasuda 137,74 (esimene arve 103,56 ja teine arve 34,18) eurot. Praeguse seisuga on
kulud kokku 4492,26. TÜ Ametiühing on saanud tulu 816,74 eurot.
Sõnavõtud:
Avo Ennok: See on väga hea näitaja, et ametiühing saab kasumit seoses hooajalise Pärnu
puhkekoduga.
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Kaidi Koort: Tegelikult ei ole lihtne puhkajaid saada Pärnu puhkekodusse. Jagasin infot Pärnu
puhkekodu

kohta

erinevates

infokanalites.

TÜ

Ametiühing

teenis

kasumit

tänu

mitteliikmetele, kes maksavad ööpäeva eest 10 eurot.
Alar Sepp: Minule numbrid meeldivad ja vaatasin erinevaid vahetusi, kui palju seal oli
täiskasvanuid ja kui palju lapsi. Esimeses vahetuses oli puhkajate hulgas lapsi 20%. Küsisin
ka Pille Paulbergilt tagasisidet ja temal oli esimestes vahetustes pinge seoses voodipesuga,
sest sellel aastal oli voodipesu laenutajaid palju rohkem kui möödunud aastal. Pille Paulberg
saatis kirjalikult enda ettepanekud seoses puhkekoduga ja ka inventari nimestiku.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhiabi saadab Pärnu puhkekodu tulude ja kulude tabeli juhatuse liikmetele,
kui on saanud arve Pärnu Linnavalitsuselt.
Kohal algatatud küsimused
Kuulati:
Alar Sepp: 31. augustil saatis Aleksander Jakobson kirja juhatusele, kus olid välja toodud TÜ
Ametiühingu põhikirja ja seaduste rikkumised. Kõik on kirjaga tuttavad. Tuletan meelde
märtsikuu üldkoosoleku protokolli, kus oli juttu juhatuse liikme lepingust. Üldkoosolekul
räägiti, kui palju juhatuse liikme leping maksma läheb. Samuti oli juttu sellest, et juhatuse
liikme lepingu kinnitab Avo Ennok. Projektide puhul pole ka tegemist korruptiivse
tegevusega. Mina pole projekti raames endale rahasid saanud. Projektiga seotud rahad
laekuvad TÜ Ametiühingule oktoobris. Kõik on olnud õige. Selgitame Aleksandrile fakte ja
saadame kirja vastu. Tuletan meelde, et Aleksander töötas 25 aastat ilma lepinguta.
Aleksander sai kuus kuud nõunikuna palka, aga selle aja jooksul ta midagi ei öelnud ja nõu ka
ei andnud.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et esimees Alar Sepp saadab Aleksander Jakobsonile kirja
vastu ja selgitab fakte.

(Allkiri)

(Allkiri)
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