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

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

•

TÜ Ametiühing koostöös Tartu Ülikooliga Nordplus projektis, Vilniuse konverents
18. jaanuaril 2018, pilootprojekti edasiarendamine ja rahastamine aastatel 2018-2020
(Alar Sepp, Anne Laius, Helin Semilarski, Uko Viisut);

•

TÜ Raamatukogu töötajate töö ja tervis. Kohtumised TÜ Ametiühingu liikmete ja TÜ
Raamatukogu töötajatega. Saadud tagasiside tulemuste analüüs raportisse ja edasised
tegevused aastatel 2018-2021 (Kersti Taal, Avo Ennok, Kaidi Koort, Alar Sepp);

•

TÜ Ametiühingu positsioon Tartu Ülikooliga kollektiivlepingu läbirääkimisteks ja
pöördumine TÜ sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavitsi poole vastavate nõuannete
saamiseks (Alar Sepp, Tauri Tampuu, Stefan Groote);

•

Organisatsiooni arendamine. Lisarahastusallikate leidmine 2018. aasta eelarvesse, uute
liikmete-töötajate värbamine, TÜ Ametiühingu kontaktid Eestis ja välisriikides
ametiühingutega

(Eesti

Arstide

Liit

-

www.arstideliit.ee,

Professoriliitto

-

www.professoriliitto.fi, Tieteentekijöiden Liitto - www.tieteentekijoidenliitto.fi,
Yliopiston

Opetusalan

liitto

YLL

-

www.yll.fi),

liitumine

rahvusvaheliste

organisatsioonidega (arutelu);
•

TÜ Ametiühingu areng 21. sajandi ametiühingute liikumises toimunud muutuste
taustal. Mida teevad ülikoolide ametiühingud mujal maailmas? (Alar Sepp, Tauri
Tampuu, Stefan Groote);
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•

Kohal algatatud küsimused, jõulupidu 8. detsembril – muusika, toit ja jook, kingituste,
loterii ja loosimise (iga loos võidab) korraldamine (Kaidi Koort, Kersti Taal, Stefan
Groote, Avo Ennok).

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku ära kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas ära kinnitada oktoobrikuu juhatuse koosoleku protokolli.
•

TÜ Ametiühing koostöös Tartu Ülikooliga Nordplus projektis, Vilniuse
konverents 18. jaanuaril 2018, pilootprojekti edasiarendamine ja rahastamine
aastatel 2018-2020 (Alar Sepp, Anne Laius, Helin Semilarski, Uko Viisut);

Kuulati:
Alar Sepp: Täna oli ametiühingu kontoris Helin seoses Nordplus projektiga. Skype'i teel
toimus Nordplus projektiga seotud koosolek. Detsembrikuus leiab aset uus koosolek. Soome
ja läti projektijuhid vahetuvad ja tulevad uued inimesed. Nordplus projekti rahade eest saan
koos Anne ja doktorantidega sõita Vilniusesse. Ettekanded teevad Vilniuse konverentsil Helin
ja Uko. Doktorantidele on konverents väga kasulik ja soovitasin neil teha publikatsiooni. 18.
jaanuaril 2018 toimub Vilniuses jätkusuutliku arengu konverents. Peame hakkama mõtlema,
kust saada uut rahastust. Nordplus projekti rahastamine lõpeb ära 2018. aasta juuniks.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et jätkatakse uute rahastusallikate otsimisega ja 18.
jaanuaril 2018 osaletakse Vilniuses toimuval jätkusuutliku arengu konverentsil.
•

TÜ Raamatukogu töötajate töö ja tervis. Kohtumised TÜ Ametiühingu liikmete
ja TÜ Raamatukogu töötajatega. Saadud tagasiside tulemuste analüüs raportisse
ja edasised tegevused aastatel 2018-2021 (Kersti Taal, Avo Ennok, Kaidi Koort,
Alar Sepp);

Kuulati:
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Alar Sepp: Mulle tundus, et direktori jaoks oli raamatukogu küsitluse tulemuste tutvustamine
nagu hane selga vesi, aga saalis olevad töötajad noogutasid kaasa.
Kersti Taal: Eks ma küsin oma raamatukogu tuttavatelt, milline mulje neile jäi.
Avo Ennok: Minu arvates mõjus direktorile küsitlus väga, sest ta võttis kohe kaitsepositsiooni
ja hakkas ründama. Seejärel direktor ütles, et küsitlus on mõttetu. Uuringud ei ole päris
mõttetud. Inimesed said mõtelda oma tervise üle. Tegemist on sotsiaaluuringuga. Me pidime
kohtuma vastajatega, aga põhilised rääkijad olid direktor ja tema asetäitja ning ametiühingu
esindajad. Raamatukogu töötajad ei saanud midagi öelda, aga nad said ülevaate, kuidas käitus
direktor ja ametiühing.
Alar Sepp: Mulle piisas sellest, et üks inimene tuli minu juurde ja ütles, et selles uuringus
väärtustati inimest. Võimalik, et saame juurde ühe uue liikme. Mina kordasin pidevalt üle
Maailma Terviseorganisatsiooni fakti. Raportisse me ei saanud palju infot, aga seal on kirjas
küsitluse tulemused ja spetsialistide arvamused.
Otsustati:
TÜ Ametiühing plaanib teha kordusuuringu raamatukogu personali hulgas ja koostada raporti,
kus on juures spetsialistide arvamused.
•

TÜ Ametiühingu positsioon Tartu Ülikooliga kollektiivlepingu läbirääkimisteks
ja pöördumine TÜ sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavitsi poole vastavate
nõuannete saamiseks (Alar Sepp, Tauri Tampuu, Stefan Groote);

Kuulati:
Tauri Tampuu: Loodan kollektiivlepingu esimese mustandi valmis saada reedeks.
Sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits käis TÜ Ametiühingu kontoris ja andis väga
põhjaliku tagasiside uuendatud kollektiivlepingu esialgsele versioonile.
Alar Sepp: Minu arvates on suur probleem, et Tartu Ülikoolis ei saa uuest aastast edasi
töötada lektorina need, kellel puudub doktorikraad. TÜ Ametiühingu kollektiivlepingus võiks
kirjas olla midagi, mis aitab ülikooli töötajaid, kellel pole doktoriõpingud lõpetatud.
Stefan Groote: Mida ütles Gaabriel Tavits Humboldti süsteemi kohta? Kas Humboldti
süsteem lisati kollektiivlepingusse?
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Alar Sepp: Sellest polnud juttu, aga kõik olulised punktid lähevad kollektiivlepingusse juurde.
Otsustati:
Tauri Tampuu jätkab kollektiivlepingu koostamisega ja arutelu TÜ sotsiaalõiguse professori
Gaabriel Tavitsiga. Kui kollektiivlepingu esialgne versioon on valmis, siis saadab Tauri
Tampuu kollektiivlepingu juhatusele ja kõikidele ametiühingu liikmetele.
•

Organisatsiooni

arendamine.

Lisarahastusallikate

leidmine

2018.

aasta

eelarvesse, uute liikmete-töötajate värbamine, TÜ Ametiühingu kontaktid Eestis
ja välisriikides ametiühingutega (Eesti Arstide Liit - www.arstideliit.ee,
Professoriliitto

-

www.professoriliitto.fi,

Tieteentekijöiden

Liitto

-

www.tieteentekijoidenliitto.fi, Yliopiston Opetusalan liitto YLL - www.yll.fi),
liitumine rahvusvaheliste organisatsioonidega (arutelu);
Kuulati:
Alar Sepp: Loodan saada lisarahastust kolmest kohast. Üks nendest on Sorose fond. Olen
saatnud kõikidele suurtele organisatsioonidele kirjad. TÜ Ametiühing saatis kirja ka Eesti
Arstide Liidule, kes on nõus tegema meie organisatsiooniga koostööd. Eesti Arstide Liit saatis
enda

kollektiivlepingu.

COHEHRE

kutsub

Tartu

Ülikooli

Ametiühingut

oma

teaduskomisjonisse. Saime kutse, aga liitunud COHEHRE-ga pole. Eesti Ametiühingute
Keskliidul oli mõni aeg üleval arutelu, et luua kõrgkoole ühendav organisatsioon, aga see
teema jäi pooleli.
Otsustati:
TÜ

Ametiühingu

juhatus

võttis

teadmiseks

koosolekul

räägitud

informatsiooni

lisarahastusallikate ja teiste ametiühingute kohta.
•

TÜ Ametiühingu areng 21. sajandi ametiühingute liikumises toimunud muutuste
taustal. Mida teevad ülikoolide ametiühingud mujal maailmas? (Alar Sepp,
Tauri Tampuu, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Oluline on teada, kuidas saada juurde uusi liikmeid. Enamus ametiühingutes
liikmete arv kahaneb, aga on ka selliseid ametiühinguid maailmas, kus liikmete arv on
tõusnud.
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Tauri Tampuu: Paljud inimesed ei tea ülikoolis, et eksisteerib TÜ Ametiühing. Koostasin
kirjaliku teksti 21. sajandi ametiühingute liikumises toimunud muutuste taustal.
1980. aastad olid ametiühingute kuldaeg. Pärast majanduskriisi on olukord muutunud.
Tänapäeval pole ametiühing enam nõudja, vaid läbirääkija. Ametiühingu roll on muutunud.
Näiteks TÜ Ametiühing võtab oma liikmeskonda magistrante ja doktorante. Mõnes kohas
võetakse isegi töötuid ametiühingusse. Eestis on ametiühingutel halb maine (vaata pikemat
teemakohast teksti www.union.ee).
Alar Sepp: Mina teen ettepaneku teha küsitlus TÜ Ametiühingute liikmete hulgas uuel aastal.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks informatsiooni ülikoolide ametiühingute kohta
mujal maailmas. TÜ Ametiühing viib läbi küsitluse ametiühingute liikmete seas jaanuaris
2018.
•

Kohal algatatud küsimused, jõulupidu 8. detsembril – muusika, toit ja jook,
kingituste, loterii ja loosimise (iga loos võidab) korraldamine (Kaidi Koort,
Kersti Taal, Stefan Groote, Avo Ennok).

Kuulati:
Alar Sepp: Mina saadan igale ametiühingu liikmele nimelise kutse, mis on tehtud sümpaatselt.
Võime teha ka nii, et osalemise eest raha ei küsi, aga toimub jõululoos, mille osalustasu on 1
euro. Iga loos võidab.
Stefan Groote: Mina ei saa osaleda jõulupeol.
Kersti Taal: Raha pole küll ilus küsida jõulupeol osalemise eest, sest see peletab inimesed
eemale. Järgmisel nädalal oleks vaja ära saata jõulupeo kutsed.
Avo Ennok: Me peame ikka teadma, kui palju liikmeid tuleb jõulupeole ja kui palju kõik
maksma läheb.
Kaidi Koort: Me võiksime kokku leppida, mis on jõululaual. Näiteks soolane ja magus
kringel.
Alar Sepp: Lepime kokku eelarve, mis võiks olla 150 eurot. Mina toon kuuse.
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Avo Ennok: Jõululaual võiks olla kohvi, tee, glögi, soolane ja magus kringel ning
piparkoogid.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu jõulupidu toimub 8. detsembril kell 17.00 Avatud Hariduse Liidu maja
õppeklassis.

Juhataja

Protokollija

Alar Sepp

Kaidi Koort

Allkiri

Allkiri
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